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RESUMO 

 

A exposição dos poços de petróleo a condições extremas os tem levado a inúmeros problemas 

de integridade, mesmo quando projetados adequadamente. O uso de técnicas de recuperação, 

tal como a injeção cíclica de vapor, submete os materiais a variações de temperatura severas 

reduzindo a vida útil do poço; ainda, podendo levar à falha do revestimento metálico e da bainha 

de cimento. A perda da integridade da bainha de cimento pode acarretar no vazamento dos 

fluidos presentes na formação e, em alguns casos, ocasionando significantes prejuízos 

ambientais e econômicos. No caso de poços sujeitos à injeção cíclica de vapor, a resistência, a 

flexibilidade e as propriedades térmicas têm sido apontadas como chave do problema. Neste 

trabalho, as análises termomecânicas foram realizadas utilizando o método dos elementos 

finitos em modo transiente. O revestimento metálico, a bainha de cimento e a formação foram 

modelados utilizando-se um modelo 2D axissimétrico com elementos quadriláteros de 8 nós. 

Foi analisado o comportamento mecânico de bainha de cimento, sendo três formulações de 

pastas estudadas: pasta de referência e mais duas aditivadas com látex em concentrações de 125 

e 250 ml/kg de cimento. A influência da espessura da bainha de cimento e a taxa de aquecimento 

foram observadas como também seis diferentes valores de coeficientes de expansão térmica 

para pasta de cimento. Foram analisados gradientes de temperaturas distintos de 150 oC, 200 

oC, 250 oC, 300 oC e 350 oC, típicas temperaturas encontradas no processo de injeção de vapor, 

bem como em meio a formações com vários níveis de rigidez. O estudo evidenciou que um dos 

problemas da integridade da bainha de cimento devido a injeção de vapor está associado a fase 

de aquecimento do poço e localizado na região da bainha próximo à formação. Foi constatado 

que vincular o emprego da formulação mais flexível e expansiva a uma aplicação do gradiente 

de temperatura de modo mais lento, pode prevenir o surgimento de danos na bainha de cimento 

evitando manobras de recimentação. Tal procedimento se mostrou eficaz para meios rochosos 

mais rígidos bem como para temperaturas alvo mais elevadas.  

Palavras-Chaves: Injeção cíclica de vapor, simulação numérica, método dos elementos finitos, 

cimento Portland, látex, cimentação de poços de petróleo, integridade. 
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ABSTRACT  

 

 

Exposure of oil wells to extreme conditions has led to numerous integrity issues, even when 

designed properly. The use of recovery techniques, such as the cyclic steam injection, submits 

the materials to severe temperature variations, reducing the oil well lifespan; and may lead to 

failure of the steel casing and cement sheath. The loss of integrity of the cement sheath may 

lead to leakage of the fluids present in the formation and, in some cases, causing significant 

environmental and economic damages. In the case of wells subjected to the cyclic steam 

injection, resistance, flexibility and thermal properties have been identified as the key to the 

problem. In the present work, thermomechanical analyzes were performed using the finite 

element method in transient mode. The steel casing, the cement sheath and the formation were 

modeled using an axisymmetric 2D model with 8-node quadrilateral elements. The mechanical 

behavior of the cement sheath was analyzed, being three formulations of pastes studied: 

reference paste and two other paste with latex additives in concentrations of 125 and 250 ml / 

kg of cement. The influence of the cement sheath thickness and the heating rate were observed 

as well as six different coefficient values of thermal expansion for cement paste. It was analyzed 

the temperature gradients of 150 oC, 200 oC, 250 oC, 300 oC and 350 oC, typical temperatures 

encountered during the steam injection process, as well as between formations with various 

levels of rigidity. The study revealed that one of the problems of cement sheath integrity due to 

steam injection is associated with the heating phase of the well and located in the region of the 

sheath near the formation. It has been found that linking the use of the more flexible and 

expansive formulation to an extending temperature gradient period application may prevent 

damage to the cement sheath by avoiding recementing maneuvers. Such a procedure proved to 

be effective for more rigid rock media as well as for higher target temperatures. 

 

Keywords: Cyclic steam injection, numerical simulation, finite element method, cement 

Portland, latex, oil wells cementing, integrity. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

1 Introdução 

Por volta do fim da primeira guerra mundial os principais líderes do mundo já haviam 

percebido a importância estratégica do fornecimento confiável de petróleo. Segundo Termeer 

(2013) em 1924, o presidente Coolidge, em seu discurso dirigido a nação americana disse que, 

“a supremacia das nações pode ser determinada pela posse do petróleo e seus derivados 

disponíveis”. 

Assim, o petróleo se tornou ao longo dos anos a maior fonte de energia do mundo, e ele 

também se situa em primeiro lugar na matriz energética brasileira. De acordo com o anuário 

estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis, publicado pela Agencia 

Nacional de Petróleo (ANP, 2015), as reservas da América Central e do Sul cresceram 0,1% 

em 2014, totalizando 332 bilhões de barris (19,4% do total mundial) conduzidas pelo Brasil e 

Colômbia, cujas reservas cresceram respectivamente 3,6% e 2,9%. 

Parte do crescimento da produção brasileira ocorreu pela explotação de óleos pesados, 

cuja grande quantidade de reservas foi encontrada no Rio Grande do Norte (BARILLAS, 

DUTRA JR e MATA, 2008). O óleo pesado em seu estado natural dentro do reservatório é 

muito viscoso e, portanto, não flui facilmente; como consequência, uma grande quantidade de 

óleo fica retida no sistema. Nestes casos, os mecanismos tradicionais de produção são 

ineficientes. É, portanto, recomendado o uso de técnicas que objetivam uma maior recuperação 

(THOMAS, 2001). 

Essas técnicas são bastante difundidas e conhecidas como método de recuperação. 

Segundo Dean e Torres (2002) o método mais comum para aumentar a produção de petróleo 

nos poços rasos do nordeste brasileiro é a injeção de vapor. Neste método as temperaturas 

podem exceder facilmente a 200 ºC. 

A injeção cíclica de vapor é um processo eficiente usado para produção de óleo pesado 

e betume. A utilização do vapor visa reduzir a alta viscosidade do óleo, mas além desta, outras 

mudanças mecânicas definem o sucesso da técnica, como por exemplo, expansão dos gases 

(ALVAREZ e HAN, 2013). 

Em um poço de petróleo, logo após a perfuração, uma tubulação de revestimento é 

introduzida e o espaço anular entre esta e a formação é preenchida por pasta de cimento 

formando uma bainha. A bainha de cimento exerce um papel importante no poço de petróleo 

promovendo sua estabilidade, sustentação do revestimento, proteção contra a corrosão externa 

e evitando a comunicação dos fluidos entre as zonas. 

O que deve ser observado é que como método da injeção de vapor objetiva aquecer o 

reservatório, esse aquecimento induz tensões térmicas extremas no poço que conduz à 
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fissuração da bainha de cimento bem como seu desprendimento da tubulação e/ou da formação. 

Tal fato ocorre especialmente quão maior for a diferença entre a temperatura final e inicial da 

injeção e durante as manobras em que o poço é rapidamente resfriado e novamente aquecido 

para iniciar a produção rapidamente (GARNIER, SAINT-MARC, et al., 2010). 

Este cenário de ciclagem térmica, a bainha de cimento, cujo principal papel é fixar a 

tubulação de aço e prover o isolamento entre as zonas de óleo, gás e água evitando a 

comunicação entre as várias camadas que são cruzadas pelo poço prevenindo a migração dos 

fluidos de uma zona para outra (NELSON e GUILLOT, 2006), acaba por chamar atenção aos 

olhos dos pesquisadores. 

O cimento Portland é um material que a maior parte de seus componentes são silicato 

tricálcico (C3S) e silicato dicálcico (C2S). A adição de água ao cimento forma uma pasta 

hidratada chamada de fase C-S-H que é o produto inicial da hidratação e é um excelente 

material ligante a temperaturas inferiores a 110 ºC.  

Ocorre que quando sujeito a temperaturas que excedem a 110 ºC as propriedades físicas 

e químicas do cimento Portland empregado na bainha de cimento sofrem significativas 

mudanças. Se o material não é propriamente projetado para suportar altas temperaturas, a 

bainha de cimento pode ter sua resistência reduzida e acrescida sua permeabilidade, fenômeno 

este que ocorre na fase C-S-H o qual foi descrito por Swayze em 1954 e denominado de 

retrogressão da resistência (SALIM e AMANI, 2013). 

O problema da retrogressão da resistência pode ser atenuado pela adição de 35% a 40% 

de sílica por peso de cimento nas pastas de cimento. Porém, mesmo com a pasta contendo sílica 

vários trabalhos (AKTAN e ALI, 1978; THIERCELIN, DARGAUD, et al., 1998; GARNIER 

et al 2008; GARNIER, SAINT-MARC, et al., 2010) têm constatado o surgimento de 

fissurações na bainha de cimento oriundas do estado de tensão que é imposto pela aplicação de 

vapor e pela variação de pressão dentro do poço.  

O módulo de elasticidade foi considerado como parâmetro chave capaz de influenciar 

a integridade da bainha de cimento (THIERCELIN, DARGAUD, et al., 1998) e (BOSMA, 

CORNELISSEN e SCHWING, 2000). Através de análises numéricas, foi possível identificar 

que pastas que apresentavam menores módulos de elasticidade e maiores tenacidades 

apresentavam melhores desempenhos. Sendo assim, o material apresentava maior capacidade 

de absorver as deformações pela variação térmica atenuando problemas de fissuração graças a 

essas características. 

Dessa forma, tem-se buscado desenvolver pastas de cimento com tais propriedades e 

para isto, em seus trabalhos (BEZERRA, 2006, FREITAS, 2007, PAIVA, 2008, CORREIA, 
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FAIRBAIRN, et al., 2010) estudaram a adição de diversos tipos de aditivos, tais como fibras 

minerais e sintéticas, polímeros, látex e outros, na pasta de cimento.  

 Bezerra (2006) e Paiva (2008) estudaram o desempenho das pastas expostas às 

deformações térmicas causadas pela injeção de vapor utilizando modelos 2D planos, linear, 

estáticos.  

Todos os modelos acima foram eficazes no cálculo das tensões na bainha de cimento 

em poços e condições de carregamento diferentes, todavia os efeitos geométricos da variação 

da espessura da bainha de cimento, o que ocorre mudando a formação rochosa, e se a 

temperatura alcançasse outros níveis, não foram investigados. 

Neste estudo, foi realizada uma análise não linear geométrica, utilizando um modelo 

2D axissimétrico em elementos finitos para simular a resposta do comportamento mecânico da 

bainha de cimento frente à variação de sua espessura em poços sujeitos a injeção de vapor. 

Também foi estudado, para mesma condição de poço, a integridade da bainha de cimento 

quando se varia o tipo da formação de mais flexível para mais rígida, mantendo-se as mesmas 

propriedades de comportamento. 

Adicionalmente, foram comparadas, a uma pasta padrão com sílica, duas pastas de 

cimento com adição de látex. Foram avaliados os efeitos no comportamento mecânico da 

bainha de cimento em situação de confinamento e injeção de vapor para diferentes variações 

de temperatura.  Além disso, as tensões na bainha de cimento nas vizinhanças da tubulação e 

formação durante o aquecimento foram monitoradas e os resultados comparados com o critério 

de falha de Mohr-Coulomb.  

 

1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é simular numericamente o comportamento mecânico 

da bainha de cimento Portland em estado confinado em poços de petróleo submetidos à injeção 

cíclica de vapor, avaliando a distribuição de temperatura e tensões no sistema revestimento – 

bainha de cimento – formação.  

 

1.2 Objetivos específicos 

(i)  Validar o modelo reduzido de análise; 

(ii)  Verificar a influência da espessura da bainha de cimento na garantia de sua 

integridade frente às ações da injeção cíclica de vapor; 
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(iii) Avaliar a influência da velocidade de aplicação do gradiente de temperatura no 

comportamento termomecânico da bainha de cimento frente às ações da injeção 

cíclica de vapor; 

(iv)  Avaliar o efeito da adição do látex na garantia da integridade da bainha de 

cimento frente às ações de injeção cíclica de vapor; 

(v)  Avaliar o efeito da temperatura na bainha de cimento empregando a pasta de 

cimento aditivada com látex na proporção de 250 ml/kg de cimento frente às 

ações de injeção cíclica de vapor; 

(vi)  Avaliar a influência da formação rochosa na integridade da bainha de cimento 

frente às ações de injeção cíclica de vapor;  

(vii) Avaliar a influência do coeficiente de expansão térmica da bainha de cimento 

na integridade da mesma frente às ações de injeção cíclica de vapor. 

 

1.3 Organização da tese 

A presente tese encontra-se organizada em seis capítulos, o primeiro capítulo apresenta 

a descrição do problema e a motivação do trabalho, seguido dos objetivos pretendidos no 

desenvolvimento da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura sobre as definições 

conceituais sobre cimentação, a técnica de injeção de vapor e sobre as solicitações mecânicas 

geradas na bainha de cimento devido a sua aplicação. O terceiro capítulo traz um resumo dos 

principais estudos utilizando elementos finitos aplicados a simulação de poços sujeito injeção 

de vapor. 

No quarto capítulo são descritas as hipóteses adotadas no modelo de simulação 

numérica, a ferramenta computacional utilizada nos estudos, bem como são tratados os 

materiais, a geometria, condições de contorno e carregamentos na simulação da injeção de 

vapor no poço idealizado. 

Os resultados encontrados através das diversas simulações são apresentados no capítulo 

cinco. Adicionalmente, são discutidos os aspectos que os envolvem. No sexto e último capítulo, 

são apresentadas conclusões e considerações finais, como também as sugestões para trabalhos 

futuros.  
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Capítulo 2 

Aspectos teóricos 
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2 Aspectos teóricos 

Este capítulo tem por objetivo principal apresentar as definições conceituais sobre a 

cimentação de poço de petróleo, a técnica de injeção de vapor e sobre as solicitações mecânicas 

geradas na bainha de cimento devidas a sua aplicação. 

 

2.1 Revestimento de um poço de petróleo 

Desde o início das perfurações de poços de petróleo, foi identificada a necessidade de 

proteger suas paredes através de revestimento total ou parcial. Várias alternativas para o 

revestimento foram testadas passando por alvenarias, proteções de madeira, tubos de ferro 

fundido até o emprego dos atuais tubos de aço especial (THOMAS, 2001). 

O poço é criado pela perfuração da crosta terrestre. Esta perfuração retira material 

provocando um diferencial de pressão cuja tendência é de fechar o poço. Assim, o poço é 

executado em fases, cujo número depende das características das zonas a serem perfuradas e 

da profundidade final prevista em projeto.  

Cada fase é concluída com a descida de uma coluna de revestimento e sua posterior 

cimentação externa, sendo a composição de cada coluna função das solicitações previstas 

durante sua descida no poço e ao longo de sua vida útil. De acordo com Thomas (2001) e Rocha 

e Azevedo (2007), a fabricação dos tubos de revestimento segue os padrões e especificações 

da API (American Petroleum Insitute) sendo as suas recomendações seguidas pela maioria dos 

países produtores de petróleo. 

O número de fases de um projeto de poço depende de vários fatores que incluem entre 

outros: a finalidade do poço, as pressões de poros e de fratura, comprimento de poço aberto, 

perda do fluido de perfuração, desmoronamento das paredes do poço, entre outros. 

De acordo com Rocha e Azevedo (2007), os revestimentos possuem diversas funções 

importantes e podem ser descritas resumidamente como segue:  

(i) Isolar o poço das zonas superficiais pouco consolidadas; 

(ii)  Suportar os equipamentos de segurança de cabeça de poço; 

(iii) Proteger reservatórios de água; 

(iv)  Proteger zonas de perda de circulação; 

(v) Prover meios de controle de pressões dos fluidos; 

(vi)  Isolar formações produtoras de hidrocarbonetos; 

(vii) Impedir a migração dos fluidos das formações; 

(viii) Alojar os equipamentos de elevação artificial; 

(ix)  Confinar a produção no interior do poço. 
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E as mesmas têm por características indispensáveis a estanqueidade, resistência 

compatível com as solicitações, dimensões compatíveis com as atividades futuras, resistência 

à corrosão e à abrasão, apresentar facilidade de conexão e ter a menor espessura possível. 

A Figura 1 apresenta as divisões de uma coluna de revestimento. Conforme pode ser 

encontrado em (THOMAS, 2001; NELSON E GUILLOT, 2006; ROCHA e AZEVEDO, 2007) 

a primeira coluna de revestimento do poço assentada entre profundidades de 10 m a 50 m é 

denominada de condutor e tem por finalidade sustentar sedimentos superficiais não 

consolidados. Seu assentamento pode ser executado através de cravação, jateamento ou 

cimentação em poço perfurado. Essa coluna apresenta diâmetros típicos de 30”, 20” e 13 3/8”. 

Em seguida tem-se o revestimento de superfície, cuja profundidade varia entre 100 m 

a 600 m. Além de servir para estabilizar o poço, assim como o primeiro, ele também serve de 

base de apoio para os equipamentos de segurança da cabeça do poço. 

Devido a sua grande extensão o revestimento de superfície deve ser cimentado em todo 

seu comprimento para evitar efeito de flambagem que porventura pudesse ocorrer devido ao 

grande peso dos equipamentos e dos revestimentos subsequentes que nele se apoiam. Seus 

diâmetros típicos são 20”, 18 5/8”, 16”, 13 3/8”, 10 3/4" e 9 5/8”. 

A terceira coluna de revestimento é classificada como revestimento intermediário cuja 

finalidade é isolar e proteger zonas de alta ou baixa pressão, perdas de circulação, formações 

desmoronáveis, formações portadoras de fluidos corrosivos ou contaminantes de lama. Seus 

diâmetros típicos são 13 3/8”, 10 3/4", 9 5/8” e 7”. 

A quarta coluna é o revestimento de produção que como o próprio nome indica, tem a 

finalidade de permitir a produção do poço, suportando suas paredes e possibilitando o 

isolamento entre os vários intervalos produtores. Seus diâmetros típicos são 9 5/8”, 7” e 5 1/2". 

Em um poço ainda pode haver ou não uma coluna curta de revestimento a qual é descida 

e cimentada no poço visando cobrir apenas a parte inferior deste denominada de “liner”. Sua 

característica é não ter continuidade ao longo do poço e sua ancoragem se dá logo acima da 

extremidade do revestimento anterior. 

Sua aplicação é crescente, visto a economia, praticidade e rapidez de operação, podendo 

muitas vezes substituir o revestimento de produção ou até mesmo o revestimento intermediário. 

Seus diâmetros típicos são 13 3/8”, 9 5/8”, 7”e 5 1/2". 
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Figura 1 – Esquema do revestimento do poço. 

 

Fonte: Autor. 

 

O projeto de dimensionamento das colunas de revestimento considera a capacidade 

mínima resistente que os tubos devem apresentar para suportar as solicitações externas de 

tração. São avaliadas as condições mais severas que possam ocorrer durante a instalação e toda 

vida útil das colunas.  

Seguindo a normativa da API, fatores de segurança são aplicados, visando minimizar o 

risco de falha da coluna por influências de fatores não ponderados. Segundo Thomas (2001), 

ao se dimensionar uma coluna de revestimento devem ser considerados o volume de gás que 

deve ter invadido o poço, pressão de poros e de fratura da formação a ser perfurada, bem como 

o tipo de fluido que ficará no anular do revestimento e em seu interior.  

Além destes, devem ser observadas as características da área, possibilidade de perdas 

de circulação, variações de inclinação do poço, posição do topo do cimento e presença de 

fluidos corrosivos nas formações. Todos esses parâmetros são críticos para execução de um 

bom projeto e, consequentemente, para redução de custos. 
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2.2 Cimentação de poços de petróleo 

 

A cimentação de poços de petróleo é considerada uma operação crítica. Essa operação 

precisa ser bem executada, pois o poço tem sua produtividade futura completamente afetada 

pela qualidade desta etapa. Em um poço de petróleo, o cimento funciona como um elemento 

de barreira preenchendo o espaço anular presente entre a formação e a tubulação de 

revestimento formando uma bainha (Figura 2). 

 

Figura 2 – Poço de petróleo. (a) perfuração do poço; (b) posicionamento da tubulação no 

espaço perfurado na formação; (c) preenchimento do espaço anular entre a 

tubulação e a formação. 

 

Fonte: Autor. 

 

O objetivo principal da bainha de cimento é o de promover o isolamento das zonas 

produtoras de óleo, gás e água, ou seja, manter separados os fluidos como água e gás presentes 

em uma zona de outra zona do poço contendo óleo (NELSON e GUILLOT, 2006).  

Além desse objetivo, a bainha de cimento exerce funções importantes como de fornecer 

estabilidade mecânica do poço, suportar o peso do revestimento e dos equipamentos de 

superfície, bem como, proteger o revestimento do poço contra a corrosão. 
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2.2.1 Cimentos para poços de petróleo 

O cimento consiste em um material derivado da moagem do clínquer, com adições de 

substâncias que visão contribuir com suas propriedades ou facilitar o seu emprego. O cimento 

utilizado na indústria do petróleo é o cimento Portland, o qual contém pelo menos dois terços 

de silicatos de cálcio.  

O clínquer é obtido pela fusão da mistura calcário, argila e outros materiais ricos em 

sílica, alumínio e ferro durante um aquecimento cuja temperatura chega a alcançar 1450 oC. 

Em seguida, o clínquer é resfriado, moído e uma pequena quantidade de gesso CaSO4*H2O é 

adicionada para regular o tempo do início de hidratação dos componentes (tempo inicial de 

pega). 

O American Petroleum Institute (API) tem classificado diferentes tipos de cimento 

(designados de A a H) em função das condições de temperatura, pressão e profundidade os 

quais podem ser expostos. Atualmente, os tipos H e G são os mais comuns. 

Os diferentes tipos de cimento são resumidamente descritos na  

Tabela 1. Algumas classes de cimentos API correspondem parcialmente à padronização 

feita pela American Society for Testing and materials (ASTM, 2002). Esta por sua vez 

corresponde aproximadamente às classes de cimento definidas pela ABNT.  

 

Tabela 1 – Descrição resumida dos diferentes tipos de cimento conforme especificado pelo 

API – 10A, ASTM C150 e ABNT. 

API 

ASTM 

NBR 

Descrição 

Classe A 

Tipo I 

CPI 

Cimento Portland para situações onde propriedades especiais não são 

necessárias. Aplicáveis para profundidades de até 1830 m. 

Classe B (MSR) 

Tipo II 

CPI-RS 

Cimento Portland com moderada resistência a sulfatos para prevenir 

deterioração do cimento por ataque de sulfato presente na água da 

formação. Aplicáveis a profundidades de até 1830 m.  

Classe B (HSR) 

Tipo V 

CPI-S RS 

Cimento Portland com alta resistência a sulfatos para prevenir 

deterioração do cimento por ataque de sulfato presente na água da 

formação. Aplicáveis a profundidades de até 1830 m. 

Classe C 

Tipo III 

CPV-ARI 

O cimento classe C é usado quando alta resistência inicial ou resistência 

a sulfato é solicitada. Aplicável a profundidades variando de 1830 m a 

3050 m).   

Classe G 

- 

9831 

O cimento classe G é o cimento básico para poços de petróleo.  Como 

tem composição compatível com aditivos aceleradores ou retardadores 
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de pega, podem ser utilizados em praticamente todas condições de poço. 

Recomenda-se aplicar em poços entre 3050 m e 4270 m.  

Classe H 

- 

- 

Este produto é para ser utilizado como cimento básico para poço e está 

disponível nas formas de média e alta resistência a sulfatos. 

Profundidade indicada 2440 m. 

Fonte: Adaptado de (THOMAS, 2001), (NELSON e GUILLOT, 2006) e MEYER (2009). 

 

2.2.2 Aditivos para cimentação 

Na cimentação de poços, as pastas de cimento Portland são rotineiramente projetadas 

para condições de temperatura que variam de zero a 350 oC, em recuperação térmica e poços 

geotérmicos. Esses cimentos estão sujeitos a pressões que variam desde próximo à pressão 

atmosférica até 200 MPa no caso de poços profundos (PAIVA, 2008). 

Esses materiais também podem ser projetados para aplicações em diferentes tipos de 

formações e, em alguns casos, expostos a fluidos corrosivos. Para atender essas condições são 

feitas adições ao cimento Portland.  

As pastas para poços de petróleo contêm diferentes aditivos que visam modificar o 

comportamento do sistema selante puro (água e cimento) alterando sua densidade, viscosidade, 

propriedade de filtrado e tempo de pega. 

A finalidade do uso de aditivos é proporcionar o preenchimento ideal do anular entre a 

formação e o revestimento, o alcance rápido da resistência a compressão e o adequado 

isolamento de zona durante a vida útil do poço (NELSON e GUILLOT, 2006). 

A Tabela 2 contém resumidamente as principais categorias de aditivos empregados em 

pastas de cimento para poços de petróleo. 

 

Tabela 2 – Categorias de aditivos. 

Categoria Descrição 

Estendedores Reduzem a densidade do cimento e previnem o fraturamento da 

formação. Como exemplos tem-se bentonita e argilas minerais.  

Adensantes Tem por finalidade aumentar a densidade da pasta. Exemplo: 

barita, hematita e areia. 

Dispersantes Reduzem a viscosidade da pasta de cimento e previnem o 

fraturamento enquanto a mesma é bombeada. Exemplos: cloreto 

de sódio e lignosulfonato de cálcio (o lignosulfonato funciona 

também como retardador). 

Controladores de 

filtrado 

Materiais que controlam e previnem a perda da pasta de cimento 

por vazamento em formações porosas e permeáveis. Exemplos: 

soda cáustica ou hidróxido de cálcio, derivados de celulose e 

látex. 
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Aceleradores Reduzem o tempo de pega da pasta de cimento, ou seja, aumenta 

a velocidade de ganho de resistência à compressão. Exemplo: 

cloreto de cálcio, cloreto de sódio e cloreto de potássio. 

Retardadores Formados basicamente de compostos orgânicos como 

lignosulfonato de cálcio ou celulose, os retardadores aumentam 

o tempo de pega, ou seja, o tempo que a pasta de cimento leva 

para ganhar resistência e promover a vedação do poço. 

Fonte: Adaptado de (THOMAS, 2001) e (NELSON e GUILLOT, 2006). 

 

Além do efeito principal, um aditivo pode apresentar um ou mais efeitos secundários 

quando empregados na pasta de cimento. A combinação de dois ou mais aditivos pode gerar 

efeitos concorrentes, que alguns casos, pode ser danoso a pasta desejada (PAIVA 2008).  

Em um projeto de pasta, um grande número de resultados pode ser obtido em função dos 

aditivos terem forte dependência das propriedades físicas e químicas do cimento, as quais 

variam profundamente mesmo dentro de uma classificação normatizada como API, ASTM ou 

ABNT.  

 

2.2.3 Operações de cimentação 

De acordo com Nelson (2006) e Thomas (2001) as cimentações são normalmente 

tipificadas em cimentação primária, ou simplesmente cimentação, e cimentação secundária.  

A cimentação primária, a qual acontece logo após a descida de cada coluna de 

revestimento do poço, consiste na cimentação do espaço anular, realizada, basicamente, 

mediante o bombeio de pasta de cimento, que é deslocada através da própria tubulação de 

revestimento (Figura 3).  

Após o endurecimento da pasta, o cimento deve ficar fortemente aderido à superfície 

externa do revestimento e à parede do poço, nos intervalos previamente definidos e a 

verificação da qualidade do mesmo deve ser aferida, a qual ocorre geralmente através de perfis 

acústicos corridos por dentro do revestimento 
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Figura 3 – Cimentação primária típica. 

 

Fonte: Autor. 

 

A cimentação secundária compreende todas as demais operações de cimentação 

realizadas no poço após a cimentação primária, e consiste em três grandes categorias: 

compressão de cimento (squeeze), tampões de cimento e recimentação.  

A compressão de cimento (squeeze) é o processo que consiste na injeção forçada de 

cimento sob pressão, visando corrigir localmente a cimentação primária, sanar vazamentos no 

revestimento e/ou selar um determinado intervalo (Figura 4).  
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Figura 4 – Exemplo da aplicação da técnica de squeeze. 

 

Fonte: Autor. 

 

A cimentação de tampões consiste no emprego de um determinado volume de pasta de 

cimento em um local específico dentro do poço com finalidade de criar um selante ou tampão 

(Figura 5 - b). O seu objetivo é isolar alguma zona de interesse particular. Eles são empregados 

em alguns casos específicos, tais como: perda de circulação de produção de petróleo, abandono 

definitivo do poço, abandono temporário do poço, operações de desvio de poços e compressão de 

cimento. 

A recimentação é efetuada quando, por algum motivo, o topo do cimento, durante a 

cimentação primária, não alcança a altura prevista no espaço anular ou ocorre alguma 

canalização severa. Seu procedimento consiste em canhonear o revestimento em dois pontos, 

abaixo e acima do trecho de interesse e em seguida, fazer circular a pasta de cimento por trás 

do revestimento (Figura 5).  
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Figura 5 – Exemplo de tampão e de recimentação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 Injeção cíclica de vapor 

 

A produção de petróleo de um poço declina com o passar do tempo. Consequentemente, 

alguns poços passam a ser inviáveis do ponto de vista econômico, já que os custos de produção 

se equiparam e até superam as receitas provenientes da venda dos seus produtos, seja o petróleo 

e/ou gás natural (BEZERRA, 2006). 

Assim, os métodos de recuperação surgiram da necessidade de aumentar a vida 

produtiva de reservatórios cujos mecanismos, ou seja, o processo de deslocamento de óleo e/ou 

gás da formação até o poço, apresentavam pouca eficiência. 

De uma maneira geral, os métodos de recuperação buscam aumentar o fator de 

recuperação que favoreceram a retenção exagerada de óleo. Essas técnicas podem ser 

encontradas na literatura classificadas como métodos convencionais e métodos avançados de 

recuperação. 

O ciclo de produção de um reservatório de petróleo pode ser dividido basicamente em 

três estágios, dependendo das características do reservatório e do tipo de óleo a ser produzido.  

No primeiro estágio, a produção de petróleo ocorre de forma espontânea através da 

pressão interna impelida pelos gases. Contudo, este método chamado de recuperação primária, 

permite apenas que aproximadamente 25% do petróleo existente na jazida sejam extraídos. 

Este fator pode ser aumentado utilizando outras técnicas de recuperação chamadas de métodos 

de recuperação secundária (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006). 
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A recuperação secundária consiste na perfuração de um outro poço através do qual é 

injetado um fluido para provocar um deslocamento uniforme do tipo pistão em relação à fase 

óleo. Neste caso, são injetados fluidos nativos do próprio reservatório, na sua grande maioria 

sendo a água, com a finalidade de manter a energia do reservatório. E por fim, quando o poço 

apresenta índices de produção declinantes, restando ainda muito a ser recuperado, é que os 

métodos especiais de recuperação são empregados. 

O método a ser utilizado depende das características do reservatório, do fluido, da 

rocha, bem como da interação fluido-rocha e até mesmo do retorno monetário almejado com 

investimento (BARILLAS, DUTRA JR e MATA, 2008). 

A Figura 6 mostra que a produção de óleos pesados e betumes respondem fracamente 

aos métodos de recuperação primária e secundária e que a maior parte da produção advinda de 

tais reservatórios é baseada em métodos avançados de recuperação. Dentre estes, os métodos 

térmicos baseado em injeção de vapor tem se mostrado mais economicamente viável que os 

outros (THOMAS, 2008). 

 

Figura 6 – Alvo dos métodos avançados de recuperação para diferentes tipos de 

hidrocarbonetos. 

 

Fonte: Adaptado de Thomas (2008). 

 

Os métodos térmicos têm por objetivo aquecer o reservatório, provocando não somente 

a expansão volumétrica do óleo, mas exercendo um papel importante na redução da viscosidade 

do óleo (Figura 7). 
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Figura 7 – Efeito da temperatura na viscosidade do Betume Athabasca. 

 

Fonte: Adaptado de Edmunds, Peterson e Moini (2010). 

 

Primeiramente utilizados nos finais dos anos 1950, os métodos térmicos, baseados em 

vapor, têm desde então, sido mundialmente empregados com bastante sucesso, tanto para 

reservatórios de óleos leves, quanto pesado, porém, eles são mais adequados para óleos pesados 

(10 – 20º API) e betume (<= 10º API). O uso destes processos se destaca nos campos de Alberta 

no Canadá onde a viscosidade do óleo é em torno de 100.000 cp, nos campos de óleo pesado 

da Venezuela e Brasil e outros (BARILLAS, DUTRA JR e MATA, 2008).  

A injeção de vapor pode ser contínua ou cíclica. Na injeção contínua de vapor, poços 

distintos são empregados para injeção e produção. O calor parte do poço injetor em direção ao 

poço produtor formando uma zona de vapor e água condensada onde observa-se uma 

recuperação máxima na zona invadida pelo vapor (ROSA, CARVALHO e XAVIER, 2006).  

Já a mecânica da injeção cíclica de vapor consiste em injetar periodicamente vapor com 

o propósito de aquecer o reservatório próximo ao poço utilizando-se três estágios os quais são 

injetar, espalhar e produzir com intuito de aumentar a taxa de produção de óleo no qual um 

único poço é usado para injetar e produzir (Figura 8). A injeção cíclica de vapor é um método 

de recuperação eficaz, no qual, vários indicativos mecânicos definem seu sucesso, ou seja, 

redução da viscosidade, expansão dos fluidos e da rocha, etc. 
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Figura 8 – Injeção cíclica de vapor. 

 

Fonte: Autor. 

 

O vapor é injetado dentro do poço por certo período de tempo para aquecer o óleo que 

se encontra nas proximidades com a finalidade de fazê-lo fluir. Essas temperaturas podem 

variar de 260 ºC a 360 ºC sobre uma pressão que pode variar de aproximadamente 1 MPa a 6 

MPa nos poços sujeitos a essa técnica.  

Quando o poço é aquecido, o mesmo é tamponado e o vapor deixado para infiltrar e 

distribuir o calor por algum tempo, não mais que alguns dias. Durante esse período o óleo é 

aquecido pelo vapor e consequentemente, a viscosidade do óleo decresce.  

Normalmente, o procedimento consiste em aplicar a carga térmica por cerca 20 dias 

ininterruptos e, na sequência, o poço é fechado por até 10 dias para permitir a propagação do 

calor.  

Em seguida, o poço então é aberto e a produção é alcançado por fluxo natural e depois 

por elevação artificial. Com o tempo a temperatura do reservatório volta a níveis que taxa de 

fluxo de óleo reduz, então um novo ciclo se repete até a produção alcançar níveis 

economicamente determinados (ALVAREZ e HAN, 2013).  

Segundo Alvares e Han (2013), o processo típico de injeção cíclica de vapor é adequado 

para formações com espessuras superiores a 10 m e profundidade de reservatório menor que 

1000 m com alta porosidade (> 0,3) e saturação de óleo superior a 40%. A geologia na 

vizinhança do poço tem um papel importante tanto na transmissão do calor quanto na captura 

do óleo mobilizado. 
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De acordo com (THOMAS, 2008), o uso combinado atualmente do método de injeção 

cíclica de vapor com tecnologias especiais tais como aditivos químicos, perfurações horizontais 

e faturamento hidráulico tem tido bastante sucesso, aumentando os fatores de recuperação 

convencional em mais de 40%.  

 

2.3.1 Problemas referentes a bainha de cimento sujeitas a injeção cíclica de vapor 

Existem várias possibilidades de falha da bainha de cimento. Diferentes tipos de poços, 

bem como diferentes situações de um poço conduzem a diferentes cenários de potencial falha. 

As mais comuns são cimentação incompleta, falha na aderência com o revestimento e/ou 

formação, canalização ou permeabilidade da bainha de cimento, fraturas induzidas na bainha e 

formação de carbonatação do cimento (Figura 9). 

 

Figura 9 – Possíveis falhas em um poço de petróleo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Mesmo após uma cimentação realizada com sucesso, a integridade do poço pode ser 

comprometida por fontes secundárias. Um destes mecanismos é a falha provocada por cargas 

mecânicas e térmicas sobre o poço. 

No caso das bainhas de cimento sujeitas a injeção de vapor, a flutuação de temperatura 

gera tensões na mesma. Essas cargas podem conduzir a falhas por tração ou cisalhamento em 

um dos elementos do conjunto revestimento/bainha de cimento/formação. 
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Essa variação de temperatura promove fissurações e fraturas na bainha de cimento e, 

consequentemente, a perda de isolamento, possibilitando a comunicação entre zonas. 

 

2.4 Propriedades mecânicas  

 

O conhecimento adequado das propriedades mecânicas do cimento permite quantificar 

as deformações da bainha de cimento submetida a tensões dentro do poço e então prever se o 

cimento será capaz de suportar tais tensões. 

 

2.4.1 Tensões mecânicas: conceito 

Tensões mecânicas é uma abordagem clássica da intensidade de forças inter-atômicas 

ou intermoleculares. Ao se observar um sólido através de microscópios eletrônicos, é possível 

ver complicadas estruturas tais como cristais, moléculas e átomos em diferentes escalas.  

A descrição minuciosa das forças de interação em tais escalas não é impraticável, mas, 

desnecessária para níveis de projeto e análise estrutural. Nestes estudos, o corpo é visto como 

um contínuo de pontos matematicamente e o estado de tensão é definido em cada ponto com 

sendo o limite entre a relação força sobre área. 

A tensão mecânica em um corpo é a generalização do simples conceito de pressão de 

um fluido. Um fluido em equilíbrio estático, ou equilíbrio hidrostático para o caso dos líquidos, 

pode suportar somente um estado de tensões.  

Já um sólido em equilíbrio estático pode suportar um estado de tensões mais geral, o 

qual inclui componentes normais e de cisalhamento. Esta generalização é de maior interesse 

para os engenheiros estruturais devido as estruturas, por razões óbvias, serem fabricadas com 

materiais sólidos. 

 

2.4.2 Tensões mecânicas: definição 

A tensão mecânica mede o nível da intensidade média das forças internas de um 

material (corpo sólido ou líquido) idealizado matematicamente como um contínuo e sua 

dimensão física é dada por:  

𝐹𝑜𝑟ç𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎, 𝑜𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎,
𝑁

𝑚𝑚2
 (𝑀𝑃𝑎) 𝑜𝑢 

𝑙𝑏𝑠

𝑖𝑛2
(𝑝𝑠𝑖) 

Esta medida é conveniente para avaliar a resistência de um material a deformações 

permanentes (deformação e fluência) bem como a ruptura (fratura e fissuração). Comparando 
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nível de tensões de trabalho e de ruptura o engenheiro é capaz de estabelecer fatores de 

segurança para uma estrutura. 

Considerando um sólido qualquer em equilíbrio estático, submetido a forças agindo 

sobre o mesmo, o estado de tensões no ponto Q no corpo é obtido primeiro fazendo-se um corte 

no corpo passando-se o plano ABCD pelo ponto desejado. O corpo é dividido em dois, retendo-

se uma porção e desprezando-se a outra (Figura 10). 

 

Figura 10 – Corte de um corpo pelo plano ABCD passando pelo ponto Q.  

 

Fonte: modificado de Felippa (2016). 

 

Para restaurar o equilíbrio, deve-se substituir a porção removida por suas forças internas 

aplicadas na porção retida, obedecendo a 3ª lei de Newton. 

O plano de corte é orientado pelo vetor unitário n que por convenção parte do ponto Q 

em sentido a parte do corpo removida, tomando como referência o plano cartesiano x, y, z e 

obedecendo a regra da mão direita Figura 11. Assim é possível escrever as coordenadas do 

ponto Q com sendo {xQ ,yQ ,zQ} e o vetor posição de Q é dado por:  

 

𝑿𝑄 = [

𝑥𝑄

𝑦𝑄

𝑧𝑄

] 

 

eq. 2.1 

 

 

O vetor unitário é escrito da forma: 
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𝒏 = [

𝑛𝑥

𝑛𝑦

𝑛𝑧

] 

eq. 2.2 

 

No qual {nx ,ny ,nz} são os cossenos diretores de n em relação a {x, y, z}, 

respectivamente. Como n é o vetor unitário suas componentes devem verificar a condição de 

comprimento unitário dada por: 

 

𝒏𝑥
2 + 𝒏𝑦

2 + 𝒏𝑧
2 = 1 eq. 2.3 

 

Como na Figura 11 o vetor n está orientado paralelo ao eixo x, consequentemente n fica 

reduzido a:  

 

𝒏 = [
1
0
0

] 

eq. 2.4 

 

 

Figura 11 – Orientação do plano de corte pelo vetor unitário n.. 

.  

Fonte: Modificado de Felippa (2016). 

 

Observando a Figura 12, tem-se um elemento de área A em torno do ponto Q que 

pertence ao plano ABDC e F que representa a resultante das forças internas que atuam em A 

as componentes das tensões, Figura 13, que atuam em Q é dada por:  
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𝜎𝑥𝑥 = lim
∆𝐴→0

∆𝐹𝑥

∆𝐴
 

 

eq. 2.5 

 

𝜏𝑥𝑦 = lim
∆𝐴→0

∆𝐹𝑦

∆𝐴
 

 

eq. 2.6 

 

𝜏𝑥𝑧 = lim
∆𝐴→0

∆𝐹𝑧

∆𝐴
 eq. 2.7 

xx é chamada de tensão normal, enquanto que xy e xz são chamadas de tensões 

cisalhantes. 

 

Figura 12 – Resultante das forças internas que atuam em A.  

 

Fonte: Modificado de Felippa (2016). 

 

Figura 13 – Componentes das forças que atuam em A. 

 

Fonte: Modificado de Felippa (2016). 
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Para a completa representação do estado no ponto são necessárias ao todo 9 

componentes. As outras seis componentes são obtidas repetindo o procedimento adotando mais 

dois planos normal ao eixo y e z, respectivamente. 

Fazendo o n paralelo a y as componentes serão:  

 

𝜎𝑦𝑦, 𝜏𝑦𝑥 , 𝜏𝑦𝑧 

 

Finalmente fazendo n paralelo a z temos:  

 

𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑧𝑥 , 𝜏𝑧𝑦 

 

A melhor visualização das nove componentes pode ser feita através do cubo de tensões 

de lados infinitesimais (Figura 14). 

 

Figura 14 – Cubo de tensões. 

 

Fonte: Modificado de Felippa (2016). 

 

As componentes de tensão podem ser arrumadas em uma matriz 3x3, exposta na Eq 

2.8. 

 

[

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

] eq. 2.8 

 

Para problemas 2D a matriz é escrita conforme Eq. 2.9.  
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[

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 0

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 0

0 0 0

] 

eq. 2.9 

 

 

E para problemas unidimensionais como barras e vigas, a matriz fica reduzida, 

conforme pode ser visto na Eq. 2.10. 

 

[
𝜎𝑥𝑥 0 0
0 0 0
0 0 0

] eq. 2.10 

 

2.4.3 Deformações 

Quando um corpo é submetido a um campo de tensões, as posições relativas dos seus 

pontos internos são alteradas. A nova posição dos pontos não corresponde aos movimentos de 

translação nem de rotação. Nesta nova posição o corpo sofreu uma deformação, ou seja, uma 

alteração nas suas dimensões. 

As deformações podem ser compreendidas em linear e angular (Figura 15 (a)). A 

deformação linear ao longo do eixo x, 𝜀𝑥, é definida conforme Eq. 2.11. 

𝜀𝑥 = lim
𝑙𝑜→0

𝑙 −  𝑙𝑜

𝑙𝑜
 

 

 eq. 2.11 

 

Sendo lo o comprimento original, l o comprimento do corpo deformado na direção de 

x. Analogamente determina-se as deformações 𝜀𝑦 e 𝜀𝑧 nas direções de y e z. 

A deformação angular (Figura 15 (b)) 𝛾𝑦𝑧, é obtida pela distorção, ∆𝜃, de uma face em 

relação a um eixo de referência de 90º e é dada pela Eq. 2.12. 

 

𝛾𝑦𝑧 = tan(∆𝜃) eq. 2.12 

 

Analogamente tem-se xz  e xy 
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Figura 15 – Tipos de deformações. a) deformação linear; b) deformação angular.  

 

Fonte: Adaptado de Callister Jr (2000). 

 

2.4.4 Elasticidade linear 

Para introduzir a teoria da elasticidade linear, considera-se um corpo de prova cilíndrico 

de comprimento l e diâmetro d submetido a uma carga de compressão F em sua extremidade 

(Figura 16). 

 

Figura 16 – Deformação de um corpo de prova submetido a uma força na direção axial. 
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Fonte: Adaptado de Callister Jr (2000). 

 

Em situação de equilíbrio, esse corpo de prova irá sofrer um encurtamento na direção 

do carregamento, que de acordo com as definições dadas anteriormente, a tensão aplicada no 

corpo é: 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
=

4𝐹

𝜋𝑑2
 

 

eq. 2.13 

 

Sendo A, a área da seção transversal do corpo de prova. A deformação axial é: 

𝜀 =  
𝑙𝑜 − 𝑙

𝑙
 

 

eq. 2.14 

 

A teoria da elasticidade linear assume que existe uma relação única e linear entre a 

tensão e deformação a qual o corpo retorna ao seu estado natural, ou seja, deformação zero, 

quando cessa o carregamento. Este fenômeno é visível em ensaios uniaxiais e que resulta na 

expressão: 

 

𝜎𝑎 = 𝐸 ×  𝜀𝑎 eq. 2.15 

 

Onde 𝜀𝑎 é a deformação axial e o coeficiente de proporcionalidade E é conhecido como 

módulo de elasticidade. Quando maior for o módulo de elasticidade menor será a deformação 

do corpo de prova para um mesmo dado carregamento. 

Acontece que quando o corpo é comprimido não só ele encurta, mais também expande 

lateralmente (Figura 17). Este efeito é quantificado pela introdução de outra constante, 

conhecida como coeficiente de Poisson, , a qual é definida pela relação entre as deformações 

radial (𝜀𝑟) e axial (𝜀𝑎). 
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𝜈 = −
𝜀𝑟

𝜀𝑎
 

 

eq. 2.16 

 

Onde, 

𝜀𝑟 =  
𝑟𝑜 − 𝑟

𝑟
 

 

eq. 2.17 

 

Sendo ro o raio inicial e r o raio final após a deformação devido aplicação da força. 

 

Figura 17 – Deformação radial de um corpo de prova. 

 

Fonte: Adaptado de Callister Jr (2000). 

 

Materiais como a borracha possuem coeficiente de Poisson igual a 0,5 o qual caracteriza 

sua compressibilidade. O cimento comum possui o coeficiente de Poisson aproximadamente 

igual a 0,15 (NELSON e GUILLOT, 2006). 

A relação tensão-deformação pode ser generalizada para o espaço tridimensional nas 

direções x, y e z da seguinte forma:  
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𝜀𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧) eq. 2.18 

𝜀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧) 

 

eq. 2.19 

 

𝜀𝑧 =
𝜎𝑧

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) 

eq. 2.20 

 

 

𝛾𝑥𝑦 =
1

𝐺
𝜏𝑥𝑦 

eq. 2.21 

 

𝛾𝑦𝑧 =
1

𝐺
𝜏𝑦𝑧 

eq. 2.22 

 

𝛾𝑥𝑧 =
1

𝐺
𝜏𝑥𝑧 

eq. 2.23 

 

Onde G, é o módulo de elasticidade transversal. 

 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 eq. 2.24 

 

A teoria da elasticidade pode ser estendida a materiais não lineares e anisotrópicos. Um 

a material não linear não tem relação linear entre tensão e deformação mas retorna a sua forma 

original quando cessada a carga. Um material anisotrópico tem suas propriedades variando nas 

diferentes direções (NELSON e GUILLOT, 2006). 

 

2.5 Geopressões 

 

As duas principais disciplinas da Geomecânica são: Mecânica dos Solos e Mecânica 

das Rochas. A primeira lida com o comportamento dos solos, desde uma pequena escala até o 

deslizamento de encostas, enquanto que a segunda trata das propriedades físicas, hidráulicas e 

mecânicas das rochas tendo por principais aplicações a análise de estabilidade de escavações, 

suporte de fundações e barragens (ROCHA e AZEVEDO, 2007). 
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Muitas vezes utilizado para expressar as pressões de fluidos contidos nos poros das 

rochas, o termo Geopressão pode ser de uma maneira mais ampla relacionado com todas as 

pressões e tensões existentes no subsolo, e todas aquelas que são impostas as formações que 

podem, inclusive, levar a falha da rocha (ROCHA e AZEVEDO, 2007). 

Para o estabelecimento dos pesos de fluidos de perfuração e assentamento das colunas 

de revestimento é necessário estimar as pressões de poro, fratura e colapso definidas como 

geopressões.  

 

2.5.1 Tensão x pressão  

Como visto anteriormente, tensão é o resultado da atuação de uma força, que possui 

magnitude, direção e sentido, aplicada em um plano, dividida pela área desse plano. Neste 

trabalho, o conceito de tensão está associado a corpos rígidos, sendo o resultado das forças 

sobre o revestimento, bainha de cimento e formação rochosa. Já o conceito de pressão está 

associado aos fluidos contidos no interior das rochas, sendo resultado de um carregamento que 

reage de maneira igual em todas as direções. 

 

2.5.2 Pressão hidrostática 

Pressão hidrostática é aquela exercida pelo peso da coluna hidrostática de um fluido, 

sendo função da altura da coluna e de massa específica desse fluido, conforme mostra a equação 

25. 

𝑃𝐻 =  𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ eq. 2.25 

 

Onde PH é a pressão hidrostática,  é massa específica do fluido, g é constante 

gravitacional e h é altura da coluna de fluido. 

 

2.5.3 Gradiente de pressão 

Gradiente de pressão é a razão entre a pressão e sua profundidade de atuação. Para 

facilitar a comparação com a massa específica do fluido é muitas vezes expressa como lb/gal 

ou g/cm3. O gradiente de pressão pode ser calculado utilizando Eq. 2.26. 
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𝐺 =  
𝑃

𝐶 × 𝐷
 

 

eq. 2.26 

 

Sendo G o gradiente de pressão, P a pressão, D a profundidade vertical e C uma 

constante de conversão de unidades. C assume o valor 0,1704 quando a pressão estiver em psi, 

a profundidade em metros e o gradiente em lb/gal. Quando a profundidade é dada em pés, o 

mesmo tem o valor de 0,0519. A Figura 18 apresenta exemplos de gradientes de pressão. 

 

Figura 18 – (a)  Exemplo de gradiente de pressão de uma coluna vertical de 1000 m preenchida 

com fluido de 10,0 lb/gal e pressão atmosférica no topo. (b) Exemplo de gradiente 

de pressão de uma coluna vertical de 1000 m preenchida com fluido de 10,0 lb/gal 

e pressão de 1200 psi no topo.  

 

Fonte: Rocha e Azevedo (2007). 

 

(a) 

 

(b) 
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2.5.4 Tensão de sobrecarga 

A tensão de sobrecarga em um determinado ponto a uma determinada profundidade na 

formação é aquela exercida pelo somatório do peso de todas as camadas sobrepostas a este 

ponto (Figura 19). 

 

Figura 19 – Elemento de rocha submetido a tensão de sobrecarga. 

 

Fonte: Adaptado de Rocha e Azevedo (2007). 

 

2.5.5 Pressão de poro  

Em uma rocha, só parte do volume total é ocupado pelas partículas sólidas, que se 

acomodam formando uma estrutura. O volume restante costuma ser chamado de vazios, ou 

poros, e é ocupado por fluidos. Assim a pressão do fluido contido dentro dos poros da rocha 

define a pressão de poro ou pressão da formação ou pressão estática (ROCHA e AZEVEDO, 

2007). 

O gradiente de pressão de poros pode ser definido semelhantemente ao gradiente de 

pressão como sendo:  

𝐺𝑝 =
𝑃𝑝

𝐶 × 𝐷
 eq. 2.27 

 

Onde Gp é o gradiente de pressão de poros, Pp é a pressão de poro, D é a profundidade 

e C a constante de conversão de unidades. 
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2.5.6 Tensão efetiva 

A presença da pressão de poros atuando em todas as direções dentro dos poros de uma 

rocha ajuda a suportar ou aliviar grande parte da tensão total aplicada. Dessa forma, quando 

uma rocha é submetida a uma força, a tensão que efetivamente está aplicada sobre a sua matriz 

é igual a tensão total menos a pressão de poros. Essa tensão é conhecida como tensão efetiva e 

é dada pela seguinte equação. 

 

𝜎′ = 𝜎 − 𝑃𝑝 
eq. 2.28 

 

Onde ’ é a tensão efetiva,  é a tensão total e PP é a pressão de poros. 

 

2.6 Propriedades térmicas 

 

Segundo a teoria clássica da termodinâmica um corpo responde a uma variação de 

temperatura mudando sua forma, área e volume. Quase todas as substâncias, sejam sólidas, 

líquidas ou gasosas, dilatam-se quando do aumento da temperatura, devido ao incremento do 

grau de agitação de suas moléculas e consequentemente aumento da distância entre as mesmas. 

Quando ocorre o contrário, ou seja, quando da diminuição da temperatura as substâncias se 

contraem. 

 

2.6.1 Expansão térmica e coeficientes de dilatação 

O coeficiente de dilatação térmica relaciona a resposta da forma do corpo a mudança 

da temperatura a qual pode ser volumétrica, por área ou linear. O emprego destes dependem 

do problema em questão notadamente suas dimensões e do estado da substância (sólido, líquido 

ou gasoso). 

No caso dos materiais sólidos, para calcular a expansão térmica, é preciso verificar 

primeiro se o corpo está livre, ou seja, se não há impedimentos para sua dilatação. Assim, a 

deformação produzida pela variação de temperatura pode ser determinada usando diretamente 

o coeficiente de dilatação térmica.  

Assim, se essa condição de contorno não é satisfeita tensões internas, no lugar de 

deformações, irão surgir no corpo em razão da variação de temperatura. E sua intensidade pode 

ser determinada, para materiais elásticos lineares, fazendo uma relação entre a deformação que 
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poderia ocorrer se o corpo estivesse livre e a tensão necessária para reduzir a deformação a 

zero. 

Para os corpos, os quais possuem uma dimensão superior as outras duas, assume-se que 

a deformação, pela variação de temperatura, está relacionada com o coeficiente de dilatação 

linear, L, ou simplesmente , é dado pela Eq. 2.29. 

 

𝛼 =
1

𝐿

∆𝐿

∆𝑇
 eq. 2.29  

 

Onde L é o comprimento inicial do corpo, L é diferença entre o comprimento final e 

inicial e T é a variação de temperatura. 

 Para o caso de placas, em que duas dimensões do corpo se sobressaem da outra, o 

coeficiente de dilatação por área, A, é dado pela Eq. 2.30. 

 

𝛼𝐴 =
1

𝐴

∆𝐴

∆𝑇
 eq. 2.30 

 

Onde A é a medida inicial da área do corpo, A é diferença entre área final e inicial e 

T é a variação de temperatura. 

Para sólidos o coeficiente de dilatação volumétrica, V, é escrito conforme Eq. 2.31. 

 

𝛼𝑉 =
1

𝑉

∆𝑉

∆𝑇
 eq. 2.31 

 

Onde V é a medida do volume inicial do corpo, V é diferença entre volume final e 

inicial e T é a variação de temperatura. 

 

2.6.2 Transferência de calor 

A transferência de calor pode ocorrer de três formas distintas: por condução, convecção 

e radiação. Na condução, o calor passa através do próprio material do corpo. Na convecção, o 

calor é transferido pelo movido relativo de partes do corpo aquecido. Na radiação, a 

transferência de calor acontece pelo transporte de energia por intermédio de ondas 

eletromagnéticas. Assim, a radiação, ao contrário da condução e da convecção, não necessita 

de um meio material para que a transferência de energia aconteça. 
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O fluxo de calor pode ser determinado de duas formas: estático e transiente. Estático, 

quando o sistema não muda com o tempo e transiente, para determinar o fluxo de calor no 

material em função do tempo. As duas soluções podem conduzir ao mesmo resultado quando 

é tomado um tempo bastante longo para análise. A solução analítica para condução de calor é 

obtida a partir do balanço energético: 

 

[
𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎
] − [

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑖

] +

[
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
]... 

… = [
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟
] 

 

eq. 2.32 

 

O balanço de energia para um volume infinitesimal de dimensões dx, dy, dz é dado pela 

Eq. 2.33 

 

𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 − (𝑞
𝑥+𝑑𝑥

+ 𝑞𝑦+𝑑𝑦 + 𝑞𝑧+𝑑𝑧) +  𝑄𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

=  𝜌𝑐𝑝𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

eq. 2.33 

 

Pela lei de Fourier, para condução tridimensional em um sistema de coordenadas x, y e 

z, temos: 

 

𝑞𝑥 = −𝑘𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

 

eq. 2.34 

𝑞𝑦 = −𝑘𝑦𝑑𝑥𝑑𝑧
𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

 

eq. 2.35 

𝑞𝑧 = −𝑘𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦
𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

eq. 2.36 

 

 

Onde q é o fluxo de calor, T é a temperatura, k é a condutividade térmica, é densidade, 

cp é calor específico e Q é o calor interno gerado. 

 

De acordo com Bejan e Kraus (2003), a equação geral para condução de calor para 

problemas transientes de materiais isotrópicos, onde k=kx=ky=kz é ser dado pela Eq.2.37. 
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𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + 𝑄 = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

 

eq. 2.37 

 Para o caso de problemas estáticos de transferência de calor a temperatura não varia 

com o tempo T / t 0). Nestes casos, o corpo alcança o equilíbrio térmico em um 

determinado tempo ficando a equação simplificada conforme Eq. 2.38:  

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
+ 𝑄 = 0 

 

eq. 2.38 

2.6.3 Condutividade térmica 

 Condutividade térmica de um material descreve a capacidade deste em conduzir calor. 

Propriedade esta que é intrínseca ao material é definida como a quantidade de calor transmitida 

por unidade de tempo através de uma espessura unitária de um material na direção normal a 

uma unidade de área de sua superfície devido a um gradiente unitário de temperatura em 

condições estáticas. A condutividade térmica de um material pode ser escrita conforme Eq. 

2.39. 

 

𝑘 =
∆𝑄

∆𝑡

𝐿

𝐴∆𝑇
 eq. 2.39 

 

Onde ∆Q/∆t é a potência térmica dada em Watts, L comprimento, A é área e ∆T é a 

variação de temperatura. A condutividade térmica é medida em unidades de watt por metro 

Kelvin [W/(m K)] para o sistema internacional de unidades (SI). O termo resistividade térmica 

é atribuído ao inverso da condutividade térmica que, no SI, tem por unidade o metro Kelvin 

por Watt (K m/W). 

 

2.6.4 Capacidade térmica 

A capacidade térmica volumétrica de um material, C, é outra propriedade térmica 

importante. Ela é uma medida quantitativa do calor necessário para elevar uma unidade de 

volume do material de uma unidade de temperatura; no SI, C é expressa em J m−3 oC −1. 

Para um material sujeito a um dado fluxo de calor, quanto menor for seu valor C maior 

será sua variação de temperatura. A capacidade térmica por unidade de massa do material é 
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denominada calor específico o qual é denotado por c (J kg−1 ◦C−1) e definido pela expressão 

Eq. 2.40  

𝑐 =
𝐶

𝜌
 eq. 2.40 

 
 

2.7 Termo-elasticidade  

 

Em um poço de petróleo sujeito a injeção de vapor estará sujeito a variações de 

temperaturas que podem exceder a 200 ºC. Se a temperatura aumenta no interior do poço, o 

calor irá se espalhar por condução através da tubulação de aço, bainha de cimento até alcançar 

a formação rochosa.  

Haverá uma concentração de temperatura em torno do poço que se dissipa ao se afastar 

do mesmo e, que segundo Nelson e Guillot (2006), pode ser influenciada grandemente pela 

expansão térmica dos materiais envolvidos. 

Esses materiais se expandem quando a temperatura aumenta e quando o oposto 

acontece eles se contraem. Em um desses processos pode resultar danos devido a não-

uniformidade do aquecimento. 

O aço pode ter seu processo de expansão dificultado ou impedido pela bainha de 

cimento que ainda se encontra em fase de aquecimento produzindo o surgimento de tensões. 

Essas tensões geradas podem levar a ocorrências de falhas e desprendimento entre os materiais. 

Assim, para entender o comportamento mecânico da bainha de cimento, como as tais 

tensões devem ser consideradas, é necessário combinar a teoria da elasticidade e os efeitos 

térmicos envolvidos. 

As deformações produzidas pelo efeito térmico são dadas pela Eq. 2.41. 

  

𝜀 = 𝑎∆𝑇 eq. 2.41 

 

Na qual  é o coeficiente de expansão térmica e T é a temperatura, consequentemente 

a relação tensão-deformação pode escrita da seguinte forma:  
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𝜀𝑥 − 𝑎∆𝑇 =
𝜎𝑥

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧) 

 

eq. 2.42 

 

𝜀𝑦 − 𝑎∆𝑇 =
𝜎𝑦

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧) eq. 2.43 

𝜀𝑧 − 𝑎∆𝑇 =
𝜎𝑧

𝐸
−

𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) 

 

eq. 2.44 

 

e, 

𝛾𝑟𝑧 =
1

𝐺
(𝜏𝑟𝑧) eq. 2.45 

 

No caso do poço de petróleo, o principal parâmetro que influencia a distribuição de 

temperatura radial é a condutividade dos materiais envolvidos.  A transferência radial de calor 

ocorre entre o vapor injetado dentro do poço e a resistência oferecida pela parede da tubulação, 

bainha de cimento e formação (Figura 20) (FIDAN, 2011). 

 

Figura 20 – Propagação da temperatura ao longo do poço. 

 

Fonte: Modificado de Tiyao (2010). 
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Como as resistências estão em série, a solução analítica em regime permanente da 

distribuição de temperatura ao longo do poço pode ser obtida a partir da formulação que segue: 

De acordo com Mills (1999), a resistência térmica da tubulação metálica é dada pela 

Eq. 2.46.  

𝑅𝑡,𝑎ç𝑜 =
ln (

𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝑘𝑎
 

 

eq. 2.46 

 

Onde ka é a condutividade térmica do aço, r1 é o raio interno da tubulação e r2 o raio 

externo da mesma. 

A resistência térmica da bainha de cimento é dada pela Eq. 2.47. 

𝑅𝑡,𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
ln (

𝑟3

𝑟2
)

2𝜋𝑘𝑐
 

 

eq. 2.47 

 

Onde kc é a condutividade térmica do cimento, r2 é o raio interno da bainha de cimento e r3 o 

raio externo da mesma. A resistência térmica da formação rochosa é dada pela Eq. 2.48. 

 

𝑅𝑡,𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎 =
ln (

𝑟4

𝑟3
)

2𝜋𝑘𝑟
 

 

eq. 2.48 

 

Onde kr é a condutividade térmica da rocha, r3 é o raio interno da formação e r4 o raio 

externo do modelo. O fluxo de calor é determinado pela Eq. 2.49. 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡 =
𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

∑ 𝑅𝑡
 eq. 2.49 

 

Onde Tint é a temperatura interna no poço enquanto Text é a temperatura na parte mais 

distante do modelo.  

A distribuição de temperatura ao longo da tubulação, T(r), depende da coordenada 

radial r, ou seja, 𝑟1 < 𝑟 < 𝑟2 e é dada pela Eq. 2.50. 
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𝑇(𝑟) = 𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑡 [
ln (

𝑟
𝑟1

)

2𝜋𝑘𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙
] eq. 2.50 

 

Para bainha de cimento, ou 𝑟2 < 𝑟 < 𝑟3 é dada pela Eq. 2.51. 

 

𝑇(𝑟) = 𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑡 [
ln (

𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝑘𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙
+

ln (
𝑟
𝑟2

)

2𝜋𝑘𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
] eq. 2.51 

 

Enquanto que para formação rochosa, ou 𝑟3 < 𝑟 < 𝑟4 é dada pela Eq. 2.52. 

 

𝑇(𝑟) = 𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑞𝑡𝑜𝑡 [
ln (

𝑟2

𝑟1
)

2𝜋𝑘𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙
+

ln (
𝑟3

𝑟2
)

2𝜋𝑘𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
+

ln (
𝑟
𝑟3

)

2𝜋𝑘𝑟𝑜𝑐𝑘
] eq. 2.52 

 

Esta é solução “steady-state” que pode ser utilizada para uma grande quantidade de poço, 

as quais, apresentam variação temperatura unicamente radial em condições de simulação 

adiabática. 

 

2.8 Distribuição de tensões no poço 

 

Para o estudo das tensões em um poço sujeito a variação de temperatura, duas condições 

devem ser observadas: as tensões em consequência da pressão da própria formação e àquelas 

geradas em virtude da variação de temperatura.  

 

2.8.1 Tensões iniciais 

Imediatamente após o poço ser perfurado, e antes da instalação da tubulação as tensões 

radiais e tangencial podem ser determinadas utilizando a solução analítica a partir da teoria da 

elasticidade como segue. 

Para determinar o campo de tensões em torno do poço (Figura 21) é possível utilizar a 

solução de Kirsch (ZOBACK, 2010). 
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Figura 21 – Tensões radial e tangencial. 

 

Fonte: Modificado de Thiercelin, Dargaud, et al. (1998). 

 

Neste caso, as tensões radial (𝜎𝑟𝑟) e tangencial (𝜎𝜃𝜃) em uma determinada profundidade 

submetida as pressões S1 e S2, são dadas por:  

 

𝜎𝑟𝑟 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 −

𝑎2

𝑟2
) +

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 − 4

𝑎2

𝑟2
+ 3

𝑎4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃           eq. 2.53 

  

𝜎𝜃𝜃 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 +

𝑎2

𝑟2
) −

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 + 3

𝑎4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 

eq. 2.54 

 

𝜎𝑟𝑟 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 −

𝑎2

𝑟2
) +

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 − 4

𝑎2

𝑟2
+ 3

𝑎4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + (𝑃𝑤 − 𝑃𝑝) (

𝑎2

𝑟2
) 

eq. 2.55 

 

𝜎𝜃𝜃 =
𝑆1 + 𝑆2

2
(1 +

𝑎2

𝑟2
) −

𝑆1 − 𝑆2

2
(1 + 3

𝑎4

𝑟4
) 𝑐𝑜𝑠2𝜃 − (𝑃𝑤

− 𝑃𝑝) (
𝑎2

𝑟2
) 

          eq. 2.56 

 

Onde a é o raio interno do poço, r é a distância do ponto analisado ao centro do poço 

(Figura 22). 
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Figura 22 – Geometria e parâmetros da solução de Kirsch. 

 

Fonte: Modificado de Brady e Brown (2013). 

 

Onde as condições de contorno para esta solução são que para r=a livre de tração e para 

r=∞ as tensões são iguais ao campo de tensões.  

 

2.8.2 Tensões térmicas 

As tensões térmicas radiais e tangenciais para um cilindro oco com superfície livre de 

tração são dadas por: 

 

𝜎𝑟𝑟 =
𝐸𝛼𝑇

1 − 𝜈
[

1

𝑏2 − 𝑎2
(1 −

𝑎2

𝑟2
) ∫ 𝑇𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

−  
1

𝑟2
∫ 𝑇𝑟𝑑𝑟

𝑟

𝑎

  ] eq. 2.57 

 

𝜎𝜃𝜃 =
𝐸𝛼𝑇

1 − 𝜈
[

1

𝑏2 − 𝑎2
(1 +

𝑎2

𝑟2
) ∫ 𝑇𝑟𝑑𝑟

𝑏

𝑎

+  
1

𝑟2
∫ 𝑇𝑟𝑑𝑟

𝑟

𝑎

  ] 
eq. 2.58 

 

Onde E é o módulo de elasticidade t é o coeficiente de expansão térmica linear e  é 

coeficiente de Poisson. As condições de contorno da equação acima são consideradas iguais a 

zero as tensões radiais dentro e na borda mais distante do poço. 
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Combinando a equação acima com a equação de distribuição de temperatura ao longo 

da formação rochosa é possível reescrever a equação acima da seguinte forma:  

 

𝜎𝑟𝑟 =
𝐸𝛼𝑇(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)

2(1 − 𝜈)𝑙𝑛
𝑏
𝑎

[𝑙𝑛
𝑏

𝑟
+

𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
(1 −

𝑏2

𝑟2
)  𝑙𝑛

𝑏

𝑎
] eq. 2.59 

 

𝜎𝜃𝜃 =
𝐸𝛼𝑇(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)

2(1 − 𝜈)𝑙𝑛
𝑏
𝑎

[1 − 𝑙𝑛
𝑏

𝑟
−

𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
(1 +

𝑏2

𝑟2
)  𝑙𝑛

𝑏

𝑎
] 

eq. 2.60 

 

Onde Ta é a temperatura no raio interno do poço e Tb é a temperatura na parte mais 

externa do modelo, a é o raio poço, b é o ponto onde se deseja conhecer as tensões e r é a 

distância do ponto observado até o centro do poço. 

 

2.9 Resistência do cimento confinado e critério de falha 

 

A resistência do cimento pode ser medida através de um ensaio uniaxial de compressão. 

Todavia, em situação de confinamento o mesmo tem seu comportamento modificado e pode 

ser verificado através de um ensaio tri-axial. O corpo de prova é submetido a uma tensão de 

confinamento constante e é aplicado taxas constantes de deformações. 

O corpo de prova fica envolvido por uma camisa flexível e impermeável a qual recebe 

a pressão de confinamento através de um fluido (Figura 23). 

 

Figura 23 – Ensaio tri-axial. 

 

Fonte: Modificado de Nelson e Guillot (2006). 
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Durante o estágio inicial, do ponto O até A da Figura 23, o cimento se torna mais rígido. 

Este regime não linear é provavelmente causado pelo fechamento dos poros, embora artefatos 

utilizados no experimento possam produzir também tal efeito (NELSON e GUILLOT, 2006).  

Com o aumento da carga, a curva tensão-deformação se torna linear, visível entre os 

pontos A e B. Neste trecho da curva o cimento apresenta um comportamento aproximadamente 

elástico. Isto é, se for retirado o carregamento, nesta região do gráfico, a deformação volta a 

praticamente zero, frequentemente ocorrendo por um diferente caminho, o que indica que 

houve perda de energia durante o ciclo carregar e descarregar. 

Quando o cimento é carregado além do ponto B, ponto de escoamento, o gráfico tensão-

deformação se torna não-linear e grandes deformações podem ocorrer mesmo para pequenos 

incrementos de carga. Ao se retirar totalmente carga neste ponto é possível se observar uma 

deformação residual. 

O ponto C está relacionado com a máxima carga que o corpo de prova pode suportar 

para um determinado nível de pressão de confinamento. A falha do cimento, ou seja, a perda 

da integridade do corpo de prova ocorre em torno deste ponto. O surgimento de fissuras faz 

que a partir deste ponto o cimento comece a enfraquecer, resultando na sua ruptura. 

A função que permite determinar se um material atingiu seu limite é denominada de 

critério de ruptura. Em mecânica das rochas e cimento, um critério duplo de ruptura, baseado 

no critério Mohr-Coulomb e na resistência à tração, é amplamente empregado. Neste critério a 

seguinte condição deve ser obedecida:  

𝜏 ≪ 𝑐 + 𝜎𝑛𝑡𝑎𝑛∅ eq. 2.61 

𝜎𝑛 ≥  − 𝑓𝑡 eq. 2.62 

Onde n e  são respectivamente, a tensão normal e cisalhante, c é a coesão, ou seja, a 

resistência ao cisalhamento quando n é igual a zero, é definido como ângulo de atrito interno 

e ft é a resistência a tração do material. 

O critério de Mohr-Coulomb, é um caso particular do critério de Mohr, supondo uma 

variação linear entre os esforços de compressão. Em mecânica dos solos este é o critério 

tradicionalmente usado, que assimila a reta de Coulomb, linha AB da Figura 24, à envoltória 

de Mohr. Segundo este critério, haverá ruptura quando, num ponto ao longo da superfície, a 

tensão de cisalhamento ultrapassar a resistência de cisalhamento do material. 



 

46 

 

 

Figura 24 – Envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb 

 

Fonte: Modificado de Rocha e Azevedo (2007). 

 

2.10 Simulação numérica do comportamento mecânico de poços 

 

O objetivo da simulação numérica de um poço de petróleo no âmbito mecânico é o de 

determinar o efeito das tensões no conjunto revestimento, bainha de cimento e formação. 

Assim, é possível efetuar a verificação que a integridade dos elementos constituintes não será 

comprometida possibilitando escolhas adequadas dos materiais a serem empregados. 

O emprego de modelos de elementos finitos vem ganhando popularidade para análise 

de integridade de poços de petróleo ao longo dos anos. A disposição dos pesquisadores e 

engenheiros tem-se uma grande quantidade de códigos comerciais. 

O método dos elementos finitos (MEF) é, atualmente, o método numérico mais 

empregado para resolver problemas tanto no campo científico quanto das engenharias. Graças 

a essa ampla experiência, o MEF dispõe de uma grande versatilidade que permite conduzir 

análises de complexas variáveis encontradas em problemas de poços de petróleo.  

As variáveis podem ser geométricas, cinemáticas, leis constitutivas do material, 

carregamentos e condições de contorno. A precisão da solução por elementos finitos do modelo 

matemático é descrita pela especificação do tipo de elemento e densidade da malha utilizados. 

De forma resumida, o método dos elementos finitos pode ser dividido em três etapas: 

pré-processamento, processamento e pós-processamento. Sendo um de seus fundamentos 

básicos, para análise estrutural, caracterizar os fenômenos que advêm do comportamento do 

material e das alterações das condições de contorno como mudança geométricas e variação de 

carregamento e temperatura. 
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É possível também obter-se resultados distintos dependendo da abordagem numérica 

que se der ao problema real. Geometricamente, as análises podem ser divididas em 2D e 3D 

enquanto que, fisicamente, o problema pode ser tratado basicamente através de dois grupos de 

análise que são as lineares e as não-lineares. 

Uma análise linear é aplicada correntemente em situações de projeto respeitando o 

limite de proporcionalidade dos materiais, enquanto que a análise não-linear permite reproduzir 

o comportamento da estrutura desde a sua fase elástica, passando pelo início da fissuração, 

escoamento, até ao colapso total. 

Voltando-se para poços de petróleos, várias tentativas têm sido feitas para avaliar, tanto 

analiticamente, quanto experimentalmente, o comportamento do conjunto revestimento, bainha 

de cimento e formação, principalmente os casos que envolvem variação de temperatura e 

pressão. Contudo, existe ainda pouca compreensão da influência de importantes parâmetros 

para a compreensão de fenômenos que levem o material a ruptura nestes casos.  
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3 Estado da arte 

 

Este capítulo apresenta um resumo dos principais estudos sobre poços de petróleo 

sujeito injeção e a utilização de elementos finitos aplicados à simulação destes poços. 

 

3.1 Injeção de vapor e análise do comportamento mecânico da bainha de cimento 

Cain et al. (1966) apresentaram um estudo com medidas laboratoriais sobre o 

comportamento termomecânico do cimento e do aço. O coeficiente de dilatação térmica linear 

do cimento a sua condutividade térmica foram medidos em amostras para o cimento API Classe 

G contendo 40% de silica flour. Em seguida eles introduziram a fórmula de Lamé para estimar 

os deslocamentos do limite exterior de uma caixa submetida a um incremento de pressão em 

seu limite interno e a um aumento de temperatura. Isso ajudou a descrever o processo sob o 

qual uma bainha de cimento falha ao aquecer: fissuras radiais e longitudinais. 

Aktan e Ali (1978), usando um modelo 2D em elementos finitos, foram uns dos 

primeiros a estudar o estado de tensões relacionado a poços submetidos a injeção de vapor. Os 

mesmos constataram que o estado de tensões em um reservatório aquecido era fortemente 

dependente das propriedades mecânicas e térmicas características do meio poroso. 

Goodwin e Crook (1992) observaram, ao analisar um conjunto de poços utilizando 

equipamentos ultrassônicos, problemas de fissuração na bainha de cimento. Investigando mais 

profundamente verificaram que eles tinham em comum o fato de terem sido submetidos à 

injeção de vapor e testes de pressão. Os mesmos constataram que a exposição do revestimento 

metálico a aumentos de temperaturas ou testes pressão interna estavam relacionadas ao 

surgimento de tensões na bainha de cimento devido à expansão diametral e circunferencial do 

revestimento, causando a falha na interface revestimento-cimento ou fissuração radial da 

bainha de cimento levando a perda do isolamento de zona, possibilitando, assim, a migração 

do vapor injetado para zonas indesejadas. 

Os resultados do trabalho de Thiercelin, Dargaud, et al. (1998), através da análise da 

resposta mecânica do cimento em estado confinado, mostraram que as propriedades térmicas e 

elásticas do conjunto revestimento, bainha de cimento e formação exercem um papel 

significante na integridade do poço. Os mesmos observaram ainda que tanto o desprendimento 

do cimento, quanto sua fissuração, eram função da natureza das variações das condições de 

fundo de poço. Outro ponto importante apresentado no trabalho é que nem sempre o uso de 

cimentos com altas resistências à compressão é a melhor solução e que, em alguns casos, são 

preferíveis os cimentos mais flexíveis. 
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Dean e Torres (2002), também identificaram, através de simulação numérica utilizando 

um software baseado em séries de equações empíricas, que as tensões tangenciais de tração 

causadas pela expansão do revestimento eram as principais causas da perda da integridade da 

bainha de cimento, com o aparecimento de fissuras radiais. Os mesmos realizaram estudos em 

poços localizados nas proximidades da cidade Mossoró no estado do Rio Grande do Norte 

(Brasil), que foram submetidos à injeção de vapor cíclica. Foram empregados em seus testes 

os seguintes aditivos: látex de SBR e fibra de volastonita nas concentrações de 12-100% por 

peso de cimento.   

Bour (2005) apresenta um novo método construtivo para poços sujeitos a injeção de 

vapor aplicando tensões iniciais no revestimento e a liberando gradualmente durante a cura do 

cimento, com a finalidade de evitar as tensões que surgem da expansão do revestimento quando 

do incremento de temperatura devido a injeção de vapor. O mesmo apresenta ainda, através de 

simulação numérica utilizando elementos finitos, que as pastas convencionais e algumas pastas 

especiais não são capazes de suportar as tensões oriundas deste processo.   

Bezerra (2006) estudou compósitos de cimento Portland aditivados com biopolímero 

observando as propriedades previstas nas normas brasileiras e especificadas pela indústria do 

petróleo. Uma avaliação numérica através da simulação da bainha de cimento utilizando 

elementos finitos foi realizada. A análise 2D plana por elementos finitos utilizando o pacote 

SAP 90 mostrou que a ordem de grandeza das tensões despertadas pela temperatura em fundo 

de poço alcançava, para as condições de poço adotadas e cimentos com módulo de elasticidade 

entre 25 GPa (a 40 oC) e 22 GPa (a 120 oC), nível entre 10 a 100 vezes a resistência à 

compressão das pastas verificadas em laboratório. O mesmo identificou ainda que o ponto 

crítico estava na interface entre o revestimento e a bainha de cimento e sugeriu tanto o aumento 

do atrito entre a interface tubulação-bainha, quanto a ampliação do espaço entre a tubulação de 

revestimento e a pasta de cimento Portland por meio de um material que apresente baixo 

módulo de elasticidade, alta resistência mecânica e alta resiliência. Segundo o mesmo, este 

conjunto de propriedades daria à tubulação de revestimento a liberdade para se dilatar 

livremente sem tensionar a pasta de cimento Portland. 

Freitas (2007) constatou, através de estudos experimentais do comportamento termo-

mecânico da interface entre revestimento-bainha submetidas a diferentes temperaturas, que o 

uso de látex (poliuretana W320) contribuía significantemente para redução do dano causado 

pela injeção de vapor sobre a bainha de cimento, melhorando as condições de segurança do 

poço de petróleo e a recuperação de óleos pesados. As concentrações de polímeros estudadas 

foram 5, 10 e 15 % observando possível minimização de perda de aderência.   
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PAIVA (2008) fez um estudo utilizando um modelo plano 2D plana em elementos 

finitos, utilizando o pacote DIANA, de formulações geopoliméricas com adições de sílica ativa 

e fibra de volastonita, e, comparou-as às pastas convencionais com látex utilizadas na prática 

em poços com injeção de vapor. Verificou-se o melhor desempenho mecânico e estrutural das 

pastas aditivadas com látex para temperaturas de até 204 oC e das pastas geopoliméricas acima 

de 260 oC. 

Ferla, Lavrov e Fjær (2009) desenvolveram e testaram um modelo em elementos finitos 

para análise das tensões geradas termicamente no revestimento, bainha e na formação  de um 

poço sujeito a injeção de vapor. Foi utilizado um modelo 2D que representa o problema 

axissimétrico como possibilidade de análises tanto estado estático, quanto transiente. No 

modelo transiente a relação entre o modelo térmico e mecânico é one-way, ou seja, os 

resultados do campo da temperatura alimentam o modelo mecânico, porém os resultados da 

análise de tensões não afetam o modelo térmico.    

Correia, Fairbairn, et al. (2010) realizaram um estudo utilizando modelo 2D 

axissimétrico em elementos finitos para validar resultados experimentais de ensaios de pastas 

de cimento aditivadas com polímeros, fibras e compósitos. Foram realizadas simulações de 

carregamento térmico iguais às apresentadas no ensaio experimental para cada tipo de material 

e os resultados de temperatura externa no modelo, bem como tempo de abertura de primeira 

fissura foram comparados numérico e experimentalmente. 

Lavrov, Todorovic e Torsaeter (2015) desenvolveram um estudo para avaliar o efeito 

da condutividade térmica e módulo de elasticidade dos materiais danificados em tensões de 

tração e a evolução do dano durante o aquecimento e resfriamento em escala reduzida do 

conjunto revestimento-cimento-rocha. Os resultados da simulação numérica sugeriram que o 

cimento na região adjacente ao revestimento estaria mais propício à fissuração, tanto durante 

o aquecimento, quanto no resfriamento; e que a redução da condutividade térmica no material 

danificado aumentaria, no geral, o número de fissuras. 

Vrålstad, Skorpa, et al. (2015) conduziram um estudo experimental da integridade da 

bainha de cimento durante a ciclagem térmica em modelo reduzido. O cimento Portland com 

adição de sílica foi testado em duas formações rochosa, arenito e xisto. Foi detectado que havia 

maior degradação da bainha de cimento durante a ciclagem térmica nos corpos em contato com 

arenito. Quando submetidos a mais de 20 ciclos as fissuras presentes nos corpos crescem e se 

comunicam entre si, formando o caminho pelo qual ocorre os vazamentos nas bainhas de 

cimento.  

Um novo modelo analítico para resolver problemas de tensões no sistema revestimento 

– bainha de cimento – formação em poços verticais foi proposto por Shi, Li, et al. (2015) 
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considerando tanto a variação de temperatura quanto as tensões iniciais (muitas vezes 

negligenciadas). A pesquisa demonstrou que a consideração das tensões iniciais conduz a 

relevantes diferenças nos valores das tensões que atuam no conjunto revestimento – bainha de 

cimento – formação. Em especial as tensões tangenciais na tubulação e radiais na bainha de 

cimento. O trabalho conclui com a importância de considerar o estado inicial de carregamento 

na condução de projetos de poços e análises de integridade dos mesmos. 

Baseado em que o cimento em contato com água e óleo terá um maior coeficiente de 

expansão térmica que o seco, Guo, Bu e Yan (2015) propuseram um estudo numérico em 

elementos finitos para estudar a distribuição de tensões na bainha de cimento. Os mesmos 

identificaram que a integridade da bainha de cimento estava relacionada com o coeficiente de 

expansão térmica da rocha adjacente ao poço. 

 

3.2 Contribuição original para o conhecimento 

 

Este trabalho vem a contribuir na ciência pelo emprego de uma ferramenta de análise 

moderna e precisa, em elementos finitos, onde é possível fazer análises não lineares, tanto 

física, quanto geométrica. Diferentemente dos trabalhos anteriores, composições de cimentos 

aditivadas de látex, em meio a diferentes estados de carregamento e de contorno, bem como 

geométricos são estudados.  

A bainha de cimento de um poço de petróleo sujeito a injeção cíclica de vapor é 

analisada considerando as condições inicias de temperatura e tensões, bem como as cargas 

térmicas são impostas em função do tempo. A cada intervalo de tempo estipulado são 

atualizados os esforços e geometria do conjunto analisado.   

Este estudo inova em quantificar a integridade da bainha de cimento escolhendo o 

instante do evento a ser analisado, de forma que se é capaz de diferenciar a fase de injeção e 

soaking do método de injeção de vapor e pela quantidade de combinações de parâmetros 

analisados o que áfona a compreensão do comportamento termomecânico da bainha cimento 

de poços de petróleo sujeitos a injeção cíclica de vapor. 
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4 Metodologia da simulação 

 

Este capítulo descreve o método dos elementos finitos utilizado para investigar a 

distribuição de temperatura e tensões nos principais elementos constituintes de um poço de 

petróleo típico, ou seja, revestimento, bainha de cimento e a formação rochosa círculo vizinha.  

 

4.1 Descrição e etapas das análises 

 

A sequência do trabalho adotada, conforme pode ser observado na Figura 25, consistiu 

primeiro na escolha do problema a ser estudado e dos materiais. Em seguida, foi escolhido o 

modelo numérico e testado o modelo em elementos finitos. Em sequência, verificou-se o efeito 

espessura da bainha na situação de variação de temperatura mais desfavorável. Continuando, 

um estudo do efeito de diferentes tempos para se atingir a temperatura alvo no poço foi 

realizado. Também, realizou-se a análise de diferentes pastas de cimentos. Em função do 

melhor comportamento mecânico, adotou-se a pasta que seria utilizada para refinar as análises 

quanto a diferentes variações de temperatura, tipos de meio rochoso e propriedades de 

expansão térmica da bainha de cimento.  

 

Figura 25 – Sequência do trabalho.  

 

Fonte: Autor. 
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4.2 Poço modelo 

 

O modelo numérico em elementos finitos, desenvolvido no presente trabalho, visou 

representar geometricamente as dimensões e formato de um poço de petróleo raso sujeito à 

injeção de vapor.  

Normalmente, os poços que recebem injeção cíclica de vapor têm profundidade entre 

300 m e 1000 m. Assim, um poço terrestre vertical com 500 m de profundidade, formação 

rochosa homogênea ao longo do poço e temperatura inicial de 30 ºC foi estudado neste trabalho. 

O desenvolvimento geométrico do modelo teve como referência as especificações 

encontradas em Rocha e Azevedo (2007). Um perfil composto por 3 fases com os seguintes 

diâmetros de revestimento 13 3/8” (33,97 cm), 9 5/8” (24,45 cm) e 7” (17,78 cm) foi adotado, 

sendo os diâmetros do poço associados a cada revestimento de 17 ½” (44,45 cm), 12 ¼” (31,11 

cm) e 8 ½” (21,59 cm), respectivamente (Figura 26). 

 

Figura 26 – Perfil típico de poço.  

 

Fonte: Modificado de Rocha e Azevedo (2007). 

 

4.3 Modelagem em elementos finitos e hipóteses básicas 

 

Um modelo 2D axissimétrico foi usado devido a axissimetria do problema em torno do 

centro do poço, ou seja, geometria, condições de contorno e cargas aplicadas. Todos elementos 

constituintes do poço, revestimento, bainha de cimento e formação rochosa, foram modelados 

utilizando elementos finitos axissimétricos (Figura 27). 
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Figura 27 – Aplicação do modelo axissimétrico,  

 

Fonte: Modificado de Adina R & D, INC (2015). 

 

A zona modelada foi posicionada na última fase do perfil do poço, ou seja, H = 500 m 

da superfície. As dimensões pré-estabelecidas do modelo foram espessura e = 0,25 m e, para 

representar o infinito nos casos simulados, raio R = 2,65 m. Os raios internos e externos do 

revestimento empregados foram 𝑟1 = 0,08096 m (3,2”) e 𝑟2 = 0,089 m (3,5”), respectivamente. 

A espessura da bainha de cimento a assumiu os valores de 2 cm, 3 cm, 4 cm e 5 cm para 

investigar o efeito do comportamento termomecânico na mesma Figura 28. 

 

Figura 28 – Geometria da zona modelada. 

 

Fonte: Autor. 
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As condições de contorno foram aplicadas ao modelo de forma a restringir os 

deslocamentos verticais tanto na parte superior quanto na inferior da zona modelada; bem como 

os deslocamentos horizontais na parte lateral do modelo que representa o limite da formação 

(FERLA, LAVROV e FJÆR, 2009) (Figura 29). 

 

Figura 29 – Perfil típico utilizado com as condições de restrição de contorno. 

 

Fonte: Autor. 

 

A transferência de calor ocorre por condução através dos elementos constituintes do 

poço, ou seja, revestimento, bainha de cimento e formação, considerando duas fases. A 

primeira fase consistiu no estágio onde a temperatura aplicada na face interna da parede do 

revestimento é elevada segundo uma rampa que vai da temperatura inicial 𝑇i, no tempo 𝑡0, até 

alcançar a temperatura alvo 𝑇f no tempo 𝑡1. A segunda fase está relacionada ao estágio onde a 

temperatura alvo alcançada é mantida segundo um patamar constante até o tempo 𝑡2 (Figura 

30). 

Uma condição de contorno adiabática foi aplicada na parte superior e inferior da zona 

modelada; ou seja, não há troca de calor nestas faces, enquanto que uma condição de contorno 

isotérmica foi aplicada na parte lateral mais externa que representa o limite da formação, ou 

seja, foi atribuída a essa face a temperatura inicial 𝑇i (Figura 30). 

A simulação termomecânica foi conduzida de forma a considerar os efeitos do 

aquecimento nas tensões e deformações em todo sistema. Os vários materiais abordados neste 

trabalho: aço, cimento e rocha, foram considerados como tendo comportamento elástico linear. 

Contudo, a não linearidade geométrica foi observada. 
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Tensões iniciais foram aplicadas considerando as pressões da formação na zona 

modelada (GUO, BU e YAN, 2015). Uma análise térmica capaz de atualizar a temperatura e 

as tensões a cada incremento de tempo do processo de aquecimento no poço também foi usada. 

 

Figura 30 –Perfil típico utilizado com as condições de contorno térmica iniciais e aplicação da 

temperatura ao longo do tempo. 

Fonte: Autor. 

 

4.4 Materiais 

 

A pasta cimento estudada empregou cimento Portland classe especial, água, sílica na 

proporção de 40% do peso do cimento, látex e aditivos químicos. Aditivos químicos do tipo 

dispersante, antiespumante e controlador de filtrado foram empregados para o ajuste do 

comportamento das pastas em seu estado fluido e endurecido. 

As formulações investigadas foram preparadas em laboratório e as pastas resultantes 

foram testadas para determinar suas propriedades. Preliminarmente foram realizados ensaios 
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de reologia e filtrado na pasta em seu estado fluido e em seguida foram feitos testes para 

determinação das propriedades da pasta endurecida. 

O efeito de três formulações de pastas de cimento sobre comportamento termomecânico 

na bainha de cimento foi estudado: uma formulação de pasta padrão (PP), e mais duas outras 

com adição de látex, PL1 e PL2. As concentrações dos principais aditivos das pastas de 

cimentos formuladas são listadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Concentrações dos principais aditivos utilizados nas pastas estudadas. 

Aditivos Unidades PP PL1 PL2 

Sílica % por peso de cimento 40 40 40 

Látex ml/kg de cimento - 125 250 

Fonte: Autor. 

 

Uma mesma densidade 𝜌C = 1917 kg/m3 foi ajustada para todas formulações e 

verificada em balança de lama para cada formulação de pasta de cimento. Três moldes 

metálicos cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura foram preparados para cada 

teste de resistência: compressão e tração por compressão diametral. 

Os testes dos corpos-de-prova foram realizados em máquina de ensaios mecânicos 

universal, acoplada com extensômetros com finalidade de medir a variação das dimensões do 

corpo-de-prova, tanto horizontal quanto vertical, durante os ensaios até a ruptura. O coeficiente 

de Poisson variou de 𝜈C = 0,27 a 0,29.  

O módulo de elasticidade foi determinado para os corpos-de-prova produzidos para os 

ensaios de resistência à compressão e tração por compressão diametral, antes de serem 

rompidos através de um ensaio não-destrutivo de pulso ultrassônico. O módulo de elasticidade 

variou de 𝐸C =10,66 GPa a 12,96 GPa. As propriedades mecânicas dos materiais estudadas 

são relacionadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Propriedades mecânicas dos materiais estudados. 

 

 

Material 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Coeficiente 

Poisson 

 

Densidade 

 

(kg/m3) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Aço (1) 200 0,3 7850 - 517* 

 

Pasta de cimento (2)  

     

Pasta Padrão (PP) 12,96 0,27 1917 20,6 2,68 

Paste + Látex (PL1) 11,78 0,29 1917 14,7 2,63 

Paste + Látex (PL2) 10,66 0,29 1917 13,9 2,48 

 

Formação rochosa  

     

Tipo 1 (R1) (3) 10 0,2 2000 20 - 

Tipo 2 (R2) (4) 15 0,2 2000 20 - 

Tipo 3 (R3) (4) 20 0,2 2000 20 - 

Tipo 4 (R4) (4) 25 0,2 2000 20 - 

* Limite de escoamento 

Fontes: (1) (SCHLUMBERGER, 2006); (2) Autor; (3) (FJAR, HOLT, et al., 2008); (4) 

Adotada pelo autor. 

 

As propriedades térmicas utilizadas no modelo de elementos finitos foram baseadas na 

literatura, com exceção dos coeficientes de expansão térmica das pastas formuladas as quais 

foram obtidas por ensaios laboratoriais. A Tabela 5 apresenta de forma resumida as 

propriedades térmicas do aço, bainha de cimento e formação rochosa consideradas nas análises 

paramétricas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Tabela 5 – Propriedades térmicas dos materiais estudados. 

 Condutividade 

térmica 

Calor  

específico 

Coef. de expansão 

térmica  

Material (W/m/oC ) (J/kg/oC) (1 x 10 -6/oC) 

Revestimento(1)  45 500 12,0 

 

Pasta de cimento (2)  

   

Pasta Padrão (PP) 0,8 800 11,0 

Pasta + Látex (PL1) 0,7 800 13,0 

Pasta + Látex (PL2) 0,7 800 16,5 

 

Formação rochosa(3) 

   

Todas (R1, R2, R3 e R4) 2.4 880 10 

Fonte: (1); (BERGMAN, INCROPERA, et al., 2011); (2) (PAIVA, 2008) e (CORREIA, FAIRBAIRN, 

et al., 2010); (3) (EPPELBAUM, KUTASOV e PILCHIN, 2014) 

 

4.5 Modelo em elementos finitos 

 

Neste trabalho foi analisada a distribuição de temperatura e tensões no sistema 

revestimento-bainha de cimento-formação usando o programa de elementos finitos ADINA 

9.2.0. O sistema ADINA é capaz de promover análises em elementos finitos para problemas 

lineares e não lineares de sólidos, estruturas, transferência de calor e outros (ADINA R & D, 

INC, 2015). 

Um modelo 2D axissimétrico é empregado neste trabalho. O modo transiente de análise 

térmica capaz de atualizar temperatura e tensões a cada incremento de tempo da análise também 

é empregado. 

Na análise transiente, o modo de transferência de calor é usado para simular a difusão 

do calor por condução em diferentes tempos através do conjunto revestimento-bainha de 

cimento-formação. Este processo é dividido em duas etapas sendo a primeira uma rampa de 

aquecimento e a segunda mantendo um patamar para a temperatura, conforme descrito 

anteriormente. 

A análise é procedida no modo one-way entres os módulos ADINA Structures e o 

recurso TMC – termo-mechanical coupling, ou seja, a solução estrutural é afetada pela solução 

térmica, mas a solução térmica não é afetada pela solução estrutural. Além disso, o modo não-
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linear estático com incremento de tempo programado foi utilizado para simular o estado de 

tensões.  

O revestimento metálico, a bainha de cimento e a formação rochosa foram modelados 

utilizando elementos finitos axissimétricos quadriláteros de 8 nós.  A Figura 31 ilustra a malha 

de elementos finitos empregada para modelar a zona em questão. 

 

Figura 31 – Malha empregada na simulação. 

 

Fonte: Autor. 

 

4.5.1 Condições iniciais de contorno e mecânica 

O poço idealizado neste estudo foi formado por um único tipo de rocha. O topo da zona 

modelada foi posicionado na profundidade H = 500 m da superfície. Conforme descrito 

anteriormente, restrições de movimento do tipo roletes impedindo deslocamento verticais 

foram configurados para parte superior e inferior da zona modelada. Para a parte lateral do 

modelo roletes foram adotados para impedir os deslocamentos horizontais. 
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A tensão vertical inicial aplicada à rocha foi considerada ser igual à pressão da 

formação cuja densidade é 𝜌R = 2000 kg/m3. A tensão vertical inicial é, portanto, igual 𝜎R 𝑧 
(0)

= 

𝜌R 𝑔 𝐻 = 9,8 MPa onde 𝑔 = 9,81 m/s2 é a aceleração da gravidade. A tensão horizontal 

relativa máxima adotada para tensão radial inicial é da relação de 0,8 da tensão vertical 𝜎R 𝑦
(0)

= 

 0,8 𝜎R 𝑧
(0)

= 7,8 MPa.  

As tensões iniciais na bainha de cimento vertical e horizontal foram consideradas iguais 

à pressão atuante na pasta de cimento, cuja densidade é 𝜌C =  1917 kg/m3, antes do seu 

endurecimento. Assim, tem-se, as tensões iniciais vertical e horizontal, 𝜎C 𝑦
(0)

= 𝜎C 𝑧 
(0)

= 𝜌C 𝑔 𝐻 =

 9,4 MPa são aplicadas à bainha de cimento. 

 

4.5.2 Condições térmicas iniciais e de contorno 

A distribuição inicial da temperatura é homogênea, e considerada igual a 30 oC em 

todos materiais na simulação apresentada neste trabalho. Em seguida, a variação de 

temperatura foi aplicada na parede interna do revestimento de forma transiente até atingir a 

temperatura máxima desejada.  

Conforme descrito anteriormente, uma condição de contorno adiabática, ou seja, 

isolamento térmico, foi empregada na parte superior e inferior da zona modelada. Para a lateral 

vertical do modelo mais externa ao poço uma condição isotérmica foi adotada, ou seja, a 

temperatura foi mantida constante e igual à temperatura da formação original, Ti = 30 oC. 

 

4.6 Validação do modelo 

 

Para validar o modelo, foram feitos dois testes comparativo entre os resultados das 

simulações e os resultados analíticos referentes à propagação de calor e distribuição de tensões 

no poço. Todo sistema, revestimento, bainha de cimento e formação (R-BC-F), foi configurado 

com a temperatura inicial de 30 oC.  Uma variação de temperatura de 200 oC foi aplicada. 

O perfil térmico em um poço obtido conforme a eq. 2.52 foi comparado ao perfil obtido 

através da solução numérica transiente da distribuição de temperatura ao longo do poço em 

elementos finitos. Para solução numérica transiente em elementos finitos foram observados os 

tempos de 6 horas, 3 dias, 5 dias, 10 dias e 20 dias.  

As tensões térmicas e mecânicas foram validadas separadamente usando diferentes 

condições de contorno conforme as soluções analíticas fechadas. Por último, ao modelo em 
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elementos finitos foram aplicadas as duas condições de carregamento: térmica e mecânica, 

simultaneamente, e os resultados comparados com a sobreposição dos resultados das soluções 

analíticas térmicas e mecânicas. 

 

4.7 Estudos paramétricos da integridade da bainha de cimento frente às ações da 

injeção cíclica de vapor 

 

Em razão do grande de número de parâmetros envolvidos no problema foi desenvolvido 

nesse trabalho uma rotina computacional, conforme fluxograma descrito na Figura 32 

utilizando o programa SciLab® (ver Apêndice A) com a finalidade de gerar automaticamente 

os arquivos de entrada dos vários modelos no programa ADINA. 

 

Figura 32 – Fluxograma da rotina de automação das análises. 

 

Fonte: Autor. 

 

Dentre os modelos gerados, foram escolhidos 22 modelos relacionados aos objetos de 

estudo do presente trabalho. Os resultados das temperaturas e tensões foram medidos na bainha 

de cimento, em pontos próximos às interfaces revestimento e bainha de cimento, R-BC; e entre 

bainha de cimento e formação, BC-F, conforme interface 01 e interface 02, respectivamente 

indicados na Figura 33. 

1o passo

•Neste passo a 
rotina ler o 
arquivo base do 
modelo em 
seguida escreve 
os vários 
arquivos de 
entrada em 
função do que 
se pretende 
estudar: 
mundaça de 
propriedades 
físicas ou 
geométricas

2o passo

•Com todos os 
arquivos de 
entrada prontos 
uma rotina 
chama os 
software e os 
executas um a 
um.

3o passo

•A última etapa 
consiste no pós-
processamento. 
Aqui são 
identificados 
quais 
parâmetros são 
interessantes 
extrair para que 
se entenda o 
comportamento 
mecânico da 
bainha de 
cimento.
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Figura 33 – Interface 01: revestimento e bainha de cimento (R-BC); interface 02: bainha de 

cimento e formação (BC-F). 

 

Fonte: Autor. 

 

As tensões na bainha de cimento, nas proximidades das interfaces da mesma com o 

revestimento e a formação, foram medidas nos tempos de 1 hora (meio da rampa) e 72 horas 

4.7.1 Análise 01: Efeito da espessura da bainha 

O corrente tópico da pesquisa visa avaliar, numericamente, o efeito da espessura da 

bainha de cimento, composta da pasta padrão PP, em sua integridade, considerando o estado 

confinado da mesma quando sujeita a uma variação de temperatura, conforme ocorre em poços 

submetidos à injeção cíclica de vapor. 

Quatro diferentes espessuras de bainha de cimento 0,02 m, 0,03 m, 0,04 m e 0,05 m, 

foram analisadas. Para cada simulação foi aplicada uma variação de temperatura de 200 oC 

atingindo a temperatura máxima de 230 oC. A variação de temperatura foi aplicada no intervalo 

de 2 horas e mantida constante pelo período de 20 dias. As leituras das tensões correspondem 

aos tempos de 1 hora e 72 horas, referentes à rampa e patamar, respectivamente, do gráfico 

temperatura x tempo exposto na Figura 30. 

Os modelos M1, M2, M3 e M4 conforme a Tabela 6 foram empregados. O modelo M1 

refere-se à formulação da pasta de cimento, PP, espessura da bainha de cimento, 0,02 m, tipo 

de formação rochosa, R1, e variação de temperatura, 200 oC. Para os modelos M2, M3 e M4 

tomou-se como base o modelo M1 e fez-se variar a espessura da bainha de cimento de 0,03 m, 

0,04 m e 0,05 m. 
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Tabela 6 – Modelos para estudo do efeito da espessura da bainha. 

 

 

Modelos 

Pasta de 

cimento 

formulação 

Espessura da 

bainha de cimento 

(m) 

Formação 

rochosa  

tipo 

Tempo de 

aquecimento 

(h) 

Variação de 

temperatura  

(oC) 

M1 PP 0,02 R1 2 200 

M2 PP 0,03 R1 2 200 

M3 PP 0,04 R1 2 200 

M4 PP 0,05 R1 2 200 

Fonte: Autor. 

 

4.7.2 Análise 02: Efeito das rampas de aquecimento 

Intervalos de aquecimento de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e 8 

horas foram estudados neste item do trabalho. A temperatura final máxima aplicada foi de 230 

oC e igual para todos os casos. Foram empregados nessa análise os modelos M1, M5, M6, M7, 

M8, M9 e M10 conforme a Tabela 7. Os modelos de M5, M6, M7, M8 e M10 foram baseados 

no modelo M1, sendo que nestes fez-se variar o tempo de aplicação de variação de temperatura 

de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas e 8 horas entre os modelos, respectivamente. 

 

Tabela 7 – Modelos para estudo do efeito das rampas de aquecimento. 

 

 

Modelos 

Pasta de 

cimento 

Formulação 

Espessura da 

bainha de cimento 

(m) 

Formação 

rochosa  

tipo 

Tempo de 

aquecimento 

(h) 

Variação de 

temperatura  

(oC) 

M1 PP 0,02 R1 2 200 

M5 PP 0,02 R1 3 200 

M6 PP 0,02 R1 4 200 

M7 PP 0,02 R1 5 200 

M8 PP 0,02 R1 6 200 

M9 PP 0,02 R1 7 200 

M10 PP 0,02 R1 8 200 

Fonte: Autor. 
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4.7.3 Análise 03: Efeito da adição de látex 

Neste estudo buscou-se comparar a uma pasta padrão, PP, utilizada em poços sujeitos 

à variação de temperatura, duas pastas contendo diferentes concentrações de látex, PL1 e PL2. 

Ainda se fez nesta análise uma comparação entre os tempos de aplicação da variação de 

temperatura para pasta de cimento contendo látex, PL2.  Foram empregados nesta análise os 

modelos M1, M11, M12, M13, M14 e M15, conforme a Tabela 8.  

Foram empregados nos modelos M11 e M12 as formulações de cimento PL1 e PL2, 

respectivamente, deixando os parâmetros fixos: espessura da bainha de cimento, 0,02 m, tipo 

de formação rochosa, R1, variação de temperatura, 200 oC e tempo de aplicação de variação 

de temperatura de 2 horas. Os modelos M13, M14 e M15 foram baseados no modelo M12 

sendo que os tempos de aplicação de variação de temperatura foram de 4 horas, 6 horas e 8 

horas, respectivamente. 

 

Tabela 8 – Modelos para estudo do efeito da adição de latex. 

 

 

Modelos 

Pasta de 

cimento 

Formulação 

Espessura da 

bainha de cimento 

(m) 

Formação 

rochosa  

tipo 

Tempo de 

aquecimento 

(h) 

Variação de 

temperatura  

(oC) 

M1 PP 0,02 R1 2 200 

M11 PL1 0,02 R1 2 200 

M12 PL2 0,02 R1 2 200 

M13 PL2 0,02 R1 4 200 

M14 PL2 0,02 R1 6 200 

M15 PL2 0,02 R1 8 200 

Fonte: Autor. 

 

4.7.4 Análise 04: Efeito da temperatura na pasta de cimento aditivada com 250 ml de látex 

Neste estudo foram testadas 5 temperaturas alvo: 180 oC, 230 oC, 280 oC, 330 oC e 380 

oC, dentro da faixa de temperaturas típica de poços sujeitos à injeção cíclica de vapor. Foi 

empregada uma rampa para aplicação da variação de temperatura de 2 horas. 

Para tanto, foi utilizada na análise a pasta PL2; e, verificados aspectos de perfil de 

temperatura e tensões na bainha de cimento. Foram empregados nesta análise os modelos M12, 

M16, M17, M18, e M19, conforme a Tabela 9. Para os modelos M16, M17, M18 e M19, o 
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modelo M12 foi tomado como base, sendo utilizando as seguintes variações de temperatura 

dT: 150 oC, 250 oC, 300 oC e 350 oC.   

 

Tabela 9 – Modelos para estudo do efeito da temperatura na pasta de cimento aditivada com 

250 ml de látex. 

 

 

Modelos 

Pasta de 

cimento 

Formulação 

Espessura da 

bainha de cimento 

(m) 

Formação 

rochosa  

tipo 

Tempo de 

aquecimento 

(h) 

Variação de 

temperatura  

(oC) 

M12 PL2 0,02 R1 2 200 

M16 PL2 0,02 R1 2 150 

M17 PL2 0,02 R1 2 250 

M18 PL2 0,02 R1 2 300 

M19 PL2 0,02 R1 2 350 

Fonte: Autor. 

 

4.7.5 Análise 05: Efeito da rigidez da formação 

Foi utilizada neste estudo a formulação de pasta PL2 na bainha de cimento associada à 

formação R1 e às formações idealizadas R2, R3 e R4. Combinado a isso, foi adotada uma 

rampa para aplicação da variação de temperatura de 2 horas. Foram empregados nesta análise 

os modelos M12, M20, M21, e M22 conforme a Tabela 10. 

Os modelos M20, M21 e M22 também se basearam no modelo M12, fazendo variar a 

rigidez da formação assumindo para tanto R2, R3 e R4. 

 

Tabela 10 – Modelos para estudo do efeito da rigidez da formação. 

 

 

Modelos 

Pasta de 

cimento 

Formulação 

Espessura da 

bainha de cimento 

(m) 

Formação 

rochosa  

tipo 

Tempo de 

aquecimento 

(h) 

Variação de 

temperatura  

(oC) 

M12 PL2 0,02 R1 2 200 

M20 PL2 0,02 R2 2 200 

M21 PL2 0,02 R3 2 200 

M22 PL2 0,02 R4 2 200 

Fonte: Autor. 
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4.7.6 Análise 06: Efeito do coeficiente de expansão térmica da bainha de cimento 

Neste item, um range de valores para o coeficiente de expansão térmica variando de 4,0 

x 10-6 oC-1, 6,0 x 10-6 oC-1, 8,0 x 10-6 oC-1, 10,0 x 10-6 oC-1, 12,0 x 10-6 oC-1 e 16,5 x 10-6 oC-1 foi 

estudado.  Para tanto, foi utilizada na análise as propriedades da pasta PL2 como base, deixando 

fixas as outras propriedades mecânicas e térmicas. Uma variação de temperatura de 200 oC em 

2 duas horas foi aplicada no interior do revestimento com o propósito de simular a injeção de 

vapor. Foram empregados nesta análise o modelo M12, e outros cincos modelos modificado 

de M12 Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Propriedades térmicas e mecânicas dos materiais utilizados nas simulações. 

 

 

Material 

Densidade 

kg/m3 

Calor 

Específico 

J/(kg oC) 

Condutividade 

Térmica 

W/(m. oC) 

Coeficiente. 

Expansão 

Térmica 

10-6 / oC 

Módulo de 

elasticidade 

GPa 

Coeficiente 

de Poisson 

 

Aço 7850 500 45 12,0 200 0,30 

Rocha R1 2000 880 2,4 10,0 10 0,20 

Coef 4,0 1917 800 0,7 4,0 10,66 0,29 

Coef 6,0 1917 800 0,7 6,0 10,66 0,29 

Coef 8,0 1917 800 0,7 8,0 10,66 0,29 

Coef 10,0 1917 800 0,7 10,0 10,66 0,29 

Coef 12,0 1917 800 0,7 12,0 10,66 0,29 

Coef 16,5 1917 800 0,7 16,5* 10,66 0,29 

* Dado da pasta PL2. 

Fonte: Autor. 
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5 Resultados e discussão  

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados através das diversas 

simulações e discutidos aspectos que os envolvem. 

 

5.1 Validação do modelo 

 

Os perfis térmicos das soluções analítica permanente e elementos finitos transiente são 

apresentados na Figura 34. Observa-se na Figura 34 que as curvas térmicas da análise transiente 

em elementos finitos apresentam diferentes configurações, que as mesmas crescem do poço em 

direção à formação e convergem para o resultado da solução analítica permanente no tempo de 

20 dias.  

A Figura 34 também demonstra que, em ambas as soluções, as temperaturas são 

máximas próximo à fonte de calor, ou seja, na parede interna do poço; e, decresce conforme se 

distancia do mesmo. Ao alcançar o comprimento de 2,65 m, medidos do centro do poço, 

distância de influência associada à mudança de temperatura tem-se a convergência de todas 

curvas para temperatura do reservatório, ou seja, 30 oC. 

 

Figura 34 – Perfil térmico ao longo do poço devido a variação de temperatura. 

 

Fonte: Autor. 

 

A partir do perfil térmico permanente obtido anteriormente, Figura 34, foram traçadas 

as curvas de tensões radial e tangencial, partindo do poço em direção à formação. A formação 
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foi limitada à distância de 2,65 m tanto para solução analítica permanente, como para solução 

baseada em elementos finitos, Figura 35. 

Observa-se na Figura 35 que as soluções analíticas para tensões radial (A_temp_radial) 

e tangencial (A_temp_tang), em função da variação de temperatura, apresentam boa 

concordância em seus resultados com os do modelo em elementos finitos (MEF_temp_radial 

e MEF_temp_tang). As tensões radiais são todas de compressão alcançando seu máximo a 0,25 

cm do poço. As tensões tangenciais de compressão são máximas na borda do poço passando a 

tração na distância de 1,0 m do mesmo. 

 

Figura 35 – Gráfico comparando as tensões radial e tangencial entre a solução analítica e o 

método dos elementos finitos devido ao efeito da temperatura.  

.  

Fonte: Autor. 

 

As soluções analíticas permanentes das tensões mecânicas: radial (A_mec_radial) e 

tangencial (A_mec_tang), obtidas em função da pressão da formação conforme descrito 

anteriormente, bem como as soluções das tensões mecânicas: radial (MEF_mec_radial) e 

tangencial (MEF_mec_tang), em elementos finitos, são apresentadas na Figura 36. 

Tal qual é possível observar na Figura 36, os resultados das duas soluções convergiram. 

A tensão tangencial é máxima de compressão próximo à parede do poço, enquanto a tensão 

radial é nula. As duas curvas de tensão, radial e tangencial, concorrem para mesma pressão ao 

se distanciar do poço assumindo praticamente o mesmo valor a partir 1,50 m do poço. 
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Figura 36 – Gráfico comparativo entre as tensões mecânicas radial e tangencial calculadas 

com o modelo em elementos finitos e a correspondente solução analítica. 

 

Fonte: Autor. 

 

Ao modelo em elementos finitos são aplicadas as duas condições de carregamento 

térmica e mecânica simultaneamente e os resultados comparados com a sobreposição dos 

resultados das soluções analíticas térmicas e mecânicas. Observando a Figura 37, verifica-se a 

boa concordância entre as soluções estudadas. Também é possível observar que todas as 

tensões são de compressão, tanto radial (A_radial e MEF_radial) quanto tangencial (A_tang e 

MEF_tang). A tensão tangencial é máxima na parede do poço enquanto radial é mínima e não 

há tensões de tração. 
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Figura 37 – Comparação entre a sobreposição dos resultados obtidos analiticamente e o 

calculado utilizando solução termomecânica do modelo em elementos finitos. 

 

Fonte: Autor. 

 

5.2 Efeito da espessura da bainha 

 

Os perfis térmicos medidos no meio da rampa de aquecimento e na data de 3 dias são 

apresentados na Figura 38 e na Figura 39, respectivamente. A Figura 38 apresenta que no meio 

da rampa as curvas de temperatura são distintas para cada espessura de bainha de cimento e 

decrescem conforme se afastam do revestimento.  

Também é possível notar na Figura 38 que todas as curvas convergem para temperatura 

de 124 oC próximo ao revestimento. Contudo, próximo à formação as temperaturas variam de 

72 oC, 59 oC, 51 oC, e 45 oC, para as espessuras de 2 cm, 3 cm, 4 cm e 5 cm, respectivamente. 

A Figura 38 mostra ainda que para espessuras maiores a temperatura cresce mais rapidamente 

no interior da bainha de cimento. 
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Figura 38 – Perfil de temperatura ao longo da espessura da bainha de cimento no meio da 

rampa de aquecimento. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com a Figura 39, mesmo em tempos maiores de simulação, quando a 

espessura da bainha de cimento cresce, o perfil térmico na mesma é alterado; assim, para o 

mesmo ponto sobre a bainha de cimento, valores maiores de temperatura são encontrados.  

A Figura 39 mostra que a temperatura no cimento próximo à interface com o 

revestimento, R-BC, é praticamente a mesma em todas as espessuras de bainhas na data de 3 

dias. Todavia, a interface BC-F apresenta uma redução na temperatura de 8%, 15% e 20% para 

cada centímetro acrescido na espessura da bainha tomando como referência a espessura típica 

de 2 cm.  
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Figura 39 – Perfil de temperatura ao longo da espessura da bainha de cimento no tempo de 72 

horas.  

 

Fonte: Autor. 

 

Quando aquecido internamente o revestimento se expande. Ao encontrar uma barreira 

para se deformar livremente, no caso a bainha de cimento, tem essa deformação impedida 

transformada em tensão sobre a bainha. Assim, tensões internas, além das tensões provenientes 

do seu próprio aquecimento, surgem na bainha de cimento. 

O perfil de tensões ao longo da bainha de cimento se assemelha ao perfil térmico, 

variando de um valor maior próximo ao revestimento, diminuindo em direção à formação. Se 

comparadas, simplesmente, as tensões do estado confinado (Pa) com as tensões do 

ensaio axial ( = 20,6 MPa) a bainha de cimento iria falhar. Contudo, o efeito confinado, ou 

seja, a existência de  e  , faz com que ocorra na bainha de cimento um ganho na capacidade 

de absorver esforços. 

O estudo da integridade da bainha de cimento é melhor observado, neste caso, 

considerando o critério de falha de Mohr-Coulomb. O círculo de Mohr correspondente ao 

comportamento da pasta PP é determinado baseado no ensaio de compressão axial. A 

envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb é traçada assumindo um ângulo de atrito de 30o. 
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Os círculos de tensões correspondentes aos estados de tensões na bainha de cimento 

para as diferentes configurações de espessuras: 2 cm, 3 cm, 4 cm e 5 cm, foram determinados 

baseados nos resultados das análises termomecânicas usando os modelos M1, M2, M3 e M4, 

respectivamente. 

As tensões foram estudadas em dois tempos: no meio da rampa de aquecimento (1 hora) 

e em 3 dias (72 horas). Dois pontos de controle na bainha de cimento foram adotados: o 

primeiro próximo ao revestimento, R-BC, e o segundo próximo à formação, BC-F.  Os 

resultados são apresentados na Figura 40 e na Figura 41. 

Os círculos de tensões para todos casos estudados com diferentes espessuras de bainha 

de cimento são praticamente os mesmos nas proximidades da bainha com o revestimento, R-

BC, Figura 40. A Figura 40 mostra que o círculo de tensões para pasta padrão PP, em todas as 

espessuras simuladas, permanece abaixo da envoltória de falha próximo ao revestimento, quer 

seja no meio da rampa de aquecimento, quer seja em 3 dias. 

 

Figura 40 – Gráficos do critério de falha de Mohr-Coulomb para diferentes espessuras de 

bainha de cimento nas proximidades com o revestimento, R-BC. 

 

Fonte: Autor. 
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Entretanto, a Figura 41 revela que na proximidade da interface BC-F, bainha de cimento 

e formação, os círculos de tensões para cada espessura de bainha são visivelmente distintos. 

Como pode ser observado na Figura 41, mesmo com o aumento da espessura da bainha de 

cimento, as tensões atuantes nas proximidades da bainha com a formação são reduzidas tanto 

no meio rampa quanto em 3 dias. Da mesma maneira, a Figura 41 revela que somente as tensões 

da bainha com 2 cm de espessura mantêm-se próxima ao limite resistente à tração no meio da 

rampa e seu círculo de tensões é o que está mais afastado da envoltória de falha em 3 dias. 

De certa forma, o efeito confinante que gera o ganho de resistência à bainha é diminuído 

nesta região da bainha, BC-F. Nota-se que o desenvolvimento de tensões de tração maiores que 

o limites do material com os círculos de tensões ultrapassando a linha da envoltória de ruptura, 

é interpretado como o fato de que o aumento puro e simples da espessura da bainha de cimento 

não é um fator positivo para a integridade da bainha de cimento.  

 

Figura 41 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento nas 

proximidades com a formação, BC-F. 

 

Fonte: Autor. 
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5.3 Efeito das rampas de aquecimento 

 

O gráfico da Figura 42 apresenta o perfil de temperatura ao longo da bainha de cimento 

na data de 3 dias para diferentes rampas de aquecimento. As temperaturas na bainha de cimento 

são máximas próximo ao revestimento (R-BC) e decrescem em direção à formação (BC-F). 

De acordo com a Figura 42, não foi possível distinguir os perfis térmicos referentes aos 

diferentes intervalos de tempo, ou seja, as curvas estão sobrepostas. Observa-se que ao se 

distanciar do final da rampa de aquecimento, as temperaturas ao longo da bainha de cimento 

são praticamente as mesmas, independentemente da velocidade de aplicação do gradiente de 

temperatura. Isto ocorre em consequência da temperatura máxima interna do poço ter sido 

alcançada e os perfis de temperatura tenderem ao estado permanente de distribuição de calor. 

 

Figura 42 – Perfil térmico ao longo da bainha de cimento em diferentes rampas de 

aquecimento. 

 

Fonte: Autor. 

 

As evoluções das tensões radiais na bainha de cimento para os diferentes tempos de 

aplicação do gradiente de temperatura são ilustradas na Figura 43. Conforme mostra a Figura 

43, as tensões crescem conforme a velocidade de aplicação da variação de temperatura. As 

fases em que o aquecimento é imposto e a temperatura fica constante fica evidenciada na Figura 

43. 
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Como pode ser visto na Figura 43, as tensões partem de tensões iniciais até atingir as 

tensões devido a variação de temperatura imposta ficando constante enquanto durar a fonte de 

calor nas diferentes rampas testadas. 

 

Figura 43 – Evolução das tensões radial para os diferentes tempos de aquecimento. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 44 apresenta especificamente a evolução da temperatura na bainha de cimento 

na fase de aquecimento para o tempo de variação de temperatura de 8 horas. Os dados são 

tomados a cada hora, a partir de zero hora de aquecimento até o fim da rampa, ou seja, 8 horas. 

A Figura 44 revela que as temperaturas na bainha de cimento crescem mais rapidamente 

próximo ao revestimento, R-BC que próximo à formação, BC-F. Contudo, também pode ser 

observado na Figura 44 que o passo de tempo de 2 horas para cada intervalo de 2 horas, as 

taxas de crescimento das temperaturas próximo ao revestimento, R-BC, e próximo à formação, 

BC-F, são constantes.  
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Figura 44 – Evolução da temperatura na bainha de cimento, tomado a cada 2 horas, para rampa 

térmica de 8 horas e perfil analítico permanente. 

 

Fonte: Autor. 

 

As Figura 45 e Figura 46 correspondem aos dados das rampas de aquecimento de 2 

horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas, próximo ao revestimento e próximo à formação, 

respectivamente. O círculo de Mohr correspondente ao comportamento não confinado da pasta 

de cimento padrão PP é inicialmente determinado a partir do ensaio de compressão realizado 

como descrito anteriormente. 

A envoltória de falha de Mohr-Coulomb é, então, obtida a partir desse círculo de 

tensões e usando um ângulo de atrito de 30o. A envoltória foi também limitada pela capacidade 

resistente à tração da formulação analisada. 

Os círculos Mohr correspondentes aos estados de tensões na bainha de cimento foram 

determinados, em seguida, baseado nos resultados das análises termomecânicas dos modelos 

M1, M6, M8 e M10. 

Como pode ser observado na Figura 45, as tensões na bainha de cimento, próximo ao 

revestimento, mantêm-se abaixo da envoltória de falha em todos casos analisados, quer na 

rampa de aquecimento, quer no patamar constante. Conforme pode ser visto na Figura 45, a 

integridade da bainha de cimento na região próxima ao revestimento, R-BC, não depende da 

velocidade em que a variação de temperatura é imposta ao sistema. A Figura 45 também mostra 

que todos modelos analisados apresentam os mesmos valores de tensão normal e de 

cisalhamento na data de 3 dias. 
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Figura 45 – Evolução dos círculos de tensão ao longo do tempo próximo ao revestimento, R-

BC. (a) rampa de 2 horas; (b) rampa de 4 horas; (c) rampa de 6 horas; (d) rampa 

de 8 horas. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 46 apresenta que, em todos casos analisados, os círculos de tensões da bainha 

de cimento na região próxima à formação, BC-F, tocam a envoltória de falha. É possível notar 

também na Figura 46 que a integridade da bainha de cimento está diretamente ligada à 

velocidade em que o gradiente de temperatura é imposto ao sistema. 

A Figura 46 (a) apresenta os resultados do modelo em que a variação de temperatura é 

aplicada de forma mais rápida. Nota-se nesta figura que o círculo de tensões toca a envoltória 

de falha logo no início da simulação. Percebe-se ainda na Figura 46 (a) que o limite resistente 

à tração também é ultrapassado.  

A Figura 46 (b) mostra que a envoltória de falha é ultrapassada após 1 hora do início 

da aplicação do gradiente de temperatura para rampa de 4 horas. Contudo, não mais se observa 

que a resistência a tração é excedida.   
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Observa-se na Figura 46 (c) que para rampa de 6 horas a envoltória de falha é 

ultrapassada após 2 horas do início da aplicação do gradiente de temperatura. No entanto, nota-

se que os círculos de tensões estão mais próximos da envoltória. 

A Figura 46 (d) ilustra que a envoltória de falha é ultrapassada após 4 horas do início 

da simulação. Entretanto, se comparado ao caso da rampa de 6 horas, os círculos de tensões 

desta simulação estão ainda mais próximos da envoltória, Figura 47. 

 

Figura 46 – Evolução dos círculos de tensão ao longo do tempo próximo à formação, BC-F. 

(a) rampa de 2 horas; (b) rampa de 4 horas; (c) rampa de 6 horas; (d) rampa de 8 

horas. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 47 – Tangentes aos círculos de tensões da bainha de cimento próximo à formação, BC-

F, em cada rampa de temperatura. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 48 apresenta que a graduação do dano na bainha de cimento está relacionada 

a velocidade de aplicação de variação de temperatura. Percebe-se ainda nesta figura que quanto 

mais lento é a velocidade de aplicação do gradiente térmico, menor é a área afetada. É possível 

observar ainda na Figura 48 que a região afetada na bainha de cimento cresce da formação em 

direção ao revestimento. Contudo, nota-se que próximo ao revestimento, R-BC, a bainha de 

cimento permanece intacta em todos os casos.  

 

Figura 48 – Graduação do dano para as diferentes velocidades de aplicação do gradiente de 

temperatura. (a) 2 horas; (b) 4 horas; (c) 6 horas; (d) 8 horas. 

 

Fonte: Autor. 
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5.4 Efeito da adição de látex 

 

O estudo da integridade da bainha de cimento em função da adição de látex na matriz 

do cimento foi conduzido considerando as pastas PP, PL1, PL2, bainha com 2 cm de espessura 

e a temperatura atingindo o valor de final na parede interna do revestimento de 230 oC, 

conforme 4.5.3. Os resultados das temperaturas e tensões foram medidos na bainha de cimento 

na rampa e 72 horas; em especial, os pontos mais próximos entre as interfaces revestimento e 

bainha de cimento, R-BC, e entre cimento e formação rochosa, BC-F. 

Os dados foram obtidos, inicialmente, a partir das análises termomecânicas utilizando 

os modelos M1, M11 e M12; e, na sequência, foram utilizados os modelos M12, M13, M14 e 

M15.  A temperatura na parede interna do revestimento cresce a partir de 30 oC até alcançar a 

temperatura de 230 oC segundo a rampa de 2 horas para os modelos M1, M11 e M12 e, 4 horas, 

6 horas e 8 horas para os modelos M13, M14 e M15, respectivamente.   

Três círculos de Mohr correspondentes ao comportamento não confinado das três pastas 

formuladas, PP, PL1 e PL2 foram determinados, primeiramente, baseado nos resultados dos 

ensaios de compressão axial das mesmas. As envoltórias de falha de Mohr-Coulomb das pastas 

de cimento foram obtidas usando um ângulo de atrito variando de 20o a 30o de forma a cobrir 

as incertezas associadas a esse parâmetro. 

Os círculos de tensões correspondentes aos estados de tensões na bainha de cimento 

foram determinados, em seguida, baseado nos resultados das análises termomecânicas. 

Primeiramente, para comparar as formulações, foram utilizados os modelos M1, M11 e M12 

e, em seguida, utilizaram-se os modelos M13, M14 e M15 para verificar o efeito do tempo de 

aplicação do gradiente de temperatura na pasta PL2. 

Os resultados para comparação entre pastas estão ilustrados na Figura 49. Como pode 

ser observado na Figura 49 (a), as tensões na bainha de cimento feita com a pasta de cimento 

PP permanecem abaixo das envoltórias de falha, correspondente aos ângulos de atritos 20o e 

30o, nas proximidades com o revestimento, R-BC, em ambos passos de tempo: 1 hora e 72 

horas. Contudo, a Figura 49 (b) apresenta que as envoltórias não são satisfeitas para pasta PP 

nas proximidades com a formação, BC-F, para essas fases. Verifica-se ainda na Figura 49 (b) 

que tensões de tração são despertadas na rampa. 

A Figura 49 (c) correspondente a pasta PL1, demostra que para esta formulação as 

tensões na bainha de cimento também permanecem abaixo das envoltórias de falha, 

correspondente aos ângulos de atritos 20o e 30o, nas proximidades com o revestimento, R-BC, 

quer seja no meio da rampa, quer seja em 72 horas. Entretanto, a Figura 49 (d) apresenta que 
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as envoltórias não são satisfeitas para pasta PL1 nas proximidades com a formação, BC-F, para 

essas fases. A Figura 49 (d) demostra que como a pasta PP, tensões de tração também são 

despertadas na rampa. 

A Figura 49 (e) revela que como as formulações de pastas cimento PP e PL1 as 

envoltórias de falhas são satisfeitas em ambos passos tempos de 1 hora e de 72 horas nas 

proximidades com o revestimento. Pode-se observar na Figura 49 (e) que os círculos de tensões 

para pasta PL2 apresentam maior distância das envoltórias de falha neste lado da bainha de 

cimento. 

Segundo a Figura 49 (f), embora os critérios de falha tenham sido atendidos para o 

tempo de 72 horas, o mesmo não ocorre no meio da rampa. A Figura 49 (f) mostra ainda que 

tensões de tração não são despertadas para pasta PL2.  

 

Figura 49 – Gráficos do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento com 

diferentes tipos de cimento. 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 50 apresenta a evolução dos círculos de Mohr para formulação PL2 para as 

rampas de 2 horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas em função das tensões na bainha de cimento 

próximo à formação. Nota-se neste gráfico que quanto mais lenta é a aplicação da variação de 

temperatura, melhor é o comportamento mecânico da bainha de cimento.  

 Pode ser observado na Figura 50 que as duas envoltórias de ruptura, para o ângulo de 

atrito de 20o e 30o, não são satisfeitas para as rampas de 2 horas, 4 horas e 6 horas. Contudo, 

na Figura 50 (d) é ilustrado que os círculos tensão para a rampa de 8 horas ficam abaixo do 

critério de falha para o ângulo de atrito de 30o, ou seja, para esta condição não ocorre falha na 

bainha de cimento. 

 

Figura 50 – Evolução dos círculos de tensão para formulação PL2 ao longo do tempo próximo 

à formação, BC-F. (a) rampa de 2 horas; (b) rampa de 4 horas; (c) rampa de 6 

horas; (d) rampa de 8 horas. 

 

Fonte: Autor. 
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5.5 Efeito da temperatura na pasta de cimento aditivada com 250 ml de látex 

 

O estudo da integridade da bainha de cimento em função de diferentes variações de 

temperatura é conduzido considerando cinco diferentes valores, 150 oC, 200 oC, 250 oC, 300 

oC, 350 oC, a pasta PL2 e a temperatura atingindo o valor final na parede interna do 

revestimento em 2 horas. Os resultados das temperaturas e tensões foram medidos na bainha 

de cimento, em pontos próximo ao revestimento e próximo à formação nos passos de tempo de 

1 horas e 72 horas, 

O perfil térmico ao longo da bainha de cimento é primeiramente determinado para todas 

temperaturas alvo no tempo de 72 horas simulado. Observa-se na Figura 51 que ao se 

incrementar em 50 ºC a variação de temperatura interna no poço de 150 ºC até 350 ºC, ocorre 

um amento 40 ºC na interface entre a bainha e formação, BC-F. 

 

Figura 51 – Perfil térmico ao longo da bainha de cimento em diferentes variações de 

temperatura. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 52 apresenta que o crescimento das tensões acompanha a evolução da 

temperatura e que as tensões sofrem pequena variações após o final da rampa de aquecimento. 
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Figura 52 – Tensões radiais na bainha de cimento em diferentes variações de temperatura para 

rampa de aquecimento de 2 horas. 

 

Fonte: Autor. 

 

As Figura 53 e Figura 54 apresentam os resultados dos círculos de Mohr 

correspondentes aos estados de tensão na bainha de cimento, próximo ao revestimento e 

próximo à formação, respectivamente. Os resultados estão em função das análises 

termomecânicas da pasta de cimento PL2 sujeitas às diferentes temperaturas alvo usando os 

modelos M12, M16, M17, M18 e M19 descritos anteriormente. 

O círculo de Mohr correspondente ao comportamento não confinado da pasta formulada 

PL2 foi determinado, primeiramente, baseado nos resultados dos ensaios de compressão axial 

da mesma. Duas envoltórias de falha de Mohr-Coulomb foram obtidas usando um ângulo de 

atrito de 20o e 30o de forma a cobrir as incertezas associadas a esse parâmetro. 

Como pode ser observado na Figura 53, os círculos de tensão permanecem abaixo das 

envoltórias de ruptura em todas temperaturas alvo estudadas na região próximo ao 

revestimento, quer seja no meio da rampa de aquecimento, quer seja no tempo de 72 horas. 

Percebe-se ainda que as tensões confinantes crescem conforme crescem as tensões solicitantes, 

mantendo os círculos de Mohr longe das envoltórias de falha.  
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Figura 53 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento submetidas 

a diferentes variações de temperatura o nas proximidades com o revestimento, R-

BC. a) tempo de 1 hora; b) tempo de 72horas. 

 

Fonte: Autor. 

 

Apesar do bom desempenho apresentado pela pasta PL2 na resposta às solicitações 

próximas ao revestimento, o mesmo não acontece quando se analisa a região próxima à 

formação. A Figura 54 mostra que, em todos casos, o limite de ruptura é excedido ainda durante 

o aquecimento. Contudo, com a variação de temperatura acontecendo em 2 horas, a aplicação 

do gradiente de temperatura de 150 ºC apresenta a melhor reposta dentre as demais analisadas 

durante o aquecimento. 
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Com o aumento da temperatura final ocorre, consequentemente, o acréscimo nível de 

tensões aplicada na bainha de cimento, sendo com maior intensidade na vizinhança da mesma 

com o revestimento, porém, a falha ocorre sempre próximo à formação. 

 

Figura 54 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento submetidas 

a diferentes variações de temperatura o nas proximidades com a formação, BC-

F. a) tempo de 1 hora; b) tempo de 72horas. 

 

Fonte: Autor. 

 

 



 

92 

 

5.6 Efeito da rigidez da formação 

 

O círculo de Mohr correspondente ao comportamento não confinado da formulação 

PL2 foi inicialmente estabelecido. As envoltórias de falha de Mohr-Coulomb para pasta de 

cimento PL2 foi determinada considerando os ângulos de atrito de 20o e 30o como descrito 

anteriormente. Os círculos de Mohr correspondentes aos estados de tensões da bainha de 

cimento considerando as diferentes formações foram determinados usando os resultados das 

análises termomecânicas empregando os modelos M12, M20, M21 e M22.  

 A temperatura final na parede interna do revestimento foi alcançada em 2 horas. Os 

resultados das tensões foram medidos na bainha de cimento próximo ao revestimento, R-BC, 

e próximo à formação rochosa, BC-F. As tensões são estudadas em dois tempos da análise 

transiente, no meio da rampa, ou seja, 1 hora, e em 72 horas. Os resultados estão apresentados 

na Figura 55 e na Figura 56. 

A Figura 55 mostra que todas os círculos de tensões para bainha de cimento estão 

abaixo da envoltória de falha tanto no meio da rampa quanto em 72 horas próximo ao 

revestimento. Ainda pode ser notado na figura que as tensões se sobrepõem para os diferentes 

casos no tempo de 1 hora. Também de acordo com a  Figura 55 os círculos de Mohr se afastam 

das envoltórias, as tensões normais crescem. Contudo, percebe-se que as tensões cisalhantes 

máximas diminuem. 

 

Figura 55 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento confinada 

em diferentes tipos de rocha nas proximidades com o revestimento. 

 

Fonte: Autor. 
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Como pode ser visto na Figura 56, as envoltórias são alcançadas no meio da rampa 

independentemente do modelo utilizado na bainha de cimento próximo à formação. As tensões 

durante essa fase também se sobrepõem, enquanto que para o tempo de 72 horas o 

comportamento é de crescimento de tensão normal e redução de tensão cisalhante. O círculo 

de Mohr de cada caso se afasta das envoltórias para 72 horas. 

 

Figura 56 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento confinada 

em diferentes tipos de rocha nas proximidades com a formação. 

 

Fonte: Autor. 

 

5.7 Variação do coeficiente de expansão térmica da bainha de cimento 

 

O estudo da integridade da bainha de cimento em função de diferentes coeficientes de 

expansão térmica da bainha de cimento foi conduzido considerando seis diferentes valores, 

4x10-6 oC-1, 6x10-6 oC-1, 8x10-6 oC-1, 10x10-6 oC-1, 12x10-6 oC-1, 16,5x10-6 oC-1, bem como a 

pasta PL2 e a temperatura atingindo o valor final na parede interna do revestimento em 2 horas. 

Os resultados das temperaturas e tensões foram medidos na bainha de cimento no tempo de 3 

dias, nos pontos mais próximos entre as interfaces revestimento e bainha de cimento e entre 

cimento e formação rochosa. 

Primeiro o círculo de Mohr da pasta PL2 foi determinado baseado no estado não 

confinado da mesma. Em seguida, a envoltório de falha é estabelecida considerando um ângulo 

de atrito de 30o. Os círculos de Mohr, referentes às simulações, foram baseados nos resultados 

das análises transientes do modelo M12 e suas adaptações quanto ao parâmetro coeficiente de 

expansão térmica. Os resultados são apresentados nas Figuras 57 e 58. 
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É possível observar que os níveis de tensões na bainha de cimento estão fortemente 

relacionados ao coeficiente de expansão da mesma, 

 

A Figura 57 mostra que as tensões normais na bainha de cimento, próximo ao 

revestimento, na data de 3 dias, decrescem quando os coeficientes de dilatação também 

diminuem. Contudo, as tensões cisalhantes permanecem praticamente a mesma. A Figura 57 

ainda ilustra que os círculos de Mohr ultrapassam a envoltória de ruptura neste ponto da bainha 

nestes casos. A Figura 57 revela, ainda, o surgimento de tensões de tração na bainha de cimento 

próximo ao revestimento para os coeficientes de expansão térmica de 4x10-6 oC-1 e 6x10-6 oC-

1. 

Nota-se ainda que coeficientes de expansão térmica superiores a 10x10-6 oC-1 

apresentam melhor resposta às solicitações, reduzindo a possibilidade de falha tanto por tração, 

bem como por cisalhamento da bainha de cimento. 
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Figura 57 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento com 

diferentes coeficientes de dilação térmica nas proximidades com o revestimento. 

 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 58 mostra que as tensões normais na bainha de cimento, próximo à formação, 

na data de 3 dias, decrescem quando os coeficientes de dilatação diminuem. Neste caso, as 

tensões cisalhantes sofrem uma leve redução. A Figura 58 ainda ilustra que os círculos de Mohr 

ultrapassam a envoltória de ruptura para o coeficiente de expansão térmica igual a 10x10-6
 
oC-

1 e valores menores. 

A Figura 58 revela ainda o surgimento de tensões de tração para os coeficientes de 

expansão térmica são 4x10-6 oC-1 e 6x10-6 oC-1 na bainha de cimento próximo ao revestimento. 

Contudo, para o coeficiente de expansão térmica igual 6x10-6 oC-1, o limite resistente à tração 

não é ultrapassado. 

Nota-se ainda que as melhores respostas às solicitações estão relacionadas aos 

coeficientes de expansão térmica maiores 12x10-6 oC-1, garantindo assim, a integridade da 

bainha de cimento evitando à falha tanto por tração, bem como por cisalhamento. 
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Figura 58 – Gráfico do critério de falha de Mohr-Coulomb para bainha de cimento com 

diferentes coeficientes de dilação térmica nas proximidades com formação, 

interface 02. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Considerações finais 

 

O aumento da espessura da bainha de cimento formuladas com pasta PP, por si só, não 

é benéfico para integridade da mesma. A tensão imposta pelo revestimento quando aquecido 

sobre a bainha de cimento é independente da espessura da mesma. A transmissão da 

temperatura através da bainha assume diferentes configurações em função da espessura da 

bainha. 

A resposta da bainha de cimento, as solicitações próximas ao revestimento, não muda 

de uma espessura menor para uma outra maior. Nesta área da bainha não se observa dano. 
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Contudo, próximo à formação, para espessuras maiores, a bainha de cimento apresenta um 

comportamento mais frágil. Nestes casos, as tensões diminuem deslocando o círculo de Mohr 

em direção a envoltória de falha. 

Ao se estudar numericamente as diferentes rampas de aquecimento, observam-se dois 

comportamentos distintos, primeiro durante a fase de aquecimento e outro após atingir a 

temperatura alvo. A velocidade em que o poço é aquecido faz com que tensões de mesma 

intensidade apareçam em tempos diferentes. Entretanto, logo após a temperatura alvo ser 

atingida, tanto as temperaturas, quantos as tensões apresentam os mesmos valores. 

A resposta da bainha de cimento formuladas com pasta PP, não muda em função da 

velocidade de aplicação do gradiente de temperatura na região próximo ao revestimento. 

Tensões normais e de cisalhamento são iguais em todos os casos analisados tanto na fase de 

aquecimento quanto após atingir a temperatura alvo. Todavia, próximo à formação, o período 

de aquecimento está altamente vinculado a integridade da bainha de cimento. Períodos mais 

alongados de aquecimento resultam em uma menor área danificada na bainha. 

A utilização das pastas PL1 e PL2 com adição de látex nas proporções de 125 e 250 

ml/kg de cimento, respectivamente, se apresenta benéfica para uso em poços sujeito injeção 

cíclica de vapor. Apesar de deixar o material menos resistente a compressão e a tração. A adição 

do látex na matriz de cimento tem a capacidade de deixar o material mais flexível, assim como, 

aumentar o coeficiente de expansão térmica. 

A adição do látex na pasta para bainha de cimento é importante por modificar 

consideravelmente os níveis de tensões e afastar o círculo de Mohr da envoltória de ruptura. 

Próximo ao revestimento, a integridade da pasta de cimento está assegurada em todas 

composições estudadas, com e sem adição de látex. Contudo, a bainha de cimento formulada 

com a pasta PL2 apresenta uma melhor resposta às solicitações mantendo-se a mais afastada 

de sua envoltória de falha tanto durante o aquecimento quanto após a temperatura alvo ter sido 

atingida. 

Na região da bainha de cimento próximo à formação, a envoltória de falha é alcançada 

por todos os círculos de Mohr, referente a cada formulação estudada, durante a fase de 

aplicação do gradiente de temperatura. Entretanto, a bainha de cimento com formulação PL2 

apresenta melhor reposta durante esse período, uma vez que tensões de tração próximas ao 

limite resistente são observadas nas bainhas que utilizam as formulações PP e PL1. 

Além disso, após a temperatura alvo ser atingida, a bainha com a formulação PL2 é 

única que se mantem abaixo de sua envoltória de falha. A condição ideal para aplicação da 

formulação PL2 na bainha de cimento está relacionada a utilização de uma rampa de 

aquecimento maior que 8 horas 
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Considerando a pasta PL2 quando a temperatura alvo varia de 150 oC a 350 oC a bainha 

de cimento apresenta uma boa resposta próximo ao revestimento. Falhas por tração e/ou por 

cisalhamento não são observadas na fase de aquecimento e ao terceiro dia, no qual a 

temperatura é constante.  

Porém, quando a temperatura alvo varia de 150 oC a 350 oC, as tensões despertadas 

durante a rampa de aquecimento provocam dano na bainha de cimento próximo à formação. 

Quanto maior a temperatura, mais os círculos de tensões avançam contra a envoltória de falha. 

Entretanto, ao terceiro dia, a bainha de cimento nesta região tem uma boa resposta para todas 

temperaturas estudadas. 

O aumento do módulo de elasticidade da formação rochosa faz com que ocorra um 

aumento nas tensões normais, porém ocorre uma redução nas tensões máximas de cisalhamento 

tanto na região próximo ao revestimento quanto na região próximo à formação aos 3 dias, onde 

a temperatura é constante. A diminuição do raio do círculo de tensões provoca aproximação 

dos valores entre as tensões normais A formação mais rígida produz um estado de 

confinamento maior.  

Contudo, durante a rampa de aquecimento a rigidez da formação não afeta as tensões 

na bainha de cimento nem próximo ao revestimento nem próximo à formação, as quais 

permanecem iguais independente do modelo simulado. A região da bainha próximo ao 

revestimento não apresenta dano enquanto que a região próxima à formação as condições de 

ruptura são alcançadas. 

O coeficiente de expansão térmica da bainha de cimento tem um papel importante no 

desempenho da mesma. Bainhas com coeficientes de expansão térmica inferiores a 10x10-6 oC-

1 apresentam dano mesmo após a rampa de aquecimento tanto na região próximo ao 

revestimento quanto na região próximo à formação. Contudo, valores maiores que 10 x10-6 oC-

1, são benéficos para integridade da pasta reduzindo a possibilidade de falha por tração e por 

cisalhamento nos casos estudados.  

A adição de látex reduz a resistência à compressão e à tração pela introdução do 

componente menos resistente na matriz da pasta de cimento. Todavia, a presença do látex na 

composição da pasta não só diminui o módulo de elasticidade, tornando-a mais flexível, como 

também aumenta o coeficiente de dilatação térmica da mesma fazendo com que essa se deforme 

mais quando sujeita a variação de temperatura. 
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6 Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos da avaliação do comportamento mecânico da bainha 

de cimento, simulada em um poço de petróleo sujeito a injeção cíclica de vapor utilizando o 

método dos elementos finitos, é possível tecer de modo geral as seguintes conclusões: 

 

(i) Um dos problemas da integridade da bainha de cimento devido à injeção de 

vapor está associado à fase de aquecimento do poço e localizado na região da 

bainha próximo à formação. 

(ii) Vincular o emprego da formulação PL2 a uma aplicação do gradiente de 

temperatura de modo mais lento, pode prevenir o surgimento de danos na bainha 

de cimento evitando manobras de recimentação. 

(iii)Tal procedimento se mostra eficaz para meios rochosos mais rígidos bem como 

para temperaturas alvo mais elevadas. 

 

De modo específico é possível concluir primeiro que o modelo foi validado com 

sucesso. Contudo, os efeitos de aderência entre os elementos do sistema e o comportamento 

mecânico da bainha de cimento durante o processo de esfriamento não pôde ser observado com 

este modelo. 

Com relação aos estudos paramétricos da integridade da bainha de cimento frente às 

ações da injeção cíclica de vapor é possível enunciar as seguintes conclusões: 

 

(i) Quanto ao efeito da espessura da bainha:  

a. O aumento da espessura da bainha de cimento, por si só, não favorece a 

integridade da mesma; 

b. Quando o poço é submetido a uma mesma variação de temperatura, a 

propagação do calor através da bainha assume diferentes configurações 

em função da espessura da mesma; 

c. Na região próxima ao revestimento, as tensões atuantes na bainha de 

cimento independem da espessura da mesma;  

d. A interface da bainha de cimento com a formação é a região mais 

vulnerável a falhas; 
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(ii) Quanto ao efeito das rampas de aquecimento: 

a. Em comparação com a região que se limita à formação rochosa, o 

incremento da temperatura é mais acelerado quanto maior a 

proximidade com o revestimento;   

b. A resposta da bainha de cimento formulada com pasta PP não muda em 

função da velocidade de aplicação do gradiente de temperatura na região 

próxima ao revestimento; 

c. Já nas proximidades da formação, o período de aquecimento está 

intimamente vinculado à integridade da bainha de cimento; 

d. Quanto mais alongados os períodos de aquecimento, menores são os 

danos encontrados na bainha. 

 

(iii)Quanto ao efeito da adição de látex: 

a. Na região da bainha de cimento próxima à formação, em cada uma das 

formulações estudadas, a envoltória de falha é alcançada por todos os 

círculos de Mohr durante a fase de aplicação do gradiente de 

temperatura.  

b.  Na bainha de cimento, a condição ideal para a aplicação da formulação 

PL2 está relacionada à utilização de uma rampa de aquecimento maior 

que 8 horas; 

c.  Transcorrida a fase de aquecimento, a formulação PL2 apresentou-se 

mais vantajosa por ter reduzido a tensão cisalhante e afastado o círculo 

de Mohr do critério de falha. 

 

(iv) Quanto ao efeito da temperatura na pasta de cimento aditivada com 250 ml de 

látex: 

a. As tensões despertadas durante a rampa de aquecimento provocaram 

dano na bainha de cimento próxima à formação.  

b. Ao terceiro dia, a bainha de cimento nessa região apresentou uma boa 

resposta para todas as temperaturas a que foi submetida. 

c. Independentemente da variação de temperatura, que nas simulações 

oscilaram entre 150 oC e 350 oC, nas proximidades do revestimento a 

bainha de cimento permaneceu íntegra. 
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(v) Quanto ao efeito da rigidez da formação: 

a. O aumento do módulo de elasticidade da formação rochosa ocasiona um 

incremento das tensões de confinamento. 

b.  Enquanto na região próxima à formação as condições de ruptura são 

alcançadas, nas proximidades da região do revestimento a bainha não 

apresenta dano.  

 

(vi) Quanto ao efeito do coeficiente de expansão térmica da bainha de cimento: 

a. A partir do modelo numérico utilizado, foi possível constatar que a 

integridade da bainha de cimento está relacionada tanto ao módulo de 

elasticidade quanto ao coeficiente de expansão térmica da mesma. 

b.  Ocorre o surgimento de tensões de tração para cimentos com 

coeficientes de expansão térmica inferiores a 10x10-6 oC-1 

c.   Constatou-se, ainda, que valores maiores que 10 x10-6 oC-1 favorecem 

a integridade da pasta, além de reduzirem, nos casos analisados, a 

possibilidade de falha por tração e por cisalhamento. 

 

7 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Para investigações em trabalhos futuros, recomenda-se realizar: 

(i) A implementação de condições de contorno que caracterizem a aderência entre os 

materiais; 

(ii) Uma análise do comportamento mecânico da bainha de cimento quando as 

propriedades dos materiais variando com a temperatura; 

(iii)Um estudo do comportamento mecânico das pastas através da simulação da 

ciclagem térmica semelhante à empregada durante à injeção cíclica de vapor; 

(iv) A simulação completa do perfil do poço envolvendo todas as fases. 
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Apêndice 

Apêndice A 

// 

// SOFTWARE TO CREATE OIL WELL ADINA’S MODEL  

// 

// Wendell Rossine Medeiros de Souza, M. Sc 

// Najib Bouaanani, Ph.D., ing. 

// 

clear; 

clc; 

// 

// DATA 

Thickness_Steel = 0.00794; 

// 

Thickness_Cement = [0.02 

                    0.03 

                    0.04 

                    0.05 

                    0.06];  

// 

Radius_Steel = 0.0889; 

// 

Heat_Period  = [2 

                3 

                4 

                5 

                6 

                7 

                8];  

// 

DTemp = [150 

         200 

         250 

         300 

         350]; 

// PP 

Mech_th_prop_cement_01 = [30.00 12.96E+9 0.27 1.100E-05; 

                          100.00 12.96E+09 0.27 1.100E-05; 

                          200.00 12.96E+09 0.27 1.100E-05; 

                          300.00 12.96E+09 0.27 1.100E-05; 

                          400.00 12.96E+09 0.27 1.100E-05]; 

// PU1.5 

Mech_th_prop_cement_02 = [30.00 11.78E+09 0.29 1.300E-05 

                          100.00 11.78E+09 0.29 1.300E-05 

                          200.00 11.78E+09 0.29 1.300E-05 

                          300.00 11.78E+09 0.29 1.300E-05 

                          400.00 11.78E+09 0.29 1.300E-05]; 

//PU3.0 

Mech_th_prop_cement_03 = [30.00 10.66E+09 0.29 1.650E-05 

                          100.00 10.66E+09 0.29 1.650E-05 

                          200.00 10.66E+09 0.29 1.650E-05 

                          300.00 10.66E+09 0.29 1.650E-05 

                          400.00 10.66E+09 0.29 1.6500E-05]; 

// 

// 

//sandstone 

Mech_th_prop_rock_01 = [30.00 1.0E+10 0.20 1.00E-05; 

                        100.00 1.0E+10 0.20 1.00E-05; 

                        200.00 1.0E+10 0.20 1.00E-05; 
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                        300.00 1.0E+10 0.20 1.00E-05; 

                        400.00 1.0E+10 0.20 1.00E-05]; 

//limestone 

//Mech_th_prop_rock_02 = [30.00  1.777E+10 0.20 1.00E-05; 

//                        100.00 1.703E+10 0.20 1.00E-05; 

//                        200.00 1.546E+10 0.20 1.00E-05; 

//                        300.00 1.504E+10 0.20 1.00E-05; 

//                        400.00 1.511E+10 0.20 1.00E-05]; 

//inicial cement stress 

Ini_Cement_Stress = [-9585000 

                    -14377500 

                    -19170000]; 

//inicial rock stress 

Ini_Rock_Stress = [-10000000 

                   -15000000 

                   -2000000]; 

// 

// calculate number of elements 

    n1 = 3; 

    d1 = Thickness_Steel/n1; 

////////////////////////////////////////// 

// 

jj=1; 

// 

for j1 = 1:1 //////////////////////////////////////////////////// Casing type 

  for j2 = 1:5 ////////////////////////////////////// Cement sheath thickness 

      for j3 = 1:7 /////////////////////////////////////////// Heating period 

          for j4 = 1:5 /////////////////////////////////////////////////// dT 

              for j5 = 1:1 //////////////////////////////////////////// depth 

                  for j6 = 1:3 ////////////////////////////////// Cement type 

                      for j7 = 1:1 //////////////////////////////// Rock type 

    fd_r = mopen('Base_File.in','rt'); 

    Nfile = jj; 

    Numfile = string(Nfile); 

    Namefile = ['File_'+Numfile+'.in']; 

    fd_w = mopen(Namefile,'wt'); 

// 

//mesh division//////////////////////////////////////////////////// 

    Thickness_Rock = 2.66 - (Thickness_Cement(j2) + Radius_Steel ); 

    n2 = floor(Thickness_Cement(j2)/d1); 

    n3 = floor(0.5*Thickness_Rock/d1); 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// 

//read and write first 47 lines///////////////////////// 

    for ii = 1:47 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

  /////////////////////////////////////////// 

//read and write line 48 

    for ii = 1:26 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',Thickness_Cement(j2)); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

//read and write from line 49 to 57 ///////////////////////// 

    for ii = 1:9 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

/////////////////////////////////////////// 

// 

//read and write line 58 

    for ii = 1:22 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           
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    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',n2); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

//read and write line 59 

    for ii = 1:20 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',n3); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

// 

//read and write from line 60 to 63 ///////////////////////// 

    for ii = 1:4 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

/////////////////////////////////////////// 

// 

//read and write line 64 

    for ii = 1:21 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',Heat_Period(j3)); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

// 

//read and write from line 65 to 67 ///////////////////////// 

    for ii = 1:3 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

/////////////////////////////////////////// 

// 

//read and write line 68 

    for ii = 1:15 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',DTemp(j4)); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

//read and write from line 69 to 71 ///////////////////////// 

    for ii = 1:3 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

///////////////////////////////////////// 

// 

//read and write from line 72 to 75 ///////////////////////// 

// 

//read and write line 72 

    for ii = 1:26 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',Ini_Cement_Stress(j5)); //////modificado 13/11/2016 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// read and write line 73 

    for ii = 1:26 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           
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    end 

// 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',Ini_Cement_Stress(j5)); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

// read and write line 74 

    for ii = 1:24 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

    aux = 0.8*Ini_Rock_Stress(j5); 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',aux); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

// read and write line 75 

    for ii = 1:24 

       emp = mfscanf(1, fd_r,'%c');   

       mfprintf(fd_w,'%c',emp);           

    end 

 // 

    mfprintf(fd_w,' %g\n',Ini_Rock_Stress(j5)); 

    emp = mgetl(fd_r,1); //// jump the line 

// 

//read and write from line 76 to 157 ///////////////////////// 

    for ii = 1:82 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

//write from line 158 to 162///////////////////////////////////////// 

if j6 == 1 then 

    for ii = 1:5 

       for kk = 1:4 

        mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_cement_01(ii,kk)); 

       end 

       mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

 

elseif j6 == 2 then 

    for ii = 1:5 

       for kk = 1:4 

            mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_cement_02(ii,kk)); 

        end 

mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

     

elseif j6 == 3 then 

    for ii = 1:5 

       for kk = 1:4 

           mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_cement_03(ii,kk)); 

       end 

       mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

         

elseif j6 == 4 then 

    for ii = 1:5 

       for kk = 1:4 

           mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_cement_04(ii,kk)); 

       end 

       mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

else 

    for ii = 1:5 

       for kk = 1:4 

        mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_cement_05(ii,kk)); 

       end 

           mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

end 
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    emp = mgetl(fd_r,5); //// jump the line 

// 

//read and write from line 163 to 167 ///////////////////////// 

    for ii = 1:5 

       emp = mgetl(fd_r,1); 

       mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end 

// 

//write from line 168 to 172///////////////////////////////////////// 

if j7 == 1 then 

    for ii = 1:5 

        for kk=1:4 

        mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_rock_01(ii,kk)); 

        end 

        mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

else  

    for ii = 1:5 

        for kk=1:4 

        mfprintf(fd_w,'%g ',Mech_th_prop_rock_02(ii,kk)); 

        end 

       mfprintf(fd_w,'\n'); 

    end 

end 

    emp = mgetl(fd_r,5); //// jump the line 

// 

///write nonchanged file part///////////////////////// 

    for ii = 1:164 

      emp = mgetl(fd_r,1); 

    mfprintf(fd_w,'%s \n',emp);  

    end    

//////////////////////////////////////////////////// 

    

    mclose(fd_r); 

// 

    mfprintf(fd_w,'adina file=File_'+Numfile+'.dat \n') 

//     

    mclose(fd_w); 

    jj = jj+1; 

end 

end 

end 

end 

end 

end 

mclose('all'); 

end 

// 

//mfprintf(1,"....................... DONE"); 

 

 


