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RESUMO 

  

A injeção de vapor é o método mais utilizado para produção de óleo pesado e extrapesado na 

indústria petrolífera. Contudo, a elevada temperatura do vapor expande o conjunto 

revestimento e bainha de cimento provocando falhas mecânicas como trincas, perda do 

isolamento hidráulico e, principalmente, perda de aderência. Para compensar a diferença dos 

seus respectivos coeficientes de dilatação e oferecer melhores propriedades mecânicas à 

bainha, o seguinte trabalho propõe a utilização de flúor-elastômero (FKM) na mistura seca de 

cimento com concentrações de 2%; 5%; 7% e 10% BWOC. Todas as pastas de cimento foram 

preparadas com densidade fixa de 13 lbm/gal (1,56 g/cm
3
) e curadas por 7 dias e 28 dias a 

47°C, sendo submetidas posteriormente a 300°C e 2000 Psi (13,8 MPa). O FKM foi escolhido 

por possuir propriedades mecânicas, químicas e térmicas apropriadas para o cenário de um 

poço petrolífero, sendo utilizado também em plugs, packers, e O-rings da indústria 

petrolífera. Foram realizados testes laboratoriais para obter os valores de resistência à 

compressão, coeficiente de Poisson e módulo de Young. A identificação das fases cristalinas 

foi obtida por difração de raios X (DRX). Também foram realizados ensaios 

termogravimétricos (TGA/DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). O estudo 

aponta que o FKM é termicamente apropriado para aplicação em condições de injeção de 

vapor e quimicamente inerte em relação às fases cristalinas do cimento.  Após ciclagem 

térmica a 300°C, foi observado um ganho de 15% na resistência à compressão e 18% no 

coeficiente de Poisson em relação às pastas curadas sob condições de temperatura estática 

(47°C). 

Palavras-chaves: injeção de vapor, pasta leve flexível, flúor-elastômero em cimentação de 

poços.
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ABSTRACT  

Steam injection is the most widely method used for heavy and extra heavy oil production in 

the oil industry. However, the high temperature of the steam expands the casing and the 

cement sheath causing mechanical failures such as cracks, loss of zonal isolation and 

debonding between the cement and the casing. To compensate the difference between their 

respective thermal expansion coefficients and provide better mechanical properties to the 

sheath, the following work proposes the addition of fluoroelastomer (FKM) by 2%; 5%; 7% 

and 10% BWOC in the dry blend. All cement slurries have 13 ppg (1,56 g/cm
3
) density and 

were designed at 47°C (BHST) for 7 days or 28 days. To simulate the steam injection 

conditions, the slurries were cured at 300°C and 2000 Psi (13.8 MPa) for the last 3 days of the 

period of 7 days or 28 days. The FKM was chosen because of its appropriated mechanical, 

chemical and thermal properties for oil well scenarios and due to its wide applicability in 

plugs, packers and O-rings of the oil industry. Laboratory tests were performed to obtain the 

values of compressive strength, Poisson's coefficient and Young's modulus. The identification 

of the crystalline phases was done through XRD. The morphology and thermal integrity of the 

FKM at the cement slurry were analyzed through SEM, TGA and DSC. The study shows that 

FKM is thermally suitable for steam injection conditions, and chemically inert to crystalline 

phases of cement. After the steam cycle at 300°C and 2000 Psi,  the compressive strength 

increased by 15% and the Poisson’s coefficient by 18% when compared to the static 

temperature conditions (47°C). 

 

Keywords: Steam injection, flexible cement slurry, oil well cementing with fluoroelastomer.
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Capítulo 1 

Introdução 



Capítulo 1 

 

Carlos Alberto Panta Salazar, Novembro/2017. 1  

1. Introdução 
 

O petróleo pesado e extra pesado são dois dos recursos petrolíferos mais importantes e 

amplamente distribuídos em muitos países, especialmente no Canadá, Venezuela, EUA, 

China e Brasil, com destaque na região Nordeste. Somadas todas as reservas de petróleo do 

mundo, o óleo pesado, o óleo extra pesado e o betume chegam próximo de 70% dos recursos 

petrolíferos, que oscilam entre 9 e 13 trilhões de barris (Alboudwarej et al. 2007). Neste tipo 

de reservatório, a alta viscosidade do óleo dificulta o seu movimento dentro do meio poroso 

no que se refere à produção ou recuperação. Desta forma, foram desenvolvidos métodos 

comumente chamados de métodos térmicos que consistem em diminuir a viscosidade através 

do fornecimento de calor.  

 

Entre esses métodos, temos os que utilizam a injeção de fluidos, como a injeção cíclica 

de vapor e a injeção contínua de vapor. Basicamente, o que difere o primeiro do segundo é a 

utilização de um único poço atuando tanto como injetor de vapor quanto como produtor de 

hidrocarbonetos, e no segundo a utilização de dois poços, um poço injetor e outro produtor. 

Em ambos os casos, a temperatura do poço pode superar os 300 ºC e acarretar diversos danos 

e falhas ao conjunto bainha de cimento e revestimento, prejudicando assim a integridade e 

vida útil do poço, ocasionando a realização de intervenções onerosas.  

 

A condutividade térmica e o coeficiente de expansão térmica do aço diferem dos valores 

apresentados pelo cimento e formação, logo quando submetido a um aquecimento repentino 

pela injeção de vapor, o aço sofre uma expansão provocando alguns dos seguintes problemas 

na bainha de cimento estudados por Catalin Teodoriu et al., (2013): 

 

(i) Falhas por tração, quando a bainha é exposta a grandes valores de pressão interna 

oriundas do revestimento de aço provocando trincas na direção radial,  

 

(ii) Perda de aderência entre a bainha e o revestimento, ocasionada pela deformação do 

revestimento de aço criando o micro-annulus e,  

 

(iii) Falha por cisalhamento, quando a bainha sofre compressão e a sua resistência é 

superada provocando ruptura, trincas e rachaduras. 
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O estudo do comportamento termomecânico do cimento é crucial para a compreensão 

da interação entre a formação e o revestimento e no estudo de futuros danos que possam 

afetar a qualidade e integridade do poço ao longo do tempo. As propriedades mecânicas 

estudadas normalmente são a resistência à compressão, o módulo de Young, o coeficiente de 

Poisson, entre outras.  

 

Na literatura é possível encontrar valores gerais para pastas de cimento utilizadas na 

cimentação de poços de petróleo. Por exemplo, pastas com cimento Portland possuem um 

modulo de Young entre 1000 MPa e 10000 MPa e coeficiente de Poisson de 0,15 

(adimensional). Entretanto, a resistência à compressão depende de alguns fatores como 

densidade, tempo de cura, condições de cura, formulação da pasta, etc. (Nelson, 2006). 

 

Diversos estudos, como os de Le Roy-Delage S. et al., (2000), Júnia Nunes de Paula et 

al., (2014), Anant Parghi et al.,(2015), B. Raghava Reddy et al.,(2004) e Yuanguang Yang et 

al.,(2015), propõem a utilização de material com características flexíveis em pastas de 

cimento para cimentação de poços de petróleo com o objetivo de melhorar as propriedades 

mecânicas da bainha de cimento através da diminuição do módulo de Young, aumento do 

coeficiente de Poisson e, quando possível, manter a mesma resistência à compressão quando 

comparadas às pastas sem a utilização de tais elementos. Estes estudos abordaram com 

sucesso a utilização de borracha, nanotubos de carbono, pó de vidro reciclado com borracha 

de estireno butadieno (SBR), copolímero de acrilonitrila butadieno e estireno (ABS) e 

copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA), respectivamente. 

 

Para compensar a diferença do coeficiente de expansão térmica e oferecer melhores 

propriedades mecânicas à bainha de cimento, o seguinte trabalho propõe a utilização de 

elastômero em pó na mistura seca de pastas de cimento para poços de petróleo. O flúor 

elastômero FKM foi empregado em 2%; 5%; 7% e 10% BWOC. Todas as pastas foram 

formuladas com densidade de 13 lbm/gal (1,56 g/cm
3
) e possuem sílica, nanosílica, cimento 

água e antiespumante. O gradiente geotérmico utilizado foi 2,2ºF/100ft e a profundidade do 

poço de 500 m. Ambos são valores típicos de reservatórios do nordeste brasileiro que 

justificam a formulação utilizada. 
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O FKM foi escolhido principalmente por possuir propriedades mecânicas, químicas e 

térmicas apropriadas para o cenário de um poço petrolífero, inclusive já é utilizado na 

indústria em cement seals, plugs, packers, e O-rings.  

 

Foram realizados testes de resistência à compressão com uso de extensômetros para 

obtenção do módulo de Young e coeficiente de Poisson, análise de difração de raios X (DRX) 

nas pastas aditivadas com FKM, análises térmicas do FKM; TG/DTG e DSC do material 

isoladamente e das pastas aditivadas e por último, microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

tanto do FKM quanto das pastas aditivadas. As condições em que os corpos de prova foram 

submetidos foram a temperatura estática de fundo de poço de 47ºC (BHST) por 7 dias e 28 

dias e condições de alta pressão e alta temperatura (HPHT) onde os corpos de prova foram 

colocados na câmara de cura a 2000 psi (13,79 MPa) e 300 °C por 3 dias após terem ficado 

em banho termostático por 4 dias e 25 dias respectivamente. 
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2. Fundamentação teórica 
2.1.  Métodos de recuperação para produção de óleos pesados 

 

Os óleos pesados são altamente viscosos e, sob condições normais de reservatório, não 

escoam facilmente, dificultando sua produção. Para ser considerado pesado, o óleo deve 

possuir grau API (American Petroleum Institute)  menor que 22º. A Figura 2.1 mostra a 

classificação dada pela ANP ao óleo de acordo com o seu grau API. 

 

ExtraPesado

≤ 0,87

0,87 < ρ ≤  0,92

0,92 <  ρ  ≤  1,00

> 1,00

≥ 31°

22°≤ API < 31°

10°≤ API < 22°

< 10°

Tipo de Óleo Densidade ( 20°C) API

Leve

Mediano

Pesado

 

Figura 2.1. Classificação dos tipos de óleo (ANP, 2000) 

 

O grau API é uma escala arbitrária que mede a densidade dos líquidos derivados do 

petróleo. Seu valor é definido a partir da Equação (2.1), onde ρ se refere à densidade medida 

do óleo em questão. 

 

 

(2.1) 

 

Considera-se que os óleos pesados têm menos de 22ºAPI (entre 10° e 22°), uma 

densidade maior que 0,92 g/ml e uma viscosidade maior que 10 cP (entre 10 cP e 100 cP) no 

fundo e viscosidade de 100 cP a 10000 cP na superfície. Essas características tornam difícil e 

cara sua exploração, dificultando sua movimentação desde o reservatório até a superfície. 

 

A maior parte dos recursos de petróleo do mundo corresponde a hidrocarbonetos 

viscosos e pesados. Segundo Alboudwarej et al. (2007), as estimativas do total de reservas de 

petróleo no mundo oscilam entre 9 a 13 trilhões de barris, incluindo óleos pesados, 

extrapesados e o betume que, somados apresentam aproximadamente 70% dos recursos 

petrolíferos, como apresenta a Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Estimativas dos recursos petrolíferos mundiais (Alboudwarej et al, 2007). 

 

Um dos principais problemas para a exploração e produção de óleo pesado se relaciona 

com a imiscibilidade e a diferença de viscosidade entre os fluidos existentes na jazida. O fato 

de o óleo ser, de um modo geral, mais viscoso que a água, faz com que, no escoamento 

simultâneo destes dois fluidos, a água tenda a se deslocar numa velocidade mais elevada em 

relação ao óleo no seu trajeto em direção aos poços produtores. Devido a essa problemática, 

não é raro ocorrer interrupção prematura e crescente da água nos poços produtores, 

comprometendo a vazão de óleo produzido, e com ela, sua recuperação final (Yu Zhong-

hong, 2008). 

 

Os óleos pesados representam cerca de 15% das reservas estimadas. Já a sua quantidade 

em relação às reservas comprovadas gira em torno dos 550 bilhões de barris, sendo o 

continente americano a região com as maiores jazidas, com 61% do montante, conforme 

apresenta a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Distribuição das reservas de óleo pesado (Schlumberger, 2007). 
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Nas Figuras 2.4 e 2.5, são mostradas, respectivamente, a distribuição das reservas de 

óleos pesados em diferentes países e a produção de óleo pesado e ultra pesado em bilhões de 

barris por dia, de acordo com o grau API. As regiões onde ocorrem a maior produção desses 

tipos de óleos são a América do Norte, seguidas pelas Américas do Sul e Central. 

 

 

Figura 2.4 Reservas de óleos pesados, em diferentes países (Schlumberger, 2007). 

 

Figura 2.5 Produção de óleo pesado e ultrapesado, em bilhões de barris por dia, por país, 

segundo seu grau API (Schlumberger, 2007). 
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Para produzir e recuperar óleo pesado e ultra pesado são utilizados os métodos de 

recuperação terciários ou EOR (Enhanced Oil Recovery) que consistem em injetar fluidos que 

não são apenas água e gás. Esses métodos envolvem atuações tecnológicas mais complexas e 

são utilizados frequentemente como campo de pesquisa e inovação. De forma geral estes 

métodos atuam alterando a viscosidade dos fluidos do reservatório e as elevadas tensões 

interfaciais. Os principais métodos terciários são: 

 

(i) Químicos: Método de recuperação diretamente relacionado ao aumento da 

eficiência do varrido pela redução da razão de mobilidade, aumento da viscosidade da água e 

em alguns casos diminuição da permeabilidade efetiva da água. Entre os processos utilizados 

temos a injeção de polímero, injeção de solução micelar e injeção de solução ASP (Álcali-

Sufactante-Polímero). 

 

(ii) Miscíveis: Processo de recuperação de óleo caracterizado pela ausência de 

interface entre os fluidos deslocante e deslocado reduzindo as forças capilares e interfaciais 

que, do contrario, causariam a retenção do óleo no reservatório. Podem ser métodos de 

injeção de hidrocarbonetos, por exemplo, injeção de banco miscível de GLP, injeção de gás 

enriquecido e injeção de gás pobre a alta pressão e também pode ser a partir da injeção de 

CO2. 

 

(iii) Térmicos: O calor afeta a recuperação de óleo pela redução da viscosidade do 

óleo, o que provoca um aumento da eficiência do varrido, e pela expansão e destilação do 

óleo, e extração de solvente, o que aumenta a eficiência do deslocamento. Podem ser métodos 

de injeção de fluidos quentes: Injeção de água quente, injeção de vapor d’água, SAGD, 

combustão in situ entre outros. 

 

Outros métodos também são utilizados como, por exemplo, os métodos 

microbiológicos, os quais consistem na utilização de microrganismos que atuam no 

reservatório. 

 

2.2.  Injeção de vapor 

O uso da injeção contínua de vapor começou na década de 1930, quando se injetou 

vapor em um reservatório arenítico a uma profundidade de 125 metros no Texas. Na injeção 

contínua, o vapor de água superaquecido é injetado continuamente por uma malha de poços 
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injetores no reservatório formando uma frente de vapor que, ao se afastar do poço injetor, 

condensa e, assim, transfere calor para o óleo pesado que vai sendo varrido até os poços 

produtores, que também estão dispostos em uma malha de forma a maximizar os efeitos da 

injeção de vapor nos poços adjacentes. A Figura 2.6 mostra um esquema da injeção de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das malhas utilizadas é a “cinco pontos”, onde 4 poços injetores contínuos são 

dispostos nos vértices de um quadrado e um poço produtor é colocado no centro desse 

quadrado. Essa malha pode se estender por quantos “quadrados” o engenheiro de 

reservatório julgar necessário. A Figura 2.7 ilustra o conceito de injeção contínua de 

vapor através das malhas. 

 

Figura 2.7  Malhas de cinco e nove pontos para injeção de vapor (Rosa, 2011). 

Figura 2.6 Injeção contínua de vapor (Thomas, 2004). 
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A injeção cíclica de vapor (também conhecida como “steam-soak” e “huff and puff”) 

foi descoberta casualmente durante teste piloto, na Venezuela em 1959 (Hernández, 

2006). Durante o processo de injeção contínua ocorreu um vazamento de vapor no poço 

injetor e, para reduzir as pressões de vapor no reservatório, cessou-se a injeção de vapor e 

o poço injetor foi convertido em poço produtor. Foi verificado que o poço produziu óleo 

em altas vazões, iniciando, então, o desenvolvimento do método. 

 

A injeção cíclica envolve três etapas, como mostradas na Figura 2.8. A primeira 

delas é a injeção de vapor por um período específico de tempo (variando de poucos dias a 

algumas semanas) no reservatório portador de óleo pesado (o tempo de injeção será 

definido pelo engenheiro de reservatório, que analisará fatores como permeabilidade, 

propriedades do óleo e tamanho do reservatório em questão).  

 

A segunda etapa consiste em fechar o poço no qual o vapor foi injetado por um 

período de tempo que também será determinado pelos cálculos do engenheiro de 

reservatório. Esse período é chamado de “soaking”, onde o calor latente do vapor é 

melhor distribuído para uma parte maior do reservatório. 

 

A terceira etapa é a conversão desse poço injetor que ficou fechado por um tempo em 

poço produtor, onde o poço é colocado em produção e assim pode permanecer por um 

período de meses a anos, até que ocorra a completa dissipação do calor e a produção de 

óleo se torne economicamente insuficiente. Quando isso ocorrer, um novo ciclo 

compreendendo as três etapas descritas anteriormente será repetido. 
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Não há um limite para o número de ciclos de injeção ao qual um poço será 

submetido. Isso dependerá da quantidade de óleo disponível, ou seja, até que o limite 

econômico na produção seja alcançado ou devido à fadiga que o aquecimento e 

resfriamento possam trazer ao longo do tempo para os elementos que garantem a 

integridade do poço. O revestimento tende a dilatar e depois retrair conforme a etapa do 

ciclo. A bainha de cimento, entretanto, por se tratar de material cerâmico, não possui a 

mesma resposta linear do aço, não acompanhando esses ciclos de dilatação/retração. Logo, 

resultará na formação e crescimento de trincas, comprometendo a integridade do poço e 

encurtando o número de ciclos de vapor que poderiam ser realizados. 

 

No Brasil, os principais métodos de recuperação por injeção de vapor utilizados nos 

campos onshore de óleo pesado da Petrobras são a injeção contínua através de malhas de 

drenagem com poços estritamente injetores rodeados por poços produtores que se 

beneficiam do aquecimento do reservatório e o método de injeção cíclica, onde um único 

poço sofre um ciclo de vapor e após um período de soaking produz no reservatório 

estimulado até que o calor remanescente não seja mais suficiente e um novo ciclo se faça 

necessário. 

 

Figura 2.8 Injeção cíclica de vapor. (Thomas,2004) 
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2.3.  Cimentação de poços de petróleo 

 

Poços de petróleo são perfurações feitas no solo a fim de criar uma conexão da 

superfície até um reservatório de hidrocarbonetos. Após a perfuração, é necessário descer uma 

coluna de produção para tornar o procedimento estanque. No espaço anular entra a coluna de 

produção e a formação rochosa é feita a cimentação para garantir o isolamento e estabilidade 

mecânica do poço. 

 

Na cimentação, a pasta de cimento é introduzida entre o tubo de revestimento e a parede 

do poço, chamada de formação, através do bombeamento da mesma pelo próprio tubo de 

revestimento até sua circulação. Nesta posição, o cimento atua como isolante hidráulico 

evitando a migração de fluidos não desejados em zonas de interesse. Ao fim do processo, 

deve haver pasta de cimento em todo o espaço entre o revestimento e a formação. Como 

citado anteriormente, a pasta de cimento é bombeada e só deve obter completo endurecimento 

em local adequado de aplicação. Esta aplicação do cimento é chamada cimentação primária, 

as demais aplicações com intuito de correção são cimentações secundárias (Thomas, 2004). 

A Figura 2.9 esquematiza o contato da formação rochosa, o cimento e o tubo de revestimento, 

bem como falhas comuns na cimentação. 

 

Figura 2.9 Esquema de poço com falha de cimentação (Thomas,2004) 

 

A cimentação secundária basicamente serve para corrigir a cimentação primária. Esta 

operação ocorre através de uma recimentação, onde se possível, a pasta irá circular por trás do 

revestimento, caso não seja possível esta circulação, faz-se uso da compressão de cimento 

chamada squeeze. Outra operação envolvendo a cimentação é a execução de tampões de 
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cimento para abandono de poços, isolamento de zonas inferiores, combate de perda de 

circulação ou para servir de base para desvio do poço durante a perfuração. Independente de 

qual seja a operação envolvendo a cimentação, a utilização de uma pasta de cimento adequada 

em um poço de petróleo é de fundamental importância para o seu ciclo de vida útil, evitando 

possíveis intervenções onerosas no futuro. 

2.3.1. Objetivos da cimentação 

Como mencionado anteriormente, a cimentação é uma das operações mais importantes 

em um poço de petróleo. Ocorre logo após a perfuração com o intuito de isolar as zonas 

permeáveis anulares do revestimento. Impedindo, assim, a intercomunicação de fluidos da 

formação e proporcionando sustentação ao poço. A cimentação basicamente tem como 

objetivos os seguintes pontos: 

(i) Prevenir migrações indesejadas de fluidos de uma formação para outra; 

(ii) Prevenir a contaminação de valiosas zonas de petróleo; 

(iii) Proteger o revestimento de pressões externas que podem desmoroná-lo; e, 

(iv)  Proteger o tubo de aço de possíveis danos causados por águas e gases corrosivos. 

 

A figura 2.10. mostra esquematicamente o isolamento de zonas de interesse. 

 

Figura 2.10. Desenho esquemático de poço revestido e cimentado atravessando várias zonas, 

(Rodrigues et al. 2015) 

 

Para desenvolver uma cimentação adequada, é necessário conhecer o tipo de revestimento que 

o cimento entrará em contato. Existem quatro tipos de revestimento: revestimento condutor, 
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revestimento de superfície, revestimento intermediário e revestimento de produção. A Figura 

2.11 esquematiza as posições de cada tipo de revestimento. 

 

Figura 2.11. Revestimentos em um poço de petróleo (Miranda,2008) 

 

O revestimento condutor é o menor dos revestimentos do poço. Tem como objetivo 

evitar a erosão das camadas superficiais não consolidadas. Há casos em que este tipo de 

revestimento é somente cravado no solo e não é cimentado. O revestimento de superfície 

previne a contaminação com água doce, salmoura, óleo ou gás. O revestimento intermediário 

isola as zonas de pressões anormalmente baixas ou altas, zonas de fratura ou com perda de 

circulação. Por fim, o revestimento de produção isola as regiões acima e abaixo da zona de 

interesse, que é a zona de produção. 

 

Após cada revestimento descido é feita a sua própria cimentação. Como cada 

revestimento tém diferentes características e propósitos, as pastas de cimento que são 

injetadas mantendo contato com eles também têm, então, faz-se necessário conhecer os 

seguintes dados de revestimento para formular a pasta de cimento adequada: 

 

(i) Profundidade vertical e medida; 

(ii) Ângulo do poço em função da profundidade,  

(iii)Tipo de revestimento (diâmetro interno e externo), diâmetro do poço, 

(iv) Temperatura de circulação e estática (BHCT e BHST, respectivamente),  

(v) Pressão de poros e de fratura, tipo de formação e a presença ou não de gás na 

formação. 

 

Assim, as propriedades requeridas a uma pasta de cimento para ser bombeada ao espaço 

anular de um poço de petróleo deve ter objetivo atrelado às condições de cada operação de 
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cimentação. Segundo Nelson (2006), para uma determinada operação a pasta de cimento 

deve: 

(i) Apresentar massa específica de acordo com os dados de pressão de poros e de fratura 

da formação; 

(ii) Ser de fácil mistura e de fácil bombeio; 

(iii) Apresentar propriedades reológicas apropriadas não só para deslocar eficientemente o 

fluido de perfuração presente no poço, que será substituído pela pasta, como também 

para evitar a fratura da formação pela perda de carga gerada durante o deslocamento 

da pasta; 

(iv) Ser impermeável ao gás, caso presente; 

(v) Desenvolver resistência à compressão rapidamente após o término de seu 

deslocamento; 

(vi) Desenvolver aderência nas interfaces formação / cimento / revestimento; 

(vii) Apresentar baixa permeabilidade para evitar a migração de fluidos e gás pela pasta 

solidificada; 

 (viii)Apresentar baixo valor de perda de fluido no caso de formação permeável, para 

evitar a invasão de fluido da pasta para a formação. 

 

Para ajustar a pasta de cimento para cada grupo de condições de operação são utilizados 

aditivos químicos. O estudo sistemático da mecânica e química do cimento abre espaço para 

novos empregos de aditivos químicos nas pastas de cimento. Os estudos envolvidos nesse tipo 

de pesquisa buscam, de forma geral, materiais de maior resistência e durabilidade para a 

devida aplicação.  

 

2.4. Cimento Portland 

 

 A API (American Petroleum Institute) define cimento como aglomerante hidráulico 

obtido pela moagem de clínquer Portland com adição, durante a moagem, de pequena 

quantidade de sulfato de cálcio (gesso) para regular o tempo do início de hidratação dos 

componentes (tempo inicial de pega). O processo de fabricação do cimento Portland pode 

ser resumido nas seguintes operações: mineração e britagem do calcário; preparo e 

dosagem da mistura crua; homogeneização da mistura; clinquerização, resfriamento e 

moagem de cimento. Do ponto de vista químico, os pós podem ser considerados como 
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misturas de óxidos de cálcio (CaO), alumínio (Al2O3), silício (SiO2), magnésio (MgO), 

ferro (Fe2O3), potássio (K2O) e sódio (Na2O). 

 Durante o aquecimento a temperaturas entre 1450 °C e 1650 °C, estes óxidos se 

combinam em proporções convenientemente dosadas e homogeneizadas para formar 

silicatos de cálcio e aluminatos, os quais são comumente referenciados como clínquer. 

Posteriormente, o clínquer é resfriado e moído com a adição de pequenas quantidades de 

gesso (CaSO4) para retardar o processo de pega prematura do cimento. O produto final 

pode reagir com a água para formar um composto hidratado com propriedades cimentantes 

(Taylor, 1997). 

2.4.1. Composição química 

 Dos quatro óxidos principais (Tabela 2.1.), designados na química do cimento pelas 

letras C, S, A e F, respectivamente, derivam os compostos principais constituintes do 

clínquer e que determinam as propriedades do cimento, conhecidas como: silicato tricálcico 

(C3S), silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico 

(C4AF). 

Tabela 2.1. Composição química do cimento Portland. 

Os principais componentes químicos do cimento Portland 

 

Cal (CaO) 

 

 

 

60 % a 70 % 

Sílica (SiO2)  18 % a 22 % 

Alumina (Al2O3)  4 % a 6 % 

              Óxido de ferro (Fe2O3)  2 % a 4 % 

 

 Apesar de se saber que o clínquer é constituído principalmente das quatro fases 

identificadas, classificadas por C3S, C2S, C3A e C4AF, a cristalização dessas fases é função 

da composição e granulometria da mistura de calcário com argila, do tratamento térmico 

(condições de clinquerização e resfriamento) e das reações de fusão em fase sólida e 

líquida. Igualmente, os clínqueres industriais contêm impurezas e elementos secundários 
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tais como: Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn e P sob a forma de soluções sólidas. Os 

compostos do clínquer segundo Thomas (2004) e Nelson (2006), são descritos a seguir. 

(i) Silicato Tricálcico (Alita) 

 O silicato tricálcico (Ca3SiO5, C3S ou alita) apresenta forma hexagonal quando 

observado em microscópio. O C3S é o principal componente da maioria dos clínqueres de 

cimento Portland e pode formar compostos sólidos com Al, Fe, Mg,  Na, K, Cr, Ti, e Mn, 

tendo esses ou alguns desses elementos a forma de óxido, em até 3% de sua composição.  

 Todavia, durante o resfriamento do clínquer, pode se decompor em C2S e cal livre, a 

qual torna o clínquer defeituoso e, consequentemente, gera cimento com desempenho 

inferior. A alita é a principal responsável pelas propriedades hidráulicas e mecânicas do 

cimento, pois reage rapidamente com a água provocando uma imediata liberação de calor e 

elevada resistência inicial (entre 1 dia e 28 dias).  Sua hidratação começa em poucas horas e 

desprende quantidade de calor inferior ao C3A. Cimentos de alta resistência inicial 

geralmente têm maior percentual deste componente. O tempo decorrido entre o início e o fim 

da pega é de poucas horas. 

 

(ii) Silicato Dicálcico (Belita) 

 O silicato dicálcico (Ca2SiO4, C2S ou belita) apresenta de forma mais frequente uma 

forma arredondada quando observado no microscópio óptico. Pode, ainda, aparecer sob 

forma de reentrâncias e saliências que se assemelham a dedos, quando é chamado de C2S 

digitado. A belita reage lentamente com a água e desprende menor calor de hidratação que o 

C3S, apresentando inicialmente baixa resistência mecânica, mas contribui decisivamente, em 

longo prazo, para o aumento da resistência final do cimento. 

 

(iii) Aluminato Tricálcico (Celita) 

 Aluminato tricálcico (Ca3Al2O3, C3A ou celita) apresenta-se, em geral, como um 

cimento vítreo junto com o C4AF no clínquer. Este cimento é denominado fase intersticial do 

clínquer. Quando se apresenta cristalizado, devido a um resfriamento lento do clínquer, ao 

sair do forno, tem formato cúbico. O C3A forma soluções sólidas com Fe2O3, MgO e álcalis. 

Aliás, a presença de álcalis (Na2O) faz com que o C3A se cristalize sob a forma acicular. 
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 O aluminato tricálcico é o principal responsável pela pega do cimento, pois reage 

rapidamente com a água e se cristaliza em poucos minutos, conferindo ao cimento, 

juntamente com o C3S, a resistência inicial às solicitações mecânicas. A taxa de resfriamento 

do clínquer também determina, em parte, a quantidade de C3A disponível para a hidratação. 

Quanto mais rápido o clínquer for resfriado, menos C3A estará disponível e mais longa será 

a cura. 

 O C3A é o constituinte do cimento que apresenta o maior calor de hidratação, 

(quantidade de calor desenvolvida durante as reações de pega e endurecimento da pasta). O 

desenvolvimento das resistências mecânicas do C3A no início da pega, e o tempo de 

endurecimento da pasta, dependem do C3A. Todavia, essa dependência resulta em 

propriedades indesejáveis ao cimento, como baixa resistência aos sulfatos e variação 

volumétrica, com o consequente aumento do calor de hidratação. Um cimento de alta 

resistência aos sulfatos deve ter menos de 2% de C3A, para aumentar a resistência aos 

sulfatos e evitar a pega prematura nas condições de poço. 

 

(iv) Ferro aluminato Tetracálcico (Ferrita) 

 Ferro aluminato tetracálcico (Ca2AlFeO5, C4AF, ferrita ou brownmillerite) constitui, 

juntamente com C3A, a fase intersticial do clínquer. Esta fase não é um composto definido, 

mas sim uma solução sólida, variando de C2F a C8A3F. A ferrita apresenta valor hidráulico 

baixo e tem pequena participação na resistência aos esforços mecânicos do cimento. Sua 

característica principal é a resistência à corrosão química do cimento. Ela libera baixo calor 

de hidratação e reage mais lentamente que o C3A. 

 

(v) Cal Livre 

 A presença de cal livre (CaO) é sinal de deficiência de fabricação, formando no 

clínquer cristais arredondados associados à alita ou à fase intersticial (C3A + C4AF), a qual 

resulta geralmente, da combinação incompleta  dos constituintes da matéria-prima do 

cimento (calcário e argila), via queima ou dosagem excessiva de cal. Sua presença pode, 

ainda, estar associada à decomposição de belita por resfriamento lento do clínquer. 

 O excesso de cal livre é o fator determinante em cimentos que exibem expansão a frio, 

caso seu conteúdo ultrapasse certos limites. Na transformação de cal livre em hidróxido de 

cálcio, durante o processo de hidratação, ocorre uma forte expansão, dando lugar a grandes 
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tensões dentro da pasta. Como essa hidratação é lenta, a expansão só ocorre após o 

endurecimento do cimento, provocando sua desintegração. 

(vi) Magnésia 

 A magnésia (MgO) pode ocorrer nos clínqueres tanto em soluções sólidas, como em 

forma cristalina. Quando aparece nos clínqueres em teores acima de 2 %, pode se cristalizar 

livremente como periclásico. A magnésia que fica em solução sólida nos compostos de 

clínquer não é prejudicial. Entretanto, aquela precipitada como periclásio, tende a se hidratar 

ainda mais lentamente que a cal livre ao longo dos anos e, com o aumento de volume, 

provoca fortes tensões internas em uma estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado 

rapidamente faz com que o MgO fique na forma vítrea ou como pequenos cristais que se 

hidratam mais rapidamente, com efeitos menos indesejáveis. As desvantagens de MgO se 

apresentam quando seu teor está acima de 4 %. 

 

(vii) Álcalis 

 Os álcalis (Na2O e K2O) se combinam preferencialmente com o SO3 do combustível 

para formar sulfatos. Os sulfatos alcalinos afetam a pega do cimento, acelerando-a. 

2.4.2. Classificação dos cimentos 

 Para a indústria do petróleo, a API classificou os cimentos Portland em classes, 

designadas pelas letras de A a J, em função da composição química do clínquer, que deve 

estar adequada às condições de uso, pela distribuição relativa das fases e, também, adequada 

à profundidade e à temperatura dos poços (Nelson, 2006; Thomas, 2004). 

 Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de até 830 m de 

profundidade. Atualmente o uso deste está restrito à cimentação de revestimentos de 

superfície (em profundidades inferiores a 830 m); 

 Classe B – para poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada resistência aos 

sulfatos; 

 Classe C – também para poços de 1.830 m, quando é requerida alta resistência inicial; 

 Classe D - Para uso em poços de até 3.050 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevada e altas pressões; 

 Classe E – para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de elevadas 
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pressões e temperaturas; 

 Classe F – para profundidades entre 3.050 m e 4.880 m, sob condições de pressão e 

temperatura extremamente altas; 

 Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 m. Como têm 

composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, estes podem ser 

usados em todas as condições dos cimentos classes A até E. As classes G e H são as 

mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, inclusive no Brasil; 

 Classe J – para uso em profundidades de 3.660 m até 4.880 m, sob condições de 

pressão e temperatura extremamente elevadas. 

2.4.3. Hidratação do cimento Portland 

 O processo de hidratação do cimento não é totalmente entendido e, portanto, está 

sujeito a controvérsias. Por causa disso, existem várias teorias que procuram explicar esse 

processo, mas com base em hipóteses iniciais diferentes, as análises de calorimetria mostram 

que as reações químicas, durante o processo de hidratação, ocorrem muito rapidamente nas 

primeiras 4 horas e continuam ocorrendo mais lentamente ao longo do tempo. 

 A hidratação do cimento se dá nos seguintes estágios: dissolução - precipitação e 

depois por difusão. No primeiro, conhecido como processo de hidratação inicial, ocorre ao se 

adicionar certa quantidade de água ao cimento Portland. Nessa etapa tem-se, quase que 

instantaneamente, o início de uma série complexa de reações de dissolução de compostos 

anidros e a formação de novas fases hidratadas na solução. Nesse estágio, há um aumento da 

taxa de liberação de calor. Esta taxa diminui rapidamente durante o período de indução, que 

é o período subsequente conhecido por período de dormência, que ocorre a partir dos 15 

minutos iniciais até cerca de 4 horas após a mistura (Nelson, 2006). Nesse período 

predominam as reações das fases aluminato e, finalizando, a taxa de evolução aumenta 

rapidamente dando início ao período de aceleração da hidratação, também conhecido como 

período de pega, que ocorre após 4 horas. 

 

 No estágio seguinte, após a aceleração das reações de hidratação do cimento, tem-se 

uma redução no desenvolvimento de calor, diminuição da velocidade global de reação e 

consequentemente, mudança na sua morfologia, como mostrada na Figura 2.12. 
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A taxa de hidratação do cimento Portland nos primeiros dias segue a seguinte ordem: 

C3A>C3S>C4AF>C2S (Jolicouer e Simard, 1998), que será explicada a seguir. 

 

(i) Hidratação das fases silicatos 

 

Os primeiros hidratos são formados no início da reação de hidratação, recobrindo as 

superfícies das partículas de cimento, a partir dos íons Ca
+2

, H2SiO4  e OH
-
, formando o 

silicato de cálcio hidratado CaO.SiO2.H2O (C-S-H) ou gel de torbemorita com a liberação 

de cal na forma de Ca(OH)2, conhecido como Portlandita, representado por CH. O C-S-H é 

responsável pelas propriedades hidráulicas do cimento. 

 O processo de hidratação do silicato tricálcico (C3S) e silicato dicálcico (C2S) ocorrem 

simultaneamente, produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e hidróxido de cálcio 

(Nelson, 2006) como mostram as Equações químicas (2.2), (2.3), (2.4) e (2.5) abaixo: 

 

2(CaO)2.SiO2 + 6H2O →(CaO)3.(SiO2)2.(H2O)3 + 3(CaO.H2O) (2.2) 

2(CaO)2.SiO2 + 4H2O →(CaO)3.(SiO2)2.(H2O)3 + CaO.H2O (2.3) 

 

 De acordo com a nomenclatura da indústria de cimentos, estas equações químicas são 

representadas da seguinte forma: 

 

2C2.S + 6H →C3.S2.H3 + 3CH (2.4) 

2C2.S + 4H →C3.S2.H3 + CH  (2.5) 

 

Figura 2.12 MEV após 3h e 10h (M. Monteiro, 2001.) 
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Metha e Monteiro (2001) descrevem que a estequiometria das reações do C3S produz cerca 

de  61% de C-S-H e 39% de C-H e a estequiometria da reação de hidratação do C2S produz 

cerca de 82% de C-S-H e 18% de C-H. 

 O processo de hidratação do C3S (alita) e C2S (belita) é exotérmico e ambos acontecem 

simultaneamente, mas o do C3S é bem mais rápido do que o do C2S e libera mais hidróxido 

de cálcio. Além disso, a rede cristalina formada durante a hidratação destes compostos é que 

garante a resistência da pasta de cimento Portland (Nelson, 2006). O grande responsável pela 

resistência mecânica do cimento é o C-S-H, que possui estrutura praticamente amorfa 

(Figura 2.13). Já a portlandita (CH) possui morfologia bem definida, de forma cristalina e 

prismática, com tendência à forma hexagonal, como mostra a Figura 2.14. Este elemento 

pouco contribui para a resistência mecânica da pasta de cimento, mas tem grande influência 

no tempo de pega da pasta de cimento (Nelson, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Microscopia eletrônica de varredura de fase C-S-H (Nelson, 2006) 

Figura 2.14 Microscopia eletrônica de varredura de fase Portlandita (Nelson, 2006) 
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(ii) Hidratação do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) 

 A fase silicato de cálcio hidratado (C-S-H) constitui de 50 a 60% do volume de sólidos 

de uma pasta de cimento Portland completamente hidratada, sendo o principal responsável 

pelas propriedades mecânicas da pasta, a Figura 2.15 apresenta as morfologias típicas 

comumente encontradas para este composto quando hidratado a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 O C-S-H não é um composto bem definido, podendo assumir variadas estequiometrias, 

dependendo da relação CaO/SiO2 do cimento, dos aditivos empregados, do teor de água 

quimicamente combinada, da temperatura e pressão imposta durante a hidratação (cura). A 

estrutura do C-S-H varia desde formas semicristalinas a altamente cristalinas, não tendo 

sido ainda completamente elucidadas todas as estruturas possíveis para esta fase, embora 

uma larga gama de C-S-H já seja conhecida. Sabe- se que as fases cristalinas do C-S-H são 

formadas a altas temperaturas (Black et al, 2003) e as fases semicristalinas estão presentes 

nas hidratações a temperatura ambiente. Richardson, (2004), comenta que ao se tentar 

construir qualquer modelo para se determinar a estrutura do C-S-H é necessário levar em 

consideração os seguintes aspectos: que as relações Ca/Si da fase C-S-H presente nos 

cimentos comerciais varia de aproximadamente 0,7-2,3; que o C-S-H exibe uma 

composição mais homogênea a idades mais avançadas; que o C-S-H presente em alguns 

tipos de cimentos apresentam quantidades significantes de íons substitutos, sendo o mais 

comum deles o Al
+3

. 

 Os tipos mais comuns de C-S-H citados na literatura são os C-S-H tipo I e II, a jennita 

e o 1,4-nm tobermorita, relatados por Taylor (1990), que apresentam as seguintes fórmulas 

(CaO)5.(SiO)5.(H2O)6,(CaO)9.(SiO)5.(H2O)11 e 

(a
) 

(b
) 

Figura 2.15 Microscopia eletrônica de varredura de C-S-H amorfo. (Qiao et al. 2008) 
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(CaO)9.(SiO)6.(H2O)11,(CaO)6.(SiO)6(H2O)9. Verifica-se uma grande diferença entre as 

relações cálcio/sílica dos silicatos apresentados, o que proporciona estruturas quase amorfas 

até cristalinas, com propriedades bastante distintas.  

 Como discutido anteriormente, a pasta hidratada é composta de diversas fases, onde 

os principais compostos formados são o hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio 

hidratado. Para este último existem diversos tipos, variando de fases semicristalinas a 

bastantes cristalinas, no entanto, esta última só ocorre em condições hidrotérmicas 

especiais (Taylor, 1990). Os principais silicatos de cálcio cristalinos encontrados sob 

condições hidrotérmicas são a xonotlita e a tobermorita, cujas morfologias encontradas 

por Méducin, et al. (2007) e Jupe, et al. (2008) são apresentadas na Figura 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Hidratação da fase aluminato 

 

 A hidratação do C3A é muito importante para as condições reológicas durante as 

primeiras horas de hidratação do cimento (Griesser, 2002). Este composto ao reagir com o 

gesso hidratado (CaSO4.2H2O), controla a sua hidratação, uma vez que com a ausência 

desses ocorreria o enrijecimento muito rápido da pasta de cimento Portland, conhecido 

como pega instantânea, que prejudica as propriedades físicas da pasta (Nelson,2006). 

 O resultado da reação do gesso com o C3A é a formação do sulfoaluminato insolúvel 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), mas, eventualmente, forma- se um composto metaestável 

chamado de aluminato de cálcio hidratado, conhecido como Etringita.  O gesso além de ser 

um poderoso agente retardador, forma uma camada impermeável que bloqueia qualquer 

Figura 2.16 MEV do CSH cristalino, a) Xonotlita e glóbulos de Kichoanite, b) 

Tobermorita. (Méducin et al. 2007 e Jupe et al. 2008). 
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nova hidratação do C3A. A etringita apresenta morfologia fibrosa com longas agulhas 

hexagonais de acordo com a Figura 2.17, abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda, existe a reação do ferroaluminato tetracálcico (C4AF) com o gesso, formando 

fases similares, as quais se distinguem pela substituição parcial do Al por Fe, o 

ferroaluminato de cálcio e sulfoaluminato de cálcio, que podem acelerar a hidratação dos 

silicatos. É comum observar-se a terminologia “AFt” e “AFm” para designar, 

respectivamente, a etringita e o monossulfoaluminato decorrentes da substituição parcial do 

Al pelo Fe e do SO4 por outros ânions. A hidratação do cimento também possibilita a 

dissociação CaSO4, isto é, gerando os íons de cálcio e sulfato, fazendo com que apenas uma 

pequena parte do composto C3A se converta em etringita (Nelson, 2006). 

 Em função do caráter eminentemente exotérmico das reações de hidratação do 

cimento, uma das maneiras mais usuais de acompanhar o desenvolvimento dessas reações 

tem sido tomada por medidas calorimétricas, nas quais se registra a quantidade de calor 

liberado em função do tempo de reação. A Figura 2.19 representa, esquematicamente, uma 

típica curva de evolução calorimétrica (A) acrescida de algumas interpretações mais 

imediatas. Na parte superior da figura (B), apresenta-se uma tentativa de representação da 

evolução do teor de Ca
+ 

na solução da pasta de cimento com o prosseguimento do processo 

de hidratação. 

 

 

 

 

 

   10
m 

Figura 2.17 MEV de Etringita (Lima, 2004). 
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 Todas essas reações químicas que ocorrem após a adição de água ao cimento são as 

mesmas, independentes da classificação do cimento Portland, variando apenas a velocidade 

com que elas ocorrem. Essa velocidade vai depender da quantidade de cada fase presente e 

do tamanho das partículas de cimento (Nelson, 2006). 

. 

2.5.  Aditivos químicos para pasta de cimento 

 Com o avanço da tecnologia e controle de fabricação dos cimentos, as indústrias de 

aditivos químicos foram capazes de desenvolver materiais que ajudam a adequar as 

propriedades das pastas às diferentes condições encontradas durante os processos de 

perfuração e completação de poços petrolíferos. 

 Para que uma cimentação seja realizada com sucesso, é essencial que a pasta satisfaça 

as seguintes exigências: 

(i) Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob condições   

particulares; 

(ii) Manter as suspensões estáveis; 

(iii)Uma vez no lugar, endurecer rapidamente; 

(iv) Manter aderência mecânica ao revestimento e a formação; 

Figura 2.18 Curvas de liberação de calor (a) e do Ca
2+

. 

(Lima, 2004). 
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(v) Manter o isolamento das formações; 

 Dependendo da maneira como os aditivos químicos são selecionados, eles podem 

afetar as características das pastas de cimento numa grande variedade de formas, tais como: 

(i) Densidade pode variar de 6,0 a 21,0 lb/gal (Figura 2.19); 

(ii) A resistência à compressão pode variar de 200 psi a 20000 psi; 

(iii)O tempo de pega pode ser acelerado ou retardado para produzir um cimento que irá 

pegar em poucos segundos ou permanecer fluido por mais de 36 horas; 

(iv) O filtrado pode ser reduzido para menos de 25 ml/30 min, quando medido nas 

condições API; 

(v) O cimento pode ser resistente à corrosão, quando sua composição química é 

modificada; 

(vi) A permeabilidade pode ser controlada em poços de baixa temperatura por meio da 

densificação ou a temperaturas superiores a 230 ºF utilizando sílica flour; 

 

 Os custos podem ser reduzidos dependendo das necessidades do poço e das 

propriedades desejadas.  

 

 

 

 

Cimento + materiais pesados 

Cimento densificado 

Cimento + sal 

Pozolana-Cimento 

Cimento + bentonita 

Cimento + esferas 

Cimento + Nitrogênio 

Peso da pasta em lb/gal. 

Figura 2.19 Variação de densidade de sistemas cimentantes (Smith, 

1990) 
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 Atualmente, mais de 100 aditivos para cimentação de poços estão disponíveis, muitos 

dos quais podem estar na forma sólida ou líquida. Os aditivos utilizados em pastas de 

cimento são classificados em várias funções, conforme seu desempenho, tais como: 

acelerador de pega, adensante, agente antiretrogressão, agente tixotrópico, antiespumante, 

controlador de migração de gás, dispersante, estendedor, redutor de filtrado, retardador de 

pega, etc. A seguir, serão apresentados os aditivos químicos utilizados no presente trabalho. 

2.5.1. Antiespumante 

 Durante a mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro utilizado para 

verificar se os materiais estão na proporção definida no teste de laboratório. Se durante a 

mistura da pasta for incorporado ar, estará se medindo a densidade do sistema cimento, água 

e ar. Como o ar é compressível, ao atingir o fundo do poço, a densidade real será maior do 

que a medida na superfície, o que pode levar a resultados indesejáveis. O aditivo 

antiespumante produz uma alteração na tensão superficial e modifica a dispersibilidade dos 

aditivos que poderiam estabilizar a espuma. O mecanismo mais importante de ação destes 

aditivos é por espalhamento sobre a superfície da espuma, ou pela penetração na mesma. Ao 

baixar a tensão superficial, a película de líquido não consegue manter o ar aprisionado, dessa 

forma a espuma se destrói. Os antiespumantes mais utilizados são a base de poliglicóis e os 

quebradores de espuma são derivados de silicone. 

2.5.2. Sílica 

A temperatura do poço é uma questão fundamental no processo de seleção da pasta. Se 

a temperatura, em qualquer parte do poço, for superior a cerca de 230 ºF (110 ºC), o sistema 

de cimento Portland deve ser modificado para manter a estabilidade do poço. Em valores de 

temperatura a cima de 230 ºF, o sistema de cimento atinge valores de resistência compressiva 

após algumas horas, o que ocorreria ao longo do processo de hidratação em condições 

normais. Após atingir rapidamente os valores de resistência compressiva, o cimento inicia um 

processo de perda de resistência, a retrogressão. 

 

A adição de sílica é a técnica mais comum para evitar o fenômeno de retrogressão. A 

sílica substitui parcialmente o cimento na mistura final, assim, reduz a razão CaO/SiO2. 

Nesses sistemas projetados especificamente para uso em poços térmicos, a sílica compõe 

geralmente de 35 a 40% em relação à massa do cimento. 
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Dois tamanhos de partículas são rotineiramente utilizados: Areia de sílica, com um 

tamanho médio de partícula de cerca de 100 µm, e Sílica flour, com um tamanho médio de 

partícula de cerca de 15µm. Outros tamanhos de sílica cristalina são utilizados em sistemas de 

cimento especial com distribuições de partículas de tamanho controlado (Nelson, 2006). 

2.5.3. Estendedores 

 Em zonas naturalmente fraturadas, com histórico de perda de fluido para a formação, 

ou até mesmo zonas com baixo gradiente de fratura recomenda-se o uso de pastas de 

cimento de baixa densidade, capazes de reduzir o gradiente hidrostático da coluna de fluido. 

Os estendedores devem cumprir dois requisitos quando adicionados às pastas de cimento: 

reduzir as densidades das pastas e aumentar seu rendimento. Eles se dividem basicamente 

em agregados de baixa densidade; estendedores de água e estendedores gasosos. 

 A redução da densidade das pastas tráz redução nas pressões envolvidas durante a 

cimentação e previne, por exemplo, indução de perda de circulação e fraturamento de 

rochas frágeis, além de ter a vantagem de suprimir a cimentação em estágios. O aumento no 

rendimento das pastas se dá pela redução do consumo do cimento (Nelson 2006, Baret & 

Michaux, 1990). Portanto, os aditivos estendedores podem trazer soluções de segurança e 

custo para um projeto. Entre eles temos a bentonita, cinzas volantes, silicato de sódio, micro 

esferas, pasta espumada (com gás N2) e nanosilica. 

2.5.3.1. Nanossílica 

 

É um composto sólido de silício e oxigênio que é comumente usado em vários campos 

da engenharia e da ciência, como eletrônicos, ciências da terra, engenharia química e ciência 

dos materiais. A nanossílica possui a mesma composição química que o quartzo ou que a 

sílica ativa, mas o quartzo apresenta formato cristalino, enquanto a sílica ativa e a nanossílica 

são amorfas. A figura 2.25 mostra o estado amorfo obtido através de MEV. Em relação à 

sílica ativa, a principal diferença é o tamanho muito inferior da partícula, por exemplo, o 

tamanho típico das partículas de sílica ativa está compreendido entre 200 e 1000 µm, 

enquanto que o da nanosílica está entre 3 e 200 nm. 
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A combinação entre o estado amorfo e o tamanho tão pequeno da partícula da 

nanosilica faz com que este material se comporte como uma adição ao cimento extremamente 

ativa na elaboração da mistura (pasta de cimento), argamassa e concreto. A nanossilica reage 

rapidamente com o hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do cimento, produzindo 

compostos mineralógicos similares aos que são produzidos pelo próprio cimento, mais 

concretamente gel C-S-H (silicato de cálcio hidratado). Diferente do gel C-S-H de origem 

cimento, a fonte de origem nanosilica tem uma baixa densidade de defeitos nos cristais, 

permitindo-lhes o aumento de novas quantidades de gel C-S-H sobre ele com densidade de 

defeitos baixa e, por conseguinte, ótimas propriedades mecânicas.  

 

O mecanismo pelo qual essas partículas de nano-SiO2 melhoram a qualidade do cimento 

pode ser apresentada da seguinte forma. As partículas de Nano-SiO2 atuam como nano-fillers 

e enchem os poros vazios entre as partículas de gel C-S-H (Mohammadmehdi Choolaei et al., 

2012) . Portanto, a permeabilidade da pasta diminui com as nanopartículas que preenchem os 

poros em níveis tanto nano quanto micrométricos.  

 

2.5.4. Partículas flexíveis - FKM 

Durante a vida de um poço, a estrutura da bainha de cimento pode apresentar falhas, 

trincas, fraturamento axial e/ou radial, assim como caminhos preferenciais na sua matriz 

devido a tensões de cisalhamento e compressão. Existem várias condições de estresse 

Figura 2.20. Microscopia eletrônica de varredura de nanossilica  

(Mohammadmehdi Choolaei et al, 2012.) 
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mecânico associadas com o conjunto bainha – revestimento como, por exemplo, as 

encontradas em longo prazo no uso de injeção de vapor, já que, naturalmente, o revestimento 

apresentará uma expansão e contração térmica diferente da bainha de cimento. 

 

Para diminuir este fenômeno e oferecer melhores propriedades mecânicas à pasta de 

cimento, tem-se realizado várias pesquisas no campo da engenharia de materiais envolvendo 

materiais flexíveis como borrachas, polímeros em geral, fibras, etc. em pastas de cimento para 

poços de petróleo.  

 

Em geral, com a introdução de tais materiais procura-se aumentar ou pelo menos manter 

os valores de tensão obtidos no ensaio de resistência à compressão, diminuir o módulo de 

Young e aumentar proporcionalmente o coeficiente de Poisson. Entre os materiais utilizados, 

há várias considerações a serem seguidas, especialmente no que se refere aos termoplásticos 

(poliestireno, polibutadieno, copolímeros de estireno e butadieno, entre outros) no seu correto 

emprego em pastas de cimento como: 

 

 Tamanho de partícula: ≤ 500 µm 

 Módulo de Young: < 5000 MPa, preferencialmente < 2000 MPa, 

 Coeficiente de Poisson: > 0.3 (adimensional). 

 

No presente estudo, o material utilizado foi o flúor-elastômero do tipo FKM, cuja 

composição é formada pelos seguintes monômeros: 

 

  VDF ou VF2; fluoreto de vinilideno na concentração entre 20% e 70% em peso; 

  HFP; hexaflúorpropileno na concentração entre 20% e 60% em peso e; 

  TFE; tetraflúoretileno na concentração entre 0% e 40% em peso. 

 

Vale salientar que os elastômeros fluorcarbônicos são classificados pela norma ASTM – 

1418, com a sigla FKM, e pela norma ISO – R 1629, com a sigla FPM. Conforme a norma 

ASTM D 2000 e SAE J 200, classificação de elastômeros vulcanizados, as borrachas 

fluoradas são codificadas com a especificação “HK”, seja para temperatura de trabalho 

contínuo até 250ºC (tipo = H), e para resistência ao inchamento em óleo IRM 903 ( ASTM – 

3 ) < 10 % ( classe K ). 
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O material utilizado possui o nome de FKM por se tratar de uma borracha 

fluorcarbônica de cadeia saturada e, segundo o seu fornecedor, trata-se do FKM tipo A, o qual 

é um copolímero formado pelo VFD ou VF2 e o HPF. 

 

Basicamente, a formação da estrutura do flúor elastômero compreende a combinação 

dos monômeros de VF2, HFP e TFE, como já comentado acima (Crenshaw, 1990). As 

borrachas flúor carbônicas são divididas em três famílias primárias, distinguindo-se pelo teor 

de flúor final resultante. Como regra prática, distinguimos as famílias de flúor elastômeros 

basicamente sendo 66%, 68% e 69,5% de flúor, muito embora exista uma pequena variação 

para mais ou para menos em cada valor do teor de flúor referenciado. 

 

Em relação à estrutura da cadeia ou à sequência dos monômeros nos flúor elastômeros 

pode se dizer que, ela depende do processo de produção e obtenção dos mesmos, dos 

processos de cura, da polimerização, da distribuição do peso molecular do copolímero, da 

finalidade de uso, entre outros.  

 

Por exemplo, Dostal, (1936), mostrou que os fluorelastômeros são produzidos por 

polimerização de radicais livres em um sistema de emulsão. Os iniciadores de radicais livres 

mais comuns são os sais solúveis em solução aquosa de persulfatos de amônio ou potássio, ou 

o sistema redox persulfato/sódio sulfito. Consequentemente, os grupos terminais do flúor 

elastômero são principalmente grupos ácidos resultantes da hidrólise dos sulfatos 

intermediários. Em quantidades diferentes, estão presentes também os terminais da cadeia 

não-iônica, resultantes da transferência da cadeia ou desproporção do radical em crescimento. 

 

Os fortes grupos de terminais iônicos agem como tensoativos internos, resultando em 

emulsões relativamente estáveis (Arcella, 1997). O uso de tensoativos como sais de ácidos 

perfluorcarboxílicos é opcional. Uma alta concentração de grupos terminais iônicos acarreta 

uma elevada formação de ionômeros, que, como consequência, confere altas viscosidades do 

polímero e da mistura.  

 

A concentração de grupos terminais iônicos destes polímeros pode ser minimizada 

fazendo a polimerização na presença de pequenas quantidades de agentes transferidores de 

cadeia, como álcoois e ésteres hidrocarbônicos, halogêneos e iodetos fluoralquílicos. Eles 

reagem com o radical agregando-se nas partículas ou como iniciador na fase aquosa, 
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influenciando a velocidade de polimerização e a massa molar. Por essa razão é importante que 

para cada sistema de polimerização e combinação de monômeros, o tipo e a quantidade de 

agente transferidor de cadeia seja escolhido meticulosamente para dar um ótimo balanço entre 

peso molecular, velocidade de polimerização e concentração de terminais iônicos. 

 

Por outro lado, a polimerização pode ser conduzida de forma contínua ou em condições 

de estado estacionário. Monômeros, água, tensoativos, solução tampão e catalisadores são 

alimentados continuamente em um reator coma agitação nas condições ótimas de temperatura 

e pressão, enquanto a emulsão resultante é retirada. Uma técnica alternativa é a polimerização 

em “batch” ou “semi-batch”, obtida por meio da alimentação dos ingredientes em um reator 

com agitação, onde fixa-se a temperatura e a pressão por um tempo determinado ou até chegar 

ao equilíbrio da pressão. Ambos os métodos são utilizados comercialmente (Drobny, 2015) 

 

As emulsões obtidas são normalmente coaguladas adicionando eletrólitos. O polímero 

precipitado é lavado com água e em seguida seco em estufa ou com extrusoras de dupla rosca 

operadas sob vácuo. Como agentes coagulantes pode-se usar cloreto de sódio, sulfato de 

magnésio ou alumínio. A quantidade e o tipo de eletrólito a ser utilizado define a estabilidade 

da emulsão. Uma emulsão pouco estável pode ser coagulada simplesmente por agitação 

(Moore, 1974) 

 

Em termos de controle do peso molecular e agentes de transferência cadeia, por 

exemplo, nas polimerizações iniciadas com persulfato, a massa molar aumenta com a redução 

da quantidade de iniciador. Nas polimerizações “batch” e “semi-batch”, as medidas de 

viscosidade intrínseca evidenciam uma não linearidade na relação concentração iniciador e a 

massa molecular para os campos de alto peso molecular, causado pela formação de gel. O uso 

dos transferidores de cadeia é um método eficaz para eliminar o gel, mediante a eliminação da 

transferência de cadeia entre o radical polimérico em aumento e a cadeia polimérica. Devido à 

elevada reatividade dos radicais flúor carbônicos, quase todos os tipos de compostos são mais 

ou menos agentes eficazes de transferência de cadeia, exceto aqueles altamente fluorados. 

 

Entre os preferidos são os flúor carbonetos iodo-substituídos, porque dão vantagens 

posteriores às cadeias poliméricas com terminais iodados. A reatividade do terminal iodo é 

aproximadamente a mesma daquela do transferidor de cadeia. Portanto, sucessivas 

transferências de cadeia do terminal iodo fazem com que o sistema comporte-se como uma 
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polimerização com radicais livres (Drobny, 2015). Os átomos dos terminais de iodo destes 

polímeros podem reagir, por exemplo, com olefinas, que são adicionadas através da ligação 

carbono-iodo. 

 

Já para exibir comportamento elastomérico, um polímero deve ser flexível e recuperar-

se de uma deformação substancial a temperaturas acima de 0 ° C. Isso requer que  o polímero 

seja parcialmente amorfo acima de sua temperatura de transição vítrea, de modo que, os 

segmentos da cadeia do polímero possuam mobilidade adequada para permitir que o material 

retorne ao seu estado original após o estresse ser removido (Schmiegel, 1995). 

 

A Figura 2.21. mostra a possível estrutura química do FKM utilizado no presente 

trabalho fornecido pela Frenzel®. Consiste em fluoreto de vinilideno (VF2) com o 

hexaflúorpropileno (HFP) cujo teor de flúor final situa-se entre 65% a 66%. 

 

 

Figura 2.21. Estrutura química do flúor elastômero com 65% a 66% de flúor.  

(Crenshaw, 1990.) 

 

Do ponto de vista estrutural é necessário que a microestrutura dos elastômeros contenha 

cerca de uma unidade de HFP para cada duas a quatro unidades do outro monômero para 

evitar qualquer cristalização e para assegurar que a macromolécula seja amorfa. (Améduri, 

2001) 

 

Artefatos vulcanizados produzidos com esta família de flúor elastômero oferecem muito 

boa resistência aos derivados de petróleo, sendo largamente indicada para fabricação de 

sistemas de vedação (o’rings, retentores, gaxetas, anéis raspadores, etc) empregados para 

contato com óleos lubrificantes, óleos hidráulicos, óleos térmicos e outras aplicações 

correlatas. Seu uso em contato com combustíveis (gasolina, óleo diesel, querosene, etc) é 
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bastante restrito, pois poderá sofrer um inchamento volumétrico que venha a extrapolar as 

estabelecidas pelas normalizações mandatórias. Também não é recomendada a indicação 

desta família de flúor elastômeros para peças que irão operar em contato com metanol. 

Ensaios em corpos de prova imersos em metanol durante sete dias a 23ºC mostraram 

inchamento volumétrico entre 75 a 105%. 

 

Estes copolímeros de flúor elastômeros oferecem ótimas propriedades de resistência a 

baixas temperaturas apresentando muito boas características elásticas em temperatura de até – 

17ºC (ensaios de Temperatura de Retração a 10% = TR 10, norma ASTM D 1329). Ótimos 

resultados de baixa deformação permanente à compressão também são obtidos com esta 

família de flúor elastômeros. Em ensaios conforme a norma ASTM D 395, método B à 

temperatura de 200ºC durante 70 horas, obtém-se resultados próximos a 15% (Silva, 2008). O 

peso específico deste polímero está entre 1,81 a 1,82 g/cm
3
. 

 

Existe uma grande variedade de flúor-elastômeros no mercado. A seguir, a Tabela 2.4. 

mostra a combinação de alguns monômeros e algumas propriedades, segundo Crenshaw, 

1990 e Drobny, 2015 

 

Tabela 2.2. Flúor elastômeros através da combinação de monômeros. 

  

Combinação de  

monômeros 

Temperatura de  

Trans. Vítrea(ºC) 

Temperatura de 

 utilização (ºC) 
Teor de Flúor(%) 

    

VF2 / HFP -18º -18° a 210° 66 

VF2 / HFP / TFE -21º -12° a 230° 66 a 69.5 

VF2 / PMVE / TFE -29º -20° a 230° 64 a 66.5 

VF2 / TFE / P -15º 5° a  200°  54 

TFE / PMVE 0º 0° a 260°  73 

TFE / PMVE / E -5º -15° a 230° 66 
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2.6.  Problemas gerados pela injeção de vapor à bainha de cimento 

 

 Segundo Nelson (2006), os problemas específicos impostos pela natureza do poço 

atravessado pelo revestimento requerem avaliação cuidadosa. A presença de zonas 

sensíveis, de formações pressurizadas ou aquelas com baixos gradientes de fratura, zonas 

de gás e entre outras, deve ser considerada antes de se realizar a cimentação, assim como as 

temperaturas de circulação e temperatura estática presentes no fundo do poço (BHCT e 

BHST, respectivamente). Defeitos de cimentação se manifestam através dos canais em 

torno do revestimento no espaço anular. Falhas de cimentação podem resultar em 

problemas de segurança, ambiental e problemas econômicos em produção de petróleo 

offshore e onshore. A migração de gás pelo anular não é um problema inerente apenas a 

revestimentos posicionados em pequenas profundidades, mas também em operações que 

envolvam a utilização de colunas de trabalho ou de produção em poços. Porém, o maior 

risco, de fato, é a migração de gás atrás do revestimento condutor ou revestimento de 

superfície porque, devido à pouca profundidade, o gás pode atingir a superfície dentro de 

poucas horas (Bonett e Pafitis, 1996). Intervenções para interromper o fluxo de gás pelo 

anular são difíceis de serem implantadas, por isso, evitar que ela aconteça é a melhor 

maneira de promover a segurança e proteger o ambiente (Martinez e Macdonald, 1980). 

  

 As possíveis maneiras de infiltração existentes no interior da bainha cimentante são 

mostradas esquematicamente na Figura 2.22 e incluem possíveis caminhos preferenciais do 

fluxo na interface rocha-cimento, na interface revestimento-cimento, e através dos 

materiais degradados. Considerando que o cimento utilizado para cimentação de poços de 

petróleo tem a permeabilidade muito baixa, nenhum fluxo significativo de fluidos pode 

ocorrer a menos que haja caminhos preferenciais do fluxo, ou o cimento tenha se 

degradado, ou o cimento não tenha sido corretamente processado na cimentação. 
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Figura 2.22. Caminhos potenciais de vazamento existente ao longo de um poço: (trajetos a e 

b) entre o cimento e o revestimento, (c) através do cimento, (d) através do revestimento, (e) 

com as fraturas, e (f) entre o cimento e a formação (Célia, 2003) 

 

 

 Outro problema enfrentado por poços da região Nordeste é devido à resistência do 

cimento frente a métodos de recuperação especial de petróleo como injeção de vapor. Em 

muitos casos, a formação de trincas no material cimentante, devido a esse método de 

recuperação, compromete a integridade mecânica do anular, tornando necessária à 

interrupção da produção do poço para uma operação de correção (Nascimento, 2006). 

 

Em relação a estas trincas ou falhas, a Figura 2.23 extraída de Catalin Teodoriu et al., 

(2013) e adaptada para o presente trabalho, mostra um resumo do tipo de falhas mais comuns 

na bainha de cimento. O estudo aborda o comportamento e a integridade do poço junto de 

suas respectivas falhas em condições HPHT (high pressure and high temperature). Entre as 

falhas podem ser citadas: 

 

 Falhas por tração, quando a bainha é exposta a grandes valores de pressão interna 

oriundas do revestimento de aço provocando trincas na direção radial;  
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 Perda de aderência entre a bainha e o revestimento, ocasionada pela deformação do 

revestimento de aço criando o micro-annulus e,  

 

 Falha por cisalhamento, em caso de elevada pressão de formação, quando a bainha 

sofre compressão e a sua resistência é superada provocando ruptura, trincas e 

rachaduras. 

 

 

Figura 2.23. Tipos de falhas mecânicas no cimento, a) trincas radiais,b) perda de aderência, c) 

ruptura por cisalhamento (Catalin Teodoriu et al., 2013) 

 

2.7.  Propriedades mecânicas de pastas de cimento 

 

 De forma inovadora, a indústria de cimentação de poços de petróleo começou a 

concentrar-se nas propriedades que o cimento possui em fornecer isolamento de zonas ao 

longo da vida útil do poço. Estes estudos começaram através da observação de que, mesmo 

em situações em que o cimento foi colocado corretamente e havendo um bom selo hidráulico 

inicial, o isolamento de zona específica desapareceu com o tempo (Goodwin e Crook, 1992; 

Jackson e Murphey, 1993). A perda de isolamento foi atribuída a várias causas: 

(i) Problemas de migração de gás que não foram inicialmente detectados 

(ii) Perda de aderência no conjunto bainha revestimento ao longo do tempo 

(iii)Fraturamento hidráulico de zona errada durante a estimulação 

(iv) Mudanças extremas na temperatura ou na pressão do poço 
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(v) Ataque químico 

(vi) Migração de pressão para zonas mais rasas. 

 

 Estudos de laboratório envolvendo modelagem matemática e simulação computacional 

como mostrados na Figura 2.24, mostram que a causa principal do dano de cimento-bainha 

são as tensões mecânicas induzidas por diferentes condições de poço. (Zhaoguang Yuan et 

al., 2013; Thiercelin et al., 1997; Bosma et al., 1999). Na imagem, pode ser observado o 

comportamento do concreto contendo um revestimento de aço interno em resposta às 

diversas cargas e condições de cura utilizadas para avaliação mecânica dos corpos de prova. 

 

 As tensões surgem não só da pressão do poço, mas também de qualquer alteração da 

temperatura do poço ou da pressão dos poros. A resistência à tração, elasticidade e 

ductilidade do cimento são parâmetros mecânicos que podem ser mais importantes para a 

durabilidade em longo prazo do que uma medida ou valor arbitrário de força compressiva de 

corpo de prova obtido em teste por exemplo (Thiercelin et al., 1997; Bosma et al., 

1999).Conhecer as propriedades mecânicas do cimento de forma apropriada permite 

caracterizar a deformação do cimento sob os esforços e tensões do poço aplicados nele e 

prever se o cimento poderá sobreviver às tensões. 

 

Figura 2.24. Exemplo de modelagem de corpos de prova simulando condições HPHT. 

(Zhaoguang Yuan et al., 2013.) 

2.7.1. Resistência à compressão 

Ao idealizar a aplicação de um material em um sistema, é necessário adequá-lo de 

forma que possa resistir às ações (forças existentes) impostas sobre ele. Desta forma, assim 

como um pilar deve resistir às ações impostas a uma edificação, a bainha de cimento deve 

resistir aos esforços no poço e manter sua função. Se o material não for capaz de resistir às 
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ações e romper ou trincar, diz-se que ele atingiu um estado limite último, ou seja, ruptura. Se 

as peças ou a estrutura tiverem deslocamentos ou deformações excessivas, diz-se que a 

estrutura atingiu um estado limite de utilização. 

 

A correlação entre a ação de compressão e tração ocorre devido à oposição da atuação 

das forças axiais. Para a compressão, as forças atuam no mesmo sentido, já para a tração, em 

sentido compostos. A Figura 2.25 ilustra estas forças: 

 

 

Figura 2.25. Atuação de forças de compressão e de tração 

 

 

 

 

2.7.2. Módulo de elasticidade 

O conceito de módulo de elasticidade ou módulo de Young pode ser compreendido 

através de uma mola, um componente elástico, de comprimento l0, cujo alongamento (x), 

sendo ( x = l – l0 ), é proporcional à força, F, que aplicamos sobre ela. Usando-se uma 

constante de proporcionalidade adequada, k (constante de Hooke), podemos escrever a 

igualdade: F = k ⋅ x. Já uma barra, de qualquer tipo de material, com um comprimento l0 e 

área da seção transversal A0, também pode ser ‘vista’ como uma mola. Assim, aplicando-se 

uma força, a barra se estica ou comprime, conforme a direção da força, segundo a lei de 

Hooke. 
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Normalizando-se a força em relação à área, e o alongamento em relação ao 

comprimento inicial, podemos rescrever a equação. A Equação (2.6)  mostra como:  

      (2.6) 

ou, usando-se a simbologia padrão da engenharia: σ = E ⋅ε , onde σ é a tensão e ε é o 

alongamento relativo ou, simplesmente, alongamento. A nova constante de 

proporcionalidade, E, é chamada de módulo de elasticidade, ou de Young. A Figura 2.26 

mostra os valores de módulo de Young para diversos materiais. 

 

Figura 2.26. Variação dos módulos de Young de diferentes tipos de materiais, em MPa.  

Fonte: < https://ctborracha.com/?page_id=1834>  

2.7.3. Coeficiente de Poisson 

Quando um corpo é deformado em um eixo, consequentemente apresenta deformação 

no outro eixo. Ou seja, se um corpo é submetido a uma força axial de tração, ele se alonga, 

mas se contrai lateralmente. No início do século XIX, o cientista francês S. D. Poisson 

percebeu que, na faixa de elasticidade a razão entre essas deformações é constante. Esta 

constante é denominada coeficiente de Poisson (Hibeller, 2010). 

 

A relação entre a deformação transversal (Ɛ1) e a deformação longitudinal (Ɛ2) dentro da 

região elástica é conhecida por coeficiente de Poisson e demostrada na Equação (2.7): 

 

                                                                                                                                                     (2.7) 

 

O coeficiente de Poisson é adimensional e varia entre 0,25 e 0,35 para sólidos não 

porosos. Segundo Nelson (2006); o coeficiente de Poisson de pastas de cimento não 

https://ctborracha.com/?page_id=1834
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aditivadas com material flexível é em torno de 0,15. A Figura 2.27 mostra a variação do 

coeficiente de Poisson de diversos materiais. 

 

 

Figura 2.27. Gama de variação do coeficiente de Poisson dos diferentes tipos de materiais.  

Valores adimensionais. Fonte: < https://ctborracha.com/?page_id=1834 > 

  

2.7.4. Obtenção do gráfico de tensão versus deformação 

 Para obter os valores do módulo de Young e coeficiente de Poisson, devemos plotar os 

dados provenientes de ensaios laboratoriais de um corpo de prova num gráfico tensão x 

deformação. Rigorosamente, o gráfico deveria ser denominado de tensão x deformação 

específica, pois os valores que são plotados nas abscissas são os das deformações específicas 

e não as deformações absolutas dos corpos de prova. Então, os gráficos indicados representam 

tensão de engenharia x deformação específica ou, mais comumente, tensão x deformação. 

 Um exemplo típico deste gráfico é mostrado na Figura 2.28 com a indicação de alguns 

parâmetros e a inclusão de comportamentos bastante frequentes nos ensaios, que são o 

comportamento dos materiais metálicos e o comportamento dos materiais cerâmicos. 

 

https://ctborracha.com/?page_id=1834
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Figura 2.28. Gráfico típico de tensão x deformação (Bezerra, 2015) 

As curvas dos materiais cerâmicos devido às ligações de natureza covalente e iônica não 

apresentam comportamentos lineares (Figura 2.34), não sendo possível determinar o valor da 

tensão de escoamento. Dessa forma, o módulo de elasticidade para cimentos pode ser 

calculado através do método da secante (Bezerra, 2015), como mostra a Equação (2.8). 

 

 

 

 

(2.8) 

 Eci = Módulo de elasticidade secante; 

 σb = Tensão maior;  

 σa = Tensão inicial; 

 Ɛb = Deformação específica longitudinal média dos corpos de prova ensaiados sob a 

tensão maior; 

 Ɛa = Deformação específica longitudinal média dos corpos de prova ensaiados sob a 

tensão inicial. 
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3. Estado da arte 
 

Como mencionado anteriormente, a indústria de cimentação de poços tem procurado 

estudar além da resistência à compressão, as propriedades mecânicas como elasticidade e 

ductilidade por meio de testes para obter o módulo de Young e coeficiente de Poisson. 

  

De forma característica segundo Nelson, (2006), o cimento apresenta valores de módulo 

de Young entre 0.14 e 1.4 × 10
6
  Psi  ou em unidades do sistema internacional, 1,000 e 10,000 

MPa. Estes valores dependem de condições como tempo de cura, temperatura, pressão em 

espaço confinado, etc. Já o coeficiente de Poisson para pastas de cimento convencionais é em 

torno de 0.15 (valor adimensional), (Le Roy-Delage et al. 2000 , Nelson. 2006). 

 

A introdução de partículas flexíveis não é nenhuma novidade para a indústria. Com tal 

ação, procura-se obter um material compósito que consiga reunir as propriedades químicas e 

físicas caraterísticas do cimento junto às propriedades termomecânicas de borrachas, fibras, 

elastômeros, etc. 

 

Le Roy-Delage et al. (2000) analisaram o comportamento da bainha de cimento ao 

utilizar partículas de borracha no range de 40/60 mesh e aditivos flexíveis como estireno-

divinilbenzeno, poliamida e polipropileno numa concentração BWOC de 30% até 100%. As 

pastas formuladas possuíam densidade entre 12 lbm/gal e 16 lbm/gal e as condições de cura 

foram a 3000 psi e temperaturas de 77°C (170°F) ou 114°C (238ºF), durante 3 dias, utilizando 

corpos de prova no formato cúbico. A resistência à compressão variou entre 14 MPa e 36 

MPa, o módulo de Young entre 504 MPa e 6600 MPa e, finalmente, o coeficiente de Poisson 

entre 0.15 e 0.22.  

 

R. Shanbhag et al. (2015) obtiveram resultados satisfatórios utilizando um blend de 

termofixos ou termorrígidos nomeado PRSC 100. O sistema consiste em uma suspensão de 

fillers reativos e inertes no blend de termofixos como resina éster vinil, resina de poliéster 

com ou sem agente de reticulação de estireno ou acrílico, resina isoftálica de poliéster, resina 

de poliéster ortoftálica, entre outras. Além do blend, foram utilizadas microesferas ocas de 

vidro como extendedor para obter pastas entre 12 lbm/gal e 14,5 lbm/gal. O coeficiente de 

Poisson resultante variou entre 0,27 e 0,3 e a resistência à compressão entre 60 e 75 MPa. 
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Yuanguang Yang et al. (2015) utilizaram copolímeros de etileno e acetato de vinila 

(EVA) nas concentrações de 1%, 2%, 3% e 4% BWOC com condições de cura de 90°C e 20 

MPa pelo período de um dia e em condições HPHT por 3 e 7 dias utilizando uma câmera de 

cura. Os valores de resistência à compressão alcançados foram entre 21 e 37 MPa com pastas 

de 16 lbm/gal. 

 

B. Raghava Reddy et al. (2004) adicionaram entre 10% e 15% BWOC de copolímero de 

acrilonitrila butadieno e estireno (ABS) do tipo I, II, III, IV. Os tamanhos das partículas do 

material flexível eram entre 100 e 250 microns (60/140 mesh). As pastas empregadas no 

estudo possuíam densidade de 14,8 lbm/gal nas condições de 82°C e 24h de cura. Os 

resultados alcançados em relação à resistência à compressão foram entre 9,1 MPa e 18,5 MPa, 

e em relação ao coeficiente de Poisson foram entre 0,11 e 0,13. 

 

Agathe Robisson et al. (2012) estudaram o uso da borracha constituída de acrilonitrila 

butadieno hidrogenado (HNBR) em 39% BWOC com a finalidade de ser utilizado  em cement 

seals. Este material foi utilizado como blend junto ao cimento e óxido de magnésio, ambos 

atuando como partículas ativas de filler. Em média, o sealant suporta um diferencial de 

pressão de 69 MPa, entretanto, a pressão suportada pelo novo material foi de 110 MPa. 

 

Anant Parghi et al. (2015) pesquisaram o uso de pó de vidro reciclado com borracha de 

estireno butadieno em concentrações de 0% a 25% e 10% BWOC respectivamente. As 

condições de cura foram a temperatura de 20°C e o tempo de cura de 7, 28, 56 e 90 dias. A 

densidade da pasta foi entre 15,8 e 16 lbm/gal alcançando valores de resistência à compressão 

de 24 e 37 MPa para 7 e 28 dias respectivamente com 5% de pó de vidro reciclado mais 10% 

de SBR. Já na concentração de 25% de pó de vidro mais 10% de SBR, os valores foram de 31 

e 47 Mpa.  

 

A Tabela 3.1 mostra de forma ilustrativa os resultados alcançados nos diversos estudos 

mencionados neste capitulo. 
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Tabela 3.1. Resultados dos diversos estudos analisados neste capítulo. 

 

Partícula 

flexível 

 

Concentração 

BWOC 

Tempo  

de cura (d) 

Pressão 

(psi) 

Temperatura 

(°C) 

Densidade  

(lbm/gal) 

Resistência 

(MPa) 
Poisson 

Young 

(MPa) 

 

 
Borracha 

com aditivos 

flexíveis 

30% a 100% 3 3000 77 e 114 12 a 16 14 e 36  
0.15 a 

0.22 

504 a 

6600 

Blend de 
termofixos 

- - - - 12 a 14.5 60 e 75  
0.27 a 
0.33 

- 

EVA 1% a 4% 3 e 7 2900 90 16 21 a 37 - - 

ABS - 1 - 82 14.8 9.1 e 18 
0.11 a 
0.13 

- 

HNBR 39% - - - - 110 - - 

Pó de vidro  
+ SBR 

0% a 25%  
+ 10% 

7; 28;  
56 e 90.  

- 20 15.8 e 16 24 a 47 - - 
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4. Metodologia  

4.1. Materiais e métodos 

Para as formulações das pastas cimentantes compostas de cimento e água de mistura 

deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 Cimento CPP BT para poços de petróleo, fornecido pela Holcim. 

 Sílica flour 

 Flúor elastômero FKM do tipo A ou 1, fornecido pela Frenzel ( Figura 4.1); 

 Água potável; 

 Aditivos químicos (antiespumante e nanossilica) 

 

 

Figura 4.1 Amostra de FKM tipo A ou tipo 1 fornecido pela Frenzel. 

 

As pastas de cimento estudadas foram elaboradas para serem utilizadas em poços 

característicos do Nordeste brasileiro, onde a janela operacional é estreita e, portanto, faz-se 

necessário uma pasta de menor densidade.  O peso específico das pastas foi de 1,553 g/cm
3
 ou 

13 lbm/gal e os parâmetros utilizados foram os seguintes: BHST = 47 °C e gradiente 

geotérmico GG = 2,2°F/100ft, correspondendo em média a uma cimentação na profundidade 

de 500 m.  

 

Para obtenção dos valores de massas correspondentes a cada concentração de aditivo, o 

peso específico da pasta de cimento foi fixado e se atribuiu as concentrações desejadas de 

aditivos sólidos ou líquidos. Os cálculos foram efetuados de acordo com a norma API RP 

10B.  
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A concentração do flúor elastômero do tipo FKM foi variada em 2%; 5%; 7% e 10% 

BWOC, enquanto que a concentração dos demais aditivos permaneceu constante em todas as 

formulações preparadas. O peso específico de 13,0 lbm/gal também foi mantido para todas as 

pastas preparadas, como mostrado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Formulações 

 
0% 

FKM 

2% 

FKM 

5% 

FKM 

7% 

FKM 

10% 

FKM 
 

Cimento(g) 363.28 359.53 354.07 350.51 345.31 

Sílica(g) 134.41 133.03 131.00 129.69 127.77 

FKM(g) 0.00 7.19 17.70 24.54 34.53 

Água(g) 416.39 414.54 411.83 410.07 407.49 

Nano Sílica(g) 19.60 19.40 19.10 18.91 18.63 

Antiespumante(g) 0.97 0.96 0.94 0.93 0.92 

 

 

Preparou-se um volume de pasta de 600 ml. Este volume, assim como o seu preparo, 

representam, em escala reduzida, o processo realizado no campo.  

 

Ao todo, foram preparadas cinco formulações, que foram curadas na temperatura de 

47ºC pelo período de sete dias ou vinte e oito dias. Para simular as condições de injeção de 

vapor, as pastas foram colocadas nos últimos três dias do período de cura em uma câmera 

HPHT, a 2000 Psi e 300ºC, sendo assim, quatro dias a 47ºC mais três dias a HPHT (alta 

pressão e alta temperatura) e vinte e cinco dias a 47ºC mais três dias a HPHT, totalizando 20 

pastas testadas como ilustra a Tabela 4.2. 

 

4.2. Ensaios tecnológicos API 

4.2.1. Mistura das pastas 

A mistura dos componentes das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo 

80-60. Uma vez pronta à água de mistura (água e aditivos), adicionou-se o blend cimento, 

sílica e FKM através de um funil de colo curto. A adição foi feita sob uma taxa uniforme a 
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uma velocidade de 4000 rpm ±200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, agitou-se a 

pasta por 35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ±500 rpm (NBR 9831, 2006). 

4.2.2. Estabilidade das pastas 

Com o propósito de avaliar a segregação de sólidos na pasta de cimento especialmente 

com a presença das partículas flexíveis, foi realizado o teste de estabilidade. Foram utilizados 

cilindros de cobre bipartidos de comprimento de 203 milímetros e diâmetro interno de 25 

milímetros, com parafusos de vedação e com tampas rosqueáveis, sendo a do topo vazada 

para transmissão da pressão. 

 

Após a pasta ser vertida nos moldes, os mesmos foram colocados num banho 

termostático a temperatura de BHST por 24 horas. Uma vez secos, o passo seguinte foi obter 

o rebaixamento do topo o qual, não deve ser superior a 5 mm. Logo, cortou-se o cilindro do 

concreto obtido em quatro partes iguais para obtenção do peso correspondente de cada seção. 

Quando a diferença de densidade (ρ) da seção de fundo para a densidade (ρ) topo for maior ou 

igual a  0.5 lbm/gal, a pasta é considerada instável. 

4.2.3. Resistência à compressão com auxílio de extensômetros 

Para cada formulação, verteu-se a pasta em três moldes metálicos de forma cilíndrica de 

50 mm de diâmetro com 100 mm de altura. Depois, foram levados à cura, à temperatura 

estática de fundo de poço (BHST) e a pressão atmosférica, em um banho termostático Nova 

Ética Modelo 500/3DE com água, que possui dimensões adequadas à imersão completa dos 

moldes e também um sistema de circulação (NBR-9825, 1993). 

 

As curas foram realizadas no banho termostático a 47ºC (BHST) e na câmara de cura 

HPHT a uma temperatura de 300ºC e pressão de 2000 psi, simulando a temperatura e pressão 

da injeção de vapor. 

 

Os nomes adoptados para as pastas estudadas são apresentados na Tabela 4.2 levando 

em consideração a concentração do FKM utilizada. Após a concentração, a segunda 

informação no nome da amostra indica a quantidade de dias que foi curada, assim como a 

condição HPHT.  
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Tabela 4.2. Nomenclaturas das pastas formuladas. 

 

         PASTAS 

 

  

TEMPO DE CURA  

            (dias) 

 

 

  
BHST 

 
HPHT 

     

 

0%FKM-7D 
 

7 
 

- 

 

2%FKM-7D 
 

7 
 

- 

 

5%FKM-7D 
 

7 
 

- 

 

7%FKM-7D 
 

7 
 

- 

 

10%FKM-7D 
 

7 
 

- 

 

0%FKM-7D-HPHT 
 

4 
 

3 

 

2%FKM-7D-HPHT 
 

4 
 

3 

 

5%FKM-7D-HPHT 
 

4 
 

3 

 

7%FKM-7D-HPHT 
 

4 
 

3 

 

10%FKM-7D-HPHT 
 

4 
 

3 

 

0%FKM-28D 
 

28 
 

- 

 

2%FKM-28D 
 

28 
 

- 

 

5%FKM-28D 
 

28 
 

- 

 

7%FKM-28D 
 

28 
 

- 

 

10%FKM-28D 
 

28 
 

- 

 

0%FKM-28D-HPHT 
 

25 
 

3 

 

2%FKM-28D-HPHT 
 

25 
 

3 

 

5%FKM-28D-HPHT 
 

25 
 

3 

 

7%FKM-28D-HPHT 
 

25 
 

3 

 

10%FKM-28D-HPHT 
 

25 
 

3 

     

Após as curas, os corpos-de-prova foram enxutos com papel absorventes e suas 

dimensões foram medidas com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos. Foi 

utilizada uma Autograph Modelo AG-I, acoplada com extensômetros Epsilon (Figura 4.2) 

para medir a variação da dimensão horizontal e vertical do corpo de prova durante o ensaio 

até a ruptura, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. 

 



Capítulo 4 

Carlos Alberto Panta Salazar, Novembro/2017. 53 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 4.2. Corpos de prova sendo testados, (a) com extensômetros, (b) exemplo de corpo de 

prova com 7% de FKM. 

 

Os ensaios de resistência à compressão foram feitos em temperatura ambiente, 

utilizando-se uma velocidade de carregamento de 0,3MPa/s. Utilizou-se os extensômetros 

para obtenção das deformações (transversal e longitudinal), sendo então possível calcular o 

módulo de Young e o coeficiente de Poisson. 

 

4.3.  Análises e caracterização do FKM e das pastas 

aditivadas 

4.3.1. Análise térmica: TGA e DSC 

Na termogravimetria (TG), o parâmetro medido é a massa, isto é, detecta-se, utilizando-

se uma termobalança, o ganho ou perda de massa que ocorre na amostra em função de uma 

variação de temperatura, ou tempo a T constante. Também na termogravimetria derivativa 

(DTG), o instrumento empregado é uma balança registradora, porém, neste caso, o parâmetro 

medido é a variação de massa em função do tempo ou temperatura (dm/dt), que também pode 

ser descrito como velocidade ou taxa de variação de massa. 

 

Utilizou-se essa análise para determinar a estabilidade térmica do flúor elastômero de 

forma isolada e também o utilizado nas pastas. Para a análise termogravimétrica e 

termogravimétrica diferencial (TG/DTG) de forma isolada, foi utilizado o equipamento 

analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo modelo SDTQ600 do fabricante TA 

Instruments. Os ensaios foram realizados obedecendo aos seguintes parâmetros: 
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 Tipo de cadinho: alumina; 

 Gás de purga: nitrogênio; 

 Vazão do gás de purga: 50mL/min; 

 Razão de aquecimento: 10°C/min; 

 Temperatura final: 900°C. 

 Massa de amostra: 10mg 

 

Para a obtenção da curva de DSC do flúor elastômero foi utilizado o equipamento 

calorímetro exploratório diferencial modelo Q20 do fabricante TA Instruments. O ensaio foi 

realizado obedecendo aos seguintes parâmetros: 

 

 Tipo de cadinho: Alumínio; 

 Gás de purga: Nitrogênio; 

 Vazão do gás de purga: 50mL/min; 

 Razão de aquecimento: 10°C/min; 

 Temperatura final: 350°C. 

 Massa de amostra: 2mg 

 

Para a obtenção da curva de DSC com as pastas aditivadas, foi utilizado o equipamento 

calorímetro exploratório diferencial modelo Q20 do fabricante TA Instruments. O ensaio foi 

realizado obedecendo aos seguintes parâmetros: 

 

 Tipo de cadinho: Alumínio; 

 Gás de purga: Nitrogênio; 

 Vazão do gás de purga: 50ml/min; 

 Razão de aquecimento: 10°C/min; 

 Temperatura final: 350°C. 

 Massa de amostra: 2mg. 

4.3.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise de MEV foi utilizada para verificar a morfologia e integridade das partículas 

do FKM junto à pasta de cimento nas condições de cura BHST e HPHT. Utilizou-se um 

microscópio eletrônico de varredura Shimadzu ssx-550 Superscan.  
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4.3.3. Difração de raios X (DRX) 

Esta técnica foi utilizada para avaliar as fases cristalinas que compõem os produtos de 

hidratação nas pastas de cimento. Utilizou-se um equipamento Eco D8 ADVANCE da 

Bruker, faixa 5 a 80 graus, potência de 1000 W, ânodo de Cu, incremento de 0.02, rotação do 

porta amostra de 15 rpm, tempo de passo de 0.2, fenda (slit): 0.6 mm, filtro do detector de Ni.  

A análise comparou as pastas com 0% de FKM nas diversas condições de cura com as pastas 

com diversas concentrações de FKM, respectivamente. 
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5. Resultados e discussão 
 

5.1.  Resistência à compressão 

Para que uma pasta de cimento possa ser utilizada na cimentação de poços de petróleo, 

a mesma deve atender a requisitos mecânicos mínimos, independente da temperatura a qual 

será submetida. Portanto, este capítulo mostra os resultados obtidos nos ensaios de resistência 

à compressão com o uso de extensômetros (Figuras 5.1 e 5.2), assim como os respectivos 

valores do coeficiente de Poisson (Figuras 5.3 e 5.4) e o módulo de Young (Figuras 5.5 e 5.6).  

 

As respectivas composições das pastas encontram-se na Tabela 4.1 ,totalizando 20 

pastas, como descrito na Tabela 4.2. As condições de cura foram avaliadas no período de sete 

dias e vinte e oito dias, na temperatura de 47ºC (BHST). Para se verificar a influência do 

polímero no sistema submetido ao ciclo térmico, as pastas também passaram pelo mesmo 

período de tempo (7 dias e 28 dias), com a única diferença que os últimos 3 dias foram em 

condições de 300ºC a 2000 psi (condições conhecidas como HPHT, onde simula-se a 

temperatura e pressão encontradas em poços com injeção de vapor ).Vale a pena destacar que, 

nos seguintes gráficos, os pontos representam a média dos valores obtidos de três corpos de 

prova por pasta.  

 

De forma geral, é esperado que com a diminuição do cimento e o aumento do FKM na 

composição da pasta, os valores de tensão diminuam a medida que aumenta a concentração 

do FKM.  

 

Na Figura 5.1, não foi observada uma tendência ou melhora do comportamento 

mecânico da pasta em relação às concentrações de FKM, entretanto, pode se destacar o valor 

significativo encontrado na pasta com 2% de FKM em condições HPHT, o qual atingiu 9,87 

Mpa compensando, assim, a retirada de cimento e, inclusive, apresentando um valor de tensão 

superior quando comparado com a pasta em condições BHST.  
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Figura 5.1. Gráfico de tensão versus a concentração de FKM nas condições BHST e HPHT no 

periodo de sete dias 

 

Em temperaturas mais elevadas, a fase C-S-H está sujeita ao metamorfismo, que 

geralmente resulta em diminuição da resistência à compressão e maior permeabilidade do 

concreto. Esse fenômeno é conhecido como retrogressão. A temperaturas acima dos 110ºC ou 

230 ° F, a fase C-S-H se converte frequentemente em uma fase chamada alpha silicato 

dicálcico hidratado (α-C2SH). O α-C2SH é altamente cristalino e muito mais denso do que a 

fase C-S-H. Como resultado, o encolhimento da matriz ocorre sendo prejudicial para a 

integridade do cimento. A conversão para α -C2SH, a 110 ° C, pode ser evitada pela adição de 

35% a 40% de sílica (em peso de cimento), reduzindo a proporção C/S próximo de 1,0. A este 

nível, um mineral conhecido como tobermorita (C5S6H5) é formado preservando ou 

fornecendo, assim, uma alta resistência à compressão e baixa permeabilidade ao cimento. À 

medida que a temperatura de cura aumenta para cerca de 300 ° F ou 150 ° C, a tobermorita 

normalmente se converte em xonotlita (C6S6H) e em uma quantidade muito pequena de 

gyrolita (C6S3H2), provocando uma deterioração mínima em relação ao desempenho do 

cimento (Nelson, 2006). Segundo Meller et al. (2009) e Gibson, (2011), quando o cimento 

forma essa fase cristalina em particular (xonotlita), provávelmente, não experimentará um 

retrocesso da sua força ao longo do tempo. 

 

Roderick (2016) afirma que somente a formação de xonotlita no cimento não garante 

completamente a criação de um cimento forte ao longo do tempo e que a análise de 

difratograma de raios X por si só não é suficiente para distinguir se o cimento continuará a 

possuir uma alta resistência quando submetido a temperaturas extremamente elevadas.  
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Embora um cimento não retrogressivo e mais forte seja essencial, pode não ser 

suficiente para assegurar a integridade do poço durante toda a sua vida (entre 20 e 25 anos). A 

fragilidade do  cimento associada a uma maior resistência à compressão pode ser prejudicial à 

integridade do poço ao longo do tempo. Um balanço adequado das outras propriedades 

mecânicas como o módulo de Young, coeficiente de Poisson, resistência à tração e ângulo de 

atrito são igualmente importantes para assegurar a longo prazo a integridade do poço. Uma 

bainha de cimento resiliente, com menor módulo de Young, maior coeficiente de Poisson e 

maior resistência têm uma melhor chance de proporcionar isolamento das zonas a longo 

prazo. Atualmente, a modificação de tais propriedades mecânicas pode ser possível com a 

introdução de, por exemplo, borrachas, elastômeros, micro e macro fibras, entre outros 

materiais.  

 

Na Figura 5.2. podem se destacar os valores de tensão obtidos em vinte e oito dias nas 

condições HPHT. Além do natural aumento da resistência do cimento ao longo do tempo (7 

dias versus 28 dias), a diferença na resistência à compressão alcançada pode ser atribuída às 

reações pozolânicas entre a nanosílica e o cimento. A nanoestrutura da sílica é mais eficaz em 

reações pozolânicas do que outros tipos de sílica, devido ao fato de que a taxa de reação 

pozolânica é proporcional ao valor da área superficial disponível para a reação (Nazari et al, 

2001 e Hashmi et al, 2012). Portanto, é plausível adicionar nanosílica de alta pureza e alta 

finura (método de Blaine) para melhorar as características das pastas de cimento (Jo et al, 

2007). Além disso, a nanosílica preenche os espaços entre as partículas de cimento, 

produzindo poros menores que aumentam a resistência do corpo de prova. 
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Figura 5.2. Gráfico de tensão versus a concentração de FKM nas condições BHST e HPHT no 

periodo de vinte e oito dias. 

 

5.2. Coeficiente de Poisson 

Segundo Nelson (2006), o coeficiente de Poisson de pastas de cimento não aditivadas 

com material flexível é entorno de 0,15. Ao introduzir partículas flexíveis em pastas de 

cimento, procura-se pelo menos manter os valores de resistência à compressão, aumentar o 

coeficiente de Poisson e diminuir o módulo de Young para que, desta forma, seja 

proporcionada à pasta melhores propriedades mecânicas contra os diversos esforços e tensões 

sofridas principalmente nas condições de injeção de vapor. 

 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram um aumento significativo do coeficiente de Poisson nas 

condições HPHT. Os resultados são importantes porque diminuem de maneira significativa o 

esforço da pasta ante os diversos tipos de falhas mecânicas quando submetida a condições de 

injeção de vapor, como trincas radiais, perda de aderência e ruptura por cisalhamento.  
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Figura 5.3. Gráfico de Coeficiente de Poisson versus a concentração de FKM nas condições 

BHST e HPHT no periodo de sete dias. 

 

 

 

Figura 5.4. Gráfico de Coeficiente de Poisson versus a concentração de FKM nas condições 

BHST e HPHT no periodo de viente e oito dias. 

 

Estes resultados podem ser explicados pelo comportamento elastomérico do flúor 

elastômero que se apresenta de forma amorfa tanto acima de sua temperatura de transição 

vítrea como abaixo de modo que, os segmentos ou grupos de monômeros (VF2/HFP) possuem  

mobilidade adequada para permitir que o material retorne ao seu estado original após o 

estresse (simulação da injeção de vapor) ser removido. Normalmente, o copolímero é 
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reticulado formando uma rede tridimensional com pontos de ligação entre suas cadeias, que 

minimizam o fluxo irreversível sob o estresse.  

A força motriz responsável pela recuperação do material é originada pela tendência dos 

segmentos ou grupos de monômeros da cadeia em retornar a um estado mais desordenado 

com maior entropia do que quando a deformação foi provocada (Drobny, 2015 e Robyn, 

2016). 

 

 

5.3. Módulo de Young 

 

De forma característica, segundo Nelson (2006), o cimento apresenta valores de módulo 

de Young entre 0,14 e 1,4 × 10
6
 Psi ou, em unidades do sistema internacional, 1,000 e 10,000 

MPa. Estes valores dependem de condições como tempo de cura, temperatura, pressão em 

espaço confinado, etc. 

 

Como mencionado anteriormente, ao introduzir partículas flexíveis em pastas de 

cimento, procura-se diminuir o módulo de Young para que, desta forma, seja proporcionada à 

pasta melhores propriedades mecânicas contra os diversos esforços e tensões sofridas 

principalmente nas condições de injeção de vapor. As Figuras 5.5 e 5.6 mostram os diversos 

valores obtidos a medida que a concentração de FKM, o tempo de cura e as condições são 

variadas. 
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Figura 5.5. Gráfico de módulo de Young versus a concentração de FKM nas condições BHST 

e HPHT no periodo de sete dias. 

 

 

 

Figura 5.6. Gráfico de módulo de Young versus a concentração de FKM nas condições BHST 

e HPHT no periodo de vinte e oito dias.  

Para uma melhor interpretação dos resultados em relação ao módulo de Young, é 

necessário um maior número de ensaios que contribuam com mais dados para obtenção do 

mesmo. Quando é plotado o gráfico tensão versus deformação, é escolhido de forma arbitrária 

um ponto da curva tensão-deformação a ser considerado para a obtenção do módulo de 

elasticidade. Desta forma, os procedimentos normalizados adotados para aferição 

experimental deste módulo são muito suscetíveis a erros. Recomendam-se pelo menos seis a 

nove corpos de prova por pasta para produzir uma melhor discussão sobre a relação entre o 
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módulo de Young e o uso do FKM no presente trabalho já que infelizmente não pode ser 

observada uma tendência nos resultados devido à oscilação dos mesmos. 

 

5.4.  Análise de difração de raios X (DRX) 

 

A determinação das fases hidratadas do cimento é comumente feita através da técnica 

de difração de raios X. Os picos obtidos no material de análise são comparados com fichas 

cristalográficas de bancos de dados de referência, e a partir da correlação entre os picos as 

fases podem ser atribuídas. No caso dos produtos de hidratação do cimento, há vários estudos 

em que os pesquisadores determinaram as fases presentes sendo, portanto, facilmente 

reconhecidos os produtos cristalinos presentes nos difratogramas. 

 

O objetivo ao utilizar a técnica de análise de difração de raios X é verificar uma 

possível alteração dos produtos de hidratação por conta do uso do FKM. De uma forma 

ampla, independente das condições de cura ou da concentração do FKM, pode ser observado 

que, o FKM não afeta os produtos de hidratação comuns encontrados no cimento. 

 

A Figura 5.7 mostra o resultado da comparação da pasta padrão de 0% FKM com as 

demais pastas nas concentrações entre 2% e 10% a 47ºC no período de sete dias. Os 

difratogramas mostram a presença de fases comuns em uma matriz cimentícia como etringita 

(E), portlandita (P) e C-S-H (C) que são resultados da hidratação das fases anidras do 

cimento, assim como pode ser constatada a presença de sílica (S) devido ao seu uso na pasta. 

Houve um deslocamento dos picos nas pastas com 2% e 7% de FKM devido, provavelmente, 

a um mau manuseio da amostra no momento de se fazer o teste, gerando um alinhamento 

preferencial ou o deslocamento que está relacionado à leitura e inicio da contagem dos 

ângulos.  
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Figura 5.7. Difratograma de raios X da pasta padrão versus as pastas com diversas 

concentrações a 47ºC e sete dias de cura.  

 

A Figura 5.8. mostra o resultado da comparação da pasta padrão de 0% FKM com as 

demais pastas em condições HPHT, em sete dias. As Formulações contendo sílica 

apresentaram a formação da mesma fase cristalina, predominando os picos de xonotlita em 

todo o difratograma. A formação desta fase cristalina explica o ganho de resistência adquirido 

ao cimento em elevadas temperaturas, evitando consideravelmente, como mencionado no 

item anterior, o efeito da retrogressão sofrida pelo cimento sem sílica. 
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Figura 5.8. Difratograma de raios X da pasta padrão versus as demais pastas em condições 

HPHT no período de sete dias. 

 

As Figuras 5.9 e 5.10, mostram, da mesma forma como as figuras anteriores, os 

resultados de todas as pastas testadas comparadas com suas respectivas pastas padrão nas 

condições de 47ºC e HPHT em vinte e oito dias. Novamente, os difratogramas mostram a 

presença de fases comuns em uma matriz cimentícia como etringita (E), portlandita (P) e C-S-

H (C) que são resultados da hidratação das fases anidras do cimento, assim como de sílica (S). 

As formulações curadas em condições HPHT contendo sílica apresentaram a formação da 

mesma fase cristalina, predominando os picos de xonotlita em todo difratograma. Como 

explicado anteriormente, a formação desta fase cristalina explica o ganho de resistência 

adquirido ao cimento em elevadas temperaturas, evitando consideravelmente o efeito da 

retrogressão sofrida pelo cimento sem sílica. O pequeno deslocamento observado nas figuras 
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se deve a um inicio diferente na contagem dos ângulos ocasionado pelo manuseio do próprio 

equipamento. 
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Figura 5.9. Difratograma de raios X da pasta padrão versus as demais pastas em 47ºC no 

período de vinte e oito dias. 
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Figura 5.10. Difratograma de raios X da pasta padrão versus as demais pastas em condições 

HPHT e vinte e oito dias de cura. 

 

5.5. Análise Térmica: Tg/Dtg e DSC.  

  

A Figura 5.14 mostra os dados obtidos no analisador termogravimétrico e calorímetro 

com curvas plotadas da seguinte forma: o eixo esquerdo representa a porcentagem de massa, 

no caso, a massa perdida ao longo do incremento da temperatura e o eixo direito representa a 

variação de massa em função da temperatura. 
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Figura 5.11. Análise termogravimétrica do FKM tipo A utilizado nas pastas de cimento. 

 

Observa-se um único evento de decomposição térmica do material com perda de massa 

de 68,78% entre 320ºC e 495,03ºC. Os valores apresentados no gráfico justificam 

termicamente o uso do FKM em pastas de cimento para poços de petróleo, onde a temperatura 

do vapor injetado seja menor do que 300ºC. Cabe destacar que, em média, a temperatura do 

vapor injetado em reservatórios no Nordeste brasileiro é entre 250ºC e 280ºC. 

 

Figura 5.12. são mostradas as curvas com os dados plotados obtidos através do 

analisador termogravimétrico e calorímetro da seguinte forma: o eixo esquerdo representa a 

porcentagem de massa, no caso a massa perdida ao longo do incremento da temperatura e o 

eixo direito representa a variação de energia (em mW) em função da temperatura 

 

Na calorimetria diferencial de varredura (DSC), a variação de entalpia em função do 

tempo (dH/dt) é o parâmetro medido, e, assim, esta técnica fornece informações a respeito do 

fluxo de calor no compartimento da amostra em função da variação da temperatura ou do 

tempo (a T constante). Entre as várias aplicações do DSC, vale a pena ressaltar que os picos 

da curva determinam transições ou mudanças de aspecto físico-químico ocorridas com o 

incremento da temperatura (Lucas, 2001). 
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Figura 5.12. Gráfico TG/DSC versus a temperatura do FKM tipo A utilizado nas pastas de 

cimento. 

 

Os polímeros, quando submetidos a um tratamento térmico, podem apresentar 

mudanças estruturais caracterizadas por ruptura de ligações químicas nas cadeias principais e 

laterais. Essas modificações são evidenciadas pela diminuição na massa molar com evolução 

de produtos voláteis e/ou produção de monômeros e um rápido decréscimo na massa molar 

(Lucas, 2001). 

 

Analisando os gráficos apresentados nas figuras anteriores, observa-se que ocorre um 

processo endotérmico na região de rápido decréscimo de massa molar, ocorrendo 

aproximadamente entre 430ºC e 490ºC. 

 

5.6.  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de 

raios X por dispersão de energia (EDS) 

A Microscopia eletrônica de Varredura tem sido uma ferramenta de trabalho utilizada 

pelos pesquisadores em várias áreas de concentração, uma vez que ela abrange um conjunto 
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de técnicas que possibilitam a caracterização da morfologia do material, composição química 

e determinação da estrutura atômica, tanto de metais, cerâmicas e polímeros. A possibilidade 

de caracterização da microestrutura pode ser realizada em uma escala de dimensões variando 

de alguns milímetros a frações nanométricas. O MEV é usado para estudar as superfícies dos 

materiais poliméricos tais como, plásticos, filmes, membranas, fibras e compósitos. 

 

As Figuras 5.13. e 5.14. mostram as imagens obtidas através do MEV do FKM tipo A 

com zoom de 500x e 1800x, respectivamente. Pode ser notada a forma amorfa e áspera do 

elastômero (amostra a temperatura ambiente) assim como manchas claras vistas na foto que 

são partes mais pesadas do composto de elastômero, como cálcio e silício, pois os elementos 

mais pesados refletem mais elétrons e, assim, criam uma imagem mais brilhante. Este 

fenômeno pode ser explicado pela energia do feixe de luz incidindo sobre a amostra (Sugama 

et al, 2015). 

 

 

Figura 5.13. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 500x) do FKM tipo A ou tipo 1. 
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Figura 5.14. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 1800x) do FKM tipo A ou tipo 1. 

 

As Figuras 5.15. e 5.16. mostram a imagem obtida através do MEV do FKM tipo A com 

zoom de 3000x e o gráfico de EDS, respectivamente. Novamente, mas com mais detalhe, 

pode ser notada a forma amorfa e áspera do elastômero (amostra a temperatura ambiente) 

assim como as manchas claras já mencionadas. A área em destaque, foi a selecionada para 

análise no espectrômetro de raios X por dispersão de energia ou EDS (Energy disperse x-ray 

spectroscopy - conforme a sigla em inglês). 

 

 

Figura 5.15. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 3000x) do FKM tipo A ou tipo 1. 

Área em destaque onde o EDS foi realizado. 
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Figura 5.16. Resultado do EDS da amostra de FKM tipo A ou tipo 1. 

 

 

A técnica de EDS considera o princípio de que a energia de um fóton (E) está 

relacionada com a frequência eletromagnética (ν) pela relação E = hν, onde “h” é a constante 

de Planck. Fótons com energias correspondentes a todo espectro de raios X atingem o 

detector de raios X quase que simultaneamente, e o processo de medida é rápido, o que 

permite analisar os comprimentos de onda de modo simultâneo. Logo, o detector é capaz de 

determinar a energia dos fótons que ele recebe, portanto, é possível traçar um histograma com 

a abscissa sendo a energia dos fótons (keV) e a ordenada o número de fótons recebidos 

(contagens). 

 

A interpretação dos espectros é facilitada por uma base de dados que contém, para cada 

elemento, as energias e a intensidade das raias que as produziu. É possível localizar, para cada 

energia do espectro, a lista dos elementos que possuem uma raia neste domínio energético. E, 

também para cada elemento, fazer aparecer sobre o espectro um diagrama em barras 

representando a posição e as energias das raias deste elemento. 

 

Todos os EDS realizados, tanto do FKM como das pastas aditivadas com o elastômero 

apresentam valores que expressam a presença de elementos como Si, Ca e F(este último 

oriundo do FKM). Vale ressaltar que a técnica de EDS não é de caráter quantitativo e sim de 

caráter qualitativo e que foi utilizada com o intuito de observar a presença de íons flúor nas 

pastas aditivadas principalmente após o ciclo térmico. 
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As Figuras 5.17., 5.18. e 5.19 mostram, respectivamente, as microscopias eletrônicas de 

varredura da pasta de cimento contendo 7% de FKM nas condições de cura de 28 dias a 47ºC 

(BHST) e o gráfico do EDS da mesma amostra. No detalhe, pode ser observada a partícula 

deformada de FKM na presença de fases comum em uma matriz cimentícia como etringita, 

portlandita e C-S-H, que são resultados da hidratação das fases anidras do cimento, assim 

como também pode ser constatada a presença da nanosílica na sua forma amorfa. 

 

Figura 5.17. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 1800x) da pasta 7%FKM-28D. 

 

Figura 5.18. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 1800x) da pasta 7%FKM-28D 

vista de outro ângulo com destaque para a região onde foi realizada a EDS. 



Capítulo 5 

Carlos Alberto Panta Salazar, Novembro/2017. 75  

 

Figura 5.19. Resultado do EDS da amostra da pasta 7%FKM-28D. Os picos retratam a 

presença de Si, Ca e F. 

 

As Figuras 5.20. e 5.21 mostram respectivamente a microscopia eletrônica de varredura 

com zoom de 3000x da pasta de cimento contendo 7% de FKM nas condições de cura de 28 

dias a 47ºC (BHST) e o gráfico do EDS da mesma amostra. 

 

 

Figura 5.20. . Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 3000x) da pasta 7%FKM-28D 

vista de outro ângulo com destaque para a região onde foi realizada a EDS 
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Figura 5.21. Resultado do EDS da amostra da pasta 7%FKM-28D. Os picos retratam a 

presença de Si, Ca e F. 

 

As Figuras 5.22. até 5.26 mostram as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

com zoom de 1200x e 1800x da pasta de cimento contendo 7% de FKM nas condições de 

cura de 28 dias em HPHT e o gráfico do EDS da mesma amostra. Observa-se o FKM na 

presença de xenotlita devido a formulação conter sílica e o sistema ter sido submetido a 

condições HPHT.  

 

 

Figura 5.22. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 1200x) da pasta 7%FKM-28D-

HPHT com as regiões A e B onde foram realizadas as EDS respectivamente. 
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Figura 5.23. Resultado do EDS da região A na amostra 7%FKM-28D-HPHT. Os picos 

retratam a presença de Si, Ca e F. 

 

 

Figura 5.24. Resultado do EDS da região B na amostra 7%FKM-28D-HPHT. Os picos 

retratam a presença de Si, Ca e F. 
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Figura 5.25. Microscopia eletrônica de varredura (zoom de 1800x) da pasta 7%FKM-28D-

HPHT com a região onde foi realizada a EDS 

 

Figura 5.26. Resultado do EDS da região em destaque  na amostra 7%FKM-28D-HPHT. Os 

picos retratam a presença de Si, Ca e F. 

 

 

De forma geral, podem ser observadas nas imagens obtidas das pastas através da 

microscopia eletrônica de varredura e, confirmadas pelos difratogramas de raios X, as 

presenças das fases comuns da hidratação do cimento como etringita, portlandita, C-S-H e 
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xonotlita (sob condições de alta pressão e alta temperatura). Além dos produtos de hidratação, 

também pode ser observada a presença dos aditivos empregados na pasta, o FKM e a 

nanossílica. 

 

A nanosílica melhora a microestrutura e a resistência do cimento, de forma que as 

partículas atuam como nano fillers e enchem os poros vazios entre as partículas de C-S-H 

(Senff ,2009). No entanto, devido ao fato de que estas partículas possuem áreas superficiais 

específicas com alta energia superficial, podem aparecer aglomerações em altas proporções 

do agregado, evitando uma distribuição uniforme das nanopartículas dentro do cimento.  

 

O FKM se apresentou como uma microtextura superficial típica de materiais 

elastômeros, ou seja, um polímero flúor carbonado suave e de camada contínua contendo 

algumas áreas vazias (Sugama, 2000). Alguns poros e micro fraturas do cimento foram 

preenchidos pelas partículas de FKM. Como apenas uma fração dos poros é observada usando 

a microscopia eletrônica de varredura, o raio médio do poro e a faixa de distribuição de poros 

não podem ser determinados usando esta técnica. É necessário realizar-se um teste de 

permeabilidade e porosidade dos corpos de prova para verificar o efeito do FKM nos corpos 

de prova. 
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6. Conclusões 

 
O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de pesquisar o desempenho do flúor 

elastômero FKM em pastas de cimento para poços de petróleo através de ensaios mecânicos 

para obtenção da resistência à compressão, módulo de Young (ou elasticidade) e coeficiente 

de Poisson. Foram realizadas análises térmicas envolvendo termogravimetria (TG), 

termogravimetria derivativa (DTG) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) para 

verificação das propriedades térmicas do elastômero, assim como difratograma de raios X 

(DRX) para observar se o FKM influi nos produtos de hidratação do cimento e espectrometria 

de raios X por dispersão de energia (EDS) para analisar de forma qualitativa a presença do 

FKM nas pastas de cimento após tratamento térmico. No que se refere à morfologia, foram 

obtidas imagens por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do FKM nas pastas 

de cimento. 

 

Pastas de cimento aditivadas com componentes como polímeros, fibras, ou elastômeros 

são largamente utilizadas em campo com o intuito de diminuir o desgaste, falhas, trincas e 

demais problemas mecânicos associados com a expansão do revestimento e a esforços 

mecânicos sofridos pela bainha de cimento devido às altas pressões e altas temperaturas. A 

partir dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

Em relação à resistência à compressão, as pastas em condições HPHT com vinte e oito 

dias de cura apresentaram melhor desempenho nas concentrações entre 2% e 7% de 

elastômero. A melhora nos valores de tensão foi na ordem de 15% em relação às pastas em 

condições BHST devido às propriedades do elastômero quando submetido à elevada 

temperatura e pressão e ao efeito da nanosílica. Vale a pena observar que, para o sistema 

utilizado (13 lbm/gal) concentrações acima de 7% de FKM comprometeram gravemente a 

integridade dos corpos de prova de cimento. 

 

Em termos da resiliência, foi constatado um aumento em média de 18% do coeficiente 

de Poisson e não foi possível observar uma tendência nos valores obtidos do módulo de 

Young devido à oscilação entre 1000 e 2500 MPa. 
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Na análise de difração de raios X (DRX), foi possível observar as fases comuns de 

hidratação do cimento, tanto em condições BHST e HPHT. Não houve interação química, 

portanto o FKM atuou de forma quimicamente inerte em relação ao cimento. 

 

Termicamente falando, o FKM demonstrou ser apropriado na utilização de pastas para 

poços com injeção de vapor onde a temperatura do vapor não seja superior aos 300ºC visto 

que, na termogravimetria e termogravimetria derivativa (TG/DTG), foi observado uma 

redução de 2% da massa do material a 320ºC e na temperatura de 495,03ºC foi constatada 

uma perda acumulada de 68,78% de massa. O rápido decréscimo de massa deve-se ao 

processo endotérmico visto no DSC. A rápida perda de massa pode ser explicada pela ruptura 

de ligações químicas nas cadeias principais e laterais, evolução de produtos voláteis e/ou 

produção de monômeros.  

 

Através da microscopia eletrônica de varredura foi observada a presença dos produtos 

de hidratação do cimento como etringita, portlandita, C-S-H e xonotlita (em condições de alta 

pressão e alta temperatura). Além dos produtos de hidratação, também pode ser observada a 

presença dos aditivos empregados na pasta, o FKM apresentando-se como uma microtextura 

superficial típica de materiais elastômeros, ou seja, um polímero flúor carbonado suave e de 

camada contínua contendo algumas áreas vazias e a nanosílica apresentando-se de forma 

amorfa atuando como nano filler, ambos preenchendo alguns poros vazios da microestrutura. 

Já a análise no espectrômetro de raios X por dispersão de energia ou EDS foi realizada para 

verificar de forma qualitativa a presença de elementos como Si, Ca e F(este último oriundo do 

FKM) na matriz de cimento.  

 

Em vista dos resultados obtidos, podemos assumir que as propriedades termomecânicas 

do FKM são apropriadas para o cenário de injeção de vapor em poços petrolíferos, entretanto, 

se sugere que novos estudos aprofundem a investigação a respeito do mecanismo de ação do 

elastômero visto que, para melhorar a estabilidade do sistema de cimento foi utilizada 

nanosílica, a qual também auxilia nas propriedades mecânicas de pastas de cimento. Por outro 

lado, a granulometria é um parâmetro importantíssimo na aplicação de partículas flexíveis, 

sendo recomendados tamanhos inferiores a 500µm e distribuição de tamanho de partículas 

mais homogênea. (o elastômero utilizado possui uma distribuição entre 20% e 25% de suas 

partículas entre 150µm e 250µm e 40% de suas partículas de 500µm). Ao adicionar materiais 

poliméricos com má distribuição de partículas, pode-se criar zonas com alta permeabilidade e 
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número de poros elevado visto que uma microestrutura hidratada homogênea não pode se 

formar corretamente, logo pode ser esperada uma resistência baixa.  

 

A aplicação e o desenvolvimento do material em campo também podem ser estudados 

previamente através de permeabilidade e porosidade, reologia da pasta, ensaio de filtrado, 

resistência a compressão UCA, compatibilidade com fluido de perfuração e outros parâmetros 

importantes e necessários na indústria do petróleo, assim como quais seriam os desafios em 

termos de logística e custos para o material ser utilizado em larga escala pela indústria 

petrolífera. 
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8. ANEXOS. 
 

Valores mecânicos das pastas aditivadas com FKM e curadas em 7 dias a 47ºC (BHST). 

 

  
 0% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.714757607 5.743187703 10.22054746 2049.3 0.283 

CP II 2.179872242 5.706698649 11.02152544 1537.7 0.2407 

CP III NA NA NA NA NA 

Média 2.447314925 5.724943176 10.62103645 1793.5 0.26185 

      
2% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.0283 4.5511 8.3376 1574.2 0.2606 

CP II 2.0296 4.5546 8.3261 1071.4 0.2539 

CP III 2.006369427 4.343949045 7.847133758 1326.5 0.2656 

Média 2.0214 4.4832 8.1703 1450.3500 0.2600 

  
 

   
5% FKM T ' (mpa) T 40% (mpa) T máx (mpa) E sec Poisson 

CP I 1.3778 3.7484 7.257 1870 0.2126 

CP II NA NA NA NA NA 

CP III 1.831 5.079 9.8606 2264.7 0.3582 

Média 1.6044 4.4137 8.5588 1870 0.2854 

      
7% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.168131771 3.3084 5.9729 446.41 0.3102 

CP II 1.6692 3.6965 6.7271 1119.9 0.3055 

CP III 1.358456987 3.503473385 6.654516892 1511.7 0.3188 

Média 1.3986 3.5028 6.4515 1315.8000 0.3132 

      10% 
FKM 

T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.1468 4.2523 7.4049 1682.7 0.4556 

CP II 1.1693 3.7635 7.6549 1467.2 0.3688 

CP III 2.0488 4.1569 7.1309 2142.2 0.6281 

Média 1.7883 4.057566667 7.3969 1764.033333 0.4122 
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Exemplo de gráficos correspondentes às propriedades mecânicas da pasta 0%FKM-7D. 
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Exemplo de gráficos correspondentes às propriedades mecânicas da pasta 5%FKM-7D. 
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Valores mecânicos das pastas aditivadas* com FKM e curadas com clico térmico. Quatro dias 

a 47ºC e três dias a 300ºC e 2000 Psi (HPHT). 

 

 

0% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.9506 5.1385 9.9347 1580.5 0.3494 

CP II 1.8868 5.1506 10.0954 2008.6 0.3458 

CP III 1.701766323 5.310723057 10.72415816 2222.6 0 

Média 1.8464 5.1999 10.2514 2115.6000 0.3476 

      2% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.9090 5.5017 9.2201 1585.5 0.3494 

CP II 3.979289853 6.539101514 10.18374403 892.08 0.3526 

CP III 1.8706 4.9392 9.5389 1166 0.3531 

Média 2.9196 5.6600 9.6476 1029.0400 0.3510 

      

      5% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 0.8678 3.3726 7.1178 1286.60 0.3698 

CP II 1.2222 3.5412 7.0332 1203.60 0.361 

CP III 1.1107 3.4508 6.8842 1129.50 0.3662 

Média 1.0669 3.4549 7.0755 1206.57 0.3653 

      7% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.221100817 3.1075 5.9340 849.62 0.3875 

CP II 1.0250 3.2483 6.5236 970.32 0.3845 

CP III 2.091438565 3.996794764 6.829381901 752.67 0.3839 

Média 1.4459 3.4509 6.4290 909.9700 0.3852 

 

(*) A pasta com 10% de FKM em condições HPHT não foi mecanicamente estável, portanto 

foi desconsiderada. 
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Exemplo de gráficos correspondentes às propriedades mecânicas da pasta 2%FKM-7DHPHT. 
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Valores mecânicos das pastas aditivadas* com FKM e curadas em 28 dias a 47ºC (BHST). 

 

 

 

0% FKM T ' (mpa) T 40% (mpa) T máx (mpa) E sec Poisson 

CP I 2.982090163 6.059454771 10.4706 2380.6 0.3393 

CP II 2.930075603 5.975307016 10.4855 1764 0.2468 

CP III* NA NA 4.745681874 NA NA 

Média 2.956082883 6.017380894 10.47805 2380.6 0.29305 

      
2% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.6951 3.7600 6.8637 1016.1 0.2901 

CP II 0.9529 3.4846 7.1810 1545.9 0.2889 

CP III 1.467648162 3.362161311 6.196736682 862.72 0.2893 

Média 1.3719 3.5356 6.7471 1281.0000 0.2895 

      5% FKM T ' (mpa) T 40% (mpa) T máx (mpa) E sec Poisson 

CP I 1.898774661 4.427285671 6.396208179 1545.9 0.2401 

CP II 2.065804817 5.999087034 9.824472679 1726.1 0.3537 

CP III 2.197617615 5.332290457 9.971353832 2640.6 0.3298 

Média 2.054065698 5.252887721 8.73067823 1636 0.307866667 

      
7% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I* 0.0000 0.0000 0.0000 0 - 

CP II 2.0174 4.2507 7.4030 1201.8 0.3281 

CP III 2.040779685 3.709 6.195854428 1084.2 0.3211 

Média 2.0291 3.9799 6.7994 1143.0000 0.3254 

      10% 
FKM 

T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.0674809 3.943037159 6.659629044 2453.9 0.3989 

CP II 1.399143701 3.122382836 5.719889165 2544.8 0.7387 

CP III* 0 0 0 0 0 

Média 2.0674809 3.943037159 6.659629044 2453.9 0.3989 

 

(*)  Pasta não foi mecanicamente estável ou houve quebra acidental do corpo de prova, 

portanto foi desconsiderada. 
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Exemplo de gráficos correspondentes às propriedades mecânicas da pasta 5%FKM-7D. 
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Valores mecânicos das pastas aditivadas* com FKM e curadas em 28 dias com clico térmico. 

Quatro dias a 47ºC e três dias a 300ºC e 2000 Psi (HPHT). 

 

 

0% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.7654 5.1683 10.2402 977.94 0.3531 

CP II* 0.0000 0.0000 0.0000 0   

CP III 2.008356369 5.034219762 9.552624626 825.61 0.3503 

Média 1.2579 3.4008 9.8964 901.7750 0.3517 

      2% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 1.7129 5.3276 10.7303 1527.8 0.3622 

CP II 3.0722 6.3960 11.2759 980.49 0.3693 

CP III 1.749175231 5.144355466 10.19187964 1517.5 0.3665 

Média 2.1781 5.6226 10.7327 1522.6500 0.3677 

      5% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.2081 5.0188 9.6884 857.86 0.368 

CP II 2.5176 5.3497 9.5509 776.95 0.3704 

CP III* 0 0 0 0 0 

Média 2.3628 5.1842 9.6196 817.4050 0.3694 

      7% FKM T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.0377 5.2902 10.1418 1462.2 0.3733 

CP II 2.0860 5.1717 9.8098 524.17 0.3705 

CP III 2.004063771 4.609185961 8.487135177 1574.2 0.3714 

Média 2.0426 5.0237 9.4796 1186.8567 0.3710 

      10% 
FKM 

T ' (MPA) T 40% (MPA) T máx (MPA) E sec Poisson 

CP I 2.0300 4.0300 7.7370 951.38 0.3182 

CP II 1.9805 3.6705 6.1272 699.75 0.3205 

CP III* 0 0 0 0   

Média 2.0053 3.8503 6.9321 825.5650 0.3191 

 

(*)  Pasta não foi mecanicamente estável ou houve quebra acidental do corpo de prova, 

portanto foi desconsiderada. 
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DSC comparativo entre FKM e pastas aditivadas com FKM em diversas condições indicando 

os processos endotérmicos envolvidos após a cura. 
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