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RESUMO

Com o intuito de adaptar o cimento Portland para poço a condições de alta temperatura
e gradientes térmicos, a aplicação de aditivos de natureza polimérica pode ser uma
forma de melhorar seu comportamento termomecânico. O vapor que é normalmente
injetado no processo de ciclagem témica fica em torno de 300°C, o que pode danificar a
bainha de cimento naturalmente frágil, seja durante injeção ou resfriamento, como
resultado da incompatibilidade de expansão térmica entre a bainha de cimento e o
revestimento de aço. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da adição de diferentes
concentrações de poliuretana (PU) nas propriedades termomecânicas de pastas de
cimento submetidas a temperaturas de até 300°C e pressão de 3kpsi (20,7 MPa). Foram
preparadas formulações aditivadas com 1 gpc (0,052 kg), 2 gpc (0,102 kg) and 3 gpc
(0,153 kg) de poliuretana, denominadas respectivamente de PU1, PU2 e PU3. Também
foi preparada uma pasta padrão (sem PU). As pastas foram curadas por 14 dias , 28 dias
e 90 dias, sendo que durante os últimos três dias de cada uma das curas as amostras
passaram pelas condições de ciclagem térmica na temperatura de até 300 ºC e pressão
de 3 kpsi. As propriedades mecânicas das pastas curadas foram analisadas por
resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, frequência de
ressonância para o cálculo do coeficiente de Poisson e ensaio ultrassônico para o cálculo
do módulo de elasticidade. As propriedades térmicas foram investigadas através do
coeficiente de expansão térmica linear (CET) no ensaio de dilatometria e também por
meio do analisador das propriedades térmicas no estudo da capacidade térmica,
condutividade térmica e do calor específico nas pastas em todos os tempo de cura.
Realizou-se também análise termogravimétrica (TG) para monitorar a variação de
massa nas mesmas condições temperatura e taxa de aquecimento da dilatometria. As
amostras foram caraterizadas, ainda, por difração de raios X (DRX) e microscopia
eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV - FEG). Os resultados de
resistência à compressão e de resistência à tração demonstraram leve redução de valores
com adição de poliuretana e com 90 dias de cura o padão de comportamento das
composições foi similar ao com 14 e 28 dias. Com 28 dias de cura, as amostras
apresentaram bom comportamento elástico, evidenciado pelos valores do módulo de
elasticidade e do coeficiente de Poisson, 16,5 GPa e 0,22 (a pasta de referência obteve
17,6 GPa de módulo elástico e Poisson de 0,20). Após 28 e 90 dias, as amostras
apresentaram somente elevados picos de xonotlite, fase que confere maior estabilidade
ao cimento de acordo com dados da literatura. A presença de poliuretana também afetou
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o coeficiente de expansão térmica dos materiais no ensaio de dilatometria, uma vez que
sua presença diminui a cinética de hidratação das amostras. Dessa forma, os resultados
mostraram que as propriedades termomecânicas das formulações aditivadas com PU
foram satisfatórios comparados com a pasta padrão, principalmente com 28 e 90 dias de
cura, apresentando melhor estabilidade na caracterização cristalográfica e morfológica,
no estudo da resistência à compressão e à tração, no comportamento plástico (elástico) e
dilatométrico, pois diminuíram a incompatibilidade térmica entre a bainha de cimento e
o revestimento de aço. Além disso, reduz o comportamento frágil do cimento,
contribuindo de maneira geral para o comportamento termomecânico do material da
bainha submetido a altas temperaturas e gradientes.

Palavras – chave: Cimentação; Pastas de cimento; Propriedades termomecânicas; Alta
temperatura; Expansão térmica; Poliuretana (PU).
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EFFECT OF THE ADDITION OF POLYURETHANE (PU) IN THE
THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT PASTES

SUBJECT TO HIGH TEMPERATURES.

ABSTRACT

In order to adapt Portland cement to well at high temperature conditions and thermal
gradients, the application of additives of polymeric nature can be a way to improve their
thermomechanical behavior. Steam that is normally injected into the thermal cycling
process is around 300 °C, which can damage the naturally fragile cement sheath, either
during injection or cooling, as a result of incompatibility of thermal expansion between
the cement sheath and Steel coating. The objective of this work is to evaluate the effect
of the addition of different polyurethane (PU) concentrations on the thermo-mechanical
properties of cement sluuries submitted to temperatures of up to 300 ° C and 3 kpsi
(20.7 MPa) pressure. Additive formulations were prepared 1 gpc (0.052 kg), 2 gpc
(0.102 kg) and 3 gpc (0.15 kg) of polyurethane, respectively named PU1, PU2 and PU3.
A standard paste (without PU) was also prepared. The slurries were cured for 14 days,
28 days and 90 days, and the last three days of each cure were subjected to thermal
cycling conditions at a temperature of up to 300 ° C and a pressure of 3 kpsi. The
mechanical properties of the cured slurries were analyzed by compressive strength,
tensile strength by diametrical compression, resonance frequency for the calculation of
the Poisson's coefficient and ultrasonic test for the calculation of the modulus of
elasticity. The thermal properties were investigated by the study of the behavior of the
coefficient of linear thermal expansion (TSC) in argon atmosphere, with the thermal
properties analyzer the study of thermal capacity, thermal conductivity and specific heat
in the pastes at all curing times and also by the thermogravimetric (TG) analysis to
monitor the mass variation under the same conditions temperature and heating rate of
the dilatometry. The samples were also characterized by X - ray diffraction (XRD) and
field emission scanning electron microscopy (SEM - FEG). The results of compressive
strength and tensile strength showed a slight reduction of values with addition of
polyurethane and with 90 days of cure the behavior pattern of the compositions was
similar to those at 14 and 28 days. After 28 days of curing, the samples presented a
good elastic behavior, evidenced by the modulus of elasticity and the Poisson
coefficient, 16.5 GPa and 0.22 (reference sllury obtained 17.6 GPa of elastic modulus
and Poisson of 0.20). After 28 and 90 days, the samples showed only high xonotlite
peaks, which gives higher cement stability according to literature data. The presence of
polyurethane also affected the coefficient of thermal expansion of the materials in the
dilatometry test, since its presence decreases the hydration kinetics of the samples. Thus,
the results showed that the thermomechanical properties of PU formulations were
satisfactory compared to the standard paste, mainly with 28 and 90 days of curing,
presenting better stability in the crystallographic and morphological characterization, in
the study of the compressive and tensile strength, in the plastic (elastic) and dilatometric
behavior, as they decreased the thermal incompatibility between the cement sheath and
the steel coating. In addition, it reduces the brittle behavior of the cement, contributing
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in general to the thermomechanical behavior of the sheath material subjected to high
temperatures and gradients.

Keywords: Cementing; Cement slurries; Thermal properties; High temperature;
Thermal expansion; Polyurethane (PU).
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Capítulo 1: Introdução geral
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Organização da tese
Em cinco capítulos encontra-se organizado o presente trabalho de conclusão de

doutorado. No primeiro capítulo introdutório é justificado e descrito a problemática,

evidenciando a motivação de realização do estudo, acompanhado dos objetivos geral e

específicos almejados nesta investigação experimental.

Destaca-se no segundo capítulo uma fundamentação teórica acerca dos conceitos

e definições na cimentação de poços aplicada na indústria petrolífera, relatando um

pequeno histórico da cimentação, as características do cimento Portland (hidratação,

composição química, aditivos e processo de preparação, modelagem e tempo de cura do

material cimentício). As propriedades mecânicas e térmicas investigadas em pastas de

cimento e o método de injeção cíclica de vapor também são explicados no capítulo dois,

bem como também trás uma breve cronologia de estudo e pesquisa sobre o método de

injeção cíclica de vapor.

No terceiro capítulo, que trata sobre os materiais e métodos, são apresentados

inicialmente os programas de computação numérica e científica utilizados no

processamento dos dados gerados a partir dos ensaios laboratoriais realizados. Um

fluxograma experimental é demonstrado logo no início deste capítulo enfatizando todo

o procedimento de definição de 4 pastas de cimento Portland e suas respectivas

composições, preparação dos moldes seguidos das estratégias de pesagem, mistura e

acomodação. É descrito também o mecanismo de cura das amostras para a execução de

cada um dos testes laboratoriais propostos para o processamento das propriedades

termomecânicas das formulações investigadas para, em seguida, realização das análises

e posterior discussão dos resultados de cada ensaio no capítulo seguinte, mais

precisamente dos inovadores/inéditos resultados do teste de dilatometria com PU em

condições de ciclagem térmica.

Os resultados de cada um dos ensaios laboratoriais efetuados encontram-se no

capítulo quatro, bem como também a fundamentação da discussão em concordância

com a literatura dos dados gerados, analisados e processados em todos os ensaios. Por

fim, no quinto e último capítulo, são apresentadas conclusões e considerações finais,

principalmente em relação a contribuição da tese, assim como também as sugestões

para trabalhos futuros.



23

1. Justificativa da tese

Os métodos térmicos têm sido amplamente utilizados em todo o mundo para

melhorar a produção de óleos pesados. Os aquecedores de fundo, combustão in situ,

injeção de fluidos quentes, tais como contínua ou injeção cíclica de vapor são algumas

das técnicas utilizadas para reduzir a viscosidade do óleo e aumentar a produção

(ICHIM & TEODORIU, 2017). A injeção de vapor cíclico ocorre em três estágios, ou

seja, injeção de vapor, imersão e produção (ALVAREZ & HAN, 2013). O vapor é

normalmente injetado em torno de 300°C, o que pode danificar a bainha de cimento

naturalmente quebradiça (baixa tenacidade), seja durante injeção ou resfriamento, como

resultado da incompatibilidade de expansão térmica entre a bainha de cimento e o

revestimento de aço. Os coeficientes típicos de expansão térmica dos invólucros de aço

são de cerca de 13 x 10-6 °C-1, ao passo que o cimento do poço de óleo é

aproximadamente 9-10 x 10-6 °C-1 no estado saturado de água (CHOUGNET-

SIRAPIAN et al, 2011).

De acordo com Costa et al (2017) a injeção de vapor é aplicada para reduzir a

viscosidade do óleo pesado, aumentando sua mobilidade e posteriormente aumentando

sua produção. Métodos térmicos de recuperação de petróleo pesado são amplamente

utilizados em muitos projetos em todo o mundo, como por exemplo: Kern Field na

Califórnia, EUA, Mene Grande na Venezuela, o Athabasca Oil Sands em Alberta,

Canadá, o Campo Surplacul de Barcau na Romênia e Região Nordeste no Brasil

(ICHIM e TEODORIU, 2017).

O cimento Portland especial que é usado na cimentação de poços HPHT (High

Pressure, High Temperature), injeção de vapor ou em poços geotérmicos é conhecido

por apresentar um comportamento de retrocesso da força de resistência a uma

temperatura crítica superior de 230°F (~110°C). O cimento possui menor coeficiente de

expansão térmica se comparado aos do aço que compõe o revestimento metálico,

fazendo com que o revestimento se aqueça e expanda mais rapidamente que a bainha de

cimento, gerando, assim, gradientes de temperatura e tensões térmicas entre eles. Estes

efeitos ocasionam a propagação de trincas e o surgimento de fissuras na bainha, além da

perda de aderência entre a bainha e o revestimento, ocasionando perda de isolamento

mecânico (BU et al, 2017).

Quando expostos a uma condição de alta temperatura, os produtos hidratados de

cimento Portland sofrem um processo de transformação química e microestrutural no

material. Segundo Bu et al (2017), para os materiais à base de cimento, o Coeficiente de
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Expansão Térmica (CET) é o parâmetro principal que caracteriza suas propriedades de

expansão térmica. O CET do cimento está relacionado ao teor de umidade, umidade

relativa interna, porosidade e desenvolvimento dos produtos de hidratação do cimento.

De acordo com Garcia et al (2002), uma técnica bastante adequada para avaliar o

CET, bem como também mudanças microestruturais é a dilatometria, pois permite

acompanhar, em tempo real, a evolução das transformações em termos das variações

dimensionais que ocorrem em uma amostra submetida a um ciclo térmico. Também e

de fundamental importância a identificação das fases cristalográficas quimicamente

formadas, a microestrutura e distribuição de poros nestas condições extremas de

temperatura tornam-se essencial para o entendimento do comportamento de materiais

cimentícios.

A bainha de cimento exerce um papel importante no poço de petróleo,

promovendo à estabilidade do poço, a sustentação do revestimento, a proteção contra a

corrosão e evitando a comunicação dos fluidos entre as zonas. A integridade do poço de

petróleo é um elo essencial e chave para o desenvolvimento e exploração de petróleo

pesado. Segundo Bu et al (2017), a integridade da bainha de cimento é crucial para a

integridade do poço e o isolamento zonal, o que evita que fluidos indesejados, como

óleo, gás ou vapor, fluam para o poço.

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

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

significativas mudanças. Se o material não é propriamente projetado para suportar altas

temperaturas, a bainha de cimento pode ter sua resistência reduzida e acrescida sua

permeabilidade, fenômeno este que ocorre na fase C-S-H, o qual foi descrito por

Swayze em 1954 e denominado de retrogressão (SALIM e AMANI, 2013). Investigar

as propriedades térmicas da bainha de cimento para o entendimento do seu

comportamento quando submetida às altas temperaturas é fundamental para o

melhoramento de tais propriedades.

Estudar o comportamento termomecânico do cimento Portland em altas

temperaturas através do desenvolvimento de pastas de cimento Portland mais resistentes

e que suportem condições de ciclagem térmica é de fundamental importância para

estruturação da indústria petrolífera. Aumentar o coeficiente de expansão térmica e

melhorar o comportamento plástico das pastas de cimento pode ser alcançado pela

adição de materiais plásticos resistentes à temperatura, tais como látex, incluindo

poliuretana, destaca-se nos trabalhos de Artiolli & Bullard (2013), Jiang et al. (2016),
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Zhang & Sum (2018) e Souza et al (2018). A adição de misturas poliméricas ao cimento

Portland é conhecida por afetar a cinética de hidratação, estendendo assim o tempo de

pega e a formação de fases cristalinas responsáveis, por exemplo, pela resistência a altas

temperaturas , como no caso da tobermorite e da xonotlite (JINHUI et al, 2017).

Alguns outros estudos foram realizados nas condições do processo de injeção

cíclica de vapor, como o de Bezerra et al (2006), que estudou compósitos de cimento

Portland aditivados com biopolímero observando as propriedades previstas nas normas

brasileiras e especificadas pela indústria do petróleo. Freitas (2008) aditivou suas

formulações com polímero não aquoso, usando látex, contribuindo significantemente

para redução do dano causado pela injeção de vapor sobre a bainha de cimento,

melhorando as condições de segurança do poço de petróleo e a recuperação de óleos

pesados. Paiva (2008) investigou formulações geopoliméricas com adições de sílica

ativa e fibra de volastonita, e, comparando-as às pastas convencionais com látex

utilizadas na prática em poços com injeção de vapor. Verificou-se o melhor

desempenho mecânico e estrutural das pastas aditivadas com látex para temperaturas de

até 204 °C e das pastas geopoliméricas acima de 260 °C. Correia (2010) realizou um

estudo utilizando modelo 2D axissimétrico em elementos finitos para validar resultados

experimentais de ensaios de pastas de cimento aditivadas com polímeros, fibras e

compósitos. Já Costa et al (2017) utilizou 4 tipos diferentes de proporções da sílica nas

pastas de cimento para suportar alta temperatura de 300°C.

Os modelos utilizados nas pesquisas mencionadas anteriormente foram

significativamente eficientes na fase operacional dos cálculos das tensões na bainha de

cimento de poços petrolíferos e em condições de carregamento distintas. No entanto, a

avaliação dos efeitos da adição da Poliuretana (PU), material de natureza polimérica e

não-iônico, em pastas de cimento de Portland na investigação das propriedades

termomecânicas, mais precisamente do coeficiente de expansão térmica (CET) em

condições de injeção cíclica de vapor, em nenhuma das pesquisas mencionadas foi

objeto de estudo.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o efeito da adição de diferentes

concentrações de poliuretana (PU) nas propriedades termomecânicas de pastas de

cimento com 14, 28 e 90 dias de cura submetidas a temperaturas de até 300°C e pressão

de 3kpsi, típicas temperatura e pressão aplicadas em poços de petróleo que estão
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sujeitos a injeção cíclica de vapor.

1.2.2 Objetivos específicos

(i) Avaliar o efeito da adição da poliuretana nas pastas de cimento através da

caracterização cristalográfica e formação do filme polimérico pelos métodos de difração

de raios X (DRX) e MEV-FEG;

(ii) Avaliar as propriedades mecânicas de resistência à compressão e de

resistência à tração nas formulações do material cimentício investigadas pela realização

dos ensaios de resistência à compressão com auxílio de extensômetros e do ensaio de

resistência à tração por compressão diametral, respectivamente;

(iii) Avaliar se a PU mantém suas características após a cura nas condições de

ciclagem térmica;

(iv) Avaliar o comportamento plástico (elástico) e também mecânico nas

amostras pela realização dos ensaio de frequência de ressonância e ultrassônico para o

estudo do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson, respectivamente.

(v) Avaliar a influência da adição do polímero nas propriedades térmicas e em

especial na investigação do coeficiente de expansão térmica (CET) nas pastas de

cimento frente às ações típicas do processo de injeção cíclica de vapor através da

realização do ensaio de dilatometria;

(vi) Avaliar a variação da perda de massa em função da temperatura nas

formulações pela Análise termogravimétrica (TG) nas mesmas condições do ensaio de

dilatometria.

1.7 Inovação/contribuição da tese

O presente estudo vem colaborar com o avanço do conhecimento das

propriedades termomecânicas de pastas de cimento Portland aditivadas com diferentes

concentrações de poliuretana em comparação a uma pasta padrão em condições típicas

do processo de injeção cíclica de vapor.

Dessa forma, o trabalho tem a pretensão de contribuir e inovar através da

avaliação da influência da adição do aditivo polimérico em estudo pela investigação das

propriedades térmicas, mais precisamente do coeficiente de expansão térmica (CET) na

taxa de aquecimento de 2ºC/min até a temperatura de 300°C no ambiente da

dilatometria nas pastas de cimento, frente a temperatura típica do processo de injeção

cíclica de vapor, diminuindo a incompatibilidade térmica entre a bainha de cimento e o

revestimento de aço.
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Capítulo 2: Fundamentação teórica
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2. O petróleo e o processo de exploração de um poço petrolífero
Sendo uma fonte de energia não-renovável e de origem fóssil, o petróleo, líquido

oleoso, foi formado ao longo de milhões de anos no subsolo, em profundidades

variáveis, com acumulações de poucos metros da superfície terrestre quanto a mais de

três mil metros de profundidade. Com cor variando segundo a origem, oscilando do

âmbar ao negro e sua constituição química abundante em hidrocarbonetos (HC)

(PELIPENKO & FRIGAARD, 2004).

É na atualidade a principal fonte de energia da terra. Quando encontrado na

natureza está nos poros das rochas, chamadas rochas reservatórios, cuja permeabilidade

permite sua produção. Por possuir uma densidade relativa média de 0,8, menor do que a

da água e inferior à das rochas presentes constituem o subsolo, o petróleo tende a migrar

para a superfície. Caso, no seu deslocamento, encontrar uma estrutura impermeável que

não facilite sua migração e possibilita seu confinamento, produz um reservatório de

petróleo (THOMAS, 2004).

Todo o processo envolvido na exploração de um poço de petróleo depende de

inúmeros fatores, desde o tipo de solo até a profundidade do mesmo. São 4 as fases de

vida de uma poço de petróleo, que são a perfuração, a completação, a produção e por

fim, o abandono. Os poços de petróleo são classificados de acordo com a geometria de

escavação, podendo ser vertical, direcional e horizontal (NELSON & GUILLOT, 2006).

2.1 O revestimento do poço de petróleo

Logo no começo da fase de perfuração de poços de petróleo é identificado a

necessidade de proteção das paredes através de um revestimento total ou parcial. Na

atualidade são utilizados tubos de aço, mas antes disso, inúmeras alternativas para o

revestimento foram testadas, desde alvenarias rudimentares e proteções de madeira,

como as utilizadas no poço de Drake a tubos de ferro fundido (NELSON & GUILLOT,

2006).

Através da perfuração da terra o poço é criado e em seguida é retirado material

ocasionando um diferencial de pressão que pode provocar o fechamento do poço. É

importante saber que o projeto de um poço executa-se em fases, cujo número depende

das características das zonas a serem perfuradas e da profundidade prevista ao final.

Com a descida de cada uma das colunas de revestimento é concluída as etapas

da perfuração, seguindo posteriormente para a cimentação, sendo a composição de cada

coluna função das solicitações previstas durante sua descida no poço e ao longo de sua
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vida útil. De acordo com Thomas (2001), a fabricação e manuseio dos tubos de

revestimento são padronizados pela API e suas recomendações são seguidas pelos

países do ocidente.

Nos seus inscritos Nelson & Guillot (2006) e Thomas (2001) destacam que o

número de fases e o comprimento das colunas de revestimento são dependentes das

pressões de poros e de fratura previstas, que indicam a possibilidade da prisão da coluna,

ocorrência de kicks, desmoronamento das paredes do poço ou perda do fluido de

perfuração para as formações. É necessário primordialmente observar no projeto de

perfuração de poços as características da área, possibilidade de perdas de circulação,

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

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

as fases.

Na Figura 1 apresenta-se as divisões de uma coluna de revestimento, que são:

revestimento condutor (com a finalidade sustentar sedimentos superficiais não

consolidados), revestimento de superfície (serve para estabilizar e também de base de

apoio para os equipamentos de segurança da cabeça do poço), revestimento

intermediário (finalidade é isolar e proteger zonas de alta ou baixa pressão),

revestimento de produção (finalidade de permitir a produção do poço) e por final, o line

de produção que pode substituir o revestimento de produção ou até mesmo o

revestimento intermediário.

Figura 1 - Esquema do revestimento do poço.

Fonte: Souza (2017).



30

Dentre as principais funções das colunas de revestimento, estão segundo

Thomas (2004) e Nelson & Guillot (2006): Prevenir o desmoronamento das paredes do

poço; Evitar a contaminação de água potável dos lençóis freáticos mais próximos à

superfície; Permitir o retorno do fluido de perfuração à superfície; Prover meios de

controle de pressões dos fluidos; Permitir a aplicação de pressão adicional desde a

superfície; Permitir a adoção de sistema do fluido de perfuração diferente mais

compatível com as formações a serem perfuradas adiante; Impedir a migração dos

fluidos das formações; Sustentar os equipamentos de segurança da cabeça do poço;

Sustentar outra coluna de revestimento e alojar os equipamentos de elevação artificial.

As colunas de revestimento têm por características indispensáveis a estanqueidade,

resistência compatível com as solicitações, dimensões compatíveis com as atividades

futuras, resistência à corrosão e a abrasão, apresentar facilidade de conexão e ter a

menor espessura possível.

Seguindo a normativa da API, fatores de segurança são aplicados, com o intuito

de minimizar o risco de falha da coluna por influências de fatores não ponderados e o

projeto de dimensionamento das colunas de revestimento devem considerar a

capacidade mínima resistente que os tubos podem suportar. Para Thomas (2001), ao se

dimensionar uma coluna de revestimento é fundamental levar em consideração o

volume de gás que deve ter invadido o poço, assim como também às pressão de poros e

de fratura da formação rochosa a ser perfurada, bem como o tipo de fluido que ficará no

anular do revestimento e em seu interior.

2.2 Cimentação de poços

Como a cimentação é uma das intervenções de maior importância executadas em

poços de petróleo, o seu estudo é de grande relevância para o desenvolvimento da

indústria de petróleo. Realizada após o final de cada etapa da perfuração (de acordo com

o projeto) tem por objetivo principal compor a vedação entre as zonas permeáveis ou,

até mesmo, em um único intervalo permeável, impedindo a intercomunicação de fluidos

da formação que ficam por trás do revestimento, bem como propiciar suporte à coluna

de revestimento (VLACHOU et al, 1997).

O espaço anular é cimentado através do bombeamento da pasta de cimento

transportada por meio do espaço da tubulação de revestimento. Ao término da pega,

necessariamente a pasta de cimento deve ficar fortemente aderido à superfície externa

do revestimento e à parede do poço, nos intervalos definidos no planejamento do poço.

(THOMAS, 2004).
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2.2.2 Uma breve História da cimentação de poços

A atividade da cimentação de poços, através de registros históricos, iniciou-se

no Estados Unidos no Estado da Califórnia no ano de 1883, ocorrendo a utilização de

cimento em poço de petróleo. No entanto, a aplicação de cimento Portland apenas

começou em 1902 no campo Lompoc, também Califórnia e neste período, o tempo de

espera para o endurecimento do cimento era de 28 dias..

No ano de 1910, Almond Perkins fez uma operação de cimentação com dois

tampões, sendo um atrás da pasta e o outro na frente com o intuito de evitar a

contaminação durante o deslocamento por água do fluido de perfuração. Almond fez o

patenteamento desta operação.

A primeira companhia de serviço especializada no ramo da cimentação de poços

petrolíferos , chamada de companhia Perkins, localizava-se na cidade de Los angeles

em 1918. Já em 1919, foi construída a Companhia de serviço Halliburton, no Norte da

Califórnia, ainda operando atualmente. Esta empresa acabou executando a pioneira

cimentação de poços nos Estados Unidos em 1920 e não na Califórnia, mas em

Oklahoma, com a pasta de cimento endurecida depois de 10 dias.

Erle P. Halliburton patenteou o “jet mixer”, no ano de 1922. O “jet mixer” é

um misturador automático com jatos que aumentou as possibilidades de ampliação do

sistema operacional, fato que motivou inúmeras empresas de cimentação passarem a

utilizar a prática de revestimentos cimentados.

No ano seguinte, em 1923, europeus e fabricantes americanos de cimento

passaram a fabricar cimentos especiais para a indústria petrolífera, onde certas

características das suas pastas foram sendo manipuladas e melhoradas com o passar do

tempo no que diz respeito ao endurecimento da pasta. Foi possível a redução com o

surgimento dos aditivos químicos, que em 1946 já ficava endurecida com 72 horas o

tempo de pega e de 24 a 36 horas posteriormente.

Continuando com o andamento dos fatos históricos, em 1926, a Barnsdall Oild

Company, possibilitou a incorporação de acessórios fundamentais para a atividade

operacional da cimentação de poços. A construção do primeiro laboratório em

cimentação ocorreu em 1929.

Nos anos seguintes aprimorou-se a sua técnica em termos de equipamentos e

processo. Em 1948 realizou-se o primeiro estudo efetivo sobre as técnicas de

deslocamento de pasta. No ano de 1964, foram inseridas as pastas de cimento mais
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pesadas, ou seja, diminuindo-se o nível de concentração de água para atingir-se um

ganho na resistência à compressão. Na contemporaneidade, as pastas podem se manter

fluidas por certo tempo, permitindo seu deslocamento em poços profundos a elevadas

temperaturas e pressões.

2.2.3 Os diferentes tipos de cimentação

A seguir, é apresentado os diferentes tipos de cimentação de poços , destacando

sua importância e características que fundamentam cada uma na operação em poços de

petróleo, que são a cimentação primária e a cimentação secundária.

2.2.3.1 Cimentação primária

A cimentação principal efetuada precisamente ao fim da descida de cada coluna

de revestimento no poço é chamada de cimentação primária. Os parâmetros do poço são

detectados pela perfilagem, ou seja, sua qualidade frequentemente é diagnosticada

através de perfis acústicos corridos por dentro do revestimento que são posteriormente

interpretados.

Nesta técnica, o objetivo básico é a agregação de uma pasta de cimento não-

contaminada em um ponto (posição) pré-determinada no espaço anular entre o poço e a

coluna de revestimento, de maneira a atingir-se o cravamento, o fechamento (vedação)

eficiente e permanente deste anular. Estas operações são previstas no planejamento de

perfuração e operacionalizada em todas as fases de vida do poço. (PELIPENKO &

FRIGAARD (2004); THOMAS (2001)). A Figura 2 mostra o perfil de um poço e seu

esquema de revestimentos.

Figura 2 - Esquema de Revestimento de poços.

Fonte: Thomas (2004).

O objetivo da cimentação primária é de produzir um selo hidráulico

impenetrável cimentoso no espaço anular. No entanto, esta atividade ao longo de sua
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execução passa por algumas situações problemáticas, como: fluxo de gás ascendente,

entrada de gás na coluna de pasta, densidade incorreta, contração volumétrica,

gelificação prematura, entre outros. (SANTOS JÚNIOR (2006); PELIPENKO &

FRIGAARD (2004)).

Mesmo com toda prudência e os avanços da tecnologia no processo de uso da

pasta de cimento em todas as fases de cimentação, muitas vezes ocorre que sua

realização não é eficaz em todo o poço, necessitando de um novo tratamento de

cimentação. Este tratamento é denominada de cimentação secundária. (MARINHO,

2004).

2.2.3.2 Cimentação secundária

Operações emergenciais de correção em poços de petróleo decorrentes de

tratamentos da cimentação primária que não obtiveram sucesso é chamado de

cimentação secundária. As correções das deficiências são de extrema necessidade para

boa operacionalização, ou seja, para o prosseguimento de funcionamento, pois sem o

devido isolamento hidráulico entre as formações permeáveis, pode ocasionar danos ao

poço. (THOMAS, 2004). Entre as operações de cimentação secundária as de maior

destaque são:

2.2.3.3. Tampão de Cimento

Constitui-se no bombeamento de determinado volume de pasta para o poço, com

o objetivo de tamponar um trecho do percurso danificado (com necessidade de

correção). O tampão de cimento é usado em situações da ausência de circulação,

abandono total ou parcial do poço, base para desvios, compressão de cimento,

impossibilitando o fluxo de fluidos por meio de canhoneados entre a formação e o

interior do revestimento (MOTA, 2003). A Figura 3 (a) e (b) demonstram duas

situações de como são aplicados os tampões de cimento.

2.2.3.4 Recimentação

Quando o topo do cimento não atingir a altura prevista no espaço anular. realiza-

se a operação de recimentação. O revestimento é canhoneado em dois pontos com

profundidades diferentes. Esta operação somente é possível quando alcança-se a

circulação pelo espaço anular, através destes canhoneios. Para possibilitar a circulação

com retorno, a pasta é bombeada por meio da coluna de perfuração, equipada de

obturador (packer) que viabiliza a pressurização necessária para a movimentação da

pasta pelo anular (MOTA, 2003).
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Figura 3 - Situações de tampão aplicadas em cimento Portland. (a) Tampão de
Abandono e (b) tampão de cimento.

Fonte: Thomas (2004).

2.2.3.5 Squeeze ou compressão de cimento

No momento que não é possível a circulação da matriz cimentícia no poço,

utiliza-se do procedimento denominado de Squeeze, como ilustra a Figura 4. Consiste

na injeção forçada de cimento sob pressão, objetivando corrigir localmente a

cimentação primária; tamponar canhoneados em zonas produtoras, para diminuir ou

eliminar a produção de fluidos indesejáveis; sanar vazamentos na coluna de

revestimento (THOMAS, 2004). Com exceção em vazamentos, o revestimento é

canhoneado antes da compressão propriamente dita.

Figura 4 - Técnica do tampão balanceado.

Fonte: Thomas (2004).

2.3 Características das pastas de cimento Portland e materiais

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico, ou seja, suas reações iniciam-

se quando seus grãos são hidratados, formando subprodutos que, após o endurecimento

da pasta, são resistentes às ações da água.
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O Cimento Portland é o exemplo mais comum de cimento hidráulico, isto é, ele

não só endurece através de reações com a água, como também resulta em um material

resistente a água. Esses cimentos desenvolvem a resistência compressiva em

conseqüência da hidratação, implicando em reações químicas entre a água e a presença

de compostos no cimento.

A pega e o endurecimento ocorrem não só se a mistura de cimento/água for

deixada ao ar livre, mas também quando submerso em água. O desenvolvimento da

resistência é previsível, uniforme e relativamente rápido. Esses cimentos, também

apresentam baixa permeabilidade e são quase insolúveis em água, por isso, o contato

com água não deteriora o material endurecido. Tais atributos são essenciais a um

cimento para realizar e reparar o isolamento zonal (NELSON & GUILLOT, 2006).

O processo de hidratação do cimento Portland pode ser entendido como a

estabilização pela água dos minerais do clínquer, metaestáveis a temperatura ambiente,

gerando um arranjo mineralógico distinto, constituído predominantemente por fases de

baixa cristalinidade como o C-S-H (proporções variáveis de CaO, SiO2, e H2O),

etringita (Ca3Al2O6.3CaSO4.32H2O) e portlandita (Ca(OH)2) (KIHARA e

CENTURIONE, 2005).

Seu principal constituinte é o clinquer, o qual é obtido pelo processo de

calcinação a aproximadamente 1450 ºC, da mistura de calcário, argila e possíveis

adições de corretivos químicos de natureza silicosa, aluminosa ou ferrífera.

A rocha calcária é extraída das jazidas, britada e moída, sendo então misturada,

em proporções definidas pelo fabricante, com a argila, também moída, formando uma

mistura denominada “cru”. Após o processo de homogeneização, essa mistura é

submetida a um forno giratório com temperaturas internas que alcançam, em média,

1450 ºC. Esta calcinação proporciona a formação do clínquer, o qual é retirado do

forno e resfriado bruscamente para uma temperatura entre 50 °C e 70 ºC. Este material,

que se apresenta em forma de pelotas, passa por um processo de moagem final

juntamente com o gesso, que tem por finalidade regular o tempo inicial de pega, e

outras adições como escórias minerais, pozolanas, filler calcário, em proporções

definidas de acordo com as características e tipo de cimento que se deseja obter.

2.3.1 Composição química do cimento Portland

Apesar de consistir essencialmente da união de vários compostos de cálcio, o

cimento Portland apresenta em testes de análises químicas de rotina, resultados

expressos em óxidos dos elementos presentes. Além disso, costuma-se expressar os
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compostos individuais dos óxidos do clínquer através das abreviações apresentadas na

Quadro 1.

Quadro 1 - Componentes do Cimento Portland expressos como compostos
individuais dos óxidos do clínquer e suas abreviações.

Óxido Abreviação Compostos Abreviação

CaO C

Fonte: (MEHTA e MONTEIRO,1994).

Na realidade, os silicatos dos cimentos não são compostos puros, mas contém

pequenas quantidades de óxidos secundários em solução sólida. Estes óxidos têm

efeitos significativos nos arranjos atômicos, nas formas cristalinas e nas propriedades

hidráulicas dos silicatos. Dos quatro componentes principais designados na química do

cimento pelas letras C, S, A e F, derivam os compostos fundamentais mais complexos

que determinam as propriedades do cimento, são apresentados no quadro 2.

Além dos compostos principais, relacionados no Quadro 1, existem os

compostos secundários, que correspondem a uma pequena percentagem da massa de

cimento, como MgO, TiO2, MnO2, K2O e Na2O. Dois deles devem ser analisados com

um pouco mais de atenção, são: os óxidos de sódio (Na2O) e de potássio (K2O), álcalis

que reagem com alguns agregados e o produto dessa reação provoca a desintegração do

concreto e influenciam no aumento da resistência do cimento.
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Quadro 2 - Principais componentes da química do cimento.

Componente
químico do
cimento Finalidade

Silicato tricálcico
(C3S)

Principal componente do cimento, responsável pela resistência
mecânica inicial (1 a 28 dias). Têm hidratação iniciada em
poucas horas após o contato com a água e a quantidade de calor
desprendida é inferior ao C3A.

Silicato dicálcico
(C2S)

Reage lentamente com a água e libera baixo calor de
hidratação. Apresenta baixa resistência mecânica inicial, mas
contribui para a resistência ao longo do tempo.

Aluminato
tricálcico (C3A)

Reage rapidamente em contato com a água e cristaliza-se em
poucos minutos. É o constituinte do cimento que apresenta o
maior calor de hidratação. Controla a pega inicial e o tempo de
endurecimento da pasta, porém baixa a resistência aos sulfatos

Ferro-aluminato
tetracálcico (C4AF)

Componente responsável pela coloração cinzenta do cimento,
devido à presença de ferro. Este libera baixo calor de
hidratação e reage menos rapidamente com o C3A. Controla a
resistência a corrosão química do cimento.

Fonte: O autor.

2.3.1.1 Composição dos compostos do clínquer

O clínquer é comumente constituído principalmente de quatro fases clássicas

(C3S, C2S, C3A, C4AF) e a cristalização dessas fases acontece em função da composição

e finura da mistura de calcário com argila, do tratamento térmico (condições de

clinquerização e resfriamento) e das reações de fusão em fase sólida e líquida. Os

clínqueres industriais, apresentam também impurezas de elementos secundários como:

Cr, Na, Al, Fe, Mg, Ti, Mn, P e K sob forma de soluções sólidas. Regularmente,

aparecem outros dois compostos individualizados: o periclásio (MgO), em clinqueres

magnesianos, a cal livre (CaO), em clínqueres com alto teor de cal ou com problemas

no processo de fabricação (TAYLOR, 1998).

2.4 Cimentos adequados para poços de petróleo

A descoberta de que o tempo de espessamento da pasta de cimento a altas

temperaturas pode ser aumentado reduzindo-se o teor de C3A e a finura do cimento

Portland comum, levou ao desenvolvimento inicial dos cimentos de poços de petróleo.
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Mais tarde, foi observado que, para aplicações em temperaturas superiores a 82 °C, o

cimento deveria ser ainda mais retardado pela adição de lignossulfonatos, produtos de

celulose, ou sais ácidos. Também foi descoberto que no caso de temperaturas superiores

a 110 °C, a relação CaO/SiO2 do produto de hidratação do cimento deveria ser

diminuída para menos que 1,3 pela adição de pó de sílica, para alcançar alta resistência

após o endurecimento. Estas descobertas tornaram-se a base para o desenvolvimento de

aditivos e cimentos para aplicação na indústria de cimento em poços petrolíferos

(NELSON & GUILLOT, 2006).

O cimento para poços petrolíferos, cuja nomenclatura é CPP, é um tipo de

cimento Portland de aplicação específica, regulamentado pela NBR 9831 (2006). Em

sua composição não observam-se outros componentes além do clínquer e do gesso,

adicionado para retardar o tempo de pega. No processo de fabricação do cimento para

poços petrolíferos são tomadas precauções para garantir que o produto conserve as

propriedades de plasticidade necessárias em condições de pressão e temperatura

elevadas, observadas em grandes profundidades, durante a aplicação nos poços.

2.4.1 Classificação

Os cimentos são produzidos de forma a adquirir certos padrões químicos e

físicos que direcionam a sua aplicação. Para a indústria do petróleo, o Instituto de

Petróleo Americano – API – classificou os cimentos Portland em classes, designadas

pelas letras de A a J (Quadro 3), em função da composição química do clínquer, que

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

adequada a profundidade e a temperatura dos poços (NELSON & GUILLOT 2006). A

norma 10A do API apresenta nove classes de cimentos aplicáveis de acordo com a

profundidade, temperatura e pressão a que serão submetidos, conforme apresenta-e na

Quadro 3.

Quadro 3 - Classes do cimento Portland de acordo com a norma da API 10A.

Classe API Aplicação

Classe A Corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de
profundidade até 1.830m, quando não são exigidas condições
especiais.
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Classe B Aplicáveis a profundidades até 1.830m, em situações que
exigem de moderada a alta resistência a sulfato.

Classe C

Também aplicáveis a profundidades até 1.830m, em situações
que exigem elevada resistência inicial. Apresenta alta resistência
aos sulfatos.

Classe D

Aplicáveis a profundidades de 1.830m a 3.050m, sob condições
de temperatura moderadamente elevadas e altas pressões.
Apresenta alta resistência aos sulfatos.

Classe E

Aplicáveis a profundidades de 3.050m a 4.270m, sob condições
de pressões e temperatura elevadas. Apresenta alta resistência
aos sulfatos.

Classe F

Aplicáveis a profundidades de 3.050m a 4.880m, sob condições
de temperatura e pressões extremamente altas. Apresenta alta
resistência aos sulfatos.

Classe G e H

Aplicáveis a profundidades de até 2.440m, sem aditivos. Como
têm composição compatível com aditivos aceleradores ou
retardadores de pega, podem ser utilizados praticamente em
todas as condições previstas para os cimentos das classes A até
E. Por isso, são as classes mais utilizadas em cimentação de
poços de petróleo.

Classe J

Para uso como produzido, em profundidades de 3.660m até
4.880m, sob condições de pressão e temperaturas extremamente
elevadas.

Fonte: Adaptado de Thomas (2001), Nelson & Guillot (2006) e Meyer (2009).

2.5 Hidratação do cimento Portland

As reações transformadoras do cimento em agente ligante ocorrem na pasta de

cimento e água. A adição de água ao cimento dá início a uma série de complexas

reações de dissolução e a formação de novas fases hidratadas. Após algum tempo, em

função da trama estabelecida por essas novas fases geradas, obtém-se um produto com

apreciável resistência mecânica. Isso porque a reação química do cimento com água

conduz a produtos hidratados com características de pega e endurecimento. Por tratar-

se de uma mistura heterogênea de vários compostos, o processo de hidratação do

cimento consiste na ocorrência de reações simultâneas dos compostos anidros com a
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água, no entanto, essas reações não ocorrem com velocidade constante (mesma

velocidade) (NELSON & GUILLOT, 2006). Os aluminatos, responsáveis pelas

características de enrijecimento e pega, hidratam mais rápido que os silicatos,

responsáveis pelo endurecimento (MEYER, 2009).

Os silicatos de cálcio, que correspondem a 75% da composição do cimento,

reagem com a água formando silicatos de cálcio hidratados e hidróxido de cálcio, que é

responsável pelo pH alcalino da pasta de cimento. Entretanto o processo de hidratação

do cimento Portland revela detalhes extremamente complexos que na atualidade são

objeto de estudo. Dentre eles destacam-se os efeitos da temperatura, da finura do

cimento, das eventuais adições, da relação água/cimento, além das variações nas

características do clinquer Portland, suas oscilações de composições e as diferentes

reatividades das fases. Contudo, além de seus produtos de hidratação apresentarem

dimensões consideravelmente reduzidas (da ordem de micrometros), também

apresentam não raramente, baixos graus de cristalinidades e composição pouco definida.

(NELSON & GUILLOT, 2006).

2.6 Pega e endurecimento do cimento

Ao misturar-se certa quantidade de água ao cimento, obtém-se uma pasta

plástica, que perde plasticidade após certo tempo. Denomina-se tempo de início de pega

ao intervalo de tempo, entre a adição da água até o começo das reações com os

componentes do cimento. O tempo de pega é indicado pela elevação da temperatura e

também pelo aumento brusco de viscosidade da pasta. É apartir deste momento que o

material cimentício deixa de ser deformável a pequenas cargas e se torna um bloco

rígido, está caracterizado o final da pega. Logo após esta etapa, a massa de cimento

continua a aumentar em coesão e resistência, entrando no processo de endurecimento

(PETRUCCI, 1978).

Inúmeros são os fatores que atuam no tempo de pega. Para cada tipo de clínquer

existe uma quantidade ótima de gesso a ser adicionada para retardar a pega, ou seja,

aumentar o tempo disponível de bombeabilidade da pasta. Essa quantidade é função do

teor de C3A, que reage mais rapidamente com a água, e, também, da percentagem de

álcalis e do grau de moagem. Neste caso, os cimentos mais finos dão início de pega

rápido e fim de pega mais demorado que os mais grossos. O aumento da temperatura

também diminui o tempo de pega (NELSON & GUILLOT, 2006).

Os cimentos podem ser classificados em: cimento de pega rápida, quando o

tempo de pega é inferior a 30 min; cimento de pega semi-rápida, com pega iniciada
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entre 30 a 60 min; e cimento de pega normal, com tempo de pega superior a 60 min.

Nos cimentos normais a pega é finalizada de 5 a 10h depois de iniciada; e, nos cimentos

de pega rápida em poucos minutos após seu início. Há, ainda, outra situação que pode

ocorrer, a falsa pega, que consiste no inicio da pega poucos minutos após a adição de

água, verificando-se, porém, o fim de pega normal. Esse fenômeno pode ser justificado

pela desidratação do gesso quando da moagem do cimento, onde a temperatura pode

atingir 150°C. Tal fato está condicionado à quantidade de gesso desidratado e à

velocidade de precipitação. Com as reações, a temperatura não eleva, ao contrário do

que acontece com os cimentos de pega rápida.

No processo de pega e endurecimento, a reação com água produz rapidamente

uma capa superficial de produtos de hidratação envolvendo cada partícula. (NELSON &

GUILLOT, 2006). Os produtos de hidratação ocupam um espaço maior, em parte às

expensas das partículas e em parte às expensas do líquido, todavia, ainda com

dimensões coloidais, apesar de haver cristais maiores de hidróxido de cálcio. Com o

progresso da reação, as camadas dos produtos de hidratação se estendem e começam a

se unir de tal maneira que se forma um gel nos espaços intergranulares, correspondendo

à fase plástica da pasta. À medida que a reação progride, as partículas existentes entre

os grãos aumentam e vão se apertando progressivamente, até que o material possa ser

considerado como uma massa de partículas em contato mútuo. As partículas cristalinas

estão disseminadas através de gel, e também se formam nos poros por recristalização.

Com o tempo todo o gel se cristaliza e o cimento endurece (MEHTA & MONTEIRO,

1994).

2.7 A relação água/cimento

É de fundamental importância saber a quantidade de água empregada em relação

ao peso de cimento (relação a/c) no processo de cimentação de poços. A diluição do

cimento Portland depende essencialmente da quantidade de água utilizada, no entanto,

quanto mais diluído, menor será sua resistência e consequentemente a qualidade da

pasta. Em contrapartida, é extremamente importante que a hidratação aconteça em todos

os grãos do cimento e para que isto ocorra é necessário usar uma quantidade de água

mínima e ao mesmo tempo essencial para a hidratação. Em excesso, a água possibilita o

surgimento da porosidade capilar na pasta de cimento, crescendo, desde modo, a

permeabilidade, ocasionando a perda da durabilidade do material cimentício (NELSON

& GUILLOT (2006); THOMAS (2004)).
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2.8 A utilização de aditivos na cimentação

O uso de aditivos na atualidade é muito comum na indústria de petróleo.

Freqüentemente, surgem novas pesquisas de diferentes aditivos desenvolvidos para as

mais diversas funções em pastas de cimento para poços de petróleo. Uma das

finalidades do surgimento de novos aditivos é modificar as propriedades químicas e

mecânicas das pastas de cimento para o perfil desejado de cada poço de petróleo.

Na cimentação de poços de petróleo, pastas de cimento Portland são

rotineiramente projetadas para condições de temperaturas que vão desde abaixo do

ponto de congelamento, em zonas permanentemente congeladas, até 350 °C, em

recuperação térmica e poços geotérmicos.

Os aditivos modificam o comportamento do sistema de cimento, permitindo a

colocação ideal da pasta entre o revestimento e a formação, rápido desenvolvimento de

resistência à compressão e adequado isolamento de zona durante a vida útil do poço.

Uma das propriedades mais importantes observadas ao se usar aditivos nas formulações

das pastas para poços de petróleo é a reológica. Para uma boa pasta de cimento ser

aplicada em operação de cimentação ela deve apresentar baixa viscosidade, não gelificar

quando estática, manter consistência o mais constante possível até a ocorrência da pega,

ter baixa perda de filtrado, sem o efeito de separação de água livre ou decantação de

sólidos (VUK et al (2000); HALLIBURTON (1998)). Além do efeito principal, um

aditivo pode apresentar um ou mais efeitos secundários quando empregados em um

sistema de cimento, esse efeito vai depender da concentração de aditivo utilizada na

formulação da pasta ou da combinação de dois ou mais aditivos.

A combinação de dois ou mais aditivos pode gerar um efeito sinergético que, em

alguns casos, pode ser deletério a pasta. A maioria dos aditivos é fortemente

influenciada pelas propriedades físicas e químicas do cimento, as quais são altamente

variáveis. Conseqüentemente, um largo espectro de resultados pode ser obtido com o

mesmo projeto de pasta (PAIVA, 2003).

São realizados testes laboratoriais para o desenvolvimento de pastas que se

enquadrem às várias situações, utilizando-se uma grande variedade de aditivos. Esses

aditivos são classificados em: controladores de filtrado, aceleradores, retardadores,

dispersantes, estendedores, adensantes especiais.

2.9 Adições poliméricas

De acordo com Thomas (2001) e Nelson & Guillot (2006) os polímeros têm
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diversas formas de atuação quando misturados ao cimento Portland. Dentre as suas

aplicações destacam-se como aceleradores de pega, retardadores de pega, plastificantes,

superplastificantes, espumantes, antiespumantes, impermeabilizantes, estendedores,

dispersantes, controladores de filtrado, etc. O mecanismo sistemático que geralmente

ocorre na adição de polímeros é devido a interação com os principais elementos

constituintes do cimento, como silicatos e aluminatos durante a reação dos produtos de

hidratação. O aditivo polimérico também é de grande relevância no estudo da

degradação do material, uma vez que tendem a aumentar durabilidade.

Estudos com látex acrílico, definido como uma dispersão aniônica de um

copolímero acrílico, datam de 1950, nos E. U. A. e logo depois passou a ser estudado

como modificador de argamassas e concretos de cimento Portland com o intuito de

alterar suas propriedades mecânicas originais (THOMAS, 2004).

Antes de entender satisfatoriamente o mecanismo de mistura entre a água, o

cimento Portland e qualquer categoria de polímero, deve-se primeiramente ter em mente

que duas importantes e necessárias reações químicas acontecerão: o processo de

polimerização e a hidratação do cimento Portland. Porém, quando os polímeros são

misturados na forma de pré-polímero e/ou na forma de látex, a polimerização não

ocorre na sua totalidade (FREITAS, 2008).

Mesmo sabendo que o cimento Portland (material anidro) só hidrata na presença

de água e que a polimerização é retardado, podendo também ser bloqueada pela

presença da água (material polar). A polimerização chega a ocorrer de forma parcial e a

hidratação do cimento Portland acontece normalmente com a mistura destes materiais.

Dados da literatura, como os de Bezerra (2006) mostram que não é necessário que haja

a completa polimerização para que se ganhe tenacidade e resistência à tração (as cadeias

poliméricas formadas incrementam estes atributos), pois apenas uma fração deste

processo é suficiente para um incremento desejado destas propriedades

2.9.1 O sistema cimento/polímero
São inúmeros os estudos e pesquisas com a utilização de material de natureza

polimérica para a alteração das propriedades de pastas de cimento Portland, seja para a

área da construção civil ou para, especificamente, cimentação de poços de petróleo.

Para pesquisadores como Wang et al (2006), Chung (2004) e Ohama (1998) a

alteração de propriedades físico-químicas e mecânicas do cimento ocasionados pela

adição de diferentes concentrações de polímeros tem sido efetiva em melhorar as

propriedades destes materiais em termos de resistência, deformabilidade, adesão e
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tenacidade. O estudo da influência destas propriedades ocorrido desde o início do século

XX.

De acordo com Blackley (1998) e Ohama (1998) os polímeros atuam na

modificação da propriedades do cimento, como por exemplo a viscosidade que pode ser

aumentada de acordo com a concentração. Para estes estudiosos, os polímeros são

classificados em 4 categorias: pó polimérico redispersível, polímeros solúveis em água,

polímero líquido e polímero de dispersão aquosa.

2.9.1.1 Pó polimérico redispersível

Segundo Saija e Uminski (1999), este tipo de polímero é misturado ao cimento

com a finalidade de alterar sua composição, evitando, por exemplo, a formação de

bolhas e o pó redispersível é obtido através de processos de polimerização por emulsão

e logo depois acontece o spray-drier. Alguns estudo, como o de Ohama (1998), Saija e

Uminski (1999) mostraram a eficiência deste tipo de polímero na modificação do

cimento. Os polímeros mais usados são: polietileno acetato de vinila, poliestireno

acrílico éster, poliacrílico éster e etc.

Estudos como os de Silva e Monteiro (2004), Silva et al (2004), Silva e Roman

(2002) e Silva et al (2001), apresentaram a influência do EVA redispersível na

microestrutura do cimento e chegaram a concluir que o grupo acetato desse polímero

sofre hidrólise alcalina e interagem com os íons Ca2+ das pastas para produzir um sal

orgânico (acetato de cálcio). Como o teor de hidróxido de cálcio (CH) é reduzido,

ocasiona a diminuição da formação de C-S-H acompanhada do decrescimento da

formação de etringita e com isto, aumentando e concentração do EVA, tem se uma

significativa diminuição da permeabilidade e porosidade da pasta Portlandita.

2.9.1.2 Polímero solúvel em água.

Pesquisas como de Poon & Groves (1988), Cannon & Groves (1986) e Rodge et

al (1985), investigaram o efeito deste tipo de polímero a base de ácido acrílico na

influência microestrutural do cimento Portland e constataram que além de reduzir a

porosidade da pasta, diminui a formação do C-S-H. O polímero solúvel em água tem

alta solubilidade na água, como por exemplo, os derivados de celulose e álcool

polivinílico.

Silva e Roman (2002) e Silva et al (2001), constataram a influência na

porosidade das pastas de cimento Portland adicionadas com hidroxietilcelulose em

diferentes proporções e confirmou sua evidência de que quanto maior a concentração do
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polímero menor o tamanho dos poros na pasta e verificou também o retardamento do

tempo de pega ocasionado por reações de hidratação lentas.

Singh & Rai (2001) investigaram o comportamento de 3 % de Álcool

polivinílico (PVA) e 10 % de cinza de casca de arroz no processo de hidratação do

cimento Portland e observaram que a adição do sistema polímero (PVA)/cinza interage

com o cimento reduzindo a porosidade acrescida da resistência à compressão no

material cimentício.

Em Rai & Singh (2005), Um outro polímero acrílico, o poliacrilamida,

adicionado a pasta de cimento portland foi estudado e eles observaram que a adição

desse polímero nas concentrações 0,5 %; 1 %; 3 %; 5 % nos tempos de cura 3, 7, 28 e

90 dias alteraram as propriedades mecânicas das formulações. Comparando a pasta

padão, sem o polímero, constatou-se um aumento significativo na tenacidade da pasta.

2.9.1.3 Polímero líquido

São polímeros não muito utilizados na etapa de mistura das pastas de cimento

Portland, sendo adicionados em argamassas e concretos como catalisadores e

endurecedores. Os polímeros desta natureza são as resinas, líquidos poliméricos

viscosos, entre outros.

Segundo Heikal et al (2001) que pesquisaram sobre a adição das resinas

fenolformaldeído sulfonada e melaminaformaldeído sulfonada em pasta de cimento

Portland e constataram que, ao acrescentar este tipo de polímero, ocorria diferentes

proporções de alterações no processo de hidratação do gel C-S-H. A resina

superplastificante melaminaformaldeído apresentou melhoramento no comportamento

plástico em relação a fenolformaldeído e ambas apresentaram propriedades retardantes.

No trabalho de Santos Junior (2006) com pastas de cimento Portland aditivadas

com resina termofixa a base de epóxi para poços petrolíferos, verificou-se ao aditivar

com 10 % desta resina, que o polímero não foi eficiente na utilização em pasta de

cimento Portland especial e também cimento Portland classe G, ocasionando trincas e

reduzindo a resistência mecânica devido a coalescência das fases de hidratação.

No entanto, em Alzaydi et al (1990), que empregou em suas formulações 8% da

resina uréia formaldeído para aumentar a resistência à compressão da pasta de cimento

Portland com diferentes temperaturas e tempo de cura, obteve resultados satisfatórios de

resistência mecânica.
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2.9.1.4 Polímeros em dispersão aquosa

O polímero utilizado neste trabalho, a poliuretana (PU), é um polímero de

dispersão aquosa não iônico, sendo apresentado na seção 2.10. Além da PU, tem como

exemplos o látex elastomérico, termoplástico, acrílico, poliuretânico e outros.

Estes tipos de polímeros são tidos como sistemas co-poliméricos de dois ou

mais diferentes monômeros, sendo partículas poliméricas dispersas em meio aquoso. Os

látices poliméricos classificam-se basicamente de acordo com os tipos de cargas das

partículas poliméricas, que segundo Merlin et al (2005) são definidas pela categoria de

tensoativo empregado na formação das mesmas, que são: Não iônica, Catiônica e por

fim Aniônica.

A alteração das propriedades de uma pasta de cimento Portland através do

aditivo de um látex polimérico governa-se pela hidratação do cimento e também pelo

processo de formação de um filme polimérico nas suas etapas aglomeradas. Segundo

Blackley (1998) e Sakai (1995), a hidratação do cimento geralmente antecede o

processo de construção do filme polimérico por meio da coalescência das partículas de

polímero no látex polimérico.

Nos últimos anos ocorreram diversos estudos sobre a adição de látex a cimento

portland aplicados a concretos e argamassas, como os de Wang et al (2006), Zampori et

al (2006) e Rossingnolo (2005), em pesquisa que investigaram a aditivação do látex

estireno-butadieno (SBR) em cimento Portland, chegando a resultados extremamente

relevantes no que diz respeito ao aspecto da durabilidade, no preenchimento de espaços

vazios, na diminuição da formação de Portlandita durante o processo de hidratação e

também diminuiu a porosidade das pastas. Já no estudo Bureau et al (2001) sobre a

influência desse polímero nas propriedades mecânicas, observou-se significativas

melhoras na resistência a compressão. Na Figura 5 apresenta-se o modelo simplificado

da produção cimento/polímero de Ohama (1998).

Em seus inscritos, Rocco et al (2000) verificou que ao adicionar 10% de

dispersão aquosa de um co-polímero acrílico, houve o retardamento da hidratação do

cimento. Observou-se também a redução de 20 % no calor de hidratação, gerado pelo

efeito do encapsulamento provocado pelo envolvimento dos grãos de cimento não

reagidos pelo polímero dificultando o contato e posterior reação com a água.
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Figura 5 - Modelo simplificado da construção da co-matriz cimento/polímero.

Fonte: Ohama (1998).
Constatou-se também o retardamento da hidratação de pastas de cimento pela

adição de um polímero látex em dispersão base estireno-acrílica nos estudos de Sujata et

al (1996), Su et al (1991), Larbi e Bijen (1990) e e construção de um filme por adsorção

sobre os grãos de cimento. O polímero em dispersão aquosa desta tese, como dito

anteriormente, é um látex à base de poliuretana não iônica. Jingang et al (2005)

avaliaram o efeito da adição do látex co-polímero vinil acetato catiônico (VA) em

argamassa, melhorando o comportamento mecânico (resistência à compressão e flexão

da pasta). A Figura 6 ilustra o modelo do mecanismo de modificação em sistemas de

cimento/polímero.

Figura 6 - Modelo do mecanismo de modificação em sistemas de
cimento/polímero.

Fonte: Ohama (1998).
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2.10 Poliuretana (PU)
A poliuretana, polímero de dispersão aquosa de PU (PUD’s), conforme Figura 7,

data sua inclusão no mercado nos anos de 1960 com a finalidade de reduzir o uso de

solventes orgânicos, sendo utilizados de acordo com Spinardi Junior (2001) em

revestimentos têxteis, revestimentos de pisos, acabamento de fibra de vidro,

revestimentos para madeira, borracha e entre outros.

A fabricação do polímero de dispersão aquosa de PU apresenta a vantagem de

não utilizar solventes reduzindo a toxicidade. Para produzir dispersões com estabilidade

em água, ss PU’s devem ser modificados por meio da incorporação de grupos (PU

ionomérico), que atuam como emulsificantes internos, podendo ser usado grupos

aniônicos (normalmente são carboxilatos ou sulfonatos), catiônicos e não iônicos. A

Figura 7 apresenta estrutura da PU alterada para dispersões aquosas.

Figura 7 (a),(b),(c) - PU modificado para dispersões aquosas.

a) Ionômero catiônico de PU

b) Ionômero aniônico de PU

c) PU hidrofílico não iônico modificado

Fonte: (Vilar, 2004).



49

Segundo Lee et al (2005) e Vilar (2004) as dispersões aquosas de PU (PUD’s)

não iônicas são arranjadas pela incorporação no PU de segmentos hidrofílicos de

poliéter monofuncional de peso molecular médio. Compostos com combinações iônicas

e não iônicas são aplicadas, contudo, grande parte das PUD’s é arranjada com

associação de elementos englobando grupos carboxilatos, como o ácido

dimetilolpropiônico (DMPA).

Sendo sua estrutura com características satisfatórias para esta aplicação, o

DMPA é conhecido como um diol apresentado hidroxilas primárias que possivelmente

são incorporadas com facilidade à estrutura poliuretânicas. No entanto, como o grupo

carboxila liga-se a um átomo de carbono terciário que reduz a sua reatividade com o

grupo isocianato (NCO) (MEQUANINT e SANDERSON (2005); LEE et al (2005) e

COUTINHO, (2002)).

A Poliuretana tem influência nas propriedades de volume de filtrado, como

apresentou Freitas (2008) em seu estudo, mostrando que através do aumento da

concentração do polímero, a viabilidade de observar uma considerável redução do

volume perdido por filtração manteve-se eficiente mesmo com o incremento da

temperatura.

2.11 O método de injeção cíclica de vapor
A produção de um reservatório de petróleo passa por processo de ciclagem

dividido basicamente em três estágios, subordinando-se ao tipo de óleo produzido e

principalmente das características do reservatório. Os métodos de recuperação

normalmente alteram o fator de recuperação que auxiliam a retenção grande de óleo,

sendo encontradas na literatura técnicas que classificadas como métodos convencionais

e métodos especiais de recuperação (NELSON & GUILLOT, 2006).

Sabe-se que no estágio inicial, apenas a energia provida pelo reservatório é

aplicada para recuperação dos hidrocarbonetos. Em seguida, são injetados fluidos

nativos do próprio reservatório, na sua grande maioria sendo a água, com a finalidade de

manter a energia do reservatório. E por fim, quando o poço apresenta índices de

produção declinantes, que já ultrapassam seu pico de produção, é que os métodos

avançados de recuperação são empregados.

A recuperação do óleo retido devido às forças capilares e óleos imóveis ou

imobilizados devido à alta viscosidade pode ser alcançada somente pela redução da

saturação do óleo abaixo da saturação do óleo residual. Processos miscíveis, métodos
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químicos e térmicos (baseados em vapor) são eficientes na redução da saturação do óleo

residual, e são classificados com métodos de recuperação avançada (LUND, 2003).

Segundo os pesquisadores Barillas et al (2008), o método a ser utilizado depende

das características do reservatório, do fluido, da rocha, bem como da interação fluido-

rocha e até mesmo do retorno monetário almejado com investimento.

Extraído as informações através de adptação de Thomas (2004), a Figura 8

revela que a produção de óleos pesados e betumes respondem não satisfatoriamente aos

métodos de recuperação primária e secundária e grande parte da produção advinda de

tais reservatórios são baseadas em métodos avançados de recuperação. Para Thomas

(2008), os métodos térmicos baseado em injeção de vapor tem se mostrado mais

economicamente viável que os demais.

Figura 8 - Alvo dos métodos avançados de recuperação para diferentes tipos de
hidrocarbonetos.

Fonte: Adaptado de Thomas (2004).

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

somente a expansão volumétrica do óleo, mas exercendo um papel importante na

redução da viscosidade do óleo.

A utilização dos métodos de ciclagem térmica iniciou-se no anos de 1950

baseados praticamente em vapor e desde então, vem sendo globalmente aplicado com

enorme sucesso tanto para reservatórios de óleos leves quanto pesado, porém, eles são

mais adequados para óleos pesados e betume.

Para Rosa et al (2006), o processo de injeção de vapor pode ser cíclico ou

contínuo. O mecanismo da injeção cíclica de vapor constitui-se em em injetar
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periodicamente vapor com o intuito de aquecer o reservatório próximo ao poço

utilizando-se três estágios, que são injetar, espalhar e produzir com propósito de crescer

a taxa de produção de óleo. A Figura 9 traduz e injeção cíclica de vapor,método de

recuperação, no qual, vários indicativos mecânicos definem seu sucesso, como a

redução da viscosidade, expansão dos fluidos e da rocha. O calor parte do poço injetor

em direção ao poço produtor formando uma zona de vapor e água condensada onde

observa-se uma recuperação máxima na zona invadida pelo vapor.

Figura 9 - Processo de injeção cíclica de vapor.

Fonte: Souza (2017).

Com a finalidade de flui o óleo, o vapor é injetado dentro do poço por certo

período de tempo para aquecer o óleo que se encontra nas proximidades. A pressão

chega a variar em torno de 1 a 6 MPa dependendo da temperatura que varia entre 260

ºC a 360 ºC nos poços submetidos a injeção de vapor.

No procedimento de aquecimento do poço o mesmo é tamponado e o vapor

deixado para infiltrar e distribuir o calor por alguns dias. Com o passar do tempo o óleo

é aquecido pelo vapor diminuindo e viscosidade do óleo. Geralmente o aquecimento é

aplicado aproximadamente por 20 dias sem qualquer interrupção e para permitir e

transmissão do calor pode ser fechado por até 10 dias. Depois deste período abre-se o

poço para produção.

LUND (2003) relata que com o tempo a temperatura do reservatório volta a

níveis que reduz a taxa de fluxo de óleo, necessitando-se iniciar um novo ciclo até a

produção alcançar níveis desejáveis economicamente. Lembrando que a injeção de

vapor chega e repetir em intervalos, dependendo da necessidade do poço, que podem
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variar de 6 meses a 1 ano.

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

adequado para formações com espessuras superiores a 10 m e profundidade de

reservatório menor que 1000 m com alta porosidade (>0.3) e saturação de óleo superior

a 40%. A geologia na vizinhança do poço tem um papel importante tanto na transmissão

do calor quanto na captura do óleo mobilizado.

De acordo com (THOMAS, 2004), o uso combinado atualmente do método de

injeção cíclica de vapor com tecnologias especiais tais como aditivos químicos,

perfurações horizontais e fraturamento hidráulico tem tido bastante sucesso,

aumentando os fatores de recuperação convencional em mais de 40%.

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

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

poços, bem como diferentes situações de um poço conduzem a diferentes cenários de

potencial falha. As mais comuns são cimentação incompleta, falha na aderência com o

revestimento e/ou formação, canalização ou permeabilidade da bainha de cimento,

fraturas induzidas na bainha e formação de carbonatação do cimento, Figura 10.

Figura 10 - Possíveis falhas em um poço de petróleo.

Fonte: Souza (2017).

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

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

por cargas mecânicas e térmicas sobre o poço.

No caso das bainhas de cimento sujeitas a injeção de vapor, a flutuação de
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temperatura gera tensões na mesma. Essas cargas podem conduzir a falhas por tração ou

cisalhamento em um dos elementos do conjunto revestimento/bainha de

cimento/formação.

Observou-se que na bainha de cimento essa variação de temperatura tem

causando fissuras e fraturas e, consequentemente, levando a perda de isolamento de

zona, possibilitando a comunicação entre zonas.

2.12. Injeção cíclica de vapor e análise do comportamento
termomecânico da bainha de cimento ao longo do tempo

Com o intuito de aumentar a produtividade dos reservatórios de óleo pesado e

betume, os mecanismos de recuperação foram criados para atender tais necessidades, ou

seja, o processo de deslocamento de óleo e/ou gás da formação até o poço não

demonstravam satisfatoriedade e apresentavam pouca eficiência, pois mantinham

grande quantidade de hidrocarbonetos no poço. Na Tabela 4 É exposto um

levantamento bibliográfico cronológico de estudo e pesquisa na literatura de

investigações que tinha fundamentalmente o desígnio de melhorar/aprimorar o

comportamento termomecânico da bainha de cimento em poços de petróleo através da

utilização do método de injeção cíclica de vapor.

Quadro 4: Cronologia de estudo e pesquisa sobre o método de injeção cíclica de
vapor.

Cronologia de estudo e pesquisa sobre o método de injeção cíclica de vapor.
Ano Acontecimento/Estudo Pesquisadores

1959
Primeiros relatos da utilização do método de injeção cíclica de vapor,
sendo descoberto pela Shell na Venezuela quando produzia-se óleo
pesado por injeção contínua de vapor.

HAAN e VAN LOOKEREN, 1959.

1966 Início dos estudos de pastas de cimento em condições de poços sujeitas
a alta temperatura. CAIN et al, 1966.

1967 Apresentação de uma análise do comportamento de poços submetidos à
injeção cíclica de vapor. DAVIDSON et al, 1967.

1968 Estudo da injeção de água quente em um sistema bidimensional,
combinando o fluxo de fluidos com a transferência de calor. SPILLETE e NIELSON, 1968

1969 Descrição de modelos trifásicos para a injeção de vapor, com o fluxo
de fluidos em uma dimensão e a condução de calor em duas SHULTER, 1969.

1978
Investigação do comportamento termomecânico da bainha de cimento
utilizando modelo 2D em elementos finitos no estudo das tensões
relacionado a poços submetidos a injeção de vapor.

AKTAN e ALI, 1978.

1985 Desenvolvimento do mais complexo método analítico para otimizar o
processo de injeção cíclica de vapor em poços verticais. HONG e JENSEN,1985.

1991

Descrição do comportamento da deformação, fraturamento e histerese
da permeabilidade relativa no Reservatório de Cold Lake no Canadá,
permitindo o modelo criado combinar pressões de injeção e produção,
e tempo de produção difíceis de reproduzir.

BEATLE et al, 1991.

1992 Observação de problemas de fissuras na bainha de cimento
ocasionados pela injeção de vapor. GOODWIN e CROOK, 1992.
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1993 Aplicação de simulação numérica junto com uma análise de
sensibilidade para otimizar a ciclagem térmica em reservatório. TREBOLLE et al, 1993.

1994
Utilização de um modelo físico parcialmente escalado a fim de avaliar
a disponibilidade numérica de simuladores e estudar os mecanismos
envolvidos no processo de injeção de vapor.

FRAUENFELD et al, 1994.

1998
Através de estudo mecânico do cimento em estado de confinamento
observou-se as propriedades termo elásticas do conjunto revestimento,
bainha de cimento e formação.

THIERCELIN et al, 1998.

1999 Apresentação de um pequeno estudo piloto de simulação da injeção de
vapor para óleo pesado. RAJTAR e HAZLETT, 1999.

2001 Descrição de estudos, implementação e resultados do primeiro projeto
piloto de injeção cíclica de vapor no campo Los Perales - Argentina. PASCUAL, 2001.

2001
Demonstração de duas diferentes discussões sobre antecipação e
otimização da performance da injeção de vapor: uso de um modelo de
simulação detalhado e uso de técnicas de projetos experimentais.

FONG et al, 2001.

2002

Estudo de simulação numérica utilizando um software baseado em
equações empíricas, constando que as tensões tangenciais de tração são
causadas pela expansão do revestimento, sendo uma das principais
causas da perda da integridade da bainha de cimento, com o
aparecimento de fissuras radiais.

DEAN e TORRES, 2002.

2005 Surgimento de novo método construtivo para poços sujeitos a injeção
de vapor aplicando tensões iniciais no revestimento. BOUR, 2005.

2006
Investigação de compósitos de cimento Portland aditivados com
biopolímero observando as propriedades previstas nas normas
brasileiras e especificadas pela indústria do petróleo.

BEZERRA, 2006.

2006

Identificação do ponto crítico na interface entre o revestimento e a
bainha de cimento, sugerindo tanto aumento do atrito entre a interface
tubulação-bainha quanto a ampliação do espaço entre a tubulação de
revestimento e a pasta de cimento Portland por meio de um material
que apresente baixo módulo de elasticidade, alta resistência mecânica e
alta resiliência.

BEZERRA, 2006.

2007

Constatação, através de estudos experimentais do comportamento
termomecânico da interface entre revestimento-bainha submetidas a
diferentes temperaturas, que o uso de látex contribuía
significantemente para a redução do dano causado pela injeção de
vapor.

FREITAS, 2008.

2008

Estudo utilizando um modelo plano 2D plana em elementos finitos,
utilizando o pacote DIANA, de formulações geopoliméricas com
adições de sílica ativa e fibra de volastonita, e, comparando-as às
pastas convencionais com látex utilizadas na prática em poços com
injeção de vapor.

PAIVA, 2008.

2009
Desenvolvimento e aplicação de um modelo em elementos finitos para
análise das tensões geradas termicamente no revestimento, bainha e na
formação de um poço sujeito a injeção de vapor.

FERLA et al, 2009.

2010
Realização de um estudo utilizando modelo 2D axissimétrico em
elementos finitos para validar resultados experimentais de ensaios de
pastas de cimento aditivadas com polímeros, fibras e compósitos.

CORREIA et al, 2010.

2015

Estudo para avaliar o efeito da condutividade térmica e módulo de
elasticidade dos materiais danificados em tensões de tração e a
evolução do dano durante o aquecimento e resfriamento em escala
reduzida do conjunto revestimento-cimento-rocha

LAVROV et al, 2015.

2015 Condução estudo experimental da integridade da bainha de cimento
durante a ciclagem térmica em modelo reduzido. VRALSTAD et al, 2015.

2015
Modelo analítico para resolver problemas de tensões no sistema
revestimento – bainha de cimento – formação em poços verticais,
considerando tanto a variação de temperatura quanto as tensões iniciais

SHI et al, 2015.
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2015

Apresentação um estudo numérico em elementos finitos para estudar a
distribuição de tensões na bainha de cimento, baseado-se que o cimento
em contato com água e óleo terá um maior coeficiente de expansão
térmica que o seco.

GUO et al, 2015.

2016

Pesquisa com temperaturas acima de 500°F, utilizando a sílica para
diminuir a força de retrogressão em materiais cimentícios,
possibilitando um estudo da propriedades cristalográficas,
morfológicas e de expansão térmica.

PERNITES e SANTRA, 2016

2017

Estudo experimental das propriedades termomecânicas da bainha de
cimento quando sujeito a elevadas temperaturas através da adição de
mistura carbonáceas, possibilitando a investigação nas propriedades de
expansão térmica, resistência à compressão e a microestrutura do
cimento para poços de petróleo.

BU et al ,2017.

2017

Investigação em formulações de pastas de cimento aditivadas com
diferentes concentrações de Sílica submetidas a temperatura de 572°F,
típica condição de injeção de vapor. COSTA et al, 2017

2017

Simulação numérica com software ADINA no estudo comportamento
mecânico da bainha de cimento em pastas de cimento aditivadas com
látex para poços de petróleo submetidas à injeção cíclica de vapor. SOUZA, 2017.

Fonte: O autor.

2.13 Propriedades mecânicas
Conhecer e entender a conduta da bainha de cimento quando submetida às

condições de ciclagem térmica pode possibilitar e permitir a quantificação de

deformações, tensões, fissuras e entre outros problemas, para assim, então predizer se o

cimento poderá suportar tais condições de altas temperaturas, não comprometendo as

propriedades mecânicas, como: Módulo de elasticidade (ou módulo de Young),

coeficiente de Poisson, resistência à compressão, resistência à tração e densidade

(NELSON & GUILLOT, 2006). Conhecer estas propriedades é primordial para resolver

problemas na cimentação de poços de petróleo ocasionados pelo processo de injeção

cíclica de vapor.

2.13.1 Módulo de elasticidade ou módulo de Young

É um parâmetro fundamental para a engenharia e aplicação de materiais pois

está associado com a descrição de várias outras propriedades mecânicas, como por

exemplo, a tensão de escoamento ((NELSON & GUILLOT, 2006).

O módulo de elasticidade, padrão de medição que proporciona a medida da

rigidez de um corpo sólido, pode ser determinado utilizando-se este equipamento

apropriado a partir da equação (4) de acordo com a norma ABNT NBR 15630:2008. As

unidade mais comuns são megapascal (MPa) ou gigapascal (GPa).

v = L/t (1)
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Ed = v2. ρ. (1+µ)(1 - 2µ) / 1-µ (2)

Sendo:

v = Velocidade de propagação da onda ultrassônica, expressa em mm/µs;

L = Distância em mm entre os pontos de acoplamento dos transdutores

(comprimento do corpo-de-prova);

t = Tempo registrado pelo equipamento, expresso em µs;

Ed = Módulo de Young dinâmico, expresso em MPa;

ρ = Densidade de massa aparente do corpo-de-prova, expressa em kg/m³ e

µ = Coeficiente de Poisson.

2.13.2 Coeficiente de Poisson

Quando se exerce um esforço de tensão num pedaço de um material qualquer

este vai sofrer uma deformação longitudinal, proporcional ao esforço aplicado, e

determinado pelo seu módulo de Young.

Quando define-se o módulo de Young, somente considera-se a deformação

longitudinal, no entanto, qualquer material elástico ao ser “esticado” sofre também uma

deformação transversal que é proporcional à deformação longitudinal aplicada. Pode

verificar a ocorrência destes dois tipos de deformação esticando um pedaço de borracha

suficientemente maleável (SOUZA, 2017).

A razão entre a deformação transversal associada a uma deformação longitudinal

na direção do esforço de tração chama-se o coeficiente (ou razão) de Poisson (varia de

acordo com o tipo de material):

v = - (ɛ deformação transversal / ɛ deformação longitudinal )

No entanto, o Poisson (grandeza adimensional) pode ser calculado através da

frequência natural de ressonância de determinadas amostras, obtendo-se o coeficiente de

Poisson, como observado na seguinte equação:

µ= n . L/v (3)

Sendo:

n = frequência natural na amostra

µ = Coeficiente de Poisson.

L = Distância em mm entre os pontos de acoplamento dos transdutores (comprimento

do corpo-de-prova)

v = Velocidade de propagação da onda ultrassônica, expressa em mm/µs
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2.13.3 Resistência à compressão

É a medida da resistência aos esforços de compressão, suportados por uma peça

ou superfície. Na cimentação de poços de petróleo o intuito dos ensaios de resistência à

compressão é o de determinar a resistência da pasta de cimento endurecida. O ensaio

pode ser realizado através do rompimento dos corpos-de-prova mediante a aplicação de

carga em uma das faces (perpendicular à de moldagem) ou através do método

ultrassônico (UCA). No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade é o pascal

(Pa) ou os seus múltiplos, como o megapascal (MPa), ou, ainda, a medida equivalente,

que é newton por metro quadrado (N/m²) .

2.13.4 Resistência à tração

Resistência à tração, tratada também pelo conceito de limite de resistência à

tração (LRT), é indicada pelo ponto máximo de uma curva de tensão-deformação. No

entanto, é dependente de outros fatores, como a preparação da amostra, da presença ou

ausência de defeitos de superfície, e da temperatura de teste e do material.

Resistência à tração, junto com o módulo de elasticidade e resistência à corrosão,

é um parâmetro importante de engenharia de materiais utilizados nas estruturas e

dispositivos mecânicos. É especificado para os materiais, como ligas metálicas,

materiais compósitos, cerâmicas, plásticos e madeira. A resistência à tração não é o

mesmo que resistência à compressão e os valores podem ser bastante diferentes .

A resistência à tração é definida como uma tensão, que é medida como força por

unidade de área. Para alguns materiais não-homogêneos (ou com vários componentes),

a resistência à tração pode ser definida apenas como uma força ou uma força por

unidade de largura. No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade é o pascal (Pa)

ou os seus múltiplos, como o megapascal (MPa), ou, ainda, a medida equivalente, que é

newton por metro quadrado (N/m²) (Souza, 2017).

2.13.5 Densidade

A densidade é uma propriedade específica de cada material que é utilizada para

identificar uma determinada substância. Essa grandeza pode ser enunciada da seguinte

forma: A densidade (ou massa específica) é a relação entre a massa (m) e o volume (v)

de determinado material (sólido líquido ou gasoso). Assim, temos que:

d = m (massa em kg)/ v (volume em m3) (4)

2.14 Propriedades térmicas
Também é crucial entender o comportamento das propriedades térmicas da

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio_de_tra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trac%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elasticidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_materiais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esfor%C3%A7o_de_compress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
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bainha de cimento quando submetida a injeção cíclica de vapor. As propriedades

térmicas investigadas neste estudo são: Condutividade térmica, coeficiente de expansão

térmica linear, capacidade térmica e calor específico. Conhecer imprescindivelmente

estas propriedades e principalmente o coeficiente de expansão térmica , é essencial para

resolver problemas na cimentação de poços de petróleo ocasionados pela ciclagem

térmica (TOMITILA et al, 2012).

2.14.1 Condutividade térmica

A condução térmica é o fenômeno segundo o qual o calor é transportado das

regiões de alta temperatura para as áreas de baixa temperatura em uma substância. A

condutividade térmica é a habilidade de um material transferir calor. Propriedade esta

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

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

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

condições estáticas (TIPLER, 1999). A condutividade térmica de um material pode ser

escrita como:

k= ∆Q/∆t x LA/∆T (5)

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

∆T é a variação de temperatura. A condutividade térmica é medida em unidades de watt

por metro kelvin [W/(m·K)] para o sistema internacional de unidades (SI). O termo

resistividade térmica é atribuído ao inverso da condutividade térmica que, no SI, tem

por unidade o metro kelvin por watt (K·m/W) (HALLIDAY et al, 2002).

2.14.2 Coeficiente de expansão térmica

A maioria dos materiais sólidos se expande quando é submetida a um

aquecimento e se contrai quando é submetida a um resfriamento. O Coeficiente de

dilatação térmica é uma propriedade do material e relaciona-se a expansão ou contração

do corpo a variação da temperatura, podendo classificar-se como volumétrica,

superficial e linear. O emprego destes depende do problema em questão notadamente

suas dimensões e do tipo da substância (sólido, líquido ou gasoso) (HALLIDAY et al,

2008).

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

verificar primeiro se o corpo está livre, ou seja, se não há impedimentos para sua

dilatação. Logo, a deformação produzida pela variação de temperatura pode ser

determinada através do coeficiente de dilatação térmica.
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Assim, se essa condição de contorno não é satisfeita tensões internas, no lugar

de deformações, irão surgir no corpo devido a variação de temperatura. E sua

intensidade pode ser determinada, para materiais elásticos lineares, fazendo uma relação

entre a deformação que poderia ocorrer se o corpo estivesse livre e a tensão necessária

para reduzir a deformação a zero (HEWITT, 2007).

Para o caso de corpos cujo uma dimensão é superior as outra duas, assume-se

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

dilatação linear, aL, ou simplesmente a, é dado por:

α=∆L/L x 1/∆T (6)

Onde L é o comprimento inicial do corpo, ∆L é diferença entre o comprimento

final e inicial e∆T é a variação de temperatura.

No caso, para a dilatação linear, no qual predomina a variação em uma única

dimensão, ou seja, no comprimento, largura ou altura do corpo. Para estudarmos este

tipo de dilatação, imagine uma barra metálica de comprimento inicial L0 .

Por exemplo, se aquecermos uma barra até que a mesma sofra um variação de

temperatura ∆T , notaremos que seu comprimento passa ser igual a L. Pode-se dizer

matematicamente que a dilatação ou contração é ∆L.

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

o coeficiente de dilatação por área, aA, é dado por:

αA=∆A/A x 1/∆T (7)

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

inicial e ∆T é a variação de temperatura. Neste caso, ocorre a variação em duas

dimensões, ou seja, a variação da área do corpo.

Para sólidos o coeficiente de dilatação volumétrica, aV, é escrito como:

αV=∆V/V x 1/∆T (8)

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

final e inicial e ∆T é a variação de temperatura (TREFIL & HAZEN, 2006).

2.14.3 Capacidade térmica

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

térmica importante. Sabe-se que quando um material sólido é aquecido, experimenta um

aumento de temperatura, o que significa que alguma energia foi absorvida. A

capacidade calorífica é uma propriedade que serve como indicativo de habilidade de um

material para absorver calor da sua vizinhança externa. Ela é uma medida quantitativa
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do calor necessário para elevar uma unidade de volume do material de uma unidade de

temperatura; no SI, C é expressa em J m−3 oC −1 (TIPLER, 1999).

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

maior será sua variação de temperatura. Sendo assim, a capacidade térmica é uma

grandeza que depende da quantidade de calor recebida e da variação de temperatura

sofrida por um corpo. Ela pode ser definida da seguinte forma: “A capacidade térmica

(C) é a razão entre a quantidade de calor (Q) recebida por um corpo e a variação de

temperatura (ΔT) sofrida por ele.”

Matematicamente, essa relação é dada pela expressão:

C = Q/ ∆T (9)

A capacidade térmica é uma propriedade dos corpos que depende apenas de sua

massa, sendo assim, dois corpos feitos do mesmo material podem sofrer variações de

temperatura diferentes ao receberem a mesma quantidade de calor se suas massas são

diferentes (TIPLER, 1999).

2.14.4 Calor específico

O calor específico consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à

unidade de massa de uma substância para elevar a sua temperatura de um grau e

expressa-se em calorias por grama e por grau. Para o caso da água, o calor específico foi

convencionado ser de 1 cal/kg. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de

substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor

(HEWITT, 2007).

É importante saber que cada substância tem seu próprio calor específico. Ele é o

número que indica a quantidade de calor que devemos fornecer (ou retirar) de 1g da

substância para variar de 1ºC sua temperatura. Como o calor específico é uma

característica da substância, ele independe da massa, dependendo também da natureza

da substância, da temperatura e da pressão (HALLIDAY et al, 2008).

Sabendo que a capacidade térmica é proporcional à massa dos corpos e que essa

proporcionalidade é definida pela grandeza denominada calor específico (c), que é

determinado pela razão constante entre a capacidade térmica e a massa de uma

substância, sendo expresso matematicamente pela equação:

c = C/m (10)
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Capítulo 3:Materiais e métodos
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3. Cálculos e formulações das pastas de cimento Portland

A composição das pastas de cimento Portland inicia-se com o cálculo do

rendimento a partir da predefinição das concentrações dos materiais e da relação do

fator água/cimento da mistura. Para a obtenção das diversas propriedades de uma pasta,

fixaram-se o peso específico da mesma e as concentrações de aditivos sólidos e líquidos.

É importante lembrar que todos os cálculos foram efetuados de acordo com a norma

API RP 10B.

É fundamental conhecer as densidades reais dos materiais a serem utilizados nas

formulações para conseguir realizar os cálculos. A seguir é apresentado na Figura 11 o

fluxograma de planejamento experimental da tese.

Figura 11 - Fluxograma do planejamento experimental.

Fonte: O autor.

As pastas foram preparadas para uma quantidade de componentes de modo que o

volume final obtido de 600 cm3, que é o valor necessário para a realização dos ensaios

de laboratório, segundo a API para poços de petróleo. Os materiais utilizados na

preparação das pastas foram pesados em uma balança digital com resolução de 0,01g.

Avaliou-se quatro formulações de pastas de cimento: uma formulação de pasta

padrão (PU0), e mais três outras com adição de poliuretana: PU1 (1gpc - galão por pé
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cúbico), PU2 (2gpc) e PU3 (3gpc). O cimento utilizado é da classe A API (modificado

industrialmente, que possui propriedades equivalentes ao cimento Portland da classe G)

fabricado na CIMESA (cimento Sergipe S.A). Água empregada na formulações é

industrializada e o anti-espumante é da marca VIAPOL (EUCLID GROUP).

O fabricante da sílica é o mesmo do cimento e a poliuretana (PU) usada nesta

investigação experimental é de natureza polimérica, formado pela reação entre o di-

isocianato de parafenileno e o etilenoglicol, denominada W320 fornecida pela

CHINTURA (São Paulo – SP), cuja a densidade é aproximadamente 1,04 g/cm3. As

formulações foram feitas com o auxílio de um programa admitindo-se densidade 15,6

lb/gal (1,87 g/cm3)e gradiente geotérmico de 2.2 °F/100 pés para profundidade do poço

de 350 metros. A utilização de 40% de Sílica em todas as pastas foi com o intuito de

diminuir o fenômeno da retrogressão.

As concentrações dos principais aditivos das pastas de cimento formuladas são

listadas na Tabela 1 abaixo, bem como também o fator água/cimento.

Tabela 1 - Concentração do material utilizado nas quatro pastas de cimento Portland

investigadas e o fator água /cimento.

Formulações Material das formulações (Unidade em gramas) Fator
água/cimento

(%)Cimento Sílica
(40%)

Água Antiespumante Poliuretana
(PU)

PUO 561,33g 224,53g 334,92g 0,76g 0 59,67

PU1 559,03g 223,61g 286,53g 0,76g 52,62g 51,25

PU2 556,74g 222,7g 238,52g 0,76g 102,83g 42,84

PU3 554,48g 221,79g 190,91g 0,76g 153,61g 34,43

Fonte: O autor.

As pastas com 1gpc, 2gpc e 3 gpc de Poliuretana (PU), bem como a formulação

sem PU, foram analisadas a alta temperatura de até 300 oC e a pressão de 3 kpsi

(20,7MPa), um caso típico de temperatura que ocorre no processo de injeção de vapor.

O aumento da concentração de PU diminui o fator água/cimento.
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3.1 Preparação e mistura das amostras

Na preparação das pastas, as amostras de cimento utilizadas foram submetidas a

um processo de classificação granulométrica prévia, em peneira de malha padrão, com o

objetivo de remoção de partículas mais grossas que possam causar problemas nos testes,

assim como determinar a presença de contaminantes e grãos hidratados precocemente.

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma balança

analítica.

Para efetuar a mistura utilizou-se um misturador Chandler modelo 80-60

conforme ilustrado na Figura 12. A Poliuretana com suas respectivas concentrações

foram diluidas na água em cada uma das formulações juntamente com o antiespumante

no misturador Chandler modelo 80-60 apresentado na Figura 12 e logo em seguida foi

adicionado o cimento.

As misturas foram realizadas ligando-se o misturador, contendo a água de

mistura, em velocidade baixa (4000 rpm ± 200 rpm) e lançando-se neste as composições

na amostra de cimento Portland e Sílica através de funil de colo curto, pela abertura

central da tampa da jarra em 15 s, durante os quais a velocidade foi mantida constante.

O tempo de adição controlou-se pelo temporizador do misturador. Após todas amostras

estarem com o material respectivo de cada formulação, continuou à agitação em alta

velocidade (12000 rpm ± 500 rpm) durante 35 s, desligando-se, em seguida, o

misturador.

Figura 12 -Misturador Chandler modelo 80-60.

Fonte: O autor.
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A Figura 13 apresenta a preparação dos moldes (Figura 13a), pesagem do

material (Figura 13b), acondicionamento das pastas de cimento nos moldes (Figura 13d)

no banho térmico (Figura 13e) a 38 graus Celsius durante 11, 25 e 87 dias mais 3 dias

na câmara de cura em condições de ciclagem térmica depois do banho, completando,

desta forma, 14, 28 e 90 dias de cura das pastas investigadas neste trabalho.

Figura 13 - Preparação dos moldes, pesagem do material,
acondicionamento e banho térmico para as pastas de cimento.

Fonte: O autor.

3.2 Cura das pastas de cimento Portland

Imediatamente após a preparação do material cimentício, acomodou-se nos

moldes (cilíndricos metálicos com 100 mm de cimprimento) específicos a pasta pronta e

logo em seguida aplicou-se um banho térmico de 38 oC durante 14 dias (banho térmico

de 38oC durante 11 dias mais 3 dias na câmara de cura na temperatura de 300°C), 28

dias (banho térmico de 38oC durante 25 dias mais 3 dias na câmara de cura na

temperatura de 300°C) e 90 dias (banho térmico de 38oC durante 87 dias mais 3 dias na

câmara de cura na temperatura de 300°C).

No ensaio de dilatometria realizou-se apenas com o banho térmico de 14, 28 e

90 dias de cura e logo em seguida as amostras foram processadas no equipamento do

dilatômetro na faixa de 30ºC a 300 ºC com taxa de aquecimento de 2 ºC/min, pressão de

fluxo do gás Argônio e na temperatura de isoterma durante uma hora a 300 °C no

ambiente da dilatometria.

Os corpos de provas foram preparados com dimensões de 95 mm (0,095m) de

comprimento e 50 mm (0,050m) de diâmetro em média. Depois do banho térmico

específico para cada tempo de cura, as amostras seguiram para a cura de 3 dias na
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câmara de cura pressurizada Chandler a 300°C e pressão de 3000 psi que equivale

aproximadamente 20,7 MPa, totalizando 14, 28 e 90 dias de cura, foram para retratar as

condições de poços sujeitos a injeção cíclica de vapor. Para os ensaios de dilatometria

as pasta de cimento Portland foram homogeneizadas e vertidas em molde cilíndrico com

5 mm de diâmetro e 25 mm de altura.

Figura 14 - Amostras retiradas do banho térmico de 11 dias (14a),
catalogadas (14b e 14c) e colocadas na câmara de cura por 3 dias com temperatura de
300°C e pressão 3kpsi (14d).

Fonte:O autor.

3.3 Ensaios laboratoriais

Os testes compreendem determinações das propriedades termomecânicas de

pastas de cimento Portland aditivadas com PU com o objetivo primordial de possibilitar

a estruturação e enriquecimento da área de cimentação de poços petrlíferos. As

propriedades termomecânicas investigadas: resistência à tração, resistência à

compressão, módulo de elasticidade, densidade, coeficiente de Poisson, capacidade

térmica, condutividade térmica em condições de temperatura até 300°C e pressão de

3000 psi. Para a determinação do coeficiente de expansão térmica linear (CET) e

variação da massa empregou-se taxa de aqueciemento de 2°C/min e temperatura de até

300°C com isoterma de uma hora depois do banho térmico.

Para a determinação das propriedades termomecânicas realizou-se os seguintes

testes laboratoriais nas pastas de cimento Portland estudadas: Resistência à tração por

compressão diametral (método destrutivo), resistência à compressão pelo método

destrutivo com auxílio de extensômetros, microscopia eletrônica de varredura (MEV -

FEG) metalizado com ouro, MEV - EDS (para identificação da composição química das
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formulações aditivadas com Poliuretana), ensaio ultrassônico e ensaio de ressonância

magnética para determinar o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, teste

com analisador das propriedades térmicas, ensaio de dilatometria para investigar o

coeficiente de expansão térmica e difração de raios X (DRX) e análise

termogravimétrica (TG) para monitorar a perda de água das amostras em função da

temperatura.

A avaliação das propriedades mecânicas e térmicas foram feitas em relação às

temperaturas típicas do processo de injeção cíclica de vapor na indústria de petróleo. No

equipamento do dilatômetro foi medido o coeficiente de expansão térmica (CET) das

pastas (PU0, PU1, PU2 e PU3) que passaram pelo banho térmico de 38 °C nos

diferentes períodos de cura no ambiente do ensaio.

3.4 Ensaios para determinar as propriedades mecânicas

A seguir é apresentado os ensaios realiazados para a determinação das

propriedades mecânicas:

3.4.1 Resistência à tração por compressão diametral

A determinação da resistência à tração por compressão diametral foi realizada

posteriormente ao ciclo de cura em todas as formulações nas concentrações de acordo

com a tabela 1. Os corpos-de-prova foram ensaiados em uma Máquina Universal de

Ensaios da Shimadzu seguindo uma aplicação de carga de 17,9 kN/min, conforme

observa-se na Figura 15.

Figura 15 - Ensaio de resistência à tração por compressão diametral.

Fonte: O autor.
Para a realização de todos os ensaios, foram preparados os moldes para todos os

corpos-de-prova cilíndricos. Os moldes foram removidos do banho após o tempo

específico de cura e as amostras foram desmoldadas. Na realização do teste com os
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moldes cúbicos utilizou-se um paquímetro para medir o diâmetro e altura de todos os

corpos de prova, com o intuito de obter os seguintes resultados: força máxima, tensão

máxima, deformação máxima e energia de quebra.

Para a ruptura dos corpos de prova aplicou uma carga continuamente, com

aumento constante a 17,9 kN/min até a ruptura do corpo-de-prova. A distribuição das

tensões principais no plano diametral mostra que para quase toda a seção existe uma

tensão constante de tração, normal ao plano da seção (ASTM D3967, 2008), ou seja:

σ_t=2F/πDA (11)

sendo:

σt = Resistência à tração por compressão diametral (MPa);

F = Carga máxima obtida no ensaio;

D = Diâmetro do corpo-de-prova;

A = Altura do corpo-de-prova.

3.4.2 Resistência à compressão

Neste ensio foi possível determinar a resistência à compressão através de uma

pré- carga de 0,5 kN aplicada na máquina de ensaios. A altura de referência na máquina

era zerada, para então se dar o início ao ensaio apertando o botão Start no painel de

controle do equipamento. É um parâmetro importante na medição da rigidez dos

materiais. O ensaio era finalizado ao apertar o botão STOP (quando o corpo de prova

rompia).

Após a finalização do ensaio, os dados obtidos da máquina foram salvos em

arquivo de planilha eletrônica. A partir deste ensaio foi possível adquirir variáveis de

resistência à compressão juntamente com o desvio padrão, força máxima e

deslocamento máximo.

3.4.3 Ensaio de pulso ultrassônico

Este teste é regido pela ASTM C597-09 e é aplicável para avaliar a uniformidade

e qualidade do concreto. Esse tipo de ensaio não-destrutivo consiste em emitir um feixe

de ondas acústicas no material sob exame e captar o feixe emitido após interação com o

material. Geralmente são utilizadas ondas longitudinais, pois elas propagam-se em uma

velocidade aproximadamente duas vezes maior do que as ondas transversais.

O ultra-som é um tipo de onda acústica situada na faixa de 0,5 MHz a 25 MHz.

O pulso ultra-sônico é gerado e transmitido através de um transdutor especial, encostado

ou acoplado ao material. Eles são refletidos por uma descontinuidade ou pela superfície
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oposta da peça, são captados pelo transdutor, convertidos em sinais eletrônicos e

mostrados na tela LCD ou em um tubo de raios catódicos (TRC) do aparelho.

Através deste, mediu-se o tempo de trânsito de ondas do emissor para o receptor,

posicionados nas duas extremidades dos corpos-de-prova, possibilitando à medição a

velocidade de propagação da onda ultrassônica através da equação 2. A velocidade do

pulso de acordo com Conto (2012) pode indica se o material cimentício é de boa

qualidade ou não. A Figura 16 ilustra o acondicionamento das amostras no equipamento

no equipameno do ensaio ultrassônico modelo Pundit PL200.

Figura 16 - Acoplamento das amostras no equipamento ultrasônico.

Fonte: O autor.

Alguns fatores influenciam na velocidade do pulso, como as propriedades dos

constituintes químicos, umidade e temperatura dos corpos- de- prova, comprimento de

percurso do pulso, bem como também a forma e o tamanho dos espécimes (CONTO,

2012).

O módulo de elasticidade (ou módulo de Young) para as amostras foi

determinado utilizando-se este equipamento a partir da equação (3) de acordo com a

norma ABNT NBR 15630:2008.

v = d/t (12)

Ed = v2 . ρ. (1+µ)(1 - 2µ) / 1-µ (13)

Sendo:

v = Velocidade de propagação da onda ultrassônica, expressa em mm/µs

d = Distância em mm entre os pontos de acoplamento dos transdutores (comprimento do

corpo-de-prova);

t = Tempo registrado pelo equipamento, expresso em µs;

Ed = Módulo de Young dinâmico, expresso em MPa;
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ρ = Densidade de massa aparente do corpo-de-prova, expressa em kg/m³ e

µ = Coeficiente de Poisson.

3.4.4 Ensaio de frequência de ressonância

O coeficiente de Poisson determinou-se pelo cálculo da frequência fundamental

das amostras neste ensaio não-destutivo. A técnica de excitação por impulso consiste

em um método não destrutivo que permite o cálculo da frequência das amostras a partir

do som emitido pelo corpo de prova ao sofrer uma pequena pancada mecânica. Este

som, ou resposta acústica, é composto pelas frequências naturais de vibração do corpo.

(ATCP, 2017).

De acordo com Neville (2016) a vibração pode ser aplicada de modo longitudinal,

transversal ou torsional, sendo o ensaio normatizado pela ASTM C 215 (2014) e pela

BS 1881-209 (1990), embora esta última trate somente do modo longitudinal. O corpo

de prova com dimensões normalizadas é fixado em uma unidade posicionada em

contato com uma das extremidades do material e uma unidade captadora posicionada na

outra extremidade. As vibrações propagadas no interior do corpo de prova são

recebidas pelo captador, amplificadas e tem sua amplitude medida por um indicador

apropriado de acordo com a Figura 17. A frequência de excitação é variável até que seja

obtida a ressonância na frequência fundamental do corpo de prova.

Figura 17 - Ilustração esquemática do ensaio de frequência de ressonância.

Fonte: Adaptado da ASTM C 215 (2014).

Os dados foram processados após a obtenção dos dados com o auxílio de um

algoritmo, aplicando o método da transformada rápida de Fourier e logo em seguinda

calcula-se a frequência natural de vibração. A partir da frequência natural pode-se
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calcular o coeficiente de Poisson como observa-se na equação 14 a seguir:

µ= n . l/v (14)

Sendo:

n = Frequência natural na amostra

µ = Coeficiente de Poisson.

l = Distância em mm entre os pontos de acoplamento (comprimento do corpo-de-

prova)

v = Velocidade de propagação da onda ultrassônica, expressa em mm/µs

3.5 Ensaios para determinar as propriedades térmicas

É mostrado na sequência os testes realizados para determinar as

propriedades térmcias nas pastas de cimento investigadas:

3.5.1 Ensaio de dilatometria

As pastas foram homogeneizadas e vertidas em molde cilíndrico com 5 mm de

diâmetro e 25 mm de altura. Os moldes com as amostras foram levados para cura em

um banho termostático da marca Nova Ética e Modelo 500/3DE a 38ºC e pressão

atmosférica durante 14, 28 e 90 dias.

Os corpos de prova foram desmoldadas e mantidas em temperatura ambiente por

no máximo 2 horas até a realização do ensaio em dilatômetro NETZSCH DIL 402 PC

ilustrado na Figura 18. Realizou-se um teste de correção no equipamento sem nenhuma

das amostras para eliminar a dilatação do equipamento com os mesmos parâmetros de

temperatura, taxa de aquecimento e pressão que serão usados em cada uma das 4

formulações. Executou-se 3 testes para cada pasta investigada e em seguida calculou-se

a média artimética de cada uma das formulações.

Figura 18 - Equipamento utilizado no ensaio de dilatometria.

Fonte: O autor.
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Bu et at (2017) utilizou no seu trabalho uma taxa de aquecimento de 1ºC/min

com intervalo de temperatura entre 24 ºC e 300 ºC permitindo que a distribuição da

temperatura da amostra torna-se uniforme, obtendo por meio do computador os CTEs

dos espécimes a diferentes temperaturas. Na investigação de Aleem et al (2014) a taxa

de aquecimento empregada na determinação da expansão térmica de material cimentício

contendo nano-sílica foi de 10 ºC/min partindo da temperatura ambiente até 300 ºC e

para cada incremento de temperatura de 50 ºC , a temperatura do forno era mantida

constante durante 2 minutos para permitir equilíbrio da temperatura nas amostras. Já no

estudo de Shui el at (2010) sobre os efeitos de aditivos minerais nas propriedades de

expansão térmica de pasta de cimento endurecido aquecidos entre 20ºC e 85 ºC

empregou-se uma taxa de aquecimento de 0,5 ºC/min, sendo mantida a temperatura

constante a cada incremento de temperatura de 5°C para permitir um equilíbrio de

temperatura das amostras.

A determinação do coeficiente de expansão térmica linear foi determinado pela

seguinte equação:

αL= dL/Lo (1/∆T) (15)

Onde Lo é o comprimento inicial da amostra e dL é a variação do comprimento

também da amostra. ∆T é a variação de temperatura.

Dessa forma, através da realização de um ensaio com formulações que passaram

por 14 dias de cura na faixa de 30 ºC a 300 ºC com taxa de aquecimento de 10 ºC/min e

com uma hora de isoterma em 300 °C, comparando aos resultados do ensaio com taxa

de aquecimento de 2 ºC/min na pressão de fluxo do gás Argônio, temperatura de

isoterma durante uma hora a 300 Celsius para todas as formulações. Está comparação

foi para determinar a melhor taxa de aquecimento.

3.5.2 Ensaio com analisador de propriedades térmicas

As medidas de algumas das propriedades térmicas foram realizadas com um

analisador KD2 Pro, um medidor de propriedades térmicas portátil utilizado para campo

e em laboratório. Este equipamento emprega o método de fonte de calor linear

transiente para medir a condutividade térmica, a capacidade térmica e o calor específico.

Mediu-se as propriedades térmicas da condutividade, da capacidade e do calor

específico das formulações com os diferentes tempos de cura.

A Figura 19 ilustra a arquitetura do equipamento KD2 Pro usado na medição

das propriedades térmicas. O gabarito da sonda do analisador KD2 que verifica as
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propriedades térmicas já mencionadas com intervalo de 10 minutos entre uma amostra e

outra é representado na Figura 20.

As amostras foram preparadas de acordo com o gabarito da Figura 20 para o

acoplamento da sonda do equipamento KD2 Pro. Cada uma das amostras demorava em

média 10 minutos para ser analisada. Realizou-se para cada uma das quatro formulações

3 vezes o teste e calculava-se a média das propriedades térmicas investigadas.

Figura 19 - Equipamento utilizado no ensaio com analisador das propriedades
térmicas.

Fonte: O autor.

Figura 20 - Gabarito da sonda de medição do analisador KD2.

Fonte:Manual técnico do analisador KD2.

3.6 Análise termogravimétrica (TG)

São técnicas de natureza destrutiva que possibilitam o estudo das propriedades

físicas e químicas de uma substância ou dos seus produtos de reação através do

acompanhamento da variação de massa de amostras em função da temperatura ou do
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tempo em ambiente de temperatura e atmosfera (inerte) controlados. O fluxograma da

Figura 21 apresenta as principais técnicas termoanalíticas e suas principais finalidades.

Figura 21 - Fluxograma das principais técnicas termoanalíticas e suas
principais finalidades.

Fonte: Adaptada de Segovia e Dutra (2009).

Em qualquer Análise Termogravimétrica (TG), a variação da massa de uma

amostra em uma determinada atmosfera controlada é registrada continuamente como em

função da temperatura ou do tempo à medida que a temperatura no ensaio aumenta (em

geral linearmente com o tempo). Um gráfico da massa ou do percentual da massa em

função do tempo gerado é chamado termograma ou curva de decomposição térmica. .

Nestas análises foram preparadas amostras das pastas de cimento PU0

(referência) e PU3 (aditivada com 3 gpc de PU) com aproximadamente 18,50 mg para

monitorar a perda de água e da PU nas formulações. Para investigar a perda de PU,

especificamente, realizou-se a TG da dispersão de PU (líquida) e a TG da PU seca

preparada em estufa durante 24 horas na temperatura de 55°C. O modelo do

equipamento utilizado foi TGA 60 Shimadzu com sistema de balança do tipo TG/DTA

simultâneo com taxa de aquecimento de 2°C/min até a temperatura de 300°C e

isoterma de uma hora nesta temperatura na atmosfera de nitrogênio.

3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).

A Microscopia Eletrônica de Varredura é uma ferramenta de investigação

extremamente útil na atualidade. O princípio de um microscópio eletrônico de varredura

(MEV) consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a
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superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do

detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela

do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de

modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de

imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal

recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a

observação.

As amostras das formulações estudadas foram colocadas no dessecador 2 dias

antes da realização do teste MEV-FEG e metalizadas com ouro para atender as

condições do equipamento. A marca do equipamento é Zeizz modelo Auriga, sendo um

detector de elétrons secundários do tipo anular de alta eficiência, conforme ilustra

Figura 22. Através do MEV é possível fazer observações das propriedades

cristalográficas e morfológicas do C-S-H de um pedaço retirado da parte interna de cada

uma das amostras nas condições de alta temperatura com dimensões 1,5cm x 1,5cm x

1,5.

Figura 22- Equipamento da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV -
FEG).

Fonte: O autor.
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3.8 Espectroscopia de Raios - X por dispersão de energia (EDS)

Antes do entendimento da espectoscopia de raios - X por EDS é importante

compreender o processo de microanálise eletrônica, que trabalha na medição de raios-X

característicos emitidos de uma região microscópica de amostras bombardeada por um

feixe de elétrons. As linhas de raios-X característicos são específicas do número

atômico da amostra e, o seu comprimento de onda ou sua energia podem ser utilizados

para identificar o elemento que está emitindo a radiação. Espectros de raios-X podem

ser obtidos para todos os elementos da tabela periódica, com exceção do hidrogênio.

Entretanto, a emissão dos primeiros dez elementos de baixo número atômico consiste de

bandas na região de baixa energia onde as perdas por absorção na amostra são grandes.

Assim, elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio são freqüentemente

determinados por estequiometria.

Os raios-X emitidos pelos corpos de prova devido ao bombardeio de elétrons do

feixe podem ser detectados pelo espectrômetro convencional de cristais ou pelos

dispositivos de estado sólido, Silício dopado com Lítio. O MEV e o detector de raios-X

são consideradas concepções alternativas de projeto do mesmo instrumento básico, ou

seja, consideram o mesmo princípio físico para diferentes respostas. A resolução

espacial da análise depende da natureza do material e também da energia do raio-X

detectado. Através da análise dos picos obtidos no espectro pode-se determinar os

elementos presentes na amostra. Dois tipos de detectores que captam raios-X

característicos podem ser utilizados: por dispersão de energia (EDS) ou por dispersão

em comprimento de onda (WDS).

Neste estudo utilizou-se a técnica de EDS do equipamento da marca Bruker

atrelado ao MEV - FEG das amostras metalizadas com ouro. O EDS é essencial no

estudo de caracterização microscópica de materiais, pois quando o feixe de elétrons

incide sobre um mineral, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes

são excitados, mudando de níveis energéticos, sendo que ao retornarem para sua posição

inicial, liberam a energia adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no

espectro de Raios-X. Como os elétrons de um átomo específico possuem energias

diferentes é viável, no ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos

químicos estão presentes naquele local e, dessa forma identificar através da composição

química qual mineral está sendo observado (CALLISTER & RETHWISCH, 2016).

Geralmente, um detector instalado na câmara de vácuo do MEV - FEG verifica a

energia associada a esse elétron.
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A espectroscopia de raios - x por EDS supõe o princípio de que a energia de um

fóton (E) está diretamente relacionada com a frequência eletromagnética (f) por meio da

equação E = hf, sendo “h” 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 medição é rápido, o que permite analisar os comprimentos de onda de

modo simultâneo para a identificação da composição química dos materiais.

3.9 Difração de Raios - X (DRX)

As formulações de cimento curadas foram trituradas em partículas finas ou pó

usando um almofariz e um pilão, e em seguida as amostras de cimento em pó foram

secas em 48ºC dentro de uma estufa por 2h, conforme retrata a Figura 23. Os pós de

cimento secos eventualmente foram analisados por DRX no modo contínuo usando a

instalação do aparelho eco D8 ADVANCE da Bruker com faixa de 5 a 80 graus com

potência de 1000 W e anodo de Cobre (Cu) durante 15 minutos, sendo o filtro detector

de niquel (Ni) e com velocidade de 15 rpm.

O parâmetro ânodo foi modificado por cobre (Cu), pois foi o utilizado pelo

difratômetro na análise. Estes arquivos foram após a conversão importados pelo

software X'Pert HighScore Plus para identificação das fases cristalinas das amostras.

Figura 23 - Ilustração das amostras trituradas em pilão (figura (a) e figura (b)),
peneiradas (figura (c)) e acondicionadas (figura (d) e figura (e)) para análise de DRX.

Fonte: O autor
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A difração ocorre quando uma onda encontra uma série de obstáculos

regularmente separados que são capazes de dispersar a onda e possuem espaçamento

comparáveis em magnitude ao comprimento de onda, sendo também uma consequência

de relações de fase específicas estabelecidas entre duas ou mais ondas que foram

dispersas pelos obstáculos (CALLISTER & RETHWISCH, 2016). Este fenômeno da

difração é empregado no aparelho do difratômetro, equipamento utilizado para

determinar os ângulos no quais ocorre o fenômeno ondulatório mencionado em

amostras pulverizadas. A Figura 24 mostra as características esquemáticas de um

difratômetro, sendo a principal delas o fato da amostra, da fonte de raios X e do

contador encontrarem-se no mesmo plano.

Figura 24 - Diagrama esquemático de um difratômetro de raios X: T, A, C e O,
respectivamente, a fonte dos raios X, a amostras, o detector e o eixo em torno do qual a
amostra e o detector giram.

Fonte: Calliister & Rethwisch (2016).

A técnica de difração de raios-X (DRX) é um método preciso e eficiente,

largamente empregado em pesquisa científica e tecnológica, particularmente, para

ensaios não-destrutivos em aplicações industriais. É a única técnica para a determinação

precisa de estruturas cristalinas e amorfas atualmente, mesmo para o caso de estruturas

inorgânicas complexas, como é o caso de proteínas e vírus.
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Capítulo 4: Resultados e discussão
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4. Resultados e discussão
Uma investigação experimental do efeito da Poliuretana (PU) nas propriedades

termomecânicas de pastas de cimento Portland e submetidas às mesmas condições do

processo de injeção cíclica de vapor realizou-se neste estudo. Os resultados

posteriormente seguidos de discussão são fundamentados em trabalhos científicos já

publicados na literatura em períodicos científicos renomados internacionalmente. Os

resultados foram alcançados através da avaliação do efeito da adição de diferentes

concentrações de um polímero (Poliuretana) em 3 das 4 formulações de pastas de

cimento sujeitas à elevada temperatura de até 300°C e pressão de 3 kpsi, típica situação

de ciclagem térmica em poços de petróleo.

Primeiramente, apresentam-se os resultados e discussões dos ensaios

laboratoriais das propriedades mecânicas, da caracterização cristalográfica e

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e na sequência as propriedades térmicas,

com ênfase, neste caso, aos resultados inovadores/inéditos do coeficiente de expansão

térmica (CET) com PU em condições de alta temperatura no ensaio de dilatometria.

4.1 Propriedades mecânicas

Na sequência são apresentados os resultados seguidos das discussões das

propriedades mecânicas:

4.1.1 Resistência à compressão

Como a resistência à compressão é um dos parâmetros essenciais para a bainha

de cimento de poços petróleo suportar as condições de alta temperatura em

condições/situações de ciclagem térmica, a partir da realização deste teste com 14, 28 e

90 dias de cura na alta temperatura de 300 °C, verificou-se na Figura 25 que a

formulação PU0 obteve maior desempenho na máxima resistência à compressão (MPa).

No entanto, à medida que a concentração de Poliuretana foi aumentando, observa-se na

Figura 27 que a máxima resistência á compressão comportou-se de forma diferente com

relação ao tempo de cura, pois com 14 dias as amostras aditivadas demonstraram uma

diminuição da resistência, sendo a PU1 que obteve os melhores resultados, chegando a

aproximar-se ao da PU0. No entanto, com 28 dias, a PU2 destacou-se com a máxima

resistência a compressão, ultrapassando a PU1 e aproximando-se da PU0.

Quando analisa-se o tempo de cura na Figura 25, as formulações com 28 dias

mostraram um desempenho superior aos de 14 dias e mais similar ao de 90 dias. Isto

possivelmente deve ter ocorrido devido ao maior tempo de hidratação do gel C-S-H no
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banho térmico a 38°C. A concentração de PU nas pastas conferiu uma menor resistência

comparado a pasta padrão e maiores tempos de cura também conferiu estabilidade

mecânica.

No trabalho de Costa et al (2017) as amostras de cimento Portland aditivadas

com Sílica (SiO2) em diferentes concentrações com maior tempo de hidratação

apresentaram resultados mais satisfatórios no estudo da máxima resistência à

compressão, destacando comportamento similar aos deste estudo no que diz respeito ao

tempo de cura. Em Pernites & Santra (2016) observou-se que com maior de tempo de

cura das amostras, mesmo passando pelo processo de injeção cíclica de vapor, a

resistência à compressão das amostras aumentou no período de cura de 7, 14 e 90 dias, à

medida que o período de cura cresceu. O maior tempo de hidratação do Gel C-S-H

conferiu mais resistência mecânica as pastas.

Figura 25 -Máxima resistência à compressão das pastas com 14 , 28 e 90 dias de cura.

Fonte: O autor.

As Figuras 26, 27 e 28 mostram a força (kN) máxima de ruptura aplicada aos

corpos de prova no ensaio de resistência à compressão com 14, 28 e 90 dias de cura (3

dias em ciclagem térmica em cada umas das 3 curas), respectivamente, em função do

deslocamento (mm) das amostras no teste para ocorrer o rompimento (quebrarem-se). A

PU0 apresentou maior força máxima de ruptura e consequentemente maior

deslocamento em comparação com a PU1, PU2 e PU3 em todos os ensaios,

constatando-se que a Poliuretana conferiu menos resistência ao material em estudo na

proporção que a concentração em unidades de gpc foi aumentando. A formulação PU1

foi a que apresentou os resultados mais satisfatórios, aproximando-se ao da PU0.

Levando-se em consideração a estimativa estatística de erro padrão de 5%, conforme
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destaca-se na Figura 25, pode-se evidenciar entre as aditivadas que a máxima resistência

à compressão é bem similar nestas pastas de cimento, independentemente do período de

hidratação.

Figura 26 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas (PU0,
PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à compressão com auxílio de extensômetros

com 14 dias .

Fonte: O autor.

Figura 27 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas
(PU0, PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à compressão com auxílio de

extensômetros com 28 dias.

Fonte: O autor.



83

Figura 28 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas (PU0,
PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à compressão com auxílio de extensômetros

com 90 dias.

Fonte: O autor.

4.1.2 Resistência à tração por compressão diametral

A partir dos resultados da Figura 29, verifica-se que a pasta padrão (PU0) tem

maior valor de resistência à tração e em relação às pastas com o aditivo da Poliuretana

observou-se à medida que ocorreu um aumento da concentração de PU, o valor da

resistência à tração reduziu-se, sendo a formulação PU3 com os menores valores com

14 dias de cura. Com 28 dias, o período de hidratação influenciou o comportamento da

resistência à tração, aumentando em todas as pastas. Entre as aditivadas, a PU2 obteve

maior satisfatoriedade, aproximando-se à resistência da PU0.

Relacionado ao ensaio de resistência à compressão, constata-se uma similaridade

no comportamento das formulações, uma vez que os ensaios apresentaram com 14 dias

de cura melhor desempenho da PU1 entre as aditivas e a máxima resistência de ruptura

dos corpos de prova (tanto à compressão quanto à tração), entre as formulações, na PU0.

Quando analisou-se com 28 dias, em ambos os ensaios mencionados, verificou-

se um aumento da máxima resistência à ruptura na PU2 entre as aditivadas com

Poliuretana (PU). Além disso, neste tempo de cura, a PU0 continuou com melhores

resultados entre todas as formulações, aproximando-se sua resistência ao da PU2. Esta

relação certamente está relacionada aos períodos de hidratação no gel C-S-H no banho
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térmico a 38°C juntamente com a formação da fase cristalográfica que confere maior

estabilidade a força gel nas amostras identificadas na difração de raios-X (a xonotlite).

Figura 29 - Resistência à tração de amostras com 14 dias, 28 dias e 90 dias de
cura.

Fonte: O autor.

Na Figura 29 através das barras de erro padrão, entre as aditivadas com

Poliuretana, continua destacando-se a PU2 com 28 dias de cura na máxima resistência à

compressão e a PU3 com menos resistência no mesmo tempo de hidratação. O tempo de

hidratação nas pesquisas de Costa et al (2017) e de Pernites e Santra (2016) conferiram

mais estabilidade e resistência aos corpos de prova investigados (nestas pesquisas não

foi utilizado o aditivo da Poliuretana). A PU conferiu menos resistência mecânica à

medida que aumentou a concentração nas pastas.

Verificou-se nas Figuras 30, 31 e 32 a força máxima de ruptura aplicada aos

corpos de prova no ensaio de resistência à tração por compressão diametral com 14, 28

e 90 dias de cura, respectivamente, em função do deslocamento (mm). A PU0 mostrou

maior força máxima de ruptura e consequentemente maior deslocamento para quebra

em comparação com as pastas PU1, PU2 e PU3, confirmando-se que a Poliuretana

certamente conferiu menos resistência mecânica ao material em estudo neste teste à

medida que a concentração em unidades de gpc cresceu nas amostras. A formulação

PU1, assim como no ensaio de resistência à compressão com extensômetros,

demonstrou resultados mais satisfatórios em todos os períodos de hidratação, chegando

até aproximar-se ao da PU0.

Com 90 dias, a pasta PU3 comportou-se de forma mais satisfatória em

comparação a PU2 neste ensaio, apresentando similaridade a PU1. Levando em

consideração a estimativa estatística de erro, conforme Figura 29, pode-se evidenciar
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entre as aditivadas que a máxima resistência à tração nestas pastas de cimento,

independentemente do período de hidratação, é consideravelmente similar.

Figura 30 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas (PU0,
PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à tração por compressão diametral com 14

dias.

Fonte: O autor.

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão e de resistência à tração

seguem o mesmo padrão de comportamento da matriz cimentícia contendo Poliuretana

fabricada por Lee et al (2017), chegando a conclusão que a Poliuretana melhorou o

desempenho de amortecimento e a relação custo-benefício do material. Também

concluiu que a resistência do compósito é influenciado pela composição do material na

realização dos testes mecânicos (menor resistência à compressão e menor resistência

à tração), bem como a existência de ligação entre a matriz de poliuretano e o material

cimentício. Neste estudo a pasta que apresenta melhores condições para poço de

petróleo é a PU1, pois os valores de resistência foram melhores comparados as outras

pastas com o aditivo polimérico e isto também é confirmado pelos gráficos da força em

função do deslocamento apresnetado nas Figuras 26 a 28 e na Figura 30 até o

rompimento das amostras.
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Figura 31 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas (PU0,
PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à tração por compressão diametral com 28

dias.

Fonte: O autor.

Figura 32 - Gráficos da força (kN) em função do deslocamento (mm) das pastas (PU0,
PU1, PU2 e PU3) no ensaio de resistência à tração por compressão diametral com 90

dias.

Fonte: O autor.
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4.1.3 Ensaios de frequência de ressonância e ultrassônico

Através dos ensaios de frequência de ressonância e o ultrassônico, determinou-se

o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson nas formulações. As pastas foram

preparadas para poços com profundidade de 350 m e os valores da resistência à

compressão (MPa) e de resistência à tração, bem como também do módulo de

elasticidade e do coeficiente de Poisson são mostrados na Tabela 2. A partir dos

resultados apresentados na Tabela 2, verifica-se que a pasta padrão (PU0) tem maior

valor de resistência à compressão e de resistência à tração. Já em relação às pastas com

o aditivo da Poliuretana, observou-se à medida que ocorreu o aumento da concentração

de PU, os valores da resistência à compressão e de resistência à tração reduziram-se,

sendo a pasta PU3 com os menores valores.

Tabela 2 - Propriedades mecânicas das pastas de cimento com 14 dias de cura.

Fonte: O autor.

De acordo com os dados observados na Tabela 2, no tocante ao módulo de

elasticidade e ao coeficiente de Poisson, verifica-se que a PU0 apresenta maior

elasticidade e menor valor de Poisson. Já com relação aos corpos de prova aditivados

com 1gpc, 2 gpc e 3 gpc de PU, constata-se que o módulo de elasticidade reduziu-se e o

coeficiente de Poisson aumentou, melhorando o comportamento elástico da pasta para

as condições de poço no processo de injeção cíclica de vapor.

Através da relação do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson com a

deformação nas formulações com 14 dias de cura, nota-se que a Poliuretana interferiu

de maneira insatisfatória em todas as propriedades mecânicas mencionadas na Tabela 2

quando compara-se ao resultado da PU0 (maior elasticidade e menor deformação). Ao

comparar-se as formulações aditivadas com PU, a PU1 apresentou melhores resultados,

verificando-se uma proximidade com as propriedades mecânicas da PU0. Acredita-se

que possivelmente a Poliuretana interferiu o processo de hidratação do gel C-S-H e
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posteriormente das propriedades mecânicas das formulações em estudo, modificando o

comportamento da deformação nos corpos-de-prova. O percentual de Sílica (SiO2) em

todas as amostras conferiram mais resistência, no entanto a máxima resistência à tração

e à compressão decresceu à medida que aumentou a concentração de PU.

As amostras aditivadas com PU não melhoraram as propriedades mecânicas

quando compara-se PU0, que não foi ultrapassada em nenhuma das propriedades

investigadas. A PU3 apresentou menores valores de tal propriedade, conferindo menos

resistência entre as pastas de cimento nas condições de elevadas temperaturas.

A Tabela 3 apresenta as propriedades mecânicas das pastas com 28 dias de cura

com as mesmas concentrações de material das amostras da Tabela 2 com o período de

hidratação de 14 dias, destacando-se o aumento do comportamento elástico das

amostras, através do módulo de elasticidade em comparação aos que passaram por

menor tempo de cura. Já com relação ao Poisson, constatou-se uma diminuição entre as

formulações aditivadas com Poliuretana. A formulação PU2 apresentou melhor

comportamento elástico com 28 dias, diferentemente do que ocorreu com 14 dias, em

que PU1 verificou-se melhor comportamento.

Tabela 3 - Propriedades mecânicas das pastas de cimento com 28 dias de cura .

Fonte: O autor.

A Tabela 4 apresenta as propriedades mecânicas de pastas que passaram por 90

dias de cura com as mesmas concentrações do material das tabelas 2 e 3. O aumento do

comportamento elástico das amostras, através do módulo de elasticidade em

comparação aos que passaram por menor tempo de cura. Entretanto, em relação ao

Poisson, constatou-se uma diminuição entre as pastas aditivadas com Poliuretana. A

formulação PU1 apresentou melhor comportamento elástico com 90 dias,

diferentemente do que ocorreu 28 dias, em que PU2 verificou-se melhor desempenho.
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Tabela 4 - Propriedades mecânicas das pastas de cimento com 90 dias de cura.

Fonte: O autor.

A investigação das propriedades mecânicas neste estudo segue padrão do

comportamento do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson da

experimentação de Li et al (2015) e de Hu et al (2014), seguindo também os padrões da

norma BS 181, parte 203 de 1986 sobre a recomendação de medição do módulo de

elasticidade do coeficiente de Poisson em materiais cimentícios.

As Figuras 33 e 34 apresentam a estimativa de erro estatístico de 5% para o

coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade de todas as pastas de cimento que

passaram por 14, 28 e 90 dias de cura.

Figura 33 - Gráfico do coeficiente de Poisson das pastas de cimento que
passaram por 14, 28 e 90 dias.

Fonte: O autor.

Mesmo com as barras de erro padrão ainda continua existindo o mesmo

comportamento linear das formulações com 14 dias de cura em relação as com 28 e 90

dias, sendo que estas duas últimas ficaram dentro do percentual de erro, não

apresentando diferenças significativas entre os valores do módulo de elasticidade e do

Poisson. A seguir na Tabela 5 é apresentado a média de todas as propriedades

mecânicas acompanhadas do desvio padrão.
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Figura 34 - Gráfico do módulo de elasticidade das pastas de cimento que
passaram por 14, 28 e 90 dias.

Fonte: O autor.

Tabela 5 - Média todas as propriedades mecânicas acompanhadas do desvio padrão das
pastas com 14, 28 e 90 dias de cura.

Fonte: O Autor.
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A Tabela 5 apresenta de forma sucinta os valores da média de todas as

propriedades mecânicas acompanhadas do respectivo desvio padrão das pastas de

cimento Portland investigadas e discutidas anterior neste capítulo, incluindo os valores

da densidade de todas as formulações de acordo com seus respectivos tempos de cura. É

apresentado também à estimativa de desvio padrão da resistência a compressão.

Constatou-se na tabela que as propriedades mecânicas seguiram um padrão de

comportamento em todas os cenários, destacando-se a PU1 entre as aditivadas com mais

satisfatoriedade nos parâmetros mecânicos e plástico/elástico.

4.2 Caracterização cristalográficas (Difração de Raios - X)

O DRX possibilitou à identificação das fases cristalográficas de diferentes

amostras e observou-se em todos os difratogramas a formação de uma fase de cristal

altamente estável em altas temperaturas, a xonotlite (é composta por uma alta razão de

cálcio/ silício, com composição química Ca6Si6O17(OH)2), conforme pode confirmar-se

pelos elevados picos de xonotlite nas Figuras 35, 36 e 37.

Figura 35 - Difratogramas de raios - X das formulações (PU0, PU1, PU2 e PU3)
de pastas de cimento com 14 dias de cura.

Fonte: O autor.
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Segundo Pernites e Santra (2016) a xonotlite é um produto de alteração do

tobermorite. A tobermorite (Ca5Si6017.5H20) é a fase de costume predominante formada

em temperatura abaixo de 300°F (148,9°C). Com base na identificação das fases

cristalográficas, confirma-se através da análise da Figura 36 nas formulações PU1, PU2

e PU3 que ainda existe uma pequena quantidade de tobermorite e que certamente com

maior tempo de cura seria totalmente eliminada na formação de xonotlite, conforme

Figuras 36 e 37.

Na Figura 36, com o tempo de 28 dias de cura, apenas foi identificado elevados

picos do cristal xonotlite (a tobermorite foi totalmente convertida). Isto ocorreu

possivelmente devido ao maior tempo de hidratação do gel C-S-H nas formulações.

Figura 36 - Difratogramas de raios - X das formulações (PU0, PU1, PU2 e PU3)
de pastas de cimento com 28 dias de cura.

Fonte: O autor.

A Figura 37 com 90 dias para hidratação do cimento, apresentou, assim com os

outros tempos de cura, elevados picos de xonotlite, no entanto, também foi identificado

nos difratogramas o cristal kilchoanite (Ca3Si2O3), que, de acordo com a Figura 38, é

uma fase cristalográfica identificada na temperatura típica de 300°C. De acordo com

Yanagisawa et al (2006), a kilchoanite é um produto de hidratação de material
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cimentício rico em sílica geralmente identificado em condições de altas temperaturas.

Figura 37 - Difratogramas de raios - X das formulações (PU0, PU1, PU2 e PU3)
de pastas de cimento com 90 dias de cura.

Fonte: O autor.

É importante lembrar que o produto de hidratação cristalino, principalmente a

tobermorite, é formado a partir de sistemas de cimentação contendo sílica. Alguns

estudos por Síncrotron sugerem um mecanismo de duas etapas no sentido da formação

cristalina altamente ordenada de tobermorite ou xonotlite a partir de uma fase de gel de

C-S-H pouco cristalina em uma temperatura de reação entre 300°F (148,9°C) e 590°F

(310°C), conforme confirma-se com dados da literatura na Figura 38 que destaca a faixa

de temperatura que a xonotlite é formada em materiais com silicato de cálcio.

Não foi observado no DRX a PU, uma vez que o equipamento apenas identifica

as fases cristalográficas nas composições. No entanto, acredita-se que as diferentes

concentrações de PU pode ter alterado o processo de formação da xonotlite nas

amostras com 14 dias de cura, como pode ser observado na Figura 35, pois foi

identificado uma pequena quantidade de picos da tobermorite nos corpos-de-prova com

adição de PU e na PU0 não foi identificado este cristal.
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Figura 38 - Condições de formação para vários silicatos de cálcio.

Fonte: Adaptada de Nelson & Guillot (2006).

Com 28 dias de cura a PU não interferiu na formação da xonotlite, pois apenas

identificou-se picos deste cristal. Todo a tobermorite converteu-se em xonotlite. Em

Hidalgo et al (2007) também foi identificado as fases cristalográficas da tobermorite e

da xonotlite em pastas de cimento submetidas a altas temperaturas (acima de 110°C).

Na Figura 39 observa-se o comportamento dos picos nas formulações destacado

pela linha pontilhada vertical. A linha pontilhada mostra a existência de correlação entre

os picos de xonotlite, um produto cristalino formado pela tobermorite quando submetida

à temperatura de aproximadamente 150 °C.

Porém, os resultados de estudo e pesquisa de Pernites & Santra (2016) e Costa et

al (2017) mostraram que a tobermorite não foi identificada nos difratogramas das

formulações com 40 % de sílica submetida a elevadas temperaturas com mesmo tempo

de cura e sem adição de PU. Assim os picos de xonotlite identificados nos estudos

destes pesquisadores coincidiram com o desse trabalho, conforme observa-se na Figura

40.
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Figura 39 - Difratograma ampliado destacando a correlação dos picos de
xonotlite nas formulações com 14 dias de cura na Figura 41(a) e com 28 dias de cura na

Figura 41(b).

Fonte: O autor.

Em Shaw et al (2000), também foi identificado os cristais da tobermorite e da

xonotlite em estudo sobre a formação hidrotermal do cálcio silicato hidratados e que a

xonotlite conferia mais estabilidade ao material.
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Figura 40 - Identificação da fase nos padrões de DRX (curva vermelha) das
amostras de cimento com sílica curadas a 550 ° F (287,8 ° C) : (a) 7 dias, (b) 14 dias .

Fonte: Pernites e Santra (2016).

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG) e Espectroscopia
por dispersão de energia (EDS)

A Figura 41 apresenta as fases cristalinas da xonotlite e da tobermorite. Nesta

Figura é constatada a formação do cristal xonotlite a partir da tobermorite na amostra

PU3 curada em alta temperatura. Já na Figura 42, em maior resolução, também

confirma-se a identificação do cristal xonotlite. Como não identificou-se cristais de

tobermorite na amostra PU0 no DRX, acredita-se que a PU ocasionou o retardamento

do processo de formação total deste cristal em xonotlite, uma vez que foi verificado nas

formulações aditivadas com PU a presença da tobermorite. Cao et al (2008), que

investigou a síntese hidrotermal da xonotlite através de carbonato, apresentou no ensaio

do MEV a fase cristalográfica da xonotlite com estrutura similar ao das Figuras 41 e 42,

e que conferiu no estudo de Cao et al (2008) mais estabilidade ao material.
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Figura 41 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV – FEG) metalizado
com ouro da formulação PU3 com 14 dias de cura. Na Figura destaca-se a formação
cristalográfica da tobermorite em xonotlite com 1µm de diâmetro e aumento de 15.0kx .

Fonte: O autor.

Figura 42 -Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV – FEG) metalizado com ouro
da formulação PU3 com 28 dias de cura. Na Figura destaca-se a formação
cristalográfica da xonotlite com 100µm de diâmetro e aumento de 37.45 kx.

Fonte: O autor.
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A microanálise de raios - X por dispersão de energia (EDS) é apresentado nas

Figuras 43 e 44 da pasta PU3 que passou por 28 dias de cura e nas Figuras 45,46 e 47

das formulações PU0, PU1 e PU2 com período de cura de 90 dias. Neste ensaio com as

amostras das Figuras 43 e 44, possibilitou-se identificar a composição química através

de imagens com aumento da resolução de 1500 e 3000 vezes com o intuito de

assinalar/identificar a PU, assim como observar o filme polimérico formado pela reação

da PU com o cimento Portland.

Pela investigação EDS através da radiação k-alfa identificou-se na área de seção

destacada em vermelho nestas Figuras 43 e 44 os elementos químicos Carbono,

Nitrogênio e Oxigênio, comprovando que PU resistiu as condições de temperatura de

até 300°C, formando por meio da reação com o cimento Portland um filme polimérico

semelhante ao do trabalho de Yang et al (2016). Acredita-se que este filme polimérico

formado nas formulações neste estudo conferiu mais estabilidade ao material no que diz

respeito aos danos causados pelos íons de carbonatação, reduzindo também a

permeabilidade devido ao preenchimento de poros pelo aditivo polimérico.

Figura 43 - Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV) com EDS metalizado com
ouro da formulação PU3 com 28 dias de cura com aumento de 1500 vezes.

Fonte: O autor.



99

Figura 44 -Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV) com EDS metalizado com
ouro da formulação PU3 com 28 dias de cura com aumento de 3000 vezes.

Fonte: O autor.

Nas Figuras 45, 46 e 47 a seguir também apresenta-se a microanálise de

raios -X por EDS com radiação k-alfa e voltagem de 10 kV de amostras que passaram

pela cura de 90 dias. A Figura 47 da formulação PU0 reconheceu na composição

química os elementos Cálcio, Sílica e Oxigênio, no entanto, nas Figuras 46 e 47 das

pastas PU1 e PU3, além destes elementos também foi possível identificar o Nitrogênio,

Carbono e Oxigênio, típicos da estrutura da PU, como já mencionado na análise das

Figuras 43 e 44. Comparando-se a identificação dos elementos das Figuras 45, 46 e 47,

confirma-se novamente que a PU reagiu com o cimento e que através do aumento da

concentração do aditivo nas formulações o percentual de elementos químicos da PU

determinados no EDS foi maior.
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Figura 45-Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV - FEG) com EDS metalizado
com ouro da formulação PU0 com 90 dias de cura com um aumento de 10000 vezes.

Fonte: O autor.
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Figura 46 - Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV - FEG) com EDS metalizado
com ouro da formulação PU1 com 90 dias de cura com um aumento de 10000 vezes.

Fonte: O autor.
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Figura 47 -Microscopia Eletrônica de Varredura ( MEV - FEG) com EDS metalizado
com ouro da formulação PU3 com 90 dias de cura com um aumento de 10000 vezes.

Fonte: O autor.

No trabalho de Yang et al (2016) sobre o estudo do processo de carbonatação

que ocorre na bainha de cimento em poços utilizou-se um aditivo ACA de natureza
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polimérica para avaliar as propriedades de um cimento resistente à carbonatação.

Através do uso deste aditivo, Yang et al (2016) mostrou que as propriedades de

resistência à compressão foram aumentadas, a permeabilidade foi significativamente

reduzida, bem como também os efeitos de carbonatação. A Figura 48 da Microscopia

Eletrônica de Varredura (MEV) de amostra de cimento com aditivo ACA na proporção

de 8% dos resultados de Yang et al (2016) revelou um filme polimérico, semelhante aos

das pastas de cimento Portland com PU desta pesquisa, que evitou a invasão de íons de

carbonatação e reduziu os poros em comparação a amostra com ACA DE 0%. O filme

polimérico apresentado na Figura 50 é bem similar ao apresentado nas Figuras 49, 50 e

51.

Figura 48 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de amostras de
cimento expostas a solução salgada de carbonatação por 30 dias.

Fonte: Yang et al (2016).

Nas Figuras 49, 50 e 51 da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG)

das amostras PU1, PU2 e PU3 metalizadas com ouro que passaram por 90 dias de cura,

respectivamente, destacou-se o filme polímero formado nestas pastas de cimento após

ciclagem térmica na temperatura de 300°C. A estrutura do filme polímero identificado

nestas imagens é bem semelhante ao identificado no material de Yang et al (2016) na

Figura 48 e certamente a adição da PU reduziu a permeabilidade em causa/consequência

da diminuição dos poros, assim como possivelmente evitou a invasão de íons de

carbonatação.
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Figura 49- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG) da pasta de
cimento PU1 que passou por 90 dias de cura.

Fonte: O autor.

Figura 50 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG) da pasta de
cimento PU2 que passou por 90 dias de cura.

Fonte: O autor.
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Figura 51 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG) da pasta de
cimento PU3 que passou por 90 dias de cura.

Fonte: O autor.
4.4 Propriedades térmicas
Na sequência são apresentados os resultados das propriedades térmicas

investigadas:
4.4.1 Ensaio de dilatometria e ensaio com o analisador das propriedades

térmicas
A Figura 52 apresenta os resultados da dilatometria realizada nas pastas PU0 e

PU3 com 14 dias de cura com diferentes taxas de aquecimento.

Figura 52 - Gráficos do dL/Lo em função da temperatura e do tempo na isoterma
das pastas PU0 e PU3 com taxas de aquecimento de 10ºC/min (a,c) e 2ºC/min (b,d) que

passaram por 14 dias de cura no banho térmico a 38°C.

Fonte: O autor.
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Constatou-se que os ensaios realizados na taxa de 2 ºC/min apresentou resultados

da curva de dilatometria mais de acordo com os da literatura nos artigos de Bu et al

(2017), Aleem et al (2014) e Shui el at (2010), permitindo a distribuição da temperatura

de maneira mais uniforme para a determinação do comportamento dos CETs. Todos os

ensaios foram realizados com taxa de aquecimento de 2 ºC/min.

O comportamento dilatométrico das composições aqui investigadas é mostrado

na Figura 53. A expansão e contração térmicas do cimento endurecido é um resultado

líquido da expansão térmica dos constituintes sólidos e do encolhimento devido a

desidratação através de uma complexa rede de poros distribuídos no volume da amostra.

À medida que a temperatura aumenta simultaneamente com a cura por reações de

hidratação, a fase líquida ainda presente no cimento se expande, resultando em um

aumento no coeficiente de expansão térmica das amostras. Isto pode ser notado pela

expansão não linear das amostras desde a temperatura ambiente até aproximadamente

100 - 110 ºC (Figura 53a-c).

Figura 53 - Expansão térmica das amostras PU0 a PU3 após a cura de (a) 14, (b)
28 e (c) 90 dias.

Fonte: O autor.

Todas as amostras se comportaram de maneira semelhante, independentemente

do tempo de cura. No entanto, como mostrado na Figura 53c, tempos de cura mais
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longos resultaram em aumento da expansão das amostras PU1-PU3 em comparação à

amostra padrão (PU0), provavelmente devido à consolidação do filme polimérico na

microestrutura da amostra. De aproximadamente 100 °C a 300 °C, todas as amostras se

contraíram e os valores do coeficiente de expansão térmica (CET) diminuíram

rapidamente como resultado da perda gradual de água livre e dos principais produtos de

hidratação do gel C-S-H. (GARNIER et al, 2010) apontaram que o CET do cimento é

determinado pela umidade, umidade interna, porosidade e natureza dos produtos de

hidratação. Sob condições secas, o efeito da desidratação é predominante, e o CET das

amostras diminuiu. Bu et al. (2017) estudaram o comportamento de expansão /

contração térmica de cimento em poço com aditivos carbonáceos utilizando dilatometria

(taxa de aquecimento de 1°C/min), e observaram comportamento similar, ou seja,

encolhimento por desidratação que rege a expansão térmica.

O efeito da poliuretana no comportamento dilatométrico das amostras pode ser

abordado comparando amostras contendo poliuretano com a PU0 na faixa de 100 - 300

°C. A diferença (dL / Lo) PUn - (dL / Lo) PU0 a 300 °C, onde n = 1, 2 e 3 é ilustrada na

Figura 54. Valores positivos de (dL / Lo) PUn - (dL / Lo) PU0 significa que a presença

de poliuretana na composição reduziu a contração da amostra em comparação com a

amostra padrão.

Figura 54 - (dL / Lo) de pasta de cimento Portland com diferentes concentrações
de PU em relação à pasta padrão (PU0) a 300 °C.

Fonte: O autor.

Após a cura de 14 dias, as amostras PU1 e PU2 contraíram menos que a amostra

padrão, ao contrário do que foi observado para a amostra PU3. No entanto, como a cura

continuou (28 e 90 dias), a amostra PU3 comportou-se da mesma forma, confirmando
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que o comportamento dilatométrico dos compósitos de poliuretano-Portland é afetado

pela cinética de hidratação do gel C-S-H. Portanto, a adição de teores relativamente

altos de poliuretano ao cimento Portland é benéfica para reduzir o descompasso térmico

entre a bainha de cimento e o revestimento de aço, uma vez que o efeito na cinética de

hidratação é levado em consideração. Este padrão de comportamento segue-se ao longo

da isoterma na Figura 53 (a-c).

Um resumo dos coeficientes de expansão térmica de todas as formulações

calculadas na faixa de 30 a 300 °C está listado na Tabela 6. A evolução do

comportamento expansivo de formulações contendo poliuretano pode ser notada à

medida que o tempo de cura aumenta.

Tabela 6 - Coeficiente de Expansão Térmica (30 °C - 300 °C) em função do
tempo de cura.

Fonte: O autor.

As Figuras 55 e 56, respectivamente da condutividade térmica e da capacidade

térmica das pastas PU0, PU1, PU2 e PU3 que passaram por 14, 28 e 90 dias de cura,

calculados no ensaio com o analisador das propriedades térmicas. À medida que

concentração de PU aumentou nas formulações aditivadas, tanto a condutividade

térmica quanto a capacidade térmica diminuiram. Ichim & Teodoriu (2017) realizaram

estudo em pastas com cimento Portland classe API G e água com diferentes períodos de

cura e fez análise da condutividade da capacidade térmica com o intuito de verificar o

comportamento da bainha de cimento quando sujeitas a ciclagem térmica de 350 °C e

observou que ocorreu um fortalecimento mecânico.

A PU, como já mencionado nos ensaios mecânicos, conferiu uma redução das

propriedades mecânicas, assim como da condutividade e da capacidade térmica. No

trabalho de Ichim & Teodoriu (2017) não constatou-se significativas mudanças nestas

propriedades, possivelmente pelo fato das suas amostras não terem PU.

Coeficiente de Expansão Térmica (10- 6/°C)

Tempo de cura(dias) PU0 PU1 PU2 PU3

14 -15,74 -12,49 -15,50 -17,55

28 -13,53 -11,85 -11,29 -13,87

90 -14,80 -14,13 -12.45 -13,85
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Figura 55 - Gráfico da Condutividade térmica das pastas PU0, PU1, PU2 e PU3 que
passaram por 14, 28 e 90 dias de cura calculados no ensaio com o analisador das

propriedades térmicas.

Fonte: O autor.

Figura 56 - Gráfico da Capacidade térmica das pastas PU0, PU1, PU2 e PU3 que
passaram por 14, 28 e 90 dias de cura calculados no ensaio com o analisador das

propriedades térmicas.

Fonte: O autor.

Na Tabela 7 destacam-se também as propriedades térmicas da condutividade,

capacidade térmica e calor específico demonstrou linearidade em todos os tempos de

cura, apresentando maiores valores na PU0 e entre as aditivadas a PU1. O CET

apresentado na Tabela 7 foi calculado levando-se em consideração a isoterma de uma
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hora. Considerando a estimativa de erro padrão de 5%, não ocorreu diferenças

significativas nestas propriedades.

Tabela 7 - Propriedades térmicas das formulações com 14, 28 e 90 dias de cura e dados
da literatura do revestimento e da formação rochosa.

Formulações com 14, 28 e
90 dias de cura

Condutividade
térmica

(W/m/°C )

Capacidade
térmica

(MJ/m3°C)

Calor
específico
(J/kg/ºC)

Coeficiente de
expansão térmica

(10 -6/ºC)

Pastas de cimento com 14 dias
de cura
PU0 0,800 1,617 0,88 x 103 - 15,74
PU1 0,773 1,528 0,86 x 103 - 12,49
PU2 0,737 1,486 0,88 x 103 - 15,50
PU3 0,689 1,441 0,90 x 103 - 17,55

Pastas de cimento com 28 dias
de cura
PU0 0,756 1,589 0,89 x 103 - 13,53
PU1 0,729 1,481 0,89 x 103 - 11,85
PU2 0,728 1,402 0,92 x 103 - 11,29
PU3 0,673 1,433 0,90 x 103 - 13,87

Pastas de cimento com 90 dias
de cura
PU0 0,732 1,559 0,89 x 103 - 14,80
PU1 0,711 1,453 0,89 x 103 - 14,13
PU2 0,698 1,392 0,90 x 103 - 12,45
PU3 0,655 1,383 0,90 x 103 - 13,85

Fonte: O autor.

Os resultados mostram o melhoramento das propriedades termonecânicas em

amostras contendo poliuretano e curadas por 14, 28 90 dias. Tempos de cura mais

longos resultaram apresentaram maior satisfatoriedade. Por exemplo, a presença de

poliuretana também afetou o coeficiente de expansão térmica dos materiais, assim como

condutividade térmica, capacidade térmica e calor específico, uma vez que sua presença

diminui a cinética de hidratação das amostras. À medida que a concentração de

poliuretana na amostra aumentava (amostra PU1 para PU3), a característica de

comportamento de expansão do polímero exigia tempos de cura mais longos para se

tornar evidente, porém a resistância mecânica decresceu, como observado nos ensaios

de resistência à compressão e de resistência à tração (Tabela 9).
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Os dados observados no ensaio de dilatometria e com o analisador das

propriedades térmicas e que estão na Tabela 7 confirmaram que a adição de poliuretano

ao cimento Portland usado em cimentação de poços de petróleo em condições alta

temperatura diminuem a incompatibilidade térmica entre a bainha de cimento e o

revestimento de aço.

No entanto, levando em consideração a estimativa de erro padrão de 5% que é

apresentada na Figura 57 que ilustra o gráfico dos CETs de todas as pastas de cimento

estudadas, claramente observa-se que por meio desta estimativa estatística de erro que

em todas as formulações que passaram pelo período de hidratação de 14, 28 e 90 dias,

não é constatado, tanto em relação a pasta padrão com as aditivadas de PU e também na

comparação entre as aditivadas, diferenças significativas nos valores dos CETs.

Figura 57 - Gráfico dos valores Coeficiente de expansão térmica (CET) das
formulações PU0, PU1, PU2 e PU3 calculados no ensaio de dilatometria com 14, 28 e
90 dias de cura.

Fonte: O autor.

4.5 Análise termogravimétrica (TG)

A Figura 58 apresenta a análise termogravimétrica (TG) das formulações PU0 e

PU3 das pastas investigadas neste estudo que passaram por 90 dias de cura e também

mostra e TG da PU seca e da PU líquida (dispersão de PU) nas mesmas condições do

ensaio de dilatometria: temperatura 300°C, taxa de aquecimento de 2°C/min e isoterma

de uma hora na temperatura de 300°C em atmosfera de nitrogênio no ambiente e a
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pressão atmosférica. Os resultados confirmam que ocorreu perda de massa em todas as

amostras, sendo maior evidenciado no percentual de PU seca e PU líquida.

A partir da leitura dos resultados da Figura 58 observa-se que o percentual de

perda de massa nas formulações PU0 e PU3, respectivamente em torno de 11% e 14%.

Verificou-se uma diferença em porcentagem entre a PU0 (sem PU) e a PU3 (3 gpc de

PU) de 3%. Acredita-se que este percentual de perda esteja diretamente relacionado ao

aditivo polimérico utilizado na PU3 e que seja em maior grau de água.

Esta constatação pode ser confirmada através da TG da PU seca e da PU líquida

também apresentados na Figura 58. Sabe-se que a PU tem aproximadamente 70% de

água na sua composição e observa-se nos dados desta análise que a perda de massa da

PU seca ficou de 78% e da PU líquida de 86 %. Logo acredita-se que o percentual de

massa da PU perdida nas condições do ensaio é de aproximadamente 10% na pasta de

cimento aditivada, o que vai de acordo com os dados percentuais de variação de massa

da TG nas pastas PU0 e PU3 apresentados até temperatura de 230°F, ocorrendo

pequena redução de massa e partir desta temperatura.

Os dados da Figura 58 podem confirmar a constatação feita no ensaio de

dilatometria de que a perda de massa de água nas pastas de cimento Portland desta

pesquisa está diretamente relacionada ao retrocesso de CET e início da contração a

partir de 110°C, como aponta a Figuras 53 (a-c).

O resultados deste teste vão de acordo com os de Mikhailenko et al (2018), que

estudou pastas de cimento Portland aditivadas com dois tipos de metakaolin (MK1 e

MK2) curadas também com 90 dias e observou através da TG, que o percentual de

massa do cimento perdido estava relacionado ao processo de carbonatação que foi

acelerado devido a adição do metakaolin, interferindo também hidratação do gel C-S-H.

Em Abdel-Gawwad e Abo-El-Enein (2016) verificou um estudo de geopolímero

com cimento Portland com 28 dias de cura utilizando a TG e foi observado um

percentual de massa perdida em todas as suas formulações com valores percentuais

significativamente próximos ao deste estudo. Abdel-Gawwad et al (2016) também fez

estudo com tempo de cura de 90 dias em pastas de cimento Portland e ocorreu variação

da massa na TG.
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Figura 58 - Gráficos da Análise Termogravimétrica (TG) das pastas PU0 e PU3 com
90 dias de cura, da PU seca e da PU líquida nas condições térmicas do ensaio de

dilatometria.

Fonte: O autor.
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Capítulo 5: Conclusões
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5. Conclusões

O efeito da adição de uma dispersão aquosa de Poliuretana em diferentes

concentrações ao cimento Portland classe A para aplicações em poços de petróleo foi

investigado experimentalmente com os seguintes resultados satisfatórios:

(i) O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson comportaram-se de

maneira diferente em todas os tempos de cura, pois à medida que a concentração de PU

aumentou nas pastas aditivadas, o múdulo de elasticidade diminuiu e o Poisson

aumentou (com 28 dias, por exemplo, a amostra PU2 obteve 16,5 GPa e 0,22, sendo que

a pasta de referência foi de 17,6 GPa de módulo elástico e Poisson de 0,20). A

resistência à compressão e a resistência à tração obtiveram uma leve redução em tempos

de cura maiores nas amostras aditivadas com o polímero, conforme dados na Tabela 5;

(ii) Usando a técnica de Difração de Raios X (DRX), foi verificada a presença

tobermorite e de xonotlite, que é uma fase estável de C-S-H, responsável pelo ganho de

resistência neste cenário, em todas as formulações que passaram por 14, 28 e 90 dias de

cura e que a PU com o tempo de 14 dias interferiu na conversão cristalográfica da

tobermorite em xonotlite;

(iii) O DRX confirmou os resultados da Microscopia Eletrônica de Varredura

(MEV - FEG) metalizado com ouro no que diz respeito às fases cristalográficas

identificadas identificadas (tobermorite e xonotlite) de acordo com dados encontrados

na literatura;

(iv) Na Microscopia Eletrônica de Varredura por dispersão de energia (EDS)

verificou-se a presença da Poliuretana após a ciclagem térmica de até 300°C e pressão

de 3kpsi, possibilitando a formação de um filme polimérico que proporcionou redução

da permeabilidade e evitou a invasão de íons de carbonatação;

(v) No ensaio de dilatometria, o CET nas pastas comportou-se de forma diferente

e não-linear no tempo de cura de 14, 28 e 90 dias. Quando as amostras começaram a ser

aquecidas acima de 100 °C, os valores do CET rapidamente reduziram-se (com exceção

da PU1) devido a perda de água nos principais produtos de hidratação do gel C-S-H (de

acordo com os gráficos da Figura 53);

(vi) A PU nos diferentes períodos de cura neste estudo causou o retardamento

do CET com o aumento do tempo de cura e isto foi confirmado pela movimentação

cinética das curvas de cada uma das pastas na Figura 53, sendo na PU3 a maior

observação. À medida que a concentração de Poliuretana na amostra aumentou (amostra
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PU1 para PU3), a característica de comportamento de expansão do polímero exigia

tempos de cura mais longos para se tornar evidente. Isto foi confirmado através da

Figura 54 em que os valores postivos de (dL / Lo) PUn - (dL / Lo) PU0 significava que

a presença da Poliuretana na composição reduziu a contração da amostra em

comparação com a amostra padrão nos diferentes tempos de cura;

(vii) A confirmação do processo de retração relacionada com a perda de massa,

mas precisamente de água, foi realizada na análise termogravimétrica (TG) nas mesmas

condições do ensaio de dilatometria e comprovou a perda de água praticamente que

integral na temperatura de 110 °C em todas as formulações conforme dados Figura 58.

(viii) Assim, adição de Poliuretana ao cimento Portland usado em cimentação de

poços de petróleo melhoraram as propriedades térmicas (condutividade térmica, calor

específico, capacidade térmica e o CET) e mecânicas em condições de alta temperatura,

diminuindo a incompatibilidade térmica entre a bainha de cimento e o revestimento de

aço. Além disso, reduziu o comportamento frágil da pasta, contribuindo de maneira

geral para o comportamento termomecânico do material da bainha submetido a injeção

cíclica de vapor.
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6. Sugestões para trabalhos futuros
Com o intuito de enriquecer e estruturar ainda mais investigações acerca das

propriedades termomecânicas de pastas de cimento Portland aditivadas com Poliuretana

em trabalhos futuros, sugere-se realizar:

(i) Uma implementação dos estudos das propriedades termomecânicas investigadas

neste trabalho através de uma simulação numérica completa destas propriedades em

software;

(ii) Uma avaliação do coeficiente de expansão térmica volumétrico (CET) de pasta de

cimento Portland aditivadas com diferentes concentrações de PU no ambiente do ensaio

de dilatometria após a ciclagem térmica na temperatura mínima de 300°C e máxima de

360°C com diferentes taxas de aquecimento (por exemplo 0,5 °C/min, 1°C/min e 1,5

°C/min) com o objetivo de compará-los e apresentar o melhor resultado;

(iii) Elaboração de investigações das propriedades termomecânicas de pastas de cimento

Portland aditivadas com poliuretana sólida e, consequentemente, realizar-se

comparação com os resultados obtidos neste trabalho e

(iv) Um estudo do comportamento termomecânico das pastas de cimento através da

ciclagem térmica com metodologia semelhante à empregada nesta pesquisa com

temperatura superior de 300°C e inferior e 360°C, típica temperatura do processo de

injeção cíclica de vapor.
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