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RESUMO 

A dispersão de fibras curtas à pasta de cimento pode melhorar a resistência à compressão e a 

energia à fratura de materiais cimentantes endurecidos. Este estudo tem como objetivo avaliar 

o efeito da adição de fibras de basalto moídas às pastas de cimento Portland. As fibras foram 

adicionadas em tamanhos médios variados e obtidos por moinhos de bolas. Inicialmente, 

foram preparadas composições de pastas com adições de fibras de basalto 5% (BWOC) e 

sílica flour 40% (BWOC), curadas por período de 7 dias sob diferentes temperaturas estáticas 

de fundo de poço (BHST): 80 °C (176 °F) e 300 °C (572 °F). Em seguida, foram preparadas 

composições de pastas com adições de fibras de basalto 5% e 10% (BWOC), e diferentes 

tipos sílicas, como sílica flour e/ou metacaulim, em teores de 30%, 35%, 40% e 45% 

(BWOC), curadas por 7 dias sob BHST a 80° C. A caracterização dos aditivos foi realizada 

por difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, fluorescência de raios-X e 

termogravimetria. As propriedades mecânicas e a microestrutura das pastas endurecidas foram 

avaliadas por ensaios de resistência à compressão, difração de raios-X e microscopia 

eletrônica de varredura.  Os resultados mostraram que a moagem das fibras de basalto foi um 

método eficiente para ajustar o comprimento das fibras de lã de rocha, promovendo a mistura 

das pastas e, portanto, bombeabilidade adequada. Além disso, a rugosidade na superfície da 

fibra obtida após processo de moagem pode ser responsável por uma melhor aderência fibra-

matriz. As adições combinada de sílica e fibras de basalto melhoram a energia à fratura das 

amostras curadas a 80 °C, portanto abaixo da temperatura de retrogressão de resistência. 

Composição de pasta com fibras de basalto moídas 10% (BWOC) e sílica flour 30% (BWOC) 

revelou um material com alta energia à fratura e resistência à compressão, resultando em 

aumentos de ~ 36 J para ~ 52 J e ~ 28 MPa para ~ 37 MPa, respectivamente. A cura a 300 ºC 

resultou em significativo consumo de fibras por reações pozolânicas, as quais não foram 

evitadas pela adição de sílica flour. Portanto, o uso de fibras de basalto moídas por moinho de 

bolas pode ser uma solução econômica e ambiental, para melhorar a energia à fratura de 

pastas de cimento em poços de petróleo abaixo da retrogressão de resistência. 

 

Palavras chave: Cimentação de poços de petróleo; Cimento Portland; Fibras de basalto 

moídas; Sílica flour; Metacaulim; Energia à fratura. 
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ABSTRACT 

The dispersion of short fibers to oil well Portland slurries may improve the compressive 

strength and fracture energy of the hardened cementing material. This study aimed to 

investigate the effect of the addition of milled basalt fibers to Portland slurries. The fibers 

were added at varied average sizes and obtained by ball mill. Initially, samples were prepared 

with milled basalt fibers 5% (BWOC) and silica flour 40% (BWOC) in the composition, 

cured for 7 days under different Bottom Hole Static Temperatures (BHST): 80 °C (176 °F) 

and 300 °C (572 °F). Subsequently, samples were prepared with milled basalt fibers 5% and 

10% (BWOC), and different types of silicas, silica flour and/or metacaulim, in contents of 

30%, 35%, 40% and 45% (BWOC) in the composition, cured for 7 days under BHST 80 °C. 

The characterization of the additives was carried out by X-ray diffraction, scanning electron 

microscopy, X-ray fluorescence and thermogravimetry. The mechanical properties and the 

microstructure of the hardened pastes were evaluated by compressive strength tests, X-ray 

diffraction and scanning electron microscopy. The results showed that milling basalt fibers 

was efficient method to adjust the length of the basalt wool fibers, assuring slurry mixing and, 

therefore, adequate pumpability. In addition, the surface roughness of the fiber obtained after 

milling may be responsible for better fiber-matrix adherence. The combined additions of 

silicas and basalt fibers improved the fracture energy of samples cured at 80 °C, therefore 

below the strength retrogression temperature. The samples with milled basalt fibers 10% 

(BWOC) and silica flour 30% (BWOC) in the composition revealed a material with high 

fracture energy and compressive strength, which resulted in an increase  from ~ 36 J to ~ 52 J 

and ~ 28 MPa to ~ 37 MPa, respectively. Curing at 300 ºC resulted in significant fiber 

consumption by pozzolanic reactions that could not be prevented by the addition of silica 

flour. Therefore, ball-milled basalt fibers can be a cost-efficient and environmental-friendly 

solution, to improve the mechanical properties of oil well cement slurries used below the 

retrogression temperature. 

 

Keywords: Oil well cement; Portland cement; Ball-milled basalt fiber; Silica flour; 

Metacaulim; Fracture energy. 
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1 Introdução 

 

 A cimentação consiste em umas das etapas mais importantes dentre as operações que 

envolvem construção e manutenção de um poço de petróleo. Nesse tipo de operação, a pasta 

de cimento é bombeada ao espaço anular, entre a tubulação do revestimento e as paredes do 

poço. Uma cimentação de poços de petróleo deve atender aos principais requisitos de 

proporcionar estabilidade mecânica e compor a vedação entre zonas permeáveis, impedindo a 

intercomunicação de fluidos das formações rochosas. Para isso, o projeto de cimentação 

precisa ser bem avaliado, discutido, planejado e executado (COSTA et al., 2017; NELSON & 

GUILLOT, 2006). 

 A produção de óleo e gás a longo prazo depende de materiais cimentantes capazes de 

suportar o crescimento e a propagação de fissuras, garantindo assim a integridade da bainha 

de cimento (ANJOS et al., 2013; COSTA et al., 2017; HAN et al., 2011; ICHIM & 

TEODORIU, 2017; SILVA et al., 2018; MANGADLAO et al., 2015; SOARES et al., 2015; 

SOUZA et al., 2018). Para esse fim, a adição de fibras curtas aumenta potencialmente a 

energia à fratura da matriz de cimento Portland (BENTUR & MINDESS, 2007).  

 Diferentes fibras têm sido usadas para reforçar pastas de cimento Portland, incluindo 

polipropileno, polivinil (QIU et al., 2017), poliacetal (YANG et al., 2017), aço 

(BEGLARIGALE, 2017), carbono (CHEN et al., 2018), celulose (CHENG et al, 2018) e 

fibras de vidro (KHORAMI et al., 2017). Cada tipo de fibra apresenta vantagens e limitações 

quanto à densidade, aspectos geométricos (comprimento, diâmetro e razão de aspecto), 

aderência à matriz de cimento, custo e benefício.  

 Estudos já reportam as potencialidades do uso de fibras de basalto 

(ANANDAMURTHY et al., 2017; FIORE et al., 2015; JALASUTRAM et al., 2017; JIANG 

et al., 2014; KATKHUDA & SHATARAT, 2017; REN et al., 2016; VEJMELKOVÁ et al., 

2018). Fibras de basalto também têm sido utilizadas para reforços ao concreto. Kabay (2014) 

observou à medida que o teor de fibras de basalto aumentava, não apenas a resistência à 

flexão do concreto aumentava, como também maiores deflexões antes da falha e maiores 

valores de energia à fratura eram alcançados. Dias e Thaumaturgo (2005) relataram que a 

tenacidade à fratura do concreto reforçado com fibras de basalto excedia em relação ao 

concreto convencional não reforçado. Em contrapartida, Berndt & Philippacopoulos (2002) 

também estudaram adição de diferentes fibras, incluindo fibras de basalto, para cimentação de 

poços geotérmicos utilizando cimento Portland classe G e adição de sílica flour 40%. 
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Relataram que adição de fibras de basalto a 0,5 e 1,0%, em comprimentos de 6 e 15 mm, 

afetou a uniformidade da dispersão e a resistência à tração do material cimentante endurecido.  

 Fibras de basalto moídas por moinho de bolas podem atender a maioria dos 

requisitos técnicos com custos de produção relativamente baixos. No entanto, faz-se 

necessário o cuidado: (i) a altas temperaturas de serviço em operações de cimentação; (ii) ao 

ambiente alcalino presente nas pastas de cimento, pois isso pode afetar a integridade das 

fibras de basalto, devido à sua composição rica em SiO2.  

 Cheng et al. (2018) estudaram pastas de cimento para poços de petróleo com uso 

fibras de celulose, material suscetível ao ambiente alcalino do cimento. Relataram que adição 

de 15% de microssílica combinadas às fibras melhorou tanto as resistências mecânicas como a 

durabilidade das pastas de cimento. Khorami et al. (2017) avaliaram o cimento Portland 

reforçado com fibras de vidro, ricas em SiO2 e suscetíveis ao meio alcalino. Relataram que 

adição de nanosílica combinadas às fibras resultou em forte ligação na zona interfacial da 

fibra-matriz, devido a ação química das reações pozolânicas juntamente com a ação física de 

preenchimento de poros das pastas de cimento. A durabilidade da matriz de cimento também 

foi melhorada pela diminuição da porosidade e permeabilidade. 

 Aditivos como a sílica flour e o metacaulim (sílica ativa) já são amplamente 

utilizados na indústria de petróleo e na construção civil, respectivamente. Costa et al. (2017) 

avaliaram diferentes teores de sílica flour em 30%, 35% e 40%, aplicados a poços de petróleo 

em condições de temperaturas a 38 °C e 300 °C, durante cura de 7 e 28 dias, e observaram 

que adição de 35% de sílica flour pode atender aos requisitos mínimos para ambientes a altas 

temperaturas. Nita (2006) estudou a utilização de pozolanas em compósitos de cimento 

reforçados com fibra de celulose e observou que adição de sílica ativa em 15% proporcionou 

redução de 50% da Portlandita.  

 Estudos relatam que pastas de cimento expostas a altas temperaturas devem conter 

adições de sílica, por peso do cimento, variando entre 30 e 40% ou até concentrações maiores, 

para que ocorram as reações pozolânicas (NELSON & GUILLOT, 2006; RICHARDSON, 

2008; TAYLOR, 1990). Dessa forma, adições em diferentes teores de sílica, concentrações já 

utilizadas no campo de cimentação para poços de petróleo, combinadas às fibras de basalto 

são importantes de serem avaliadas, a fim de desenvolver sistemas de pastas de cimento 

resistentes à fratura. 
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1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o uso de fibras de basalto moídas para 

aplicação em poços de petróleo. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

(i) Estabelecer a moagem das fibras de basalto para obter um material de menor 

comprimento e facilitar a preparação das pastas de cimento; 

(ii) Incorporar aditivos ricos em SiO2, como sílica flour e/ou metacaulim, as 

formulações de pastas do estudo com a finalidade de consumir a Portlandita; 

(iii) Determinar a caracterização dos aditivos utilizados no trabalho através das 

técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Fluorescência de raios-

X (FRX), Difração de raios-X (DRX) e Termogravimetria (TG/ DTG); 

(iv) Avaliar os limites dos parâmetros de serviço para o uso de fibras de basalto 

moídas às pastas de cimento, sob duas temperaturas estáticas de fundo de poço 

(BHST): 80 °C e 300 °C; 

(v) Avaliar o efeito dos teores de sílica (BWOC) combinadas às fibras de basalto 

moídas (BWOC) nas composições de pastas, a fim de obter melhores resultados 

das propriedades mecânicas de energia à fratura; 

(vi) Avaliar as propriedades mecânicas e microestrutura das pastas de cimento 

endurecidas por meio de ensaio mecânico, microscopia eletrônica de varredura e 

difração de raios-X. 

 

1.3 Organização da tese 

 

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

apresenta uma descrição do problema e a motivação do estudo, seguidos dos objetivos 

estabelecidos para o desenvolvimento da pesquisa. 

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

conceituais da cimentação de poços de petróleo e matriz de cimento reforçadas com fibras. O 
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terceiro capítulo trata-se de um resumo dos estudos reportados na literatura a respeito da 

temática, que auxiliaram no desenvolvimento da tese.  

No quarto capítulo descreve-se a metodologia adotada no estudo, a partir da 

aquisição do material, moagem dos flocos de lã de rocha, caracterização dos aditivos, 

preparação das pastas de cimento, bem como os ensaios das propriedades mecânicas e de 

microestrutura realizados com as pastas de cimento endurecidas.  

No capítulo cinco encontram-se os resultados obtidos a partir da pesquisa. 

Adicionalmente, foram discutidos o comportamento de cada resultado. No sexto capítulo 

encontram-se as conclusões obtidas a partir dos resultados e discussões. E por fim, no sétimo 

capítulo, apresentam-se as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Revisão da literatura 

 

2.1 Cimentação de poços de petróleo 

 

 A perfuração de poços de petróleo consiste em abrir caminhos da superfície até a 

zona de interesse, perfurando solos e rochas com auxílio de brocas e colunas de perfuração, a 

fim de garantir profundidade desejada para extração de óleo. O processo de perfuração ocorre 

por fases, cujo número depende do perfil da zona de interesse e profundidade total a ser 

atingida. Após atingir a profundidade desejada para cada fase é necessário revestir o poço 

com uma coluna de revestimento, constituída de tubos de aço especial. Em seguida, inicia-se 

o processo de cimentação para fase de perfuração, Figura 1. 

 

Figura 1- Etapas de perfuração de poços: (a) perfuração de uma fase do poço, (b) posicionamento da coluna de 

revestimento e (c) preenchimento do espaço anular com pasta de cimento. 

 

Fonte: SOUZA (2018). 

 

 Realizada a operação de cimentação, a bainha cimento tem o objetivo de promover 

isolamento das zonas produtoras de óleo, gás e água do poço. Além disso, possui funções 

como fornecer estabilidade mecânica ao poço, suportar o peso do revestimento e dos 

equipamentos de superfície e, ainda, proteger a coluna de revestimento contra corrosão 

(NELSON & GUILLOT, 2006). 

 A pasta de cimento é formada a partir do cimento Portland, material inorgânico 

finamente moído, e quando misturado a água produz uma pasta que endurece por reações de 

hidratação. Após endurecida, a pasta de cimento pode conservar sua resistência mecânica e 

estabilidade em condições normais de temperatura e pressão. 

(a)                                                    (b)                                                 (c)                                     
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2.1.1 Cimento Portland 

O cimento Portland pode ser definido como um aglomerante hidráulico produzido pela 

moagem do clínquer, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio hidratados, 

usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como um produto de adição. 

(MEHTA & MONTEIRO, 2006). Em termos de propriedades físicas e composição 

mineralógica, a diferença entre os diversos tipos de cimento Portland está relacionada ao seu 

grau de finura e aos teores dos principais compostos do clínquer. Para poços de petróleo, os 

cimentos utilizados são derivados do clínquer de cimentos convencionais da construção civil, 

com redução da granulometria e uso de aditivos.  

 O American Petroleum Institute (API) classifica os diferentes tipos de cimento, 

compreendidos de A a H, em função das condições de temperatura, pressão e profundidade 

que podem ser expostos. Atualmente, os tipos de cimento Portland mais comuns são H e G. 

Na Tabela 1 estão descritos os diferentes tipos de cimento Portland. Algumas classes de 

cimentos API correspondem parcialmente à padronização realizada pela American Society for 

Testing and Materials (ASTM). Esta, por sua vez, corresponde aproximadamente às classes 

de cimento definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

 

Tabela 1- Classificação e descrição dos cimentos Portland conforme API 10A, ASTM C150 e ABNT. 

Fonte: Adaptado de MEYER (2009), NELSON & GUILLOT (2006), SOUZA (2018) e THOMAS (2001). 

 

API/ASTM /NBR Descrição 

Classe A 

Tipo I 

CPI 

Cimento Portland para situações onde propriedades especiais não são 

necessárias. Aplicáveis a profundidades de até 1.830 m. 

Classe B (MSR) 

Tipo II 

CPI- RS 

Cimento Portland com moderada resistência a sulfatos para prevenir 

deterioração do cimento por ataque de sulfatos presentes na água da 

formação. Aplicáveis a profundidades de até 1.830 m. 

Classe B (HSR) 

Tipo V 

CPI-S RS 

Cimento Portland com alta resistência a sulfatos para prevenir 

deterioração do cimento por ataque de sulfatos presentes na água da 

formação. Aplicáveis a profundidades de até 1.830 m. 

Classe C 

Tipo III 

CPV-ARI 

Cimento classe C é usado quando alta resistência inicial ou resistência a 

sulfatos é solicitada. Aplicáveis a profundidades entre 1.830 - 3.050 m. 

Classe G 

- 

9831 

Cimento classe G é o cimento básico para poços de petróleo. Possui 

composição compatível com aditivos aceleradores ou retardadores, 

podendo ser usado em maior parte das condições de poço. 

Recomendável a poços com profundidades entre 3.050 - 4.270 m. 

Classe H 

- 

- 

Produto desenvolvido a fim de ser usado como cimento básico para 

poço, disponível nas formas de média e alta resistência a sulfatos. 

Recomendável a poço com profundidade 2.440 m. 
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2.1.2 Composição química 

 O cimento consiste em um material derivado da moagem do clínquer, o qual é obtido 

pela fusão de calcário, argila e outros materiais ricos em sílica, alumínio e ferro, durante 

aquecimento entre 1450 a 1650 °C. Após aquecimento, o clínquer é resfriado e moído com 

adição de pequenas quantidades de gesso (CaSO4), a fim de retardar o processo de pega 

(HEWLETT, 2006; TAYLOR, 1997).  

A partir dos quatro principais óxidos presentes no cimento, cal (CaO), sílica (SiO2), 

alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3), designados na química do cimento pelas letras C, S, 

A e F, respectivamente, derivam-se os principais compostos constituintes do clínquer 

determinantes para propriedades do cimento, são esses: silicato tricálcico (C3S), silicato 

dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF). Em resumo, 

na Tabela 2 e Tabela 3 estão as principais propriedades e compostos dos constituintes do 

cimento. 

 

Tabela 2- Propriedades dos principais componentes do cimento. 

Fonte: Adaptado de KATTAR & ALMEIDA (1999) e NEVILEE (1997).  

 

Tabela 3- Compostos importantes para propriedades do cimento. 

Fonte: Adaptado de NELSON & GUILLOT (2006) e TAYLOR (1997). 

 

Propriedades C3S C2S C3A  C4AF 

Resistências em pequenas idades Alta Fraca Boa Fraca 

Resistências em idades posteriores Boa  Boa  Fraca Fraca 

Velocidade de hidratação  Média  Lenta Rápida Rápida 

Liberação de calor durante a hidratação Média Pequena Grande  Média  

Compostos Nomenclatura Composição química % em massa 

C3S Silicato tricálcico (alita) 3CaO . SiO2 50 – 70 

C2S Silicato dicálcico (belita) 2CaO . SiO2 15 – 30 

C3A Aluminato tricálcico (celita) 3CaO . Al2O3 5 – 10 

C4AF Ferroaluminato tetracálcico 

(ferrita ou brownmillerite) 

4CaO . Al2O3 . Fe2O3 5 – 15 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                               Capítulo II: Revisão da literatura 

 

 

Luanna C. M. Paiva                                                                                                                                               10 

Os constituintes do clínquer podem também apresentar impurezas, contendo em suas 

redes cristalinas outros elementos como álcalis (Na2O, K2O), magnésio, fósforo, titânio, entre 

outros (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986). Além disso, durante a etapa de moagem 

adiciona-se o sulfato de cálcio, na forma de gesso (CaSO4.2H2O), semi-hidratado 

(CaSO4.1/2H2O), ou anidrido (CaSO4), para controle da hidratação inicial do cimento 

(GOMES, 2005). 

Os compostos do clínquer são discutidos a seguir (NELSON & GUILLOT, 2006; 

MEHTA & MONTEIRO, 2006; TAYLOR, 1997; THOMAS, 2001). 

 Silicato tricálcico - C3S: apresenta forma hexagonal quando observado em 

microscópio. O C3S é o principal componente da maioria dos clínqueres de cimento Portland 

e pode formar compostos sólidos com Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, e Mn, tendo esses ou alguns 

desses elementos na forma de óxido, em até 3% de sua composição. Contudo, durante o 

resfriamento do clínquer, pode se decompor em C2S e cal livre, o qual torna o clínquer 

defeituoso e, consequentemente, gera cimento com desempenho inferior. A alita é a principal 

responsável pelas propriedades hidráulicas e mecânicas do cimento, pois reage rapidamente 

com a água provocando uma imediata liberação de calor e elevada resistência inicial (1 a 28 

dias). Sua hidratação começa em poucas horas e desprende quantidade de calor inferior ao 

C3A. Cimentos de alta resistência inicial geralmente têm maior percentual deste componente. 

O tempo decorrido entre o início e o fim da pega é de poucas horas. 

 Silicato dicálcico - C2S: apresenta, usualmente, uma forma arredondada quando 

observado no microscópio óptico. Pode, ainda, aparecer sob forma de reentrâncias e saliências 

que se assemelham a dedos, quando é chamado de C2S digitado. A belita reage lentamente 

com a água e desprende menor calor de hidratação que o C3S, apresentando inicialmente 

baixa resistência mecânica. Porém, contribui decisivamente, em longo prazo, para o aumento 

da resistência final do cimento. 

 Aluminato tricálcico - C3A: apresenta-se, geralmente, como um cimento vítreo junto 

ao C4AF no clínquer. Este cimento é denominado fase intersticial do clínquer. Quando se 

mostra cristalizado, devido a um resfriamento lento do clínquer, ao sair do forno, tem formato 

cúbico. O C3A forma soluções sólidas com Fe2O3, MgO e álcalis. Ou melhor, a presença de 

álcalis (Na2O) promove a cristalização do C3A sob a forma acicular. A celita é o principal 

responsável pela pega do cimento, pois reage rapidamente com a água e se cristaliza em 

poucos minutos, conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a resistência inicial às 

solicitações mecânicas. A taxa de resfriamento do clínquer também determina, em parte, a 

quantidade de C3A disponível para a hidratação do cimento. Quanto mais rápido o clínquer 
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for resfriado, menor quantidade de C3A estará disponível e, consequentemente, mais longo 

será o tempo de cura do cimento.  

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

maior quantidade de calor é necessária durante as reações de pega e endurecimento da pasta 

de cimento. O desenvolvimento das resistências mecânicas no início da pega e o tempo de 

endurecimento das pastas dependem do C3A. No entanto, a dependência desse constituinte ao 

cimento resulta em propriedades indesejáveis, como baixa resistência aos sulfatos e variação 

volumétrica, com consequente aumento do calor de hidratação. Dessa forma, um cimento de 

alta resistência aos sulfatos deve conter menos de 3% de C3A, a fim de aumentar a resistência 

aos sulfatos e evitar pega prematura nas condições de poço. 

 Ferroaluminato tetracálcico - C4AF: constitui, juntamente ao C3A, a fase intersticial 

do clínquer. Essa fase não é um composto definido, mas sim, uma solução sólida variando de 

C2F a C8A3F. A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena participação na 

resistência aos esforços mecânicos do cimento. Sua característica principal é a resistência à 

corrosão química do cimento. Além disso, libera baixo calor de hidratação e reage mais 

lentamente que o C3A. 

             Cal livre - CaO : Sua presença é indicativo de deficiência na fabricação do cimento, 

formando no clínquer cristais arredondados associados ao C3S ou à fase intersticial (C3A + 

C4AF). Esse fator está associado, geralmente, à combinação incompleta dos constituintes da 

matéria-prima do cimento (calcário e argila), através da queima ou dosagem excessiva de cal, 

bem como, na decomposição de C2S por resfriamento lento do clínquer. O excesso de cal livre 

é a causa determinante em cimentos que exibem expansão a frio, caso seu conteúdo ultrapasse 

certos limites. Na transformação de cal livre em hidróxido de cálcio, durante o processo de 

hidratação do cimento, ocorre uma forte expansão permitindo grandes tensões dentro da pasta. 

Entretanto, como essa hidratação é lenta, a expansão só ocorre após o endurecimento do 

cimento, provocando sua desintegração. 

 Magnésia - MgO: pode ocorrer nos clínqueres tanto em soluções sólidas quanto em 

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

livremente como periclásico. A magnésia que se encontra em solução sólida nos compostos 

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

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

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

rapidamente promove a MgO forma vítrea ou como pequenos cristais que se hidratam mais 
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rapidamente, com efeitos menos indesejáveis. Teores acima de 4% de MgO apresentam 

desvantagens.  

 Álcalis - Na2O e K2O: combinam-se preferencialmente ao SO3 do combustível 

formando os sulfatos. Esses afetam diretamente a pega do cimento, modificando-o para uma 

pasta mais acelerada, ou seja, de rápido endurecimento. 

 

2.1.3 Reações de hidratação 

O cimento Portland é um material inorgânico finamente moído e quando misturado à 

água, ocorre a formação de uma pasta que endurece por reações e mecanismos de hidratação. 

As reações de hidratação do cimento são reações químicas que envolvem água, silicato e 

aluminatos presentes no cimento anidro. 

O termo hidratação, por definição, indica a reação de uma dada espécie química com 

a água, convertendo-se em hidrato, pela incorporação de água em sua molécula. Do ponto de 

vista da química do cimento, este termo refere-se ao conjunto de mudanças que ocorrem 

quando o cimento anidro ou uma de suas fases constituintes é misturado à água. O fenômeno 

é complexo envolvendo reações químicas que superam a simples conversão de espécies 

anidras em hidratos correspondentes (TAYLOR, 1997). 

Todas essas reações químicas que ocorrem após a adição de água ao cimento são as 

mesmas, independentes da classificação do cimento Portland. O que muda apenas é a 

velocidade com que elas ocorrem. Parâmetros como quantidade de cada fase presente e 

tamanho das partículas do cimento são fatores contribuintes para a variação de velocidade das 

reações (HIBBELER et al., 2000).  

Na reação de hidratação do cimento, após o contato com água, inicia-se uma troca de 

espécies iônicas entre os sólidos (componentes do clínquer) e a fase líquida (água). A elevada 

solubilidade de alguns componentes do clínquer dá origem a um rápido aumento na 

concentração de aluminatos, sulfatos e álcalis (sódio, potássio e cálcio) na fase líquida. As 

maiores contribuições são: Silicatos de cálcio (C3S e C2S) em íons Ca
2+

 e OH
-
; Aluminatos de 

cálcio (C3A) e ferritas (como C4AF) em íons Ca
2+

 e Al (OH)
4-

; Sulfato de cálcio (CaSO4) em 

íons Ca
2+

 e SO4
2-

 ; Sulfatos alcalinos (Na2SO4 e K2SO4) em íons Na
+
, K

+
 e SO4

2-
. Logo, os 

constituintes da pasta endurecida são decorrentes da precipitação dos hidratos, devido à 

dissolução das fases anidras do clínquer ocorrer à formação de compostos com solubilidade 

menor (JAWED et al., 1983).  

Em linhas gerais, o mecanismo de hidratação do cimento ocorre da seguinte forma:  
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(i) Nos estágios iniciais, fase da dissolução-precipitação, onde acontece as dissoluções 

dos compostos anidros em seus constituintes iônicos e formação dos hidratos na 

solução, fase a qual existe a precipitação dos produtos hidratados devido à baixa 

solubilidade;  

(ii) Hidratação no estado sólido do cimento, as reações ocorrem diretamente na superfície 

dos componentes do cimento anidro, sem que estes entrem em solução. 

 

 A taxa de hidratação durante os primeiros dias obedece à seguinte ordem 

aproximada: C3A > C3S > C4AF > C2S (MEHTA & MONTEIRO, 2006; MICHAUX et al., 

1990; JAWED et al., 1983). De forma simplificada, segue a reação de hidratação do cimento 

(Equação 1). 

                  

 

 

Onde, C-S-H: silicato de cálcio hidratado; CH: hidróxido de cálcio (Portlandita).  

 

As reações de hidratação dos quatro compostos básicos do cimento Portland 

consomem quantidades de água diferentes. Isto é, a reação de hidratação é compreendida pela 

composição de diversas reações, representadas de modo geral a seguir (Equações de 2 a 6). 

 

 

 

 Onde, AFt: símbolo usado para a etringita; AFm: símbolo usado para o monossulfato. 

 

A hidratação dos silicatos C3S e C2S, representadas pelas equações (2) e (3), 

compreendem a produção de uma família de sílicatos de cálcio hidratados (C-S-H), os quais 

variam de acordo com a relação cálcio/sílica e o teor de água quimicamente combinada. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 

 

 

(4) 

 

(5) 
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Apesar dos silicatos C3S e C2S formarem basicamente os mesmos compostos, ocorrem 

diferenças na contribuição de cada silicato, em relação a taxa de liberação de calor de 

hidratação, a contribuição na velocidade de ganho de resistência mecânica e nos teores de 

hidratos produzidos (ANJOS, 20019), representadas especificamente pelas reações a seguir. 

 

                              2 C3S + 6 H2O → 3 C-S-H + 3CH                                                       (7) 

                                2 C2S + 4 H2O → 3 C-S-H + CH                                                       (8) 

 

A partir das reações representadas pelas equações (7) e (8) observa-se que a 

hidratação do C3S permite produzir maior teor de hidróxido de cálcio (CH). Neville (1997) 

relatou que o C3S e C2S necessitam aproximadamente das mesmas quantidades de água para 

hidratação, no entanto o C3S produz mais que o dobro da quantidade de hidróxido de cálcio. 

Michaux et al. (1990) relatou em seus estudos que após 24 horas de cura a temperatura de 25 

°C, foram hidratados aproximadamente 30% do C3S enquanto que apenas 10% do C2S. 

Os silicatos C3S e C2S produzem efeitos diferentes em relação ao calor de hidratação 

e a resistência à compressão do cimento Portland. Cimentos com altos teores de C3S podem 

desenvolver maiores resistências iniciais e maior liberação de calor, enquanto que o C2S 

podem contribuir com as resistências finais (NEVILLE, 1997). Dessa forma, a hidratação do 

C3S é importante para a durabilidade do cimento reforçado com fibras, uma vez que sua 

reação promove a formação de uma maior quantidade de Portlandita. 

A hidratação do aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF), 

representados pelas equações (4) e (5), compreendem a produção basicamente dos mesmos 

compostos hidratados quando reagem com água e na presença de sulfato, o qual é adicionado 

ao cimento para o controle de pega. A hidratação do C4AF pode produzir C6A(F)S3H12 ou 

C4A(F)SH18, a depender do teor de sulfato disponível, que possuem composições químicas 

variáveis e estruturas similares a etringita (C6AS3H32) e ao monossulfoaluminato (C4ASH18), 

respectivamente (METHA & MONTEIRO, 2006; TAYLOR, 1990). Em geral, a etringita é o 

primeiro hidrato a cristalizar-se. Em seguida, após o sulfato ter sido consumido, a etringita 

pode ser convertida em monossulfato.  
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2.1.4 Mecanismo de hidratação 

O esquema do mecanismo de hidratação do cimento é apresentado na Figura 2 e 

pode ser dividido em cinco etapas: estágio inicial (I), período de indução (II), período de 

aceleração (III), período de desaceleração (IV), estágio final (V) ou período de reação lenta.  

A termodinâmica das reações químicas permite visualizar esse perfil a partir da 

determinação do calor de hidratação de uma pasta de cimento Portland. O gráfico associa a 

taxa de liberação de calor de hidratação da pasta de cimento Portland à variação da 

concentração de íons cálcio em solução, com o tempo de hidratação. A liberação de calor (A) 

é a concentração de íons Ca
2+

 em solução e (B) durante a hidratação do cimento Portland. 

 

Figura 2- Esquema do mecanismo de hidratação do cimento Portland. 

 

Fonte: JAWED et al. (1983) e ZAMPIERI (1989). 

 

A descrição mais detalhada do mecanismo de hidratação do cimento é relatada a 

seguir (EMOTO, 2007; JAWED et al., 1983; HEWLETT, 2006; KADRI & DUVAL, 2002; 

MELO, 2009; MOSTAFA & BROWN, 2005; TAYLOR, 1997).  

No estágio (I), inicial ou de pré-indução, inicia-se a dissolução das fases anidras C3S, 

C3A e C4AF dando origem a uma camada de gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) que 

reveste a superfície dos grãos anidros do clínquer. Os íons liberados com a dissolução do C3A 

e do C4AF reagem com os íons Ca
+2

 e SO4
-2

 dando origem a um gel amorfo, rico em 
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aluminato, sobre a superfície dos grãos do clínquer e de bastões ou pequenas e espessas 

agulhas de etringita.  

No estágio (II), período de indução, uma camada de gel se deposita sobre os grãos 

anidros de cimento que forma uma espécie de barreira entre as fases anidras e a solução 

aquosa. Este gel amorfo e coloidal é originado a partir da precipitação inicial da etringita e, 

em menor escala, de C-S-H, sendo rico em sílica e alumínio e com presença dos íons cálcio e 

sulfato. Ocorre aumento nas concentrações dos íons Ca
+2

, K
+
, Na

+
, SO4

2-
 e OH

-
 em solução. A 

concentração de íons cálcio na fase aquosa atinge o seu patamar de saturação e inicia-se o 

declínio. Esse período, também denominado de dormência, tem duração aproximada entre 30 

minutos e 3 horas, finalizando quando a camada de gel depositada sobre os grãos de clínquer 

é destruída ou se torna mais permeável à difusão iônica. Este período é caracterizado pela 

baixa taxa de evolução de calor. Continuam a crescer as concentrações de íons Ca
+2

 e OH
-
, 

mas de forma não linear. Verifica-se um elevado grau de supersaturação quanto ao Ca(OH)2 

até atingir o patamar, quando se inicia a precipitação. O tempo necessário para atingir a 

supersaturação depende fortemente da relação a/c e do tamanho do cristal de C3S.  

No estágio (III), período de aceleração, predomina o mecanismo de dissolução-

precipitação, com consequente supersaturação iônica da fase aquosa e rápida formação de C-

S-H. Os principais produtos formados são C-S-H e CH. Correspondem à reação do estágio III, 

que resulta em um declínio gradual da concentração de íons Ca
2+

 na solução. Este período 

finaliza com o aparecimento do segundo pico na curva, gráfico da Figura 2, e sinaliza o início 

da desaceleração na geração de calor do sistema. O fenômeno da pega se dá no decorrer do 

período de aceleração, em que os silicatos, sobretudo a alita (C3S), passam a se hidratar 

rapidamente até atingir a taxa máxima de hidratação ao final desse período, que corresponde 

ao máximo de calor liberado. Ocorre também precipitação da etringita. A taxa de hidratação 

neste período é controlada pela formação do C-S-H. Durante o período de aceleração, a taxa e 

a extensão da hidratação são dependentes da área específica do clínquer.  

No estágio (IV), período de desaceleração, tem-se início com diminuição gradual da 

taxa da evolução do calor, dado à redução gradual na concentração de íons em solução, em 

decorrência da precipitação de hidratos que recobrem as partículas do cimento e dificultam a 

solubilização das fases anidras. Após o período aproximado de 24 horas tem-se continuidade 

das reações lentas que dão origem também a C-S-H e CH. O mecanismo de reação passa a ser 

controlado por difusão iônica ou por reação topoquímica.  

E por fim, no estágio (V), um novo ombro sequencial que pode ocorrer, porém 

menos distinto que o anterior, tem sido associado à hidratação da fase ferrita ou a conversão 
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da fase AFt para AFm. A formação de placas hexagonais delgadas de monossulfoaluminato 

de cálcio (fase AFm), a partir de reação do trissulfoaluminato de cálcio (fase AFt) com C3A e 

o C4AF, ocorre por indisponibilidade de sulfato de cálcio no sistema. Com o crescimento dos 

produtos de hidratação são preenchidos gradativamente os espaços, ocupados inicialmente 

pelo excesso de água de mistura, com densificação da pasta e as reações de hidratação 

prosseguem por mecanismo topoquímico. 

 

2.1.5 Microestrutura da pasta de cimento hidratada 

Os principais compostos hidratados do cimento Portland são o silicato de cálcio 

hidratado (gel C-S-H), o hidróxido de cálcio ou Portlandita (CH) e os sulfoaluminatos de 

cálcio, além das partículas de clínquer não hidratadas. Na matriz de cimento Portland existe 

uma zona bem definida entre os produtos de hidratação do cimento e o agregado, Figura 3. A 

espessura dessa zona pode variar entre 20 a 100 µm a depender da composição química do 

cimento, da presença de aditivos químicos com atividade pozolânica, da razão A/C, entre 

outros (METHA & MONTEIRO, 2006). 

 

Figura 3 - Esquema da microestrutura da zona de transição entre o agregado e a pasta de cimento endurecida. 

 

Fonte: Adaptado de METHA & MONTEIRO (2006). 
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O silicato de cálcio hidratado compreende por 50 a 60% do volume total de sólidos 

presentes na pasta de cimento Portland hidratada, sendo o principal responsável pelas 

propriedades mecânicas da pasta, Figura 4 (a). A Portlandita constitui de 20 a 25% do volume 

total de sólidos presentes na pasta de cimento hidratada. Esse composto tende a formar cristais 

grandes, sob a forma de prisma hexagonais distintos, como ilustrado pela Figura 4 (b). Em 

relação a contribuição das propriedades mecânicas, a Portlandita possui uma menor 

contribuição comparada ao silicato de cálcio hidratado. Em contrapartida, é considerado o 

composto de maior contribuição ao ambiente alcalino do cimento. O Sulfoaluminatos de 

cálcio compreendem por 15 a 20% do volume total de sólidos presentes na pasta de cimento 

hidratada. Esse produtos são formados durante os primeiros estágios de hidratação do cimento 

sob a forma de trissulfato hidratado (C6AS3H32), conhecido por Etringita, Figura 4 (c). Nas 

pasta de cimento Portland, a etringita transforma-se eventualmente em monossulfato 

hidratado (C6ASH18) (METHA & MONTEIRO, 2006). 

 

Figura 4 – Morfologias do (a) C-S-H amorfo, (b) CH e (c) monossulfato hidratado e Etringita.  
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Fonte: PENHA et al. (2007), QIAO et al. (2008), MÉDUCIN et al. (2007), HOLIIS et al. (2006), METHA & 

MONTEIRO (2006), NELSON & GUILLOT (2006). 

 

2.1.6 Fator temperatura  

A temperatura é o fator que mais afeta a cinética de reação na hidratação do cimento 

Portland. Taxa de hidratação do cimento, estabilidade e morfologia dos produtos de 

hidratação são fortemente dependentes desse parâmetro. A Figura 5 apresenta como elevadas 

temperaturas aceleram a hidratação do cimento. Curvas calorimétricas mostram que com a 

elevação da temperatura, o período de hidratação entre o início e final de pega torna-se curto e 

a taxa de hidratação durante o processo torna-se superior (NELSON & GUILLOT, 2006). 

 

Figura 5 - Efeito da temperatura na cinética de reação da hidratação do cimento Portland.  

 

Fonte: Adaptado de NELSON & GUILLOT (2006). 
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Pastas de cimento quando expostas a altas temperaturas podem sofrer modificações 

em sua microestrutura, provocando alterações perceptíveis na estrutura física, composição 

química e quantidade de água, comprometendo assim a durabilidade do material cimentante. 

Em operações de cimentação, o fator temperatura merece relevância devido aos poços de 

petróleo apresentarem perfis geotérmicos, como poços profundos com altas temperaturas e 

pressão (HTHP).  

 Para poços onde a temperatura máxima atingida é 40 °C, a hidratação do cimento 

Portland e seus produtos de hidratação são iguais aos observados em temperatura ambiente 

(27 °C). No entanto, acima de 40 °C, acontecem mudanças na microestrutura e morfologia do 

gel de CSH, tornando o material mais fibroso e com elevado grau de polimerização de 

silicato. Aumento de temperatura acelera e modifica a forma hexagonal dos aluminatos 

hidratados para forma cúbica e, além disso, influencia o comportamento do sulfoaluminato de 

cálcio. Em temperaturas acima de 60 °C, a etringita deixa de ser estável e se decompõe em 

monossulfoaluminato de cálcio e gipsita (NELSON & GUILLOT, 2006).  

O aumento de temperatura durante período de cura do cimento acelera as reações 

químicas de hidratação, favorecendo resistências iniciais, sem defeitos prejudiciais sobre 

resistências a idades mais avançadas. Porém, uma temperatura mais elevada durante e depois 

do contato inicial entre o cimento e a água, reduz a extensão do período de latência de modo 

que a estrutura total da pasta hidratada se define mais cedo (NEVILLE, 1997).  

Apesar das altas temperaturas de cura aumentarem a resistência inicial, o gradiente 

de temperatura deve ser moderado, pois temperaturas muitos elevadas inicialmente podem 

prejudicar a resistência mecânica e a porosidade dos materiais cimentantes a idades 

subsequentes, provocando uma distribuição não uniforme dos produtos de hidratação no 

interior da matriz de cimento (KIM et al., 2002). 

É comum em poços onde a temperatura é superior a 110 °C ocorrer o fenômeno de 

retrogressão de resistência. Esse fenômeno consiste na mudança de fases do CSH que, muitas 

vezes, convertem-se em fase chamada α-silicato dicálcico hidratado (α-C2S ou 

Ca2(HSiO4)OH), onde possui estrutura cristalina, massa específica alta, elevada 

permeabilidade e baixa resistência mecânica à compressão. Para minimizar os efeitos de 

retrogressão de resistência, adicionam-se sílica em até 40% de substituição do cimento, com 

objetivo de aumentar a atividade pozolânica, bem como modificar a trajetória desse processo 

natural de conversão, elevando a resistência à compressão e diminuindo a permeabilidade 

(NELSON & GUILLOT, 2006). 
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Em 120 °C, a adição de 40% de sílica proporciona a transformação do CSH em 

tobermorita (Ca5(H2Si6O18) 4H2O) que apresenta uma fase de baixa permeabilidade, baixa 

porosidade e alta resistência à compressão. Em 250 °C, a gyrolita é convertida em truscotita 

[Ca7(Si4O10)(Si8O19)(OH)4 H2O] que apresenta permeabilidade superior e resistência à 

compressão inferior em relação à tobermorita. Quando a tobermorita é exposta a soluções 

salinas em condições de temperatura a 150 °C, forma-se a fase pectolita (NaCa2HSi3O9), a 

qual apresenta alta permeabilidade em relação à xonotlita (Ca6Si6O17(OH)2) e mesma 

resistência à compressão. A Figura 6 apresenta as várias formações de fases do cimento 

Portland hidratado quando submetido a elevadas temperaturas, a partir de 50 °C. 

 

Figura 6 - Fases do cimento Portland a partir da relação CaO/SiO2 em condições de altas temperaturas. 

 

Fonte: Adaptado de TAYLOR (1990). 

 

As diferentes fases formadas a partir da hidratação do cimento podem apresentar 

aumento da rede de poros intersticiais com elevação da temperatura. Dessa forma, pastas de 

cimento com ausência de sílica, em substituição ao cimento, devem ser curadas 

preferencialmente em baixas temperaturas, pois podem ocorrer a expulsão da água excedente 

da pasta e, consequente, iniciar a formação de poros deletérios (BEZERRA, 2006). A 

retrogressão de resistência mecânica pode ser reduzida com a diminuição da relação 

CaO/SiO2 da pasta de cimento. Pastas de cimento endurecidas com relação CaO/SiO2 inferior 
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a 1, Figura 6, apresentam baixa retrogressão de resistência e baixa permeabilidade devido à 

formação de fases mais estáveis (NELSON & GUILLOT, 2006). 

 

2.1.7 Aditivos para cimentação 

Para garantir um bom desempenho das pastas em operações de cimentação de poços, 

a indústria de aditivos químicos foi capaz de desenvolver materiais que auxiliem na 

adequação das propriedades das pastas às diferentes condições encontras durante os processos 

de perfuração e completação de poços petrolíferos. 

 A seleção de aditivos químicos assume grande importância, pois podem modificar as 

características das pastas de cimento de diferentes formas: Densidade pode variar de 6,0 a 

21,0 lb/gal; A resistência à compressão pode variar de 200 a 20.000 psi; O tempo de pega 

pode ser acelerado ou retardado para produzir um cimento que irá endurecer em poucos 

segundos ou permanecer fluido por mais de 36 horas; O filtrado pode ser reduzido para menos 

de 25 mL/30 min., quando medido em condições API; O cimento poder ser resistente à 

corrosão, quando sua composição química é alterada; A permeabilidade pode ser controlada 

em poços de baixa temperatura por meio da densificação ou a temperaturas superiores a 

110ºC utilizando sílica flour. Na Tabela 4 estão apresentados os principais aditivos químicos 

utilizados em pastas de cimento para poços petrolíferos. 

 

Tabela 4 - Principais aditivos químicos. 

Fonte: Adaptado de NELSON & GUILLOT (2006), SOUZA (2018) e THOMAS (2001). 

 

Aditivo Descrição 

Estendedores 
Reduzem a densidade da pasta de cimento e previnem o fraturamento da 

formação. Exemplos de aditivos: bentonita e argilas minerais.  

Adensantes 

Aumentam a densidade da pasta de cimento. Exemplos de aditivos: 

barita, hematita e areia. 

Dispersantes 

Reduzem a viscosidade da pasta de cimento e previnem o fraturamento 

enquanto a pasta é bombeada. Exemplos de aditivos: cloreto de sódio e 

lignosulfonato de cálcio. 

Controladores 

de filtrado 

Evitam a perda de água da pasta de cimento para a formação. Exemplos 

de aditivos: hidróxido de cálcio, derivados de celulose e látex. 

Aceleradores 
Reduzem o tempo de pega da pasta de cimento. Exemplos de aditivos: 

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

Retardadores 
Aumentam o tempo de pega da pasta de cimento.  Exemplos de aditivos: 

compostos orgânicos como lignosulfonato de cálcio ou celulose. 
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2.1.8 Fatores que afetam a cimentação 

Tendo em vista que a cimentação primária consiste no posicionamento do material 

cimentante ao anular do poço, espera-se que, após a pega, a pasta de cimento proporcione 

aderência mecânica ao revestimento e isolamento as formações, bem como proteção do 

revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas decorrentes de operações no seu interior. 

 Para isso, faz-se necessário cuidado no projeto e execução da cimentação, evitando 

algumas ocorrências indesejáveis que causam problemas (Figura 7), como: Densidade 

incorreta da pasta, podendo ocasionar desbalanceamento hidrostático e entrada de fluidos à 

bainha de cimento; Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, permitindo 

o fluxo de gás ascendente no anular; Gelificação prematura, resultando em ausência no 

controle da pressão hidrostática; Perda de filtrado excessivo, permitindo a entrada de gás à 

bainha de cimento; Pastas permeáveis, contribuindo para ausência de isolamento hidráulico e 

resistência ao fluxo de gás; Contração volumétrica, devido ao processo de hidratação da pasta 

e fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas que permitem a migração de 

fluidos (PELIPENKO & FRIGAARD, 2004; SANTOS JÚNIOR, 2006). 

 

Figura 7 - Esquema de poço com falhas de cimentação. 

 

Fonte: THOMAS (2001). 

 

Embora as pastas de cimento possam adquirir bom desenvolvimento mecânico para 

poços de petróleo, o cimento, por sua vez, apresenta fragilidade intrínseca e baixa energia de 

fratura. A ocorrência de fissuras à bainha de cimento é frequente. Cenários que necessitam 
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dessa devida atenção são normalmente poços profundos que exibem altas temperaturas (HT), 

como poços geotérmicos e poços sujeitos a injeção de vapor para recuperação avançada de 

óleo (EOR). A injeção de vapor é aplicada para reduzir a viscosidade do óleo pesado, 

aumentando sua mobilidade e elevando o nível de produção. Desse modo, promove 

deformação à bainha de cimento devido à variação de temperatura no interior do poço, 

ocasionando surgimento de microfissuras. 

 

2.2 Matriz de cimento reforçadas com fibras 

 

O reforço por fibras em materiais cimentantes, tais como concretos, tem sido 

empregado ao longo dos anos com comprovado sucesso na melhoria do desempenho 

mecânico desses materiais. Fibras podem ser utilizadas de diversas formas e tamanhos, e ser 

produzidas em aço, polímero, vidro ou materiais naturais. A incorporação de fibras à matriz 

de cimento garante melhoria de tenacidade comparada à matriz convencional. Por isso, pode 

proporcionar um método eficiente para superar as características de fragilidade em pasta de 

cimento para poços de petróleo (Figura 8). 

 

Figura 8 - Esquema de um poço de petróleo apresentando fissuras à bainha de cimento e ação de fibras no 

controle de microfissuras. 

 

Fonte: Autora. 

 

2.2.1 Mistura fibras-matriz 

 Os compósitos reforçados com fibras podem ser classificados de acordo com os 

comprimentos da fibra, divididos em contínuos (alinhados) e descontínuo (curto). Os 
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descontínuos, por sua vez, podem ser subdivididos em alinhados e orientados aleatoriamente 

(Figura 9).  

 

Figura 9- Esquema de compósitos reforçados com fibra: (a) contínuas e alinhadas, (b) descontínuas e alinhadas, 

e (c) descontínuas e aleatoriamente orientadas. 

 

Fonte: CALLISTER (2002). 

 

 As aplicações que envolvem tensões aplicadas totalmente multidirecionais utilizam 

normalmente fibras curtas e aleatoriamente distribuídas ao material da matriz. Em compósitos 

com fibras curtas, alinhados ou com orientações aleatórias, as taxas de produção são rápidas e 

formas complexas podem ser moldadas, o que não é possível quando se utiliza um reforço 

com fibras contínuas. Fibras curtas ainda apresentam vantagens no fator custo de fabricação, 

pois são consideravelmente menores em relação às fibras contínuas e alinhadas 

(CALLISTER, 2002). 

 Como a eficiência das fibras depende da atuação como ponte de transferência de 

tensão ao longo de fissuras, pode-se deduzir uma série de aspectos tecnológicos fundamentais. 

Efeitos como teor e razão de aspecto das fibras são importantes contribuintes para incremento 

das propriedades mecânicas à matriz de cimento. Quanto maior o teor de fibras, maior será o 

número atuando como ponte de transferência de tensão ao longo da fissura, o que aumenta o 

reforço pós-fissuração do concreto. Em contrapartida, o uso de elevados teores de fibras 

podem comprometer à mobilidade da mistura para a preparação do concreto. Quanto maior o 

comprimento da fibra, maior será a resistência pós-fissuração conferida pela fibra ao concreto. 

No entanto, a utilização de elevados comprimentos de fibras podem produzir dois 

Direção longitudinal 

Direção 

transversal 

           (a)                                                          (b)                                          (c) 
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inconvenientes, como a dificuldade gerada pelas fibras à mobilidade da mistura e, ainda, a 

fibra poderá acabar por se romper no momento em que a fissura surge, o que reduz a 

resistência residual. Com isso, perde-se uma das principais contribuições das fibras à matriz 

de cimento que é a redução da sua fragilidade (FIGUEIREDO, 2011). 

 

2.2.2 Interação fibras-matriz 

 Sabe-se que elevados teores e comprimentos de fibras utilizadas podem 

promover inconvenientes como dificuldades à mobilidade da mistura na preparação do 

concreto (FIGUEIREDO, 2011). Em relação às pastas de cimento para operações de 

cimentação de poços, a utilização de fibras longas e altos teores adicionados também podem 

gerar dificuldades de mistura na preparação das pastas ou rompimento das fibras em função 

da alta energia de mistura, o que reduz a capacidade de tenacidade do material. 

 Alguns dos principais fatores que influenciam a interação matriz-fibra são as 

condições da matriz (fissurada e não fissurada), a composição química da matriz, a razão de 

aspecto das fibras, o tipo de fibras (metálica, polimérica, vidro, etc.), as características de 

superfície das fibras, a rigidez das fibras comparada à matriz, a orientação das fibras 

(alinhadas ou distribuídas aleatoriamente), a quantidade de fibras adicionadas e durabilidade 

das fibras no compósito (BALAGURU & SHAH, 1992). 

 A diminuição da tenacidade à matriz de cimento reforçada com fibra pode ser 

causada pela baixa aderência entre a fibra e a matriz, uma vez que as fibras podem deslizar 

sob carregamentos baixos, não contribuindo assim para diminuir as fissurações. Em 

contrapartida, caso a aderência à matriz for muito alta, as fibras podem romper-se antes 

mesmo de dissipar energia. Logo, comportam-se como inclusões inativas, produzindo 

melhoria superficial das propriedades mecânicas (MEHTA & MONTEIRO, 2014).  

 As dimensões das fibras também possibilitam outro fator que afeta o desempenho 

pós-fissuração da matriz de cimento. O fator de forma, geometria da fibra, consiste na relação 

entre o comprimento e o diâmetro equivalente à área da secção transversal do material. Dessa 

forma, quanto maior o fator forma, maior será a capacidade resistente pós-fissuração da 

matriz de cimento, fato que pode ser obtido com aumento do comprimento ou redução da 

secção transversal da fibra. Entretanto, aumentar em grande quantidade o seu comprimento, 

não traz benefícios ao aumento de resistência pós-fissuração. Tal comportamento ocorre 

quando se ultrapassa o comprimento crítico da fibra, a qual está relacionada à tensão de 

cisalhamento entre o material e a matriz. Por outro lado, quando a fibra possuir comprimento 
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menor que o crítico, a carga de arrancamento proporcionada pelo comprimento da fibra à 

matriz não é suficiente para produzir ruptura da fibra (FIGUEIREDO, 2011). 

 

2.2.3 Comportamento mecânico 

 Maiores resistências à compressão resultam em rupturas mais frágeis, tanto para 

matriz de cimento convencional quanto para aqueles reforçados em pequenas quantidades de 

fibras. Uma maior quantidade de fibras faz-se necessário ser adicionada à medida que se 

aumenta a resistência à compressão da matriz, a fim de que possam garantir ruptura mais 

dúctil. O fator inicial para estudos direcionados à matriz de cimento reforçada com fibras se 

deve a resistência à compressão. Após isso, procura-se otimizar outros aspectos mecânicos 

desejáveis pela adição da fibra, entre eles, a resistência à tração, à flexão, ao impacto e a 

tenacidade (GUIMARÃES, 1999). 

 A Figura 10 apresenta um esquema da interação matriz-fibra quando submetida à 

tração e à compressão. Em matrizes que ainda não possuem fissuração, quando uma ação é 

aplicada ao material, parte é transferida às fibras ao longo de sua superfície, Figura 10 (a). 

Devido à diferença de rigidez estabelecida entre fibra e matriz, tensões de cisalhamento 

ocorrem ao longo da superfície da fibra. Caso a fibra seja mais rígida que a matriz, a 

deformação ao longo da fibra será menor, Figura 10 (b) e 4 (c). 

 

Figura 10- Interação matriz-fibra em condições de matriz não fissurada: (a) descarregada, (b) submetida à tração 

e (c) submetida à compressão. 

 

Fonte: BALAGURU & SHAH (1992). 

 

 O surgimento de fissuras pode ser iniciado antes de uma ação aplicada à matriz de 

cimento. Essas aparecem como microfissuras a partir de vazios, geralmente presentes em 

                (a)                                  (b)                                  (c) 
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matriz de cimento convencional ou nas partículas de agregados, podendo ocasionar perda de 

aderência à matriz. Caso o esforço seja cíclico, para cada ciclo, há uma pequena propagação 

das microfissuras. Isso pode proporcionar aumento progressivo na concentração de tensões 

até que ocorra ruptura abrupta do material cimentante, caracterizando um comportamento 

tipicamente frágil. 

 Quando são adicionadas fibras de resistência e módulo de elasticidade adequada, a 

matriz de cimento deixa de ter o caráter marcadamente frágil. Esse fato ocorre devido às 

fibras atuarem como ponte de transferência de tensões pelas fissuras, cuja concentração de 

tensões será minimizada. Com isso, tem-se uma considerável redução na velocidade de 

propagação de fissuras à matriz, que passa a ter um comportamento pseudo-dúctil ou não 

frágil. Dessa forma, uma matriz de cimento reforçada com fibra irá apresentar certa 

capacidade resistente após fissuração. Um exemplo pode ser observado na Figura 11 

(FIGUEIREDO, 2011). 

 

Figura 11- Exemplo do comportamento gerado pela concentração de tensões à matriz de cimento: (a) sem 

adição de fibras e (b) com reforço de fibras. 

 

Fonte: FIGUEIREDO (2000). 

 

 Em matrizes que já possuem fissuração, aplicando-se uma ação ao material, as 

microfissuras se coalescem umas com as outras formando fissuras maiores, as quais podem ir 
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ao encontro de uma macrofissura externa, caso não haja algum obstáculo que impeça a sua 

propagação. Na matriz de cimento convencional os vazios são fatores importantes, pois como 

são livres de tensões, podem atrair as microfissuras que procuram um caminho de menor 

resistência para se propagar (EKANE, 1999). Desse modo, a matriz de cimento reforçada com 

fibras irá atuar como barreira a coalescência de microfissuras. 

Sobre a resistência à compressão, a adição de fibras à matriz de cimento não 

apresenta ganhos tão elevados comparados ao aumento de tenacidade proporcionado. No 

entanto, estudos reportam que, em relação à matriz de cimento convencional, as fibras 

incorporadas à matriz promovem um aumento mais significativo de resistência à compressão. 

Williamson (1974, apud SANT’ANA, 2005), relatou que a adição de fibras pode aumentar em 

até 23% a resistência à compressão da matriz de cimento.  

 A Figura 12 apresenta o comportamento dos tipos mais usuais de fibras (teor de 1%) 

incorporadas à matriz de cimento. O gráfico mostra um declínio na tensão máxima da matriz 

com inserção de fibras, comparada à matriz convencional. Tal comportamento retrata o ganho 

de tenacidade, ou seja, a matriz de cimento reforçada com fibras possui uma maior capacidade 

de absorver energia de deformação até a pós-ruptura. Dessa forma, a adição de fibras confere 

incremento no comportamento pós-fissuração da matriz, proporcionando assim o ganho de 

tenacidade.  

 

Figura 12 – Gráfico tensão x deformação de matriz de cimento reforçado com fibras. 

 

Fonte: FANELA & NAAMAN (1985). 
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O adequado desempenho da matriz de cimento reforçada com fibras reflete 

principalmente na interação fibra-matriz. Aspectos como atrito fibras-matriz, além da 

ancoragem do aditivo à matriz, permitem prever as contribuições geradas à matriz de cimento. 

A Figura 13 mostra como ocorre a transferência de tensões () entre a fibra e as pastas de 

cimento. A eficiência da aderência fibra-matriz é um fator importante para promover elevados 

valores de resistências mecânicas e rigidez da matriz. A Figura 13 apresenta fibras com 

ancoragem do tipo reta, Figura 13 (a), e do tipo reta com ângulo, Figura 13 (b). Ambas 

simulam uma situação de arrancamento das fibras. Quanto maior a aderência fibra-matriz, 

menor será o seu arrancamento. Dessa forma, por não ocorrer o arrancamento da fibra, tornará 

facilitada a ruptura da mesma devido à perda de resistência à tração. 

 

Figura 13 - Representação esquemática da aderência fibra-matriz de acordo com a geometria da fibra. 

 
 

Fonte: Adaptado de BENTUR & MINDESS (2007) e VASCONCELOS (2012). 

 

 A Figura 14 mostra o comportamento dos concretos com a ausência e a adição de 

fibras. As curvas representadas pelos gráficos fornecem uma interpretação da carga de 

arrancamento em função do deslocamento da fibra. Com a fratura dos corpos-de-prova, sob 

um carregamento, os comportamentos são distintos para amostras de referência (CR) e as 

reforçadas com fibras (CRF). A curva da amostra CR ao romper, desloca-se verticalmente no 

sentido decrescente. Em contrapartida, a curva da amostra CRF apesar da capacidade de carga 

diminuir, o compósito continuará a resistir à cargas menores até romper por completo.  
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Figura 14 - Representação gráfica do comportamento entre a carga de arrancamento em função do deslocamento 

do concreto de referência (CR) e concreto reforçado com fibras (CRF). 

 

Fonte: Adaptado de GUIMARÃES (2001). 
 

 Naaman & Najm (1991) estudaram os mecanismos de ancoragem das fibras à matriz 

de cimento. Foram utilizados tipos distintos de fibras (como retas, onduladas e ancoradas), 

além de matriz de cimento com baixa, média e alta resistência, sob ensaios de arrancamento 

por escorregamento das fibras. A Figura 15 (a) e (b) mostram os resultados obtidos para o 

arrancamento de fibras lisas e com ancoragem e de fibras lisas e onduladas, respectivamente. 

Ambos os gráficos indicam que os tipos de fibras com ancoragem e onduladas responderam 

melhor ao aumento de tenacidade conferida à matriz de cimento, comparada ao tipo de fibra 

lisa. Tal comportamento pode ser explicado pela superfície das fibras ancoradas e onduladas 

que permitem uma maior aderência fibra-matriz e, consequentemente, melhores resultados de 

tenacidade.  
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Figura 15 – Gráfico de arrancamento para fibras: (a) retas e ancoradas; (b) retas e onduladas. 

 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: Adaptado de NAAMAN & NAJM (1991). 

 

A Figura 16 (a) e (b) apresentam os gráficos sobre o arrancamento e o rompimento 

das fibras em relação à energia absorvida, respectivamente. Rodrigues (2010) menciona que 

um maior incremento de tenacidade pode ser alcançado quanto maior for a resistência das 

fibras de aço. Esse fato acontece devido ao esforço de arrancamento, o qual estreita a fibra 

para permitir o seu deslizamento, evitando proporcionar o rompimento da mesma. Fibras com 
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ancoragem, quando submetidas à esforços, possuem perfis de arrancamento. Já as fibras lisas 

e rugosas possuem perfis de rompimento. 

 

Figura 16 -  Tenacidade em função da aderência fibra-matriz: (a) arrancamento e (b) rompimento da fibra. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: RODRIGUES (2010). 

 

 As propriedades dos materiais compósitos são fortemente influenciados pelo tipo de 

aderência fibra-matriz (DIBENEDETTO, 1985; SUZUKI & ISHIDA, 1996). Dependendo das 

características da região interfacial fibra-matriz, o compósito submetidos a cargas distintas 

pode ser frágil ou resistente a danos sob efeitos diversos, como temperatura, umidade, entre 
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outros. Dessa forma, para obter compósitos com propriedades mecânicas adequadas, é 

importante, entre outros fatores, adaptar uma boa interface fibra-matriz para melhorar o 

desempenho final do compósito, evitando alguns mecanismos de falhas que podem iniciar na 

interface, como arrancamento, deslizamento e rompimento da fibras (RYBIN et al., 2013).  

 Sarasini et al. (2014) avaliaram o efeito das fibras de basalto comerciais em matriz de 

cimento, estudando as propriedades mecânicas em termos de fratura e mecanismos de falha, 

destacando o papel desempenhado pela interface fibra-matriz. No entanto, apontaram a 

necessidade de realizar estudos para essa questão, na tentativa de induzir um equilíbrio entre 

duas necessidades, o desempenho de resistência e tenacidade. A fim de melhorar a interface 

fibra-matriz, Iorio et al., (2018) relata que tratamento superficial das fibras são estratégias 

comuns que podem ser utilizadas. A rugosidade adquirida à superfície da fibra pode ser 

responsável por uma maior aderência fibra-matriz, devido à maior área de contato entre as 

fibras e a matriz de cimento. 

 

2.2.4 Tipos de fibras 

 Desde a utilização inicial de fibras de amianto, outras fibras têm sido utilizadas 

juntamente com cimentos hidráulicos. Fibras convencionais como aço e vidro, fibras mais 

recentes como carbono, além de fibras sintéticas como polipropileno e nylon ou até fibras 

naturais como celuloses já estão sendo amplamente utilizadas no mercado. Esses tipos de 

fibras variam tanto em propriedades, quanto em eficácia e custo (BENTUR & MINDESS, 

2007). Na tabela 5 são apresentas propriedades típicas para alguns tipos de fibras. 

 

Tabela 5 - Propriedades de tipos de fibras. 

Fonte: Adaptado de Bentur & Mindess (2007). 

Fibra 
Diâmetro (μm) Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Força de 

Tensão (GPa) 

Alongamento até 

Ruptura (%) 

Aço 5,0 – 500,0 200,0 0,5 – 2,0 0,5 – 3,5 

Vidro 9,0 – 15,0 70,0 – 80,0 2,0 – 4,0 2,0– 3,5 

Amianto 0,02 – 0,40 196,0 3,5 2,0– 3,5 

Prolipropileno 20,0 – 400,0 3,5 – 10,0 0,45 – 0,76 15,0 – 25,0 

Aramida 10,0 – 12,0 63,0 – 120,0 2,3– 3,5 2,0 – 4,5 

Carbono 8,0 – 9,0 230,0 – 380,0 2,5– 4,0 0,5 – 1,5 
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Li (2011) mencionou que as fibras podem ser classificadas em macrofibras (0,2 a 1 

mm) e microfibras (em µm). Geralmente, as microfibras são eficientes na contenção de 

microfissuras. As fibras comumente utilizadas como reforço à matriz de cimento são as de 

carbono, de vidro, poliméricas (aramida, polipropileno, entre outras), naturais (sisal, coco, 

bambu, juta, outras) e de aço. Cada tipo de fibra possui características como módulo de 

elasticidade, resistência à tração e capacidade de alongamento, podendo esses influenciarem 

diretamente na ligação fibras-matriz. 

As fibras também podem ser classificadas em relação ao material, sendo essas 

naturais ou artificiais. Como exemplo de fibras naturais tem-se o sisal e o coco (origem 

vegetal), as lã de rocha (origem mineral), além das fibras artificiais que podem ser de origem 

orgânica e inorgânica. A Figura 17 apresentada um fluxograma resumido com a classificação 

das fibras.  

 

Figura 17 – Classificação das fibras. 

 

Fonte: Adaptado de SARZALEJO et al. (2009) e VASCONCELOS (2012). 

 

Em relação as propriedades físico-químicas, podem ter características de acordo com 

a densidade, rugosidade superficial, estabilidade química, resistência ao fogo e perfil 

geométrico (comprimento, diâmetro e razão de aspecto) e sobre as propriedades mecânicas, a 

resistência à tração, a ductilidade, a rigidez, o módulo de elasticidade e o módulo de ruptura 

(VASCONCELOS, 2012). 
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2.2.5 Fibras de basalto 

 Fibras de basalto em forma de lã de rocha (Figura 18) são materiais amorfos 

amplamente utilizados na indústria para fins de isolamento térmico. O processo de produção é 

semelhante às fibras de vidro, porém com menos energia consumida e sem aditivos, o que 

torna mais barata do que fibras de vidro ou de carbono. Rochas basálticas e escória são as 

principais matérias-primas utilizadas. Caso necessário, adiciona-se calcário ou outros 

elementos, de modo a corrigir eventuais desvios na composição química do basalto (JURY, 

1997; RODRIGUES, 2009; SIM et al., 2005; TRDIC et al., 1999). 

 

Figura 18 - Flocos de lã de rocha. 

 

Fonte: Autora. 

 

 O processo mais comum para a produção de lã de rocha é o Melt Spinning. 

Quantidades de matérias-primas são medidas, homogeneizadas e enviadas a um forno que 

opera a temperaturas em torno 1300 ºC a 1500 ºC. Após fusão, o material é disposto em 

cilindros metálicos rotativos para fabricação de fibras de basalto.  

 Sua composição química é basicamente constituída por SiO2, principal componente. 

A Tabela 6 apresenta as composições químicas típicas encontradas para fibras de basalto.  
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Tabela 6- Composição química das fibras de basalto. 

Composição 
Teor (%)  

Militky et al.(2002) Deák et al. (2009) 

SiO2 43-47 42-55 

Al2O3 11-13 14-17 

Fe2O3  <5 10-11 

CaO 10-12 7-8 

MgO 8-11 4-9 

Na2O <5 2-3 

TiO2 <5 1-2 

K2O <5 1-2 

Fonte: Adaptado de MILITKY et al.(2002); DEÁK et al. (2009) apud FIORE et al. (2015). 

 

 O custo das fibras de basalto varia em função da qualidade e tipo de matéria-prima, 

processo de produção e características do produto final. Quanto ao custo, as propriedades 

químicas e mecânicas dependem da composição química da matéria-prima. Diferenças em 

relação à composição e concentração de elementos podem modificar a estabilidade térmica e 

química, bem como as propriedades mecânicas e físicas (NOVITSKII, 2004).  

 São fibras conhecidas como material não tóxico e possuem alta resistência à tração. 

Além disso, são resistentes a álcalis e ácidos, altas temperaturas, produtos químicos 

agressivos e mais estáveis que fibras minerais e de vidro. Em geral, as fibras basalto podem 

ser consideradas como produto verde comparado a outros materiais: (i) a matéria-prima usada 

para fabricação é rocha natural; (ii) somente gás natural ou eletricidade são usados para fusão; 

(iii) não precisa de quaisquer aditivos químicos ou materiais perigosos no processo de fusão; 

(iv) não libera resíduo industrial durante a produção; (v) não produz quaisquer produtos 

químicos que possam causar danos à saúde; e (vi) não penetra no sistema de respiração 

humana (KATKHUDA & SHATARAT, 2017). 

 Apresentam várias vantagens, o que as tornam boa alternativa como material de 

reforço em compósitos, usados em diversos campos como marinhos, automotivos, 

equipamentos esportivos, civis, entre outros. A Tabela 7 apresenta algumas propriedades 

físicas e mecânicas das fibras de basalto comparada às fibras de vidro.  
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Tabela 7- Propriedades das fibras de basalto em relação às fibras de vidro. 

Fonte: Adaptado de FIORE et al. (2011) apud FIORE et al. (2015). 

 

2.2.6 Influência da alcalinidade do cimento e as fibras 

As fibras à base de SiO2 ou tipos de fibras naturais possuem algumas limitações. 

Esses perfis de fibras sofrem degradação das propriedades físicas com o tempo, devido ao 

ataque do meio alcalino à matriz de cimento Portland, o que pode intervir diretamente na 

tenacidade e flexibilidade do material, tornando-os frágeis. 

A fragilização da fibra pode ocorrer pelo processo de mineralização, resultante da 

migração de produtos de hidratação, especialmente o hidróxido de cálcio (CH), para a 

cavidade central, paredes e vazios da fibra onde cristalizam-se. Isso pode promover a ruptura 

sem alongamento considerável das fibras, evitando a contribuição conforme o esperado para o 

incremento de tenacidade à matriz de cimento (TOLEDO FILHO, 1997). 

Dessa forma, possíveis soluções podem dificultar a interação química entre as fibras 

que são mais vulneráveis ao ambiente alcalino do cimento Portland: (1) utilizando cimento de 

baixa alcalinidade ou (2) adicionando sílica flour, metacaulim e dentre outros materiais com 

atividade pozolânica, com o objetivo de baixar o pH da solução dos poros e reduzir ou 

eliminar a formação do produto de hidratação do cimento, o hidróxido de cálcio (CH). 

Diversos tipos de materiais pozolânicos podem ser utilizados para melhorar o 

desempenho da matriz de cimento reforçadas com fibras naturais ou à base de sílica. O uso de 

pozolanas em pastas de cimento podem reduzir a alcalinidade quando utilizadas como 

materiais substitutos ao cimento Portland, devido ao consumo de hidróxido de cálcio pelas 

reações pozolânicas ou pela menor quantidade de clínquer presente (NITA, 2006). 

A reação pozolânica confere grande importância as propriedades físicas e mecânicas 

das pastas de cimento, pois se trata de uma reação lenta que afeta o processo de liberação de 

Propriedades Fibra de vidro Fibra de basalto 

Densidade (g/cm
3
) 2,5 2,8 

Módulo de elasticidade (GPa) 76,0 89,0 

Resistência à tração (GPa) 1,4-2,5 2,8 

Alongamento para fratura (%) 1,8-3,2 3,1 

Específico módulo E (GPa por g/cm
3
) 30,0 31,7 

Específica força à tração (GPa por g/cm
3
) 0,5-1,0 1,0 
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calor e de desenvolvimento da resistência nas primeiras idades. Além disso, pode contribuir 

para durabilidade da pasta endurecida frente aos ataques ácidos decorrentes da ação química 

(reação pozolânica) e ação física das pozolanas com o preenchimento dos espaços vazios, 

proporcionando um refinamento do diâmetro dos poros, melhorando a resistência mecânica e 

diminuindo a permeabilidade da pasta (ANJOS, 2009). 

Reações pozolânicas consistem na reação entre o Ca(OH)2 (CH, formado pelo 

processo de hidratação dos minerais C3S e C2S) e a pozolana (material rico em sílica) 

formando uma espécie hidratada de silicato de cálcio hidratado (gel C-S-H) (COSTA et al., 

2017; BEZERRA et al., 2011; TAYLOR, 1990). A Tabela 8 apresenta as reações de 

hidratação do cimento para a formação do gel C-S-H e a reação pozolânica, além das 

velocidades da reações envolvidas. 

 

Tabela 8 – Descrição das reações pozolânicas. 

Reações Velocidade da reação 

2C3S + 6H        3CSH + 3CH Rápida (horas e dias) 

2C2S + 4H        3CSH + CH Rápida (dias) 

Pozolana + CH + H        C-S-H Lenta (dias e meses) 

Fonte: BEZERRA et al. (2011). 

 

 Coleman & Page (1997) relataram que argamassas com teores de 10% e 20% de 

metacaulim, em substituição ao cimento, reduz em torno de 0,2 a 0,4 a escala de pH em 

período de cura de 100 dias. Khatib & Will (1996) mencionam que o uso do metacaulim em 

pastas de cimento promovem o preenchimento dos poros da microestrutura da pasta 

endurecida, com aumento da quantidade de poros menores que 0,01 µm. Frias & Cabrera 

(2000) observaram também reduções de poros semelhantes, com a utilização de 15 a 20% de 

pozolana. Desse modo, o consumo de hidróxido de cálcio (CH) da zona de transição pela 

pozolana, com formação de gel C-S-H, diminui a porosidade e contribui para um ganho de 

densificação de materiais cimentantes. 

 Em relação ao desempenho mecânico, a adição de um material pozolânico pode 

melhorar as propriedades mecânicas da matriz de cimento reforçada com fibras naturais, 

através do consumo de hidróxido de cálcio e formação de produtos hidratados que 
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proporcionam ganho de resistência mecânica às pastas de cimento. Os valores dos módulos de 

ruptura e da tensão máxima no limite de proporcionalidade estão relacionados ao teor, tipo e 

perfil geométrico das fibras adicionadas à matriz, influenciando diretamente no 

comportamento da curva carga x deflexão (NITA, 2006). Bahthia & Yan (1996) relataram o 

ganho de aderência fibra-matriz com adição de metacaulim. Através do ensaio de 

arrancamento das fibras de aço à matriz de cimento com adição de 10% de metacaulim, após 

7 e 28 dias houve um incremento de resistência a aderência fibra-matriz.  

 Um aditivo com atividade pozolânica usualmente empregado em poços de altas 

temperatura é a sílica flour. No estado endurecido da pasta de cimento, a adição desse 

material pode melhorar a resistência à compressão e diminuir a permeabilidade por meio das 

reações pozolânicas ou pelo prenchimento de poros (efeito filler) (ANJOS, 2009). Uma 

representação pode ser observada na Figura 19.  

 

Figura 19 - Representação esquemática do empacotamento das partículas com adição de sílica flour em pastas 

de cimento reforçadas com fibras. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ANJOS (2009). 

 

Na Tabela 9 são apresentadas algumas propriedades físico-químicas dos aditivos  

sílica flour e metacaulim como contribuição as ações químicas (reações pozolânicas) e ações 

físicas (efeito de preenchimento) à matriz de cimento Portland. 
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Tabela 9 - Composições químicas e propriedades físicas da sílica flour e do metacaulim. 

Composição química (%) SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 TiO3 CaO + MgO Na2O 

Sílica flour  95,7 2,0 1,8 0,2 0,1 0,0 0,0 

Metacaulim  57,0 34,0 < 0,1 2,0 1,5 < 0,1 < 0,1 

Propriedade física Massa específica (g/cm
3
) Resíduo na peneira (%) 

Sílica flour 2,65 0 (45 µm) 

Metacaulim 2,56 6 (365 µm) 

Fonte: Adaptado de ANJOS (2009) e METACAULIM DO BRASIL (2018). 

 

Costa et al. ( 2017) estudaram pastas de cimento para poço de petróleo com adições 

de sílica flour e observaram o efeito de preenchimento proporcionado pelo aditivo a 

temperaturas abaixo de 110 °C. Ge et al. (2018) mencionaram que a reação pozolânica entre a 

sílica flour e o hidróxido de cálcio na solução de poros da pasta de cimento é extremamente 

lenta a 80 °C. Goldman & Bentur (1994) ao avaliar as propriedades de sistemas de matriz de 

cimento com adição de sílica ativa amorfa e sílica com efeito filler (não reativo), ambas 

conferindo granulometrias semelhantes, observaram que o efeito filler (efeito físico) 

proporcionado pelas finas partículas do aditivo sugere ter uma ação mais significativa em 

relação à ação pozolânica. 
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3 Estado da arte 

 

As fibras têm sido utilizadas como reforços conferindo boas propriedades mecânicas 

à matriz de cimento. Nesse contexto, desenvolveram-se vários estudos a respeito da temática 

que auxiliaram no desenvolvimento da tese. 

 Banthia & Yan (1996) estudaram o ganho de aderência entre fibra e matriz, 

utilizando pozolanas como metacaulim e sílica ativa. Os autores concluíram que o ensaio de 

arrancamento de fibras de aço em matriz de cimento mostrou aumento de resistência de 

aderência, utilizando 10% de pozolanas após períodos de 7 e 28 dias. 

Berndt & Philippacopoulos (2002) desenvolveram um estudo da aplicação de fibras 

em pastas de cimentação.  O trabalho foi avaliado em matriz composta por cimento classe G, 

40% de sílica ativa e alguns tipos de fibras (aço, microfibras de aço, carbono, basalto e vidro). 

Foram analisados também o látex de SBR e agentes estendedores, como microesfera e perlita, 

em conjunto com fibras. Os autores concluíram que pastas com fibras de aço, 13 mm de 

comprimento e 0,16 mm de diâmetro, incrementaram a resistência à tração, em relação à pasta 

sem fibra. Tal desempenho foi atribuído à elevada relação de aspecto (81) da fibra utilizada 

com relação às demais. 

Peruzzi (2002) estudou a viabilidade do uso de fibras de vidro convencionais, usando 

cimentos que gerassem menor quantidade de Portlandita durante a hidratação e, ainda, 

modificou a matriz com látex estireno-butadieno e adição de sílica ativa para agir com 

hidróxido de cálcio produzido na hidratação do cimento. O autor concluiu que a maneira mais 

eficiente de atenuar a corrosão química das fibras de vidro pelos produtos de hidratação do 

cimento Portland é por meio da proteção da superfície da fibra. 

Nita (2006) estudou a utilização de pozolanas em compósitos de cimento reforçados 

com fibra de celulose e PVA. O autor concluiu que adição de sílica ativa em 15% 

proporcionou redução de 50% de Portlandita, identificado por TG, em relação à composição 

de referência. 

Correia (2009) estudou o desenvolvimento de materiais cimentantes modificados 

com polímero SBR e fibra de volastonita, a fim de avaliar seu comportamento mecânico e 

estrutural, para aplicação em poços submetidos à injeção de vapor. A autora concluiu que 

comportamento reológico obtido foi adequado para cimentação de poços. Além disso, pastas 

com adições de polímero e fibras volastonita resultaram em melhor desempenho as 

propriedades mecânicas.  
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Balthar (2010) desenvolveu e caracterizou pastas leves de alto desempenho e pastas 

fibrosas para aplicação em cimentação de poços de petróleo. Foram utilizadas fibras de 

volastonita, PVA e polipropileno. A autora concluiu que o emprego de reforço fibroso com 

volastonita possibilitou benefícios ao desempenho de propriedades mecânicas, principalmente 

a resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistência à tração por compressão 

diametral. O uso de fibras PVA e polipropileno indicaram incrementos na capacidade de 

deformação. 

Ali et al. (2012) estudou propriedades de concretos com teores de adição de fibras 

que variaram entre 1 a 5% (BWOC) e comprimentos de 2,5 cm, 5,0 cm e 7,5 cm. De acordo 

com os resultados, teor de 5% obtiveram os melhores resultados em sua pesquisa. 

Paiva (2013) estudou tenacidade à ruptura de pastas de cimento para poços de 

petróleo com adição de microfibras de lã de vidro. Foram avaliados teores de microfibras de 2 

a 5% BWOC, além de diferentes tamanhos médios do material controlados por moagem em 

90, 180, 300 e 600s. A autora concluiu que incorporação de microfibras à pasta conferiu 

melhor energia à fratura, em relação à pasta de referência. Fibras moídas em períodos de até 

300 s, via moinho de bolas, foram ideais para atuação como reforço à pasta de cimento. No 

entanto, dos parâmetros reológicos, material moído em períodos de 90 s comprometeu a 

viscosidade plástica. Os valores de resistência à compressão, módulo de elasticidade e 

permeabilidade foram praticamente semelhantes aos da pasta de referência. Resultados de 

água livre e estabilidade apresentaram conformes as normas API. 

Jiang et al. (2014) aplicaram fibras de basalto ao concreto e relataram que embora as 

fibras reduzam a trabalhabilidade do concreto no estado fresco, elas melhoravam a resistência 

à flexão e à tração, tenacidade, resistência à abrasão, resistência à fadiga, capacidade de 

deformação e capacidade de carga após fissuração quando misturado ao cimento. 

Kabay (2014) estudou resistência à abrasão e energia à fratura de concretos com 

adição de fibras de basalto. O estudo confirmou aumento de resistência à flexão e energia à 

fratura do concreto devido às fibras. Sua utilização também conduziu melhorias de resistência 

à abrasão e redução da contração por secagem da pasta de cimento. 

Portal et al. (2014) realizaram uma avaliação de reforço ao concreto com fibras de 

vidro resistentes a álcalis (AR), fibras de carbono e fibras de basalto. Relataram que em 

relação aos concretos armados convencionais (fibras de aço), os reforçados com fibras de 

carbono e basalto apresentaram menores impactos ambientais. Além disso, os concretos 

reforçados com fibras de basalto mostraram um material sustentável devido à menor demanda 
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cumulativa de energia. Esses resultados podem auxiliar soluções ecologicamente sustentáveis 

para o uso na indústria de construção civil.    

Sarasini et al. (2014) avaliaram o efeito das fibras de basalto comerciais em matriz de 

cimento, estudando as propriedades mecânicas em termos de fratura e mecanismos de falha, 

destacando o papel desempenhado pela interface fibra-matriz. No entanto, apontaram a 

necessidade de realizar estudos para essa questão, na tentativa de induzir um equilíbrio entre 

duas necessidades, o desempenho de resistência e tenacidade. 

Ren et al. (2016) investigaram a influência das fibras de basalto no concreto e 

mistura de cimento expostos a temperaturas elevadas.  Relataram que a aplicação indicou 

melhoria no desempenho de força, capacidade de deformação e absorção de energia do 

concreto, após exposição até 800ºC. 

Jalasutram et al. (2017) investigaram as propriedades mecânicas do concreto 

reforçado com fibras de basalto. Relataram que adições até 2% da fibra à matriz apresentaram 

quase nenhuma diferença na resistência à compressão. No entanto, a resistência à flexão foi 

melhorada devido ao aumento de tenacidade conferida à matriz. 

Katkhuda & Shatarat (2017) investigaram a melhoria das propriedades mecânicas de 

agregado de concreto reciclado (RCA) produzido pela adição de fibras de basalto (BF) 

picadas com adições de 0,1, 0,3, 0,5, 1 e 1,5% para agregados reciclados tratados e não 

tratados. Os resultados mostraram que o BF picado aumentou minimamente a resistência à 

compressão, mas melhorou significativamente a resistência à tração e à flexão do concreto. 

Cheng et al. (2018) estudou o efeito da incorporação de fibras de celulose e sílica 

ativa em cimentação para poços de petróleo de baixa densidade. Os autores concluíram que 

melhor desempenho mecânico e durabilidade conferiram as adições de 8% de fibra e 15% de 

sílica ativa. 

Vejmelková et al. (2018) estudaram o efeito da exposição a altas temperaturas na 

durabilidade de materiais compósitos reforçados com fibras de basalto. A aplicação de fibras 

de basalto melhorou significativamente a durabilidade em altas temperaturas, em relação à 

pasta de referência. Na composição mais bem sucedida CB1 com combinação de fibras mais 

longas e mais curtas (90:10), os valores de resistência à compressão e à flexão foram 50% e 

34%, respectivamente, após exposição a 1000 °C. 

Iorio et al. (2018) estudaram modificação de superfície e caracterização de fibras de 

basalto como potencial reforço de concretos. Concluíram que determinados tratamentos 

realizados na superfície das fibras de basalto comercias podem ser responsável por uma maior 

adesão entre matriz-fibra. 
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Diante do exposto, este trabalho vem contribuir junto às pesquisas no campo de 

cimentação de poços de petróleo, pois faz um estudo sobre o uso potencial de fibras naturais 

de basalto moídas como uma solução econômica para melhorar a energia à fratura de pastas 

de cimento Portland. Fibras de basalto são materiais ricos em sílica e reativos em ambientes 

altamente alcalinos. O estudo considerou o efeito da temperatura de cura e a presença de sílica 

como aditivo na microestrutura e propriedades mecânicas das pastas de cimento endurecidas. 
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4 Materiais e métodos 

 

Para o planejamento do estudo foram desenvolvidas pastas de cimento com adições 

de fibras moídas e sílicas por peso do cimento. Pastas de referências, sem adição de fibra, 

também foram desenvolvidas para avaliação da eficiência do aditivo nas propriedades 

mecânicas das pastas endurecidas. Sistemas de pastas foram formuladas para atingir uma 

massa especifica de 15,6 lb/gal (1,87 g/cm
3
), peso especifico comumente usado em 

cimentação primária.  

Na primeira fase do trabalho foi realizado o processo de moagem da fibra, bem como 

uma prévia caracterização do material por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios X (DRX) e Termogravimetria (TG/ DTG). 

Na segunda fase do trabalho foi realizado o ensaio mecânico por compressão uniaxial e 

análises de microestrutura das pastas endurecidas sob duas temperaturas estáticas de fundo de 

poço (BHST), a 80 °C (176 °F)  e a 300°C (572 °F). Para isso, foram desenvolvidas pastas 

com adições de fibras de basalto moídas (5% BWOC) e sílica flour (40% BWOC). Na terceira 

fase do trabalho foi realizado o ensaio mecânico e análises de microestrutura das pastas 

endurecidas sob 80 °C, com adições de fibras de basalto moídas (5% e 10% BWOC) e teores 

de sílicas (30%, 35%, 40% e 45% BWOC).  

 

4.1 Materiais  

 

(i) Cimento Portland especial, usado como cimento para cimentação de poços de 

petróleo conforme NBR9831 (ABNT, 2006). É um cimento classe A modificado 

industrialmente, o qual possui propriedades semelhantes ao cimento Portland 

classe G. O material foi produzido pelo Votorantim S.A., Brasil; 

(ii) Sílica flour é um material rico em SiO2, composta por mais de 95% de óxido de 

silício (ANJOS, 2009; LI et al., 2015; SHAHAB et al., 2015) em sua composição 

química e usado como agente anti-retrogressão pela indústria de cimentação de 

poços de petróleo. O material foi fornecido pela companhia de serviços 

Halliburton, Ltd., Brasil; 

(iii) Metacaulim HP branco é um material rico em sílica ativa, com 57% de óxido de 

silício (METACAULIM DO BRASIL, 2018) em sua composição química e 
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amplamente utilizado na construção civil. O material foi produzido pela 

Metacaulim do Brasil, Ltd., São Paulo, Brasil; 

(iv) Água potável do fornecedor da cidade foi utilizada para preparar as pastas de 

cimento; 

(v) As fibras de basalto (FB) foram utilizadas para garantir reforço à matriz de 

cimento Portland. O material foi adquirido em forma de flocos de lã de rocha, 

produzido pela Larocha, Ltd., São Paulo, Brasil. 

 

4.2 Métodos 

 

A sequência do estudo, em resumo, é apresentado na Figura 20.  

 

Figura 20 - Sequência experimental do estudo. 

 

Fonte: Autora. 
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4.3 Processo de moagem 

 

O processo de moagem foi realizado por moinho de bolas, a fim de adquirir um 

material uniforme e de menor comprimento para preparação das pastas de cimento. As FB 

moídas utilizadas na segunda fase do trabalho foram submetidas a um moinho de modelo 

periquita, da SERVITECH. Cada evento consistia 30 g de flocos de lã de rocha e 168g esferas 

de Al2O3, moídos por 10 minutos. Já as FB moídas utilizadas na terceira fase do trabalho 

foram submetidas a um moinho de modelo DL-MB, da DE LEO. Cada evento consistia 100 g 

de flocos de lã de rocha e 399g esferas de ZrO2, moídos por 30 minutos.  

 

4.4 Caracterização dos aditivos  

 

4.4.1 Massa específica 

Para a determinação da densidade da fibra de basalto foi utilizado um picnômetro a 

gás da MICROMERITICS, modelo ACCUPYC 1340, através do mecanismo de intrusão de 

gás hélio. 

 

4.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização morfológica da fibra foi realizada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), da HITACHI modelo TM3000 com elétrons retroespalhados. O 

procedimento de preparação do material constituiu na deposição de uma pequena porção da 

amostra de fibra sobre uma fita adesiva de carbono fixada ao porta-amostra. 

 

4.4.3 Termogravimetria (TG/DTG) 

Para a determinação da estabilidade térmica das fibras de basalto e o seu perfil de 

decomposição foi realizada uma análise termogravimétrica/ termogravimétrica diferencial 

(TG/DTG). A amostra de fibra foi submetida a razão de aquecimento de 10 
o
C/min.

-1
 em 

atmosfera de nitrogênio até 700 
o
C. O equipamento utilizado foi um analisador 

termogravimétrico, modelo TG209F1 Libra, da NETZSCH.  
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4.4.4 Fluorescência de raios-X (FRX) 

A determinação da composição química da fibra foi realizada através de um 

equipamento de Fluorescência de Raios X por energia dispersiva da SHIMADZU, modelo 

EDX- 720. Os espectros foram obtidos utilizando cerca de 300 mg de amostra em pó fino, 

depositado em um porta-amostra formado por um filme plástico de polietileno. 

 

4.4.5  Difração de raios-X (DRX) 

As caracterizações cristalográficas da fibra, sílica flour, metacaulim foram realizadas 

por equipamento da BRUKER, modelo D8 ADVANCE ECO, usando uma fonte de radiação 

de CuKα com voltagem de 25 kV, corrente de 40 Ma. O procedimento de preparação 

constituiu na trituração e pulverização de uma pequena fração do material, utilizando um 

almofariz e pistilo. 

 

4.5 Preparação das pastas de cimento 

 

Para obtenção dos valores de massas correspondentes a cada concentração de aditivo 

utilizado, o peso específico da pasta de cimento é fixado e se atribui as concentrações 

desejadas de aditivos sólidos ou líquidos. Todos esses cálculos são efetuados de acordo com a 

norma (API, 2013).  

As pastas foram formuladas de acordo com a metodologia de cálculos de pastas de 

cimentos empregada para ensaios de laboratório, na qual quantidades de materiais são 

calculadas para que a pasta atinja um peso específico pré-estabelecido. Neste estudo, as pastas 

de cimento foram formuladas para atingir densidade 15,6 lb/gal (1,87 g/cm
3
).  

Um resumo de todas as composições testadas estão apresentadas na Tabela 10. 

Adotou-se: F0 para composição de referência, ou seja, sem adição de fibras; F5 e F10 para 

composições com adições de fibras 5% e 10%, respectivamente. S30, S35 e S40 para 

composições com adições de sílica flour 30%, 35% e 40%, respectivamente. S45* para 

composição com combinações de sílica flour 30% e metacaulim 15%. Adições BWOC (By 

Weight of Cement) para fibra, sílica flour e metacaulim.  
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Tabela 10 - Composições das pastas de cimento (massa em g). 

Fonte: Autora. 

 

As misturas das pastas foram realizadas em um misturador Chandler modelo 80-60. 

O cimento Portland especial, a sílica flour, o metacaulim e as fibras de basalto foram 

previamente e manualmente misturados e, em seguida, adicionados a água, através de funil de 

colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A adição foi realizada com taxa uniforme, a 

4000 ± 200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa central e agitou-

se a pasta por 35 segundos a 12000 ± 500 rpm. O protocolo de mistura foi estabelecido pelo 

American Petroleum Institute (API, 2013) para reproduzir a energia de mistura alcançada 

pelos misturadores de campo. 

 

4.6 Ensaios realizados com as pastas de cimento 

 

4.6.1 Ensaio mecânico por compressão uniaxial 

Após a preparação das pastas de cimento cada formulação foi vertida em três moldes 

cúbicos (50,8 mm de aresta) e imersas em banho termostático da Nova Ética 500/3DE, a 80 

°C durante 7 dias de cura, simulando poços de alta temperatura (HT). Para simulação de 

poços submetidos à injeção de vapor, o procedimento consistiu em 4 dias de cura no banho 

termostático a 80 °C, seguido de um ciclo térmico de 3 dias em câmara de cura Chandler 

Formulações Cimento Fibra Sílica flour Metacaulim Água Fator A/C 

F0  765,67  0,00  0,00  0,00  355,91  0,46  

F5  734,48  36,72  0,00  0,00  350,38  0,48  

F0S30 602,24 0,00 180,67 0,00 338,64 0,56 

F5S30 582,61 29,13 174,78 0,00 335,02 0,57 

F10S30 564,22 56,42 169,27 0,00 331,64 0,59 

F0S35 581,40 0,00 203,49  0,00 336,66 0,57 

F5S35 563,08 28,15 197,08 0,00 333,23 0,59 

F0S40 561,95 0,00 224,78 0,00 334,82 0,59 

F5S40 544,82 27,24 217,93 0,00 331,56 0,61 

F5S45* 527,64 26,38 158,29 79,15 330,09 0,62 
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1910, a 300 °C sob 2000 psi. Uma representação do procedimento de cura é apresentado na 

Figura 21. 

 

Figura 21 – Representação do procedimento de cura (a) 80 °C e (b) 300 °C. 

 

Fonte: Autora. 

 

Após período de cura estabelecido, foi realizado o ensaio de compressão uniaxial 

utilizando três corpos de prova (CPs) de cada composição, em máquina universal de ensaios 

mecânicos da Shimadzu AG-I 100 kN, de acordo com a American Petroleum Institute (API, 

2013). O software utilizado para controle do equipamento foi o TRAPEZIUM 2. Os valores 

de energia à fratura foram calculados a partir da área sob as curvas de força-deslocamento 

após a tensão máxima. 

 

4.6.2 Análises de microestrutura 

Amostras trituradas do corpo de prova foram selecionadas para análises de MEV e 

DRX. Micrografias foram obtidas usando um HITACHI, TM3000 SEM com elétrons 



Tese de Doutorado PPGCEP / UFRN                                                                  Capítulo IV: Materiais e métodos  

Luanna C. M. Paiva                                                                                                                                             54 
 

retroespalhados. O precedimento consistiu em depositar um pequeno fragmento de amostra de 

cimento em fita adesiva de carbono fixada ao porta-amostra. Os difratogramas foram obtidos 

por um aparelho Bruker, D8 Advance Eco usando fonte de radiação CuKα ajustada para 25 

kV e 40 mA. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 5 ° a 80 °. Cada amostra foi triturada 

e pulverizada usando almofariz e pistilo. Os programas de software utilizados na identificação 

das fases foram o EVA e o TOPAS da Bruker. 
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5 Resultados e discussão 

 

5.1 Caracterização dos aditivos 

 

Uma prévia caracterização dos aditivos incorporados à matriz de cimento Portland 

faz-se necessário para o conhecimento das potencialidades desses materiais. Sua 

caracterização torna-se imprescindível para melhor aplicá-los às pastas de cimento. Perfil 

morfológico, estabilidade térmica, composição química e análise cristalográfica serão 

discutidos a seguir. 

 

5.1.1 Processo de moagem dos flocos de lã de rocha 

As morfologias dos flocos de lã de rocha submetidos ao procedimento de moagem 

podem ser visualizadas na Figura 22. O material anterior a moagem mostrou longos 

filamentos entrelaçados, Figura 22 (a), e redução no comprimento das fibras após o processo 

de moagem, como mostram as Figuras 22 (b) e (c). 

 

Figura 22 - Imagens de MEV das (a) flocos de lã de rocha antes da moagem, (b) fibras moídas por esferas de 

Al2O3 e (c) fibras moídas por esferas de ZrO2. 
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Fonte: Autora. 

 

Em relação aos tempos de moagens adotados no estudo, o processo realizado por 

moinho de bolas permitiu garantir reologia adequada a preparação das pastas, tendo em vista 

que a adição de fibras longas afeta a mistura e, portanto, a capacidade de bombeio das pastas 

de cimento em operações de cimentação. Chena e Liub (2005) relataram que as fibras 

absorvem uma quantidade considerável de pasta de cimento para envolver, o que aumenta a 

viscosidade da mistura. 

 Além disso, a moagem não só reduziu o comprimento do material, como também 

sugere ter aumentado a rugosidade da superfície das fibras de basalto. Esse último pode ter 

um efeito benéfico na adesão mecânica da fibra à matriz de cimento. Iorio et al. (2018) 

relataram que certos tratamentos realizados na superfície das fibras de basalto comerciais 

podem ser responsáveis por maior adesão de interfaces fibras-matriz e durabilidade do 

concreto à base de materiais compósitos. 
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5.1.2 Termogravimetria da fibra de basalto 

A partir da termogravimetria foi possível determinar o perfil de estabilidade térmica 

da fibra de basalto, examinando a perda de massa em função do gradiente de temperatura. 

Conforme a Figura 23, algumas principais etapas de decomposição térmica são observadas. 

A primeira perda de massa corresponde à presença de umidade em torno de 100 ºC, como 

mostra o evento (I), e a segunda perda de massa pode ser determinada pela decomposição dos 

ligantes presentes entre 210 ºC e 550 ºC, de acordo com os eventos (II) e (III) (ACHCHAQ, 

2009). Entre 450 ºC ocorre o processo de desidroxilação da sílica, que envolve a condensação 

dos grupos hidroxila de superfície para formar ligações de siloxano liberando moléculas de 

água (JIMÉNEZ et al., 2000; IORIO et al., 2018; ZHURAVLEV, 2000). 

Dessa forma,visando aplicações das fibras de basalto como reforço ao cimento 

Portland em condições de poços a 80 °C ou 300 °C, foram observadas que as fibras possuem 

perdas de massas de ~ 1% (80 °C) e 3% (300 °C). Tal comportamento pode sugerir a 

estabilidade térmica das fibras quando expostas a essas temperaturas, caso seja possível 

evitar sua interação química com o hidróxido de cálcio (CH) presente como produto de 

hidratação do cimento. 

 

Figura 23 – Curva TG/DTG para as fibras de basalto. 
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Fonte: Autora. 
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5.1.3 Fluorescência de raios-X e massa específica das fibras de basalto 

A composição química e propriedade física das fibras de basalto moídas é 

apresentada na Tabelas 11.  

 

Tabela 11 - Composição química e propriedade física das fibras de basalto moídas. 

Composição química SiO2 CaO Fe2O3 Na2O Al2O3 MnO MgO SrO K2O SO3 Cr2O3 

FB %  53,0 13,9 12,4 11,1 3,8 1,6 1,5 1,2 0,8 0,7 0,2 

Propriedade física 

Massa específica (g/cm
3
)  2,37 

Fonte: Autora. 

 

As fibras de basalto são compostas por 53% em massa de SiO2, além de CaO, Fe2O3 

e Na2O como constituintes majoritários. Já a sílica flour corresponde a ~ 96% em massa de 

SiO2 (ANJOS, 2009), enquanto que o metacaulim corresponde a 57% em massa de SiO2 

(METACAULIM DO BRASIL, 2018). No entanto, nota-se que a fibra de basalto por se 

tratar de um material rico em SiO2, como observado na Tabela 11, merece atenção pela 

interação química com ambiente alcalino do cimento Portland. 

 

5.1.4 Difração de raios-X dos aditivos 

As análises de DRX das fibras de basalto moídas, bem como do metacaulim e da 

sílica flour são apresentados na Figura 24. Enquanto a sílica flour indica estrutura cristalina, 

Figura 24 (c), as fibras de basalto e o metacaulim são essencialmente amorfos e, portanto, 

mais reativos, Figuras 24 (a) e (b).  
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Figura 24 - Análise de DRX: (a) fibras de basalto, (b) metacaulim e (c) sílica flour. 
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Fonte: Autora. 

 

A interação entre as fibras de basalto e os produtos de hidratação do cimento 

Portland, especialmente o hidróxido de cálcio (CH), pode ser aumentada sob altas 

temperaturas. Para superar este problema, adições de sílica flour e/ou metacaulim (BWOC) 

podem reduzir o conteúdo de hidróxido de cálcio por meio das reações pozolânicas para 

formar o gel C-S-H. O efeito de preenchimento atribuído as partículas finas da sílica flour e 

do metacaulim também reduzem a permeabilidade da pasta de cimento endurecida. 

Conforme os difratogramas da Figura 24, como a sílica flour torna-se mais suscetível as 

reações pozolânicas quando submetida a temperaturas acima de 110 °C (COSTA et al., 

2017), o metacaulim pode reduzir o conteúdo de hidróxido de cálcio de maneira eficiente em 
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temperaturas abaixo de 110 °C, por conferir maior reatividade química devido à estrutura 

amorfa. 

 

5.2 Comportamento das pastas de cimento em altas temperaturas 

 

O desempenho de uma pasta de cimento depende basicamente das características do 

cimento, temperatura e pressão do poço cuja pasta será submetida, bem como a concentração 

adicionada, tipo de aditivos, ordem de mistura, energia de mistura e razão água/cimento. Os 

resultados sobre os incrementos das propriedades mecânicas e de microestrutura das pastas 

de cimento em função da temperatura são discutidos a seguir. 

 

5.2.1 Propriedades mecânicas  

A resistência à compressão e energia à fratura de todas as composições são 

mostradas na Figura 25. 

 

Figura 25 - Propriedades mecânicas das pastas curadas em (a) 80 °C e (b) 300 °C. 
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Fonte: Autora. 

 

A resistência à compressão das composições curadas a 80 °C, Figura 25 (a), 

aumentou com a adição de 5% de fibras de basalto, de ~ 23 MPa (F0) para ~ 33 MPa (F5). 

Um aumento da energia à fratura de ~ 35 J (F0S40) para 47 J (F5S40) também foi observado 

a partir da combinação de 5% de fibras de basalto com 40% de sílica flour. Tal 

comportamento pode estar relacionado ao efeito de preenchimento proporcionado pela sílica 

flour a temperaturas abaixo de 110 °C (COSTA et al., 2017). A reação pozolânica entre a 

sílica flour e o hidróxido de cálcio na solução de poros da pasta de cimento é extremamente 

lenta a 80 °C (GE et al., 2018). Além disso, o aumento da energia à fratura da pasta de 

cimento reforçada com fibras pode estar relacionado à apropriada ligação interfacial 

resultante da moagem da fibras.  

O efeito da adição de 40% de sílica flour para evitar a retrogressão de resistência 

(NELSON & GUILLOT, 2006) observado nas composições F0 e F5 é evidente a partir de 

amostras curadas a 300 °C, Figura 25 (b). Tanto a sílica flour quanto as fibras de basalto 

participaram das reações pozolânicas como fontes de sílica. A adição de fibras de basalto 

apresentou pouca contribuição para a resistência à compressão ou a energia à fratura a 300 

°C, ao contrário do que foi observado nas amostras curadas a 80 °C. A sílica flour atuou 

como fonte de sílica nas reações pozolânicas para formar o gel C-S-H e não mais como 

preenchimento na microestrutura à matriz de cimento Portland. O comportamento observado 

para as composições F0S40 e F5S40 sugere a formação de fases estáveis de xonotlita, 
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responsáveis pela resistência mecânica a alta temperatura, como corroborado posteriormente 

por análise de DRX. 

 

5.2.2 Microestrutura  

Análises de microestrutura foram realizadas a fim de avaliar o comportamento das 

fibras de basalto como reforço às pastas de cimento. Imagens de MEV de amostras curadas a 

80 °C e 300 °C podem ser visualizadas na Figura 26. 

 

Figura 26 - Análise de MEV das amostras curadas a 80 °C: (a) F5 e (b) F5S40; e 300 °C: (c) F5 e (d) F5S40. 

 

Fonte: Autora. 
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As interações químicas entre as fibras de basalto e a pasta de cimento (SIM et al., 

2005), especificamente entre SiO2 e hidróxido de cálcio (CH), são ilustradas na Figura 26 (a). 

As reações envolvendo fibras de basalto (FB) e a pasta de cimento durante o processo de 

hidratação podem ser expressas como: 

 

                                     C3S + H2O → gel C-S-H + CH                                                       (9) 

                                     C2S + H2O → gel C-S-H + CH                                                       (10) 

                                     FB + CH + H2O → gel C-S-H                                                         (11) 

 

As reações representadas pelas equações (7) e (8) são responsáveis pela hidratação 

de C3S e C2S para formar CH (NELSON & GUILLOT, 2006; TAYLOR, 1990). A reação (9) 

mostra a interação química entre FB e CH, a qual ocorre como ligações Si – O – Si da fibra 

que são quebradas por íons OH
-
 do hidróxido de cálcio em solução (BENTUR & MINDESS, 

2007). 

As fibras de basalto confinadas pelo gel amorfo C-S-H (QIAO et al., 2008) são 

ilustradas na Figura 26 (b). A moagem pode ter contribuído para uma melhor ligação fibra-

cimento. Além disso, a adição de sílica flour poderia ter atuado no sentido de reduzir a 

porosidade da matriz por meio do preenchimento dos poros, o que também aumentaria a 

ligação entre fibra-matriz de cimento. A combinação de ambos efeitos melhoram a eficiência 

de reforço das fibras, aumentando a energia à fratura da pasta de cimento. 

A microestrutura da composição F5 curada a 300 °C é apresentada na Figura 26 (c). 

A amostra possuía 5% de FB e ausência de sílica flour. As fibras provavelmente foram 

consumidas pela presença de CH (HOLLIS et al., 2006). Além disso, formou-se uma 

pectólita bem desenvolvida e semelhante a vassouras (NOCUN-WCZELIK, 1999), como 

pode ser visualizada pela micrografia da Figura 26 (c). A pectolita (NaCa2HSiO3O9) é uma 

fase de silicato de cálcio contendo sódio que pode ser encontrada em equilíbrio com 

xonotlita, truscotita, foshagita e tobermorita. 

A microestrutura da composição de F5S40, a qual possuía 5% de FB e 40% de sílica 

flour, é apresentada na Figura 26 (d). Devido à alta temperatura de cura (300 °C), reações 

pozolânicas envolvendo ambas fontes de sílica (fibras de basalto e sílica flour) resultaram na 

formação de xonotlita estável [Ca6Si6O17(OH)2] (GE et al., 2018). 
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Análises cristalográficas das amostras curadas a 80 °C podem ser visualizadas na 

Figuras 27. 

 

Figura 27 - Análise de DRX das amostras curadas a 80 °C: (a) F0, (b) F5, (c) F0S40 e (d) F5S40. 
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Fonte: Autora. 

 

As principais fases presentes após a cura a 80 °C, Figura 27, são Etringita, 

Portlandita (CH) e gel C-S-H. O gel C-S-H foi identificado como uma fase de baixa 

cristalinidade (RICHARDSON, 2008; YANAGISAWA et al., 2006). Figuras 27 (a) e (b) 

mostram a presença de picos intensos de Portlandita, semelhantes às amostras F0 e F5, além 

dos picos de Etringita e do gel C-S-H. Figuras 27 (c) e (d) mostram a presença de picos 

cristalinos de SiO2 correspondente da sílica flour, além dos picos de Etringita, Portlandita e 

gel C-S-H. Uma pequena diminuição na intensidade de picos Portlandita (2θ = ~ 18 ° e ~ 34 
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°) e da sílica (2θ = ~ 28 °) foi observada para as amostras F0S40 e F5S40. A adição de sílica 

flour combinada com fibras de basalto melhorou as reações pozolânicas para a formação do 

gel C-S-H. Portanto, as propriedades mecânicas das pastas de cimento podem ser melhoradas 

a partir de uma adequada ligação entre os produtos hidratados e as fibras de basalto. 

Análises cristalográficas das amostras curadas a 300 °C podem ser visualizadas na 

Figuras 28. 

 

Figura 28 - Análise de DRX das amostras curadas a 300 °C: (a) F0, (b) F5, (c) F0S40 e (d) F5S40. 
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Fonte: Autora. 

 

As Figuras 28 (a) e (b) revelaram a presença de Portlandita nas amostras F0 e F5. 

Diferentemente do comportamento observado após a cura a 80 °C, a adição de fibras de 

basalto na amostra F5 contribuiu para as reações pozolânicas a 300 °C. A retrogressão de 
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resistência ocorreu na ausência sílica flour acima de 110 °C. A presença de chondrodita de 

cálcio [Ca5(SiO4)2(OH)2] ou reinhardbraunsita, responsável pela maior parte da perda de 

resistência também foi observada (ANJOS et al., 2013; COSTA et al., 2017). Os resultados 

corroboram o comportamento mecânico observado na Figura 25 (b). Figuras 28 (c) e (d) 

mostram fases mais estáveis, tais como xonotlita, que é formada acima de 150 °C pela 

conversão de tobermorita quando a relação C/S é próxima de 1,0 (TAYLOR, 1990). As fibras 

de basalto e a sílica flour contribuíram para reações pozolânicas. Ao contrário do que foi 

observado a partir de amostras curadas a 80 °C, observou-se xonotlita em vez de Portlandita. 

 

5.3 Comportamento das pastas de cimento em diferentes teores de sílica 

 

A partir do melhor resultado observado entre as temperatura estudadas, a cura a 80 

°C revelou um material com alta energia à fratura pela adição combinada de sílica flour 

(40%) e fibras de basalto moídas (5%), com aumento de energia à fratura de ~ 35 J a 47 J. 

Em face disso, a seguir, são apresentados os resultados obtidos por uma avaliação de 

composições com diferentes teores de sílicas (30%, 35%, 40% e 45%) combinadas às fibras 

de basalto moídas (5%), submetidas a 80 °C.  

 

5.3.1 Propriedades mecânicas  

A resistência à compressão e energia à fratura das composições com 5% de fibras de 

basalto e 30%, 35%, 40% e 45% de sílicas, curadas a 80 °C, são apresentadas na Figuras 29. 

Com a adição de 5% de fibras, todas as composições mostraram incrementos nas 

propriedades mecânicas. Um aumento na resistência à compressão, de ~ 13 MPa (F0S45) 

para ~ 31 MPa (F5S45), e na energia à fratura, de ~ 20 J (F0S45) para ~ 33 J (F5S45), foram 

observados a partir de 5% de fibras de basalto e combinações de sílicas 45% (30% sílica 

flour e 15% metacaulim). Incrementos também de energia à fratura, de ~ 36 J (F0S30) para ~ 

45 J (F5S30) e de ~ 36 J (F0S35) para ~ 46 J (F5S35), foram observados a partir de 5% de 

fibras de basalto e adições de 30% e 35% de sílica flour, respectivamente. Tal 

comportamento sugere que diferentes teores e tipos de sílicas podem influenciar na eficiência 

das fibras de basalto como reforço às pastas de cimento. 
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Figura 29 – Propriedades mecânicas das pastas com 5% de fibras de basalto e 30%, 35%, 40% e 45% de sílicas, 

curadas a 80 °C. 
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Fonte: Autora. 

 

Estudos relatam que pastas de cimento expostas a altas temperaturas devem conter 

adições de SiO2 variando entre 30% e 40% ou até concentrações maiores, para que ocorram 

as reações pozolânicas (NELSON & GUILLOT, 2006; RICHARDSON, 2008; TAYLOR, 

1990). No entanto, como a sílica flour pode atuar preferencialmente com efeito de 

preenchimento de poros às pastas em condições de temperaturas abaixo de 110 °C (COSTA 

et al., 2017; GE et al., 2018), dessa forma, foi incluído na pesquisa a adição do metacaulim 

(material rico em sílica ativa), a fim de proporcionar reações pozolânicas entre a sílica ativa e 

o hidróxido de cálcio em condições de temperatura a 80 °C. Como estudos já reportam 

adições de 15% de sílica ativa com eficiente atividade pozolânica (CHENG et al., 2018; 

KHORAMI et al., 2017), foi adotado neste trabalho o teor de 15% para adição do metacaulim 

combinado a 30% de sílica flour, somando 45% de sílicas às composições F0S45 e F5S45. 

A resistência à compressão e energia à fratura das composições com 5% e 10% de 

fibras de basalto e 30% de sílica flour, curadas a 80 °C, são apresentadas na Figuras 30. A 

adição de 10% de fibras proporcionou melhores resultados nas propriedades mecânicas da 

pasta, com aumento na resistência à compressão, de ~ 28 MPa (F0S30) para ~ 37 MPa 

(F10S30), e na energia à fratura, de ~ 36 J (F0S30) para ~ 52 J (F10S30).  
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Figura 30 – Propriedades mecânicas das pastas com 5% e 10% de fibras de basalto e 30% de sílica, curadas a 

80 °C. 
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Fonte: Autora. 

 

O melhor desempenho da amostra F10S30 pode estar relacionado à distribuição 

uniforme das fibras de basalto em toda a matriz de cimento. A dispersão das fibras possibilita 

criar barreiras para a propagação de microfissuras, quando a pasta de cimento endurecida é 

submetida a esforços mecânicos. Devido ao elevado Fator A/C para mistura das pastas com 

10% de fibras de basalto, composições com 35%, 40% e 45% de sílicas não foram possíveis 

de serem realizadas. 

 

5.3.2 Microestrutura  

Imagens de MEV das amostras F5S30 e F5S45, curadas a 80 °C, podem ser 

visualizadas nas Figuras 31 e 32, respectivamente. Fibras de basalto (5%) confinadas em gel 

amorfo C-S-H (QIAO et al., 2008) são ilustradas na Figura 31.  
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Figura 31 - Análise de MEV da amostra F5S30 curada a 80 °C. 
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Fonte: Autora. 

 

A adição de sílica flour (30%) reduziu a permeabilidade da pasta de cimento 

endurecida através do preenchimento de poros (efeito filler), o que permite conferir uma 

maior ligação interfacial entre fibras-matriz. As micrografias, seguidas de análises químicas 

de espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDS), apresentaram visualmente boa 

aderência entre fibras de basalto e matriz, o que corrobora com o ganho de energia à fratura 

da amostra F5S30, Figura 29. A análise de EDS identifica precisamente os elementos 

químicos constituintes do material. Dessa forma, os elementos químicos observados pelos 

espectros da Figura 31 corroboram com a composição química das FB realizadas por FRX, 

apresentando elementos como silício (Si), cálcio (Ca) e ferro (Fe). 
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Fibras de basalto (5%) também confinadas em gel amorfo C-S-H são ilustradas na 

Figura 32. Além disso, foi observado o rompimento das fibras de basalto incorporadas à 

pasta endurecida após atingir o limite de esforços absorvidos.  

 

Figura 32 - Análise de MEV da amostra F5S45 curada a 80 °C. 

 

Fonte: Autora. 

 

Adições combinadas de sílica flour (30%) e metacaulim (15%) da amostra F5S45 

mostram duas ações: redução da porosidade da pasta endurecida pelo efeito filler, o qual 

pode ser proporcionado preferencialmente pela adição de sílica flour, além disso, reação do 

SiO2 com o hidróxido de cálcio para formação de gel C-S-H, o que sugere ser proporcionado 

pela adição do metacaulim (sílica ativa). Esse mecanismo de ação dupla, ação física do efeito 

filler e ação química das reações pozolânicas, podem ter contribuído para o maior ganho de 

energia à fratura entre as composições com diferentes teores de sílicas, Figura 29. 

Caracterizações cristalográficas das amostras com os diferentes teores de sílicas 

(30%, 35%, 40% e 45%) e fibras de basalto (0%, 5% e 10%) podem ser visualizadas nas 

Figuras 33 e 34. As principais fases presentes após a cura a 80°C são da Etringita, da 

Portlandita (CH) e do gel C-S-H. O gel C-S-H foi identificado como uma fase de baixa 

cristalinidade (RICHARDSON, 2008; YANAGISAWA et al., 2006). 

Na Figura 33 são apresentados os difratogramas com aumento no teor de fibras de 

basalto (0%, 5% e 10%) combinadas à sílica flour (30%).  
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Figura 33 - Análise de DRX das amostras F0S30, F5S30 e F10S30 curadas a 80 °C. 
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Uma diminuição na intensidade de picos Portlandita (2θ = ~ 18° e ~ 34°) e da sílica 

(2θ = ~ 28°) foram observadas nas amostras F10S30 e F5S30, Figuras 33 (a) e (b), em 

relação à amostra de referência F0S30, Figura 33 (c). O fato sugere que as fibras de basalto 

combinadas a sílica flour (30%) podem proporcionar reações pozolânicas para formação do 

gel C-S-H. 

Na Figura 34 são apresentados os difratogramas com aumento no teor de sílicas 

(30%, 35%, 40% e 45%) combinadas às fibras de basalto (5%).  
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Figura 34 - Análise de DRX das amostras F5S45, F5S40, F5S35 e F5S30 curadas a 80 °C. 
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Fonte: Autora. 

 

A presença de picos cristalinos do SiO2 referentes as sílicas adicionadas (sílica flour 

e/ou metacaulim), além dos picos de Etringita, Portlandita e gel C-S-H foram observados. 

Com a adição das fibras (5%) e aumento no teor de sílicas (30%, 35%, 40% e 45%), a 

intensidade de picos da sílica (2θ = ~ 28°) também aumenta. Na Figura 33 (d) foi observada 

diminuição na intensidade de picos Portlandita (2θ = ~ 18° e ~ 34°), porém com intensidade 

de picos de sílica semelhantes às demais amostras. Os resultados sugerem que a sílica 

adicionada às pastas podem ter atuado preferencialmente como efeito de preenchimento de 

poros, com pouca contribuição as reações pozolânicas.  
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6 Conclusão 

 

O efeito da inserção de fibras de basalto moídas para aplicação em poços de petróleo 

foi avaliado. A temperatura de cura juntamente com a adição de outros aditivos químicos 

(sílica flour e/ou metacaulim) determinaram a microestrutura e, portanto, as propriedades 

mecânicas das pastas de cimento endurecidas. Dessa forma, pode-se concluir com o estudo 

que: 

(i) O controle no período de moagem das fibras de basalto foi importante para 

redução do comprimento do material, a fim de adquirir mistura adequada na 

preparação das pastas de cimento. Além disso, o processo de moagem 

possibilitou uma rugosidade na superfície das fibras de basalto, visualizada por 

MEV, sugerindo aumento de aderência mecânica fibra-matriz e, 

consequentemente, contribuição para energia à fratura das pastas estudadas. 

Ensaios futuros de aderência mecânica fibra-matriz podem confirmar o resultado;  

(ii) As fibras de basalto são compostas por 53% de óxido de silício e apresentaram 

poucas perdas de massas a 80 °C (~ 1%) e a 300 °C (3%). Isso indica que o 

material possui estabilidade térmica nas duas temperaturas, caso não ocorra 

interação química entre as fibras e o hidróxido de cálcio (produto de hidratação 

do cimento), devido à alta quantidade de SiO2 presentes nas fibras de basalto; 

(iii) Dos aditivos utilizados, a sílica flour possui estrutura cristalina, enquanto que 

fibras de basalto e o metacaulim são essencialmente amorfos (reativos). O fato 

sugere que as fibras de basalto e o metacaulim são materiais mais suscetíveis à 

interação química com o hidróxido de cálcio do que a sílica flour; 

(iv) Das duas temperaturas em estudo, a cura a 80 °C revelou um material com alta 

energia à fratura pela adição combinada de sílica flour (40% BWOC) e fibras de 

basalto moídas (5% BWOC), o que resultou em aumento na energia à fratura de ~ 

35 J a 47 J. A cura a 300 °C resultou em retrogressão de resistência das amostras 

com ausência de sílica flour, independentemente da presença de fibras de basalto. 

Além disso, as fibras de basalto foram consumidas por reações de altas 

temperaturas devido ao alto conteúdo de sílica. No entanto, um ligeiro aumento 

da energia à fratura foi notado devido à composição da matriz de cimento; 
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(v) Dos diferentes teores de sílica em estudo, a cura a 80 °C revelou um material com 

alta energia à fratura pelas adições combinadas de sílica flour (30% e 35% 

BWOC) e fibras de basalto moídas (5% BWOC), o que resultou em aumentos na 

energia à fratura de ~ 36 J para ~ 45 J e de ~ 36 J para ~ 46 J, respectivamente. 

Combinações de sílicas (30% BWOC de sílica flour e 15% BWOC metacaulim) e 

fibras de basalto moídas (5% BWOC) também resultaram em incrementos na 

energia à fratura de ~ 20 J a ~ 33 J. O comportamento sugere que diferentes 

teores e tipos de sílicas podem influenciar na eficiência das fibras de basalto 

como reforço às pastas de cimento; 

(vi) Com aumento no teor de fibras de basalto moídas (10% BWOC) combinada a 

sílica flour (30% BWOC), foram obtidos melhores resultados de resistência à 

compressão e energia à fratura, com aumentos de ~ 28 MPa para ~ 37 MPa e de ~ 

36 J para ~ 52 J, respectivamente. O fato sugere que maiores concentrações de 

fibras de basalto moídas podem influenciar em melhores propriedades mecânicas 

às pastas de cimento endurecidas. Devido ao elevado Fator A/C para mistura das 

pastas com 10% de fibras de basalto, composições com 35%, 40% e 45% de 

sílicas não foram possíveis de serem realizadas; 

(vii) Portanto, o uso de fibras de basalto moídas por moinho de bolas é uma solução 

econômica e ambiental, para melhorar a energia à fratura de pastas de cimento 

em poços de petróleo, submetidas a condições de temperaturas abaixo da 

retrogressão de resistência. 
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7 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Para pesquisas em trabalhos futuros, recomenda-se realizar: 

(i) Avaliação de sistemas de pastas com concentrações menores de sílica flour, 

metacaulim ou outros tipos de aditivo químico ricos em SiO2 com atividade 

pozolânica; 

(ii) Realização do ensaio de aderência mecânica entre as fibras de basalto e a matriz 

de cimento; 

(iii) Outros ensaios API, como reologia, água livre, estabilidade e consistometria,  para 

aplicação em campo (poços de altas temperatura ~ 80°C) das composições de 

pastas deste estudo; 

(iv) Avaliação de atuação das fibras em sistemas de pastas com polímero, fibras de 

basalto e sílica flour curadas a 300 °C. 
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