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RESUMO 

Novas formulações de pastas de cimento, aditivadas com materiais poliméricos com 

características flexíveis, têm sido estudadas para aplicação em poços sujeitos a 

injeção de vapor. Entretanto, pesquisas neste setor ainda são atividades em 

desenvolvimento. O vapor injetado diretamente no poço provoca a dilatação do 

revestimento, o que após redução na temperatura, tende a voltar as suas dimensões 

iniciais, provocando formação de trincas e conseqüente perda do isolamento 

hidráulico do poço, que resultará no encurtamento do tempo de sua vida útil. Dentro 

deste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento mecânico 

de sistemas de pastas de cimento Portland, aditivadas com látex SBR, para 

cimentação de poços de petróleo sujeitos a injeção de vapor. Foram formuladas 

pastas com densidades de 1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal) e 1,869 g/cm3 (15,6 lb/Gal), 

aditivadas com concentração de 0; 66,88; 133,76; 200,64 e 267,52 L/m3 (0, 0,5, 1,0, 

1,5 e 2,0 gpc) de látex. Foram realizados ensaios de reologia, controle de filtrado, 

tempo de espessamento, resistência à compressão API e tração por compressão 

diametral, além de simulações de injeção de vapor. Também foram realizadas 

caracterizações microestruturais das pastas de cimento (DRX, TG, FTIR e MEV). Os 

resultados mostraram que com o aumento da concentração do polímero ocorreram 

mudanças nas propriedades reológicas e no volume de filtrado, além de uma 

diminuição do módulo de elasticidade das pastas de cimento. A partir dos resultados 

obtidos verificou-se que as pastas podem ser aplicadas em operações de 

cimentação de poços de petróleo sujeitos a injeção de vapor. 

 

 

Palavras-Chaves: Pasta de cimento, látex SBR, cimentação de poços de petróleo, 

injeção de vapor. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Novel cementing materials formulations containing flexible polymeric admixtures 

have been studied aiming at improving the mechanical behavior of oil well cement 

slurries submitted to steam injection. However, research activities in this sector are 

still under development. The steam injected directly into the well causes casing 

dilation, which after a reduction in temperature, tends to return to its original 

dimensions, resulting in crack formation and hydraulic isolation loss of the well, which 

will result in shortening of well life. In this scenario, the objective of the present study 

was to evaluate the mechanical behavior of Portland-based slurries containing SBR 

latex, applied in oil well cementing of wells submitted to steam injection. Were 

formulated slurries with densities of 1.797 g/cm3 (15.0 lb/Gal) and 1.869 g/cm3 

(15.6 lb/Gal), containing admixtures with a latex concentration of 0; 66.88; 133.76; 

200.64 and 267.52 L/m3 (0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 gpc). Tests including rheology, fluid 

loss control, thickening time, API compressive strength and splitting tensile strength, 

beyond steam injection simulation. Microstrutural characteristics of the slurries were 

also performed (XRD, TG, FTIR and SEM). The results showed that increasing the 

polymer concentration increased in the rheological properties and fluid loss, and a 

decrease in the elasticity modulus of the cement slurries. The results obtained 

showed that the slurries can be applied in cementing operations of oil wells submitted 

to steam injection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cimentação, primária ou secundária, de poços de petróleo tem como 

função básica garantir a estabilidade mecânica e o isolamento zonal de um poço 

durante toda vida útil do mesmo. Nas operações de cimentação de poços 

petrolíferos os cimentos utilizados são classificados segundo a API (American 

Petroleum Institute) pelas letras de A à J. A diferença entre essas classes está 

diretamente relacionada com a composição química do clínquer, que deve estar 

adequada às condições de uso, pela distribuição relativa das fases, profundidade e a 

temperatura de cada poço (NELSON, 1990; THOMAS, 2004). 

Na cimentação, a pasta de cimento é posicionada no espaço anular entre 

a parede do poço e o revestimento descido em cada fase da perfuração, em que 

esta tem como principais objetivos isolar a formação rochosa e suportar o peso dos 

revestimentos utilizados. No revestimento condutor, a pasta tem a função de impedir 

a circulação de fluidos de perfuração e uma possível corrosão no aço. No de 

superfície, tem a função de proteger horizontes superficiais da água, suportar 

equipamentos e colunas a serem descidos posteriormente. No intermediário, isolar 

e/ou proteger formações geomecanicamente instáveis, portadoras de fluidos 

corrosivos, com pressão anormal e/ou perda de circulação. Já no revestimento de 

produção, o objetivo da pasta de cimento é promover a vedação hidráulica eficiente 

e permanente entre os diversos intervalos produtores, impedindo a migração de 

fluidos (PETROBRAS, 2002). 

Um novo tipo de cimento, denominado Portland CPP-Classe Especial, é 

comumente empregado em cimentações de poços onshore na região Nordeste do 

Brasil por possuir requisitos físicos e químicos estabelecidos pela Norma Brasileira 

ABNT NBR 9831. As padronizações dos processos de fabricação e composição 

química do cimento distinguem-se quanto à faixa de aplicação (temperatura e 

pressão) para utilização em poços (GOUVÊA, 1994).  

Denomina-se cimentação primária a operação realizada logo após a 

descida da coluna de revestimento de cada seção de poço recém aberto para 

produção de hidrocarbonetos. Seu objetivo é promover aderência mecânica ao 

revestimento e à formação rochosa, onde o poço foi perfurado. Este trecho 

cimentado, após adquirir resistência à compressão, restringe o movimento de fluidos 

entre as diferentes formações atravessadas pelo poço, promovendo o suporte 
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mecânico do revestimento e dos demais equipamentos responsáveis pela retirada 

dos hidrocarbonetos das rochas produtoras de petróleo (THOMAS, 2004). 

A qualidade da cimentação primária é de fundamental importância para o 

ciclo de vida de um poço, razão pela qual qualquer deficiência no isolamento irá 

requerer uma operação de correção da cimentação primária, representando na 

totalidade dos casos um custo adicional no processo de construção de um poço. 

São tomados alguns cuidados no projeto de obtenção de uma pasta de cimento para 

que esta atenda aos requisitos necessários para sua utilização. Os fatores que 

influenciam a cimentação devem ser levados em consideração para a obtenção de 

uma pasta de cimento com composição adequada. Na grande maioria dos casos, é 

necessária a adição de produtos químicos à pasta para modificar suas propriedades, 

conforme as condições do poço ou operação, e assim obter composições capazes 

de se deslocar no interior do revestimento, promovendo um bom deslocamento até a 

zona de interesse. Atualmente, existe uma grande gama de aditivos fornecidos em 

sua grande maioria por empresas multinacionais, tanto na forma líquida quanto na 

sólida (FREITAS, 2008) 

A pasta de cimento a ser utilizada em cada seção do poço depende de 

muitos fatores operacionais e locais. Em muitos casos, a seleção de densidade das 

pastas é indicada por fatores que estão além das simples pressões de poro e fratura. 

Freqüentemente, cimentos são misturados produzindo pastas de altas densidades 

para alcançar altos valores de resistência à compressão em um curto intervalo de 

tempo. Por razões econômicas, em algumas situações são utilizadas pastas de 

baixa densidade que promovem maior rendimento de cimento por saco (MARINHO, 

2004; NELSON, 1990).  

Pastas cimentantes constituídas apenas de cimento e água têm se 

mostrado ineficientes, devido a sua natureza frágil. Por isso, novas formulações de 

pastas de cimento aditivadas com materiais poliméricos com características flexíveis 

têm sido estudadas (SANTOS JÚNIOR, 2006; MARINHO 2004, SILVA et al, 2004).  

Um dos grandes motivos de se estudar novas formulações de pastas de 

cimento resistente é a grande utilização, na região nordeste, dos métodos térmicos 

de recuperação de petróleo. O método mais recomendado para reservatórios com 

óleo do tipo pesado, com maiores índices de recuperação, é a injeção de vapor 

devido à tecnologia ser amplamente dominada, obter resposta rápida aumentando a 

produção dentre outros fatores (NASCIMENTO, 2006). 
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O ciclo de injeção de vapor é repetido várias vezes até que o limite 

econômico da produção seja alcançado (CURBELO, 2006; QUEIROZ, 2005). 

Geralmente, essa operação é realizada com a coluna termicamente isolada e 

assentada com Packer. Em muitos casos nos campos de petróleo da região 

nordeste, por motivos econômicos, o vapor é injetado diretamente no poço, o que 

ocasiona aquecimento do revestimento seguido de sua dilatação, que tende a voltar 

as suas dimensões iniciais após o processo de injeção de vapor ser encerrado. 

Como conseqüência, tem-se a perda do isolamento hidráulico (NASCIMENTO, 

2006). 

Assim, a formação e o crescimento de trincas no cimento resultarão na 

redução do tempo de vida útil do poço. Nesse momento, podemos ter uma 

inviabilidade econômica causada pelo aumento da quantidade da água e sedimentos 

no óleo (BSW – Basic Sediments and Water), em que a produção de vapor, água e 

sedimentos com o óleo pelo anular, comprometem também a segurança do poço e 

se constituem fatores negativos de impacto ambiental. Como conseqüência, o poço 

é interditado, deixando de produzir petróleo, até que uma operação de correção seja 

realizada (GUO, 2006; NELSON, 1990). O custo aproximado de uma operação de 

correção varia entre 30.000,00 e US$ 45.000,00, não contabilizada a perda pela 

interrupção da produção de óleo e gás (LIMA, 2004).  

Outra situação que sujeita a bainha de cimento a altas temperaturas é a 

perfuração de poços profundos, que podem atingir até 6000 m de profundidade. 

Nestes casos, a temperatura do fundo do poço (BHST) fica entre 100 e 200°C, 

enquanto em poços geotérmicos, as temperaturas máximas podem exceder 300°C. 

A temperatura máxima de circulação da pasta durante o bombeio (BHCT), em geral, 

é menor que a BHST, mas ainda pode atingir 180°C (TAYLOR, 1997). Essa 

temperatura pode promover a desidratação precoce da pasta, prejudicando a 

formação dos produtos de hidratação do cimento Portland e, conseqüentemente, 

prejudicar o desempenho da bainha formada. 

Hoje, a busca por pastas de cimento aditivadas com polímeros em 

dispersão aquosa para cimentação de poços de petróleo sujeitas à injeção de vapor 

é uma atividade em desenvolvimento. Estas pastas aditivadas têm o desafio de 

melhorar as propriedades termomecânicas de fragilidade e tenacidade, além de 

evitar a migração de gás durante o processo de fratura da bainha de cimento. Com 
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isso, a utilização de látex SBR tem sido uma alternativa para melhorar estas 

propriedades. 

A estrutura molecular do látex SBR é composta de cadeias flexíveis de 

butadieno com a presença de ramificações de estireno (cadeia rígida), fator que 

oferece ao cimento modificado com este polímero, muitas características desejáveis, 

tais como boas propriedades mecânicas, estanqueidade e resistência à abrasão 

(SHAKER et al, 1997; BARLUENGA e  HERNANDEZ-OLIVARES, 2004; 

R. WANG et al., 2005). 

Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo geral formular 

sistemas de pastas de cimento Portland, aditivadas com látex SBR em diferentes 

concentrações, além de aditivos convencionalmente utilizados, adequando-as à 

cimentação de poços de petróleo sujeitos a injeção de vapor. Foram estudadas as 

propriedades termomecânicas de resistência à compressão e tração por compressão 

diametral. Também foram realizados ensaios para determinação das propriedades 

reológicas, perda de filtrado e espessamento. Foram analisadas quais das seguintes 

variáveis, temperatura, tempo de cura, concentração do polímero, e interações 

influenciam na resistência à compressão das pastas.  

Por fim, o estudo relata as caracterizações térmicas, espectroscópicas, 

difratométricas e de microscopia eletrônica de varredura das pastas aditivadas com 

látex SBR. 
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2. APECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Cimentação de poços de petróleo 

 

2.1.1.  Histórico 

 

5 O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859, na era moderna, 

mas só no ano de 1903 é que foi cimentado o primeiro poço, no Campo Lompoc na 

Califórnia. Nessa primeira operação de cimentação, foi bombeado um total de 

cinqüenta sacos de cimento com objetivo de evitar o influxo de água da formação 

para o poço. Na ocasião esperava- se vinte e oito dias para o endurecimento do 

cimento. 

6 Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia na 

realização de uma operação de cimentação com dois tampões, isto é, a pasta era 

bombeada para o poço, com tampões metálicos a frente e atrás desta, para evitar a 

sua contaminação durante seu deslocamento por água ou fluido de perfuração. 

Depois de algum tempo trabalhando com Perkins, em 1919, Erle 

Halliburton parte para o “MidContinent”, onde fundou sua própria empresa, 

Halliburton Cementing Co., que se tornou, por sua vez, a maior empresa desta 

especialidade. Em 1922, Halliburton patenteou o misturador com jatos “jet mixer” 

automatizando a mistura de pasta, ampliando as possibilidades operacionais, 

fazendo com que a prática de cimentar os revestimentos fosse adotada pela maioria 

das companhias. Nesta época aguardava-se de 7 a 28 dias para o endurecimento 

do cimento (HALLIBURTON, 1998). 

A partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento passaram 

a fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta resistência inicial. 

Com o advento dos aditivos químicos, o tempo de pega foi sendo paulatinamente 

reduzido (72 horas até 1946; 24 a 36 horas a partir de 1946) e outras propriedades 

da pasta de cimento foram controladas.  

Em 1930 os poços eram cimentados com sacos de cimento, poucos 

aditivos eram utilizados. Em 1940, existiam dois tipos de cimentos e três aditivos 

foram desenvolvidos. Após 25 anos foram criados 8 classes de cimento API e 

38 aditivos foram postos no mercado. Em 1985, embora o número de classes de 
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cimento API tenha sido reduzido para quatro, o número de aditivos aumentou para 

50. Atualmente, existem mais de 100 tipos aditivos sólidos ou líquidos disponíveis 

nas companhias de serviço.  

 

 

Figura 2.1 - Cimentação nos anos de 1920 (SMITH, 1990) 

 

2.1.2.  Definição  

 
A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um 

poço de petróleo. Ocorre após o término da perfuração com o objetivo de compor a 

vedação entre as zonas permeáveis ou até mesmo em um único intervalo 

permeável, impedindo a intercomunicação de fluidos da formação que ficam por trás 

do revestimento, bem como propiciar suporte à coluna de revestimento (OLIVEIRA, 

2004; VLACHOU, 1997). Existem dois tipos de cimentação: a primária e a 

secundária. 

 
2.2.  Cimentação primária 

 
A cimentação primária é de grande importância para a construção de 

qualquer poço de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada reduz o ciclo de vida 

do poço e implica em custos adicionais em sua construção. Este tipo de cimentação 

é aquela realizada após a descida de cada coluna de revestimento, e sua qualidade 

é avaliada, geralmente, por meio de perfis acústicos corridos por dentro do 

revestimento (PELIPENKO e FRIGAARD, 2004; THOMAS, 2001). A Figura 2.2 

detalha os tipos de revestimento numa cimentação primária. 
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Figura 2.2 - Tipos de revestimento numa cimentação primária (COSTA, 2004) 

 

O revestimento condutor é o primeiro revestimento do poço, assentado a 

pequenas profundidades (10 a 50 metros), com a finalidade de sustentar sedimentos 

superficiais não consolidados. No revestimento de superfície o comprimento varia na 

faixa de 100 a 600 metros e visa proteger os horizontes superficiais, prevenir o 

desmoronamento das formações não consolidadas, e serve ainda como base de 

apoio para os equipamentos de segurança de cabeça de poço. O revestimento 

intermediário tem a finalidade de isolar e proteger zonas de alta ou baixas pressões, 

zonas de perda de circulação, formações desmoronáveis, formações portadoras de 

fluidos corrosivos ou contaminantes de lama. Por fim, o revestimento de produção 

como o próprio nome indica é descido com a finalidade de permitir a produção do 

poço, suportando suas paredes e possibilitando o isolamento entre os vários 

intervalos produtores (THOMAS, 2004). 

A função operacional da cimentação primária é de produzir um selo 

hidráulico impermeável cimentante no anular, entretanto, alguns problemas advindos 

de uma má elaboração do projeto de pasta, ou até mesmo durante o processo de 
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mistura e bombeio da pasta no campo de operações, podem provocar problemas na 

eficiência do selo. Estes problemas podem ser especificamente causados por: 

densidade incorreta da pasta, gelificação prematura, aderência deficiente na 

interface, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na coluna de pasta, contração 

volumétrica, contaminação da pasta durante seu deslocamento, entre outros 

(SANTOS JÚNIOR, 2006; PELIPENKO e FRIGAARD, 2004). Na Figura 2.3 observa-

se um caso típico de falha de cimentação. 

 

   

Figura 2.3 - Esquema de poço com falha de cimentação (THOMAS, 2004) 

 

Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência 

ao revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço 

anular. Antes do bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais 

para garantir o sucesso na colocação da pasta no anular (SANTOS JÚNIOR, 2006). 

Embora com toda tecnologia e cuidados na elaboração e aplicação das pastas em 

todas as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com 

sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser necessária uma nova operação de 

cimentação para evitar acidentes (NELSON, 1990). Esta nova etapa de cimentação 

de correção é conhecida como cimentação secundária. 

 

 

 

 

Formações 
rochosas 

adjacentes 

Bainha 
Cimentante 

Tubo de 
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Aspectos Teóricos 

Filipe Silva de Oliveira, Maio/2011.  22 

2.3. Cimentação secundária 

 
Define-se cimentação secundária como toda cimentação realizada visando 

corrigir falhas na cimentação primária. Assim sendo, uma cimentação secundária 

pode ser realizada para eliminar a entrada de água de uma zona indesejável, reduzir 

a razão gás∕óleo (RGO), através do isolamento da zona de gás adjacente a zona de 

óleo, abandonar zonas depletadas ou reparar vazamentos na coluna de 

revestimento. 

As cimentações secundárias são classificadas como: recimentação e 

compressão de cimento ou Squeeze. 

 

2.3.1. Tampões de cimento 

 
Os tampões de cimento são utilizados nos casos de perda de circulação, 

abandono total ou parcial do poço, como base para desvios, etc. A Figura 2.4 mostra 

exemplos clássicos de tampão de abandono e tampão de cimento. 

 

       

                                      (a)                                                                  (b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - (a) Tampão de abandono e (b) Tampão de cimento (COSTA, 2004). 

 
2.3.2. Recimentação 

 
É a correção da cimentação primária quando o cimento não alcança a 

altura desejada no anular. O revestimento é canhoneado em dois pontos e a 

recimentação só é realizada quando se consegue circulação pelo anular, através 

destes canhoneados. Para possibilitar a circulação com retorno, a pasta é 

a) b) 



Aspectos Teóricos 

Filipe Silva de Oliveira, Maio/2011.  23 

Produção de água 

bombeada através da coluna de perfuração, dotada de um retentor de cimento  para 

permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo anular. 

 
 

2.3.3.  Compressão de cimento ou Squeeze 

 

Consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, visando corrigir 

localmente a cimentação primária, sanar vazamentos no revestimento ou selar um 

determinado intervalo (Figura 2.5). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - (a) Falha na cimentação e (b) Squeeze de cimento para correção da falha 

(FREITAS, 2010). 

 

2.4. Fatores que afetam uma cimentação 

 
Como a cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta 

cimentante no anular formado pelo revestimento e as paredes do poço, espera-se 

que a mesma, após a pega, proporcione: 

 Aderência mecânica ao revestimento; 

 Isolamento das formações; 

 Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações no seu interior. 

Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos mencionados acima, é 

necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação primária 

a) 
b) 

Squeeze de 

Cimento 
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sejam tomados. Os fatores listados abaixo são reconhecidamente responsáveis 

pelas deficiências na capacidade de um selante, embora essas deficiências não se 

limitem apenas a estes fatores:  

 Densidade incorreta da pasta, podendo resultar no desbalanceamento 

hidrostático e entrada de fluidos na pasta; 

 Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, 

permitindo o fluxo de gás ascendente no anular; 

 Gelificação prematura, resultando na perda do controle da pressão 

hidrostática; 

 Perda de filtrado excessiva, permitindo a entrada do gás na coluna da 

pasta; 

 Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no 

isolamento hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

 Contração volumétrica apreciável, devido ao processo de hidratação e 

fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos; 

 
2.5. Avaliação da cimentação e perfilagem 

 
A avaliação da cimentação é realizada durante a etapa de completação do 

poço e tem como objetivo checar se o espaço anular foi completamente preenchido 

por cimento além de verificar a aderência do cimento à formação e ao tubo de 

revestimento.  

Existem diversos métodos para a avaliação da qualidade de uma 

cimentação. Dentre os principais, encontram-se os testes hidráulicos, os testes de 

pressão com diferencial positivo ou negativo, os perfis de temperatura, os traçadores 

radioativos e os perfis sônicos (CBL/VDL) e ultra-sônicos. A escolha do método de 

avaliação depende dos objetivos de cada trabalho. O perfil sônico é o método mais 

utilizado e permite efetivamente avaliar a qualidade da cimentação e a possibilidade 

de migração de fluidos. 
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2.5.1. Perfis sônicos 

 
A ferramenta usada na obtenção do perfil sônico, conforme já foi 

mencionada, CBL/VDL, é composta basicamente por um transmissor, dois 

receptores acústicos com transdutores, um cabo condutor e um aparelho de 

medição (unidade de processamento). Os receptores ficam localizados normalmente 

um a 3 pés (0,915 m) e outro a 5 pés (1,525 m) do transmissor. O conjunto também 

requer um número adequado de centralizadores, de forma que a seção que contém 

o transmissor e receptores permaneça perfeitamente centralizada no revestimento 

durante a perfilagem. O transmissor recebe pelo cabo condutor a energia elétrica e a 

converte em energia mecânica, emitindo repetidamente pulsos curtos de energia 

acústica (10 a 60 pulsos por segundo) com duração de cerca de 50 microsegundos 

cada. A freqüência de cada pulso é de 20 kHz para ferramentas de grandes 

diâmetros (acima de 3” = 76,2 mm) ou de 30 kHz para ferramentas de diâmetros 

menores (abaixo de 2” = 50,8 mm). A grande maioria do sinal acústico chega ao 

receptor em cerca de 2000 microssegundos (verificar se é com 1 ou 2 s). O pulso 

sonoro emitido faz vibrar o meio fluido no qual o transmissor está imerso, criando 

uma frente de onda aproximadamente esférica que se propaga em todas as 

direções. Quando encontra o revestimento, a energia acústica é refratada segundo a 

Lei de Snell, tomando diferentes caminhos até chegar ao receptor. Uma parcela 

desta energia se propaga segundo um ângulo de incidência crítico, viajando pelo 

revestimento. Outra parcela é refletida e se propaga diretamente pelo fluido no 

interior do poço, e parte é refratada para anulá-lo (cimento) e formação. 

A perfilagem sônica do poço revestido tem como objetivos principais 

inferir a existência ou não de intercomunicações entre os intervalos de interesse, 

analisar o grau de isolamento entre as zonas de gás, óleo e água, e verificar a 

aderência do cimento ao revestimento e à formação. Na Figura 2.6 está detalhado 

um perfil típico CBL/VDL.  

Os picos positivos da onda detectada pelo perfil VDL (densidade variável), 

aparecem em escuro, e os negativos, em claro; a cor cinza corresponde à amplitude 

zero (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Perfil CBL/VDL/GR/CCL (THOMAS, 2004). 

 
 

A boa aderência do cimento-revestimento é detectada pela presença de 

valores baixos nas leituras do perfil CBL, enquanto a boa aderência cimento-

formação é detectada pela ausência de sinal de revestimento e presença de sinal de 

formação no perfil VDL. O revestimento livre produz altos valores no perfil CBL e um 

característico padrão de faixas paralelas, retas, claras e escuras no perfil VDL. 

Os perfis GR/CCL, em conjunto com os perfis de poço aberto, são 

utilizados para o controle da profundidade nos trabalhos com poço revestido, 

especialmente nas operações de canhoneio e assentamento de tampões mecânicos 

e packers permanentes. 
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2.5.2. Canhoneio 

 
O requisito mínimo para que possa haver algum sucesso na completação 

de um poço é o estabelecimento de uma comunicação limpa e efetiva entre o poço e 

a formação. 

Dentre as técnicas para a perfuração desse canal de comunicação poço / 

formação, a mais comumente utilizada é conhecida como canhoneio. Ela se refere à 

perfuração do revestimento, do cimento e da formação através de cargas explosivas. 

O processo convencional de canhoneio é baseado fundamentalmente no 

emprego de cargas explosivas montadas em série em um suporte metálico e 

introduzidas em uma peça tubular (também conhecida como canhão), responsável 

pelo isolamento entre o explosivo e o poço. O canhão é então descido no poço, 

tensionado por um cabo elétrico, que por sua vez conduz um pulso acionador das 

cargas. 

  

 

 

Figura 2.7 – Tipos de Canhoneio (a) Convencional, (b) TCP (Tubing Conveyed Perforator) e (c) 

Através da coluna de produção (THOMAS, 2004) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) (a) (c) 
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2.6. Exemplos de problemas de cimentação 

 
Problemas de cimentação podem estar relacionados ao deslocamento da 

lama de perfuração e das pastas de cimento. Estes fluidos têm comportamento não 

Newtoniano e, como tais, necessitam de uma pressão diferencial para fluir. A 

eficiência do deslocamento está relacionada ao modelo de fluxo, mas também 

depende de condições mecânicas do poço (VUK et al., 2000; MARTINEZ e 

MACDONALD, 1980);  

Os problemas específicos impostos pela natureza do poço atravessado 

pelo revestimento requerem avaliação cuidadosa. A presença de zonas sensíveis, 

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

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

temperaturas de circulação e estática presente no fundo do poço (BHCT e BHST, 

respectivamente) [NELSON, 1990]. 

Defeitos de cimentação se manifestam através dos canais em torno do 

revestimento no espaço anular. Falhas de cimentação podem resultar em problemas 

de segurança, ambiental e problemas econômicos em produção de petróleo 

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

revestimentos posicionados em pequenas profundidades, mas também em 

operações que envolvam a utilização de colunas de trabalho ou de produção em 

poços perfurados em terra (onshore) ou no mar (offshore). Porém, o maior risco, de 

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

superfície porque, devido a pouca profundidade, o gás pode atingir a superfície 

dentro de poucas horas (BONETT e PAFITIS, 1996). Intervenções para interromper 

o fluxo de gás pelo anular são difíceis de serem implantadas, por isso evitar que ela 

aconteça é a melhor maneira de promover a segurança e proteger o ambiente 

(MARTINEZ e MACDONALD, 1980). 

As possíveis maneiras de infiltração existentes no interior da bainha 

cimentante são mostradas esquematicamente (Figura 2.8), e incluem possíveis 

caminhos preferenciais do fluxo na interface rocha-cimento, na interface 

revestimento-cimento, e através dos materiais degradados. Considerando que o 

cimento utilizado para cimentação de poços de petróleo tem a permeabilidade muito 

baixa, nenhum fluxo significativo de fluidos pode ocorrer a menos que haja caminhos 
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preferenciais do fluxo, ou o cimento tenha se degradado, ou o cimento não tenha 

sido corretamente processado na cimentação. 

 
Figura 2.8 - Caminhos potenciais de vazamento existente ao longo de um poço: (trajetos a 

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

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

 

Outro problema enfrentado por poços da região nordeste é devido à 

resistência do cimento frente a métodos de recuperação especial de petróleo como 

injeção de vapor. Em muitos casos, a formação de trincas no material cimentante, 

devido a esse método de recuperação, compromete a integridade mecânica do 

anular, tornando necessária à interrupção da produção do poço para uma operação 

de correção (NASCIMENTO, 2006).  
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2.7. Método térmico de recuperação: Injeção de Vapor 

 
Em reservatórios cujos óleos são muito viscosos, como em muitos poços 

ao redor do mundo, geralmente, o resultado da utilização de um processo 

convencional de recuperação de óleo não é satisfatório. A injeção de vapor é um 

processo bastante apropriado para formações muito permeáveis e espessas, 

portadoras de óleo viscoso (CURBELO, 2006; QUEIROZ, 2005). 

O método consiste na injeção de vapor superaquecido no reservatório 

formando um banco de vapor que se condensa e transfere calor para o óleo, para a 

água e para a própria rocha, inclusive as das camadas adjacentes. Esse método 

apresenta dois modos de operação: contínuo e cíclico (LACERDA, 2000). 

No modo de Injeção contínua, vapor é continuamente injetado nos poços 

específicos para a injeção (poço injetor). No poço produtor, o óleo agora com menor 

viscosidade, é deslocado para produção, como ilustra a Figura 2.9.  

 

 

 

Figura 2.9 - Injeção contínua de vapor. 
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Adiante do vapor, está a zona de água condensada através da qual a 

temperatura diminui a partir da temperatura do vapor até a do reservatório. Nessa 

zona, a redução da saturação de óleo é máxima devido às menores viscosidades, 

dilatação do óleo e alta temperatura.  

O modo de Injeção Cíclica de Vapor foi relatado por Haan e Van Hookeren 

em 1959. Esse método de recuperação foi descoberto pela Shell na Venezuela em 

1959 quando se produzia óleo pesado por injeção contínua de vapor. Durante a 

injeção ocorreu um rompimento (“breakthrough”) de vapor e, para reduzir a pressão 

de vapor no reservatório, o poço injetor foi posto em produção, sendo observado 

produção de óleo com vazões consideráveis. Esse método é conhecido também 

como estimulação de vapor, ‘steam-soak’ e ‘huff and puff’ (QUEIROZ, 2005). 

A estimulação por Injeção cíclica de vapor envolve três fases, como é 

demonstrado na Figura 2.10. A primeira fase é a injeção de vapor por um período 

específico de tempo (1 a 6 semanas) dentro do poço produtor, seguido de um curto 

período de tempo com o poço fechado (“soak period”), com duração de 3 a 6 dias, 

onde calor latente do vapor é melhor distribuído para uma parte maior do 

reservatório; e finalmente, o poço é recolocado em produção durante meses a anos. 

Esse processo constitui um ciclo. Todas as fases do ciclo podem sofrer variação 

para minimizar os custos do processo. 
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Figura 2.10 – Injeção Cíclica de Vapor. 

 

O ciclo de injeção é repetido um número de vezes até que o limite 

econômico na produção seja alcançado. O calor injetado causa um aumento na 

temperatura do reservatório que leva a uma diminuição da viscosidade do óleo, em 

função disso, a mobilidade do óleo é acentuada. O efeito da redução de viscosidade 

é temporário devido ao resfriamento subseqüente da região aquecida com o tempo. 

 Devido a esse ciclo repetido na recuperação do óleo, há um aumento de 

temperatura e de pressão no interior que se propaga por todo o reservatório. Esse 

aumento de temperatura e pressão fluidifica o óleo, favorecendo sua produção, mas, 
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em longo prazo, compromete a bainha cimentante. O calor injetado provoca a 

dilatação do revestimento, que tende a voltar às suas dimensões iniciais, depois de 

cessado o processo de injeção. Entretanto, a bainha circundante a este 

revestimento, por seu um material cerâmico, não acompanha tais ciclos de 

dilatação/retração. Logo, resultará em formação e crescimento de trincas, 

encurtando o tempo de vida útil do poço produtor. 

Com isso, vários estudos têm sido efetuados para melhorar as 

propriedades termomecânicas das pastas de cimento. Estas são formadas, 

basicamente de cimento, que é o material mais importante da pasta, água e aditivos.  

 

2.8. Tração por Compressão Diametral 

 

O método convencional de medição de resistência à tração, não é 

facilmente aplicado para materiais cimentícios, devido sua natureza frágil. Para 

evitar a medição da tensão de tração, muitas vezes ela é estimada em um décimo 

da resistência à compressão do material. 

No entanto, há uma medida alternativa da resistência à tração, o teste de 

tração por compressão diametral, que é mais facilmente aplicado a cimentos. Neste 

tipo de teste, uma amostra cilíndrica é comprimida com cargas diametralmente 

opostas em linhas simétricas, CARNEIRO E BARCELLOS (1953); AKAZAWA 

(1953).  

Este ensaio é baseado em soluções analíticas que foram obtidos por 

várias pesquisas para materiais isotrópicos ou materiais transversalmente 

isotrópicos sob cargas concentradas, cargas que se distribuem ao longo de um 

pequeno arco de circunferência do disco, HONDROS (1959); MUSKHELISHVILI 

(1958); CLAESSON E BOHLOLI (2002); CHEN, PAN E AMADEI (1998). 

FAIRHUSRT (1964) discutiu a validade do teste e concluiu que a falha do material 

está prevista para iniciar no centro do disco, porém, às vezes, a falha é iniciada nos 

pontos de carregamento. HUDSON (1972) verificou esta conclusão a partir de 

experimentos. 

A Figura 2.11 apresenta uma representação visual da distribuição da força 

ao longo do eixo de um disco de compressão. 
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Figura 2.11 – Tipos de força atuando ao longo de um disco submetido à tração por compressão 

diametral. 

 
Teoricamente, o carregamento de um disco em compressão diametral 

fará com que haja uma separação de suas partes ao longo de um eixo perpendicular 

à força aplicada. Na prática, porém, muitas amostras falham sob compressão em 

sua periferia. Isto pode ser evitado pelo amortecimento do disco com inserções 

(papelão ou algum outro tipo de material com características de absorção), que 

distribuam a força por todo o disco. O uso de um tamanho específico de inserção 

não determina o resultado. Porém, geralmente tem sido observado que divisões em 

forma de V ocorrem para inserções excessivamente grandes, enquanto que o 

amortecimento ideal produz uma rachadura única e central, Figura 2.12, PITTET e 

LEMAÎTRE (2002). Inserções excessivamente estreitas farão a amostra falhar sob 

compressão.   

Uma única rachadura através do centro da amostra é um indicativo de 

uma fratura por tração prefeita. No entanto, como uma amostra de cimento puro na 

Figura 2.12 (direita), a maioria dos discos é dividido em pelo menos duas partes. 
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Figura 2.12 – Padrões de rompimento dos discos com insertos (a) grandes e (b) ideais 

(SCHLUMBERGER, 2003). 

 

2.8.1. Determinação do Módulo de Elasticidade 

 

 
Em geral, materiais cimentícios não são homogêneos e contêm inúmeras 

microtrincas. Conseqüentemente, estes materiais apresentam diferentes 

comportamentos quando submetidos a condições de tração e compressão. Portanto, 

há dois tipos de módulos elásticos: o módulo elástico de compressão (Ec) e o 

módulo elástico de tração (Et). Sabe-se que parâmetros como o módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson (ʋ) apresentam comportamentos diferentes 

quando submetidos a carregamentos de tensão e compressão, GERCEK (2007); 

SUNDARAM e CORRALES (1980). 

O módulo Ec e a tensão de compressão (σc) são facilmente medidos em 

laboratório por testes de compressão uniaxial. Porém, o parâmetro Et e a tensão de 

tração (σt) são difíceis de serem obtidos por testes diretos de tração, devido a 

dificuldade na preparação de amostras e na facilidade de se gerar concentração de 

tensão nas extremidades das amostras. De forma a resolver este problema, a 

Sociedade Internacional de Mecânica para Rochas (ISRM) propôs oficialmente a 

tração por compressão diametral como um método sugerido para determinação da 

tensão de tração de materiais rochosos, ISRM (1978); entretanto, não há um teste 

indireto proposto pela ISRM para determinar o módulo elástico de tração.  

Muita atenção tem sido dada a determinação do módulo de elasticidade 

por pesquisadores. HONDROS (1959) desenvolveu uma forma para medir o módulo 

elástico (E) e o coeficiente de Poisson (ʋ) para este teste. Ele também forneceu uma 

solução analítica completa das tensões para o caso de um carregamento radial 

(a) (b) 
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distribuído sobre um arco circular finito do disco. Entretanto, este tipo de 

carregamento é muito difícil de obter em laboratório. YU et al. (2004) inventaram um 

método para determinar o módulo de elasticidade (E) com o ensaio de tração por 

compressão diametral proposto pela ISRM. Eles registraram a força aplicada e o 

deslocamento do ponto de carregamento no experimento, e então uma curva força-

deslocamento pôde ser obtida.  

A inclinação da seção da linha da curva força-deslocamento foi definida 

como Ed. O módulo de elasticidade pôde ser determinado por uma multiplicação de 

Ed por um coeficiente de correção k. De acordo com uma análise de elementos 

finitos (ANSYS) e experimentos, eles concluíram que k é da ordem de 19,2. Este 

método é uma melhoria, mas foi apenas baseado na análise elástica linear por 

elementos finitos e por uma regressão adequada dos dados do teste. 

WANG et al. (2004) desenvolveram um método similar para a determinação do 

módulo de elasticidade com discos achatados. Eles deram uma fórmula aproximada 

para calcular o deslocamento relativo entre as duas extremidades, baseados nos 

resultados de CAUWELLAERT (1994), para um carregamento uniforme e distribuído 

paralelamente sobre a seção de um arco circular. No entanto, YOU e SU (2004) 

discordam do método de WANG, pois o carregamento e a geometria entre o disco 

brasileiro achatado e o disco completo de CAUWELLAERT eram completamente 

diferentes, e, então, concluíram que era errado usar os resultados de 

CAUWELLAERT. 

O módulo E mencionado acima, se refere ao módulo elástico de 

compressão (Ec). Alguma atenção tem sido dada ao módulo elástico de tensão (Et). 

LI e YIN (1998) utilizaram amostras em flexão para medir Ec e Et. Dois 

extensômetros (strain gauges) foram colocados na superfície superior (zona 

compressiva) e na superfície inferior (zona trativa), para registrar as tensões de 

compressão e tração. O ponto forte deste método é que se obtém Ec e Et ao mesmo 

tempo. 

Como sabemos vários tipos de rochas apresentam não homogeneidade e 

contém muitas microtrincas. Estes dois fatores levam este tipo de material a 

apresentar alguma anisotropia. Além disso, o nível de microfraturamento e a 

orientação das microtrincas também apresentam grande efeito nas propriedades 

mecânicas deste tipo de material.  
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Y. JIANHONG et al. (2009) realizaram alguns experimentos em quatro 

tipos de rocha para servir como suporte ao ensaio de tração por compressão 

diametral e toda teoria relacionada. Os resultados experimentais indicam que há 

uma relação entre Ec e Et para um mesmo tipo de rocha, que pode ser expresso pela 

equação 1, 
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onde, Et é o módulo elástico de tração, Ec é o módulo elástico de compressão 

(determinado pelo gráfico da curva tensão-deformação obtido no ensaio de tração 

por compressão diametral), ʋ é o coeficiente de Poisson, D é o diâmetro da amostra 

e L é metade do comprimento da amostra.  

 
 

2.9. Cimento Portland 

 

2.9.1.  Generalidades 

  

O aglomerante hidráulico mais utilizado para cimentação de poços é o 

cimento Portland. As excepcionais qualidades desse material possibilitaram ao 

homem moderno promover mudanças expressivas em obras de engenharia, como 

por exemplo, em cimentação de poços de petróleo (LIMA, 2004). Apesar de suas 

qualidades e de seu uso generalizado, novos desafios têm sido propostos aos 

pesquisadores da área cimenteira, particularmente, no que diz respeito ao consumo, 

utilização e melhoria dos cimentos. (NASCIMENTO, 2006). 

 

2.9.2.  Conceito 

 
Segundo MEHTA e MONTEIRO, 2001, o Cimento Portland é 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. Os clínqueres são nódulos 

de 20 a 25 mm de diâmetro de um material sinterizado, produzido quando uma 

mistura de matérias-primas de composição pré-determinada é aquecida a altas 

temperaturas. 

(1) 
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A API (American Petroleum Institute) define cimento como aglomerante 

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

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

de hidratação dos componentes (tempo inicial de pega). 

O processo de fabricação do cimento Portland pode ser resumido nas 

seguintes operações: mineração e britagem do calcário; preparo e dosagem da 

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

de cimento. Do ponto de vista químico, os pós podem ser considerados como 

misturas de óxidos de cálcio (CaO), alumínio (Al2O3), silício (SiO2), magnésio (MgO), 

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

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

óxidos se combinam em proporções convenientemente dosadas e homogeneizadas 

para formar silicatos de cálcio e aluminatos, os quais são comumente referenciados 

como clínquer. Posteriormente, o clínquer é resfriado e moído com a adição de 

pequenas quantidades de gesso (CaSO4) para retardar o processo de pega 

prematura do cimento. O produto final pode reagir com a água para formar um 

composto hidratado com propriedades cimentantes (TAYLOR, 1997; HEWLETT, 

2001). 

 

2.9.3. Composição química 

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

cimento pelas letras C, S, A e F, respectivamente, derivam os compostos principais 

constituintes do clínquer e que determinam as propriedades do cimento, conhecidas 

como: silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e 

ferroaluminato tetracálcico (C4AF). 
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Tabela 2.1 - Composição química do cimento Portland. 

Os principais componentes químicos do cimento Portland 

 

Cal (CaO) 60 % a 67 % 

Sílica (SiO2) 17 % a 25 % 

Alumina (Al2O3) 3 % a 8 % 

Óxido de ferro (Fe2O3) 0,5 % a 6 % 

 

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

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

fases é função da composição e granulometria da mistura de calcário com argila, do 

tratamento térmico (condições de clinquerização e resfriamento) e das reações de 

fusão em fase sólida e líquida. Igualmente, os clinqueres industriais contém 

impurezas e elementos secundários tais como: Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn e P sob 

a forma de soluções sólidas. Além disso, freqüentemente, aparecem três outros 

compostos com alto teor de cal ou com problemas no processo de fabricação e 

sulfatos alcalinos, sendo estes originados de compostos de enxofre presentes, parte 

nas argilas, parte no combustível do forno rotativo. 

Os compostos do clínquer (THOMAS, 2004; TAYLOR, 1997; NELSON, 

1990), são descritos a seguir: 

 
a) Silicato tricálcico (alita) 

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

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

clínqueres de cimento Portland e pode formar compostos sólidos com Al, Fe, Mg, 

Na, K, Cr, Ti, e Mn, tendo esses ou alguns desses elementos na forma de óxido, em 

até 3% de sua composição. Todavia, durante o resfriamento do clínquer, pode se 

decompor em C2S e cal livre, a qual torna o clínquer defeituoso e, 

conseqüentemente, 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 
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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. 

 
b) Silicato dicálcico (belita) 

 
O silicato dicálcico (Ca2SiO4, C2S ou belita) apresenta, mais 

freqüentemente, uma forma arredondada quando observado no microscópio óptico. 

Pode, ainda, aparecer sob forma de reentrâncias e saliências que se assemelham a 

dedos, quando é chamado de C2S digitado. 

A belita reage lentamente com a água e desprende menor calor de 

hidratação que o C3S, apresentando inicialmente baixa resistência mecânica. Mas 

contribui decisivamente, em longo prazo, para o aumento da resistência final do 

cimento. 

 
c) Aluminato tricálcico (celita) 

 

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

como um cimento vítreo junto com o C4AF no clínquer. Este cimento é denominado 

fase intersticial do clínquer. Quando se apresenta cristalizado, devido a um 

resfriamento lento do clínquer, ao sair do forno, tem formato cúbico. O C3A forma 

soluções sólidas com Fe2O3, MgO e álcalis. Aliás, a presença de álcalis (Na2O) faz 

com que o C3A se cristalize sob a forma acicular. 

O aluminato tricálcico é o principal responsável pela pega do cimento, pois 

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

cimento, juntamente com o C3S, a resistência inicial às solicitações mecânicas. A 

taxa de resfriamento do clínquer também determina, em parte, a quantidade de C3A 

disponível para a hidratação. Quanto mais rápido o clínquer for resfriado, menos C3A 

estará disponível e mais longa será a cura. 

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

hidratação, (quantidade de calor desenvolvida durante as reações de pega e 

endurecimento da pasta). O desenvolvimento das resistências mecânicas do C3A no 

início da pega, e o tempo de endurecimento da pasta, dependem do C3A. Todavia, 

essa dependência resulta em propriedades indesejáveis ao cimento, como baixa 

resistência aos sulfatos e variação volumétrica, com o conseqüente aumento do 

calor de hidratação. Um cimento de alta resistência aos sulfatos deve ter menos de 
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3 % de C3A, para aumentar a resistência aos sulfatos e evitar a pega prematura nas 

condições de poço. (MEHTA e MONTEIRO, 2001) 

 
d) Ferro-aluminato tetracálcico (ferrita) 

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

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

composto definido, mas sim uma solução sólida, variando de C2F a C8A3F. 

A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena participação na 

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

resistência à corrosão química do cimento. Ela libera baixo calor de hidratação e 

reage mais lentamente que o C3A. 

 
e) Cal livre 

 
A presença de cal livre (CaO) é sinal de deficiência de fabricação, 

formando no clínquer cristais arredondados associados à alita ou à fase intersticial 

(C3A + C4AF), a qual resulta geralmente, da combinação incompleta dos 

constituintes da matéria-prima do cimento (calcário e argila), via queima ou dosagem 

excessiva de cal. Sua presença pode, ainda, estar associada à decomposição de 

belita por resfriamento lento do clínquer. 

O excesso de cal livre é o fator determinante em cimentos que exibem 

expansão a frio, caso seu conteúdo ultrapasse certos limites. Na transformação de 

cal livre em hidróxido de cálcio, durante o processo de hidratação, ocorre uma forte 

expansão, dando lugar a grandes tensões dentro da pasta. Como essa hidratação é 

lenta, a expansão só ocorre após o endurecimento do cimento, provocando sua 

desintegração. 

 
f) Magnésia 

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

como em forma cristalina. Quando aparece nos clínqueres em teores acima de 2 %, 

pode se cristalizar livremente como periclásico. A magnésia que fica em solução 

sólida nos compostos de clínquer não é prejudicial. Entretanto, aquela precipitada 

como periclásio, tende a se hidratar ainda mais lentamente que a cal livre ao longo 

dos anos e, com o aumento de volume, provoca fortes tensões internas em uma 
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estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado rapidamente faz com que o MgO 

fique na forma vítrea ou como pequenos cristais que se hidratam mais rapidamente, 

com efeitos menos indesejáveis. As desvantagens de MgO se apresentam quando 

seu teor está acima de 4 %. 

 
g) Álcalis 

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

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

acelerando-a. 

 

2.9.4. Classificação dos Cimentos 

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

classes, designadas pelas letras de A a J (Tabelas 2.2, 2.3 e 2.4), em função da 

composição química do clínquer, que deve estar adequada às condições de uso, 

pela distribuição relativa das fases e, também, adequada a profundidade e a 

temperatura dos poços (NELSON, 1990; THOMAS, 2004). 

 

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

830 m de profundidade. Atualmente o uso deste está restrito a cimentação de 

revestimentos de superfície (em profundidades inferiores a 830 m); 

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

resistência aos sulfatos; 

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

inicial; 

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

moderadamente elevadas e altas pressões; 

 Classe E – para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de 

elevadas pressões e temperaturas; 

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

pressão e temperatura extremamente altas; 

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

Como têm composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, 
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estes podem ser usados em todas as condições dos cimentos classes A até E. 

As classes G e H são as mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, 

inclusive no Brasil; 

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

de pressão e temperatura extremamente elevadas. 

 

Nas Tabelas 2.5 e 2.6 estão apresentados os requisitos físicos e químicos 

exigidos pela norma NBR-9831 para especificação dos cimentos Portland classe G e 

Especial. 
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Tabela 2.2 - Classificação e características do cimento API/ASTM. 

Classe 
API 

Profundidade de 
uso 

Características 

A Superfície a 1.830 m Similar ao ASTM classe I 

B Superfície a 1.830 m Alta resistência ao sulfato 

Baixo teor de C3A 

Similar ao ASTM tipo II 

C Superfície a 1.830 m Alto teor de C3S e alta área superficial 

Alta resistência mecânica no início da pega 

Similar ao ASTM tipo III 

D Superfície a 3.050 m Pega retardada para maiores profundidades 

Média e alta resistência ao sulfato 

Moderada resistência a altas temperaturas e altas 

pressões 

E Superfície a 4.270 m Pega retardada para maiores profundidades 

Média e alta resistência ao sulfato 

Alta resistência a altas temperaturas e altas pressões 

F Superfície a 4.880 m Pega retardada para maiores profundidades 

Média e alta resistência ao sulfato 

Alta resistência a temperaturas e pressões de altas 

profundidades. 

G Superfície a 2.440 m Cimento básico para cimentação de poços 

Admite uso de aditivos para ajuste de propriedades 

Média e alta resistência ao sulfato 

H Superfície a 2.440 m Cimento básico para cimentação de poços 

Admite uso de aditivos para ajuste de propriedades 

Média e alta resistência ao sulfato 

Menor área superficial do clínquer em relação ao G 
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Tabela 2.3 - Composição química dos cimentos API. 

CLASSES A B C D, E e F G H 

Comum 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

 

 

6,0 

3,5 

3,0 

0,75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6,0 

4,5 

3,0 

0,75 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderada Resistência ao Sulfato 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio 

Equivalente (Na2O), máximo % 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 
 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

8 

 
 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

58 

48 

8 

0,75 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

58 

48 

8 

0,75 

Alta Resistência ao Sulfato 

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 

Sulfato (SO3), máximo % 

Perda de ignição, máximo % 

Resíduos insolúveis, máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo % 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo % 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo % 

Aluminoferrita tetracálcico (4CaO.Al2O3), máximo 

% 

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio 

Equivalente (Na2O), máximo % 

 

 

 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

 

 

3 

 

24 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

65 

48 

3 

 

24 

 

0,75 

 

 

6,0 

3,0 

3,0 

0,75 

65 

48 

3 

 

24 

 

0,75 
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Tabela 2.4 – Propriedades físicas dos vários tipos de cimento API. 

CLASSES A e B C D, E e F G e H 

Densidade (g/cm³) 3,14 3,14 3,16 3,15 

Área Superficial (cm²/g) 2900-3800 4300-5000 2300-3100 
G:3000-3800; 
H:2300-2700 

Massa (lb/sc) 94 94 94 94 

Volume absoluto (gal/sc) 3,59 3,59 3,57 3,58 

Água de mistura (1/sc) 19,6 23,9 16,3 G:18,8; H:16,3 

Rendimento (1/sc) 33 37 30 G:33; H:30 

Massa específica (1b/gal) 15,6 14,8 16,4 G:15,8; H:16,4 

 
 

Tabela 2.5 – Requisitos físicos dos cimentos Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831. 

Requisitos Físicos (NBR-9831) Especial Classe G Unidades 

Teor de Água, % em peso de cimento  46 44 % 

Finura # 325 17,5 – 20,5 - % 

Tempo de espessamento @ 52ºC (125oF) 90  120 90  120 min. 

Consistência em 15-30 min. máx. 30 máx. 30 Bc 

Resistência à Compressão, 8h @ 38 ºC min. 300 min.  300 Psi 

Resistência à Compressão, 8h @ 60 ºC min. 1500 min. 1500 Psi 

Água Livre máx. 3,5 máx. 3,5 Ml 

Reologia @ 27ºC (80ºC)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 70 30 – 70 lbf/100pé2 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé2 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé2 

Consistência @ 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Consistência @ 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Reologia @ 52ºC (125ºF)    

Viscosidade Plástica máx. 55 máx. 55 cP 

Limite de Escoamento 30 – 80 30 – 80 lbf/100pé2 

Gel Inicial máx. 25 máx. 25 lbf/100pé2 

Gel Final máx. 35 máx. 35 lbf/100pé2 

Consistência @ 1 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 

Consistência @ 5 min. máx. 20 máx. 20 lbf/100pé2 
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Tabela 2.6 – Requisitos químicos dos cimentos Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831. 

 

Requisitos Químicos (NBR-9831) Especial Classe G Unidades 

MgO máx. 6,0 máx. 6,0 % 

SO3 máx. 3,0 máx. 3,0 % 

Perda ao Fogo máx. 2,0 máx. 3,0 % 

Resíduo Insolúvel  máx. 0,75 máx. 0,75 % 

Cal livre máx. 2,0 máx. 2,0 % 

C3S 55 a 65 48 a 58 / 65 % 

C3A máx. 7 máx. 8 / máx. 
3 

% 

2xC3A + C4AF máx. 24 - / máx. 24 % 

Conteúdo alcalino total (Na2O equivalente) máx. 1,0 máx. 0,75 % 

 

2.9.5.  Hidratação da pasta de cimento Portland  

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

portanto, está sujeito a controvérsias. Por causa disso, existem várias teorias que 

procuram explicar esse processo, mas com base em hipóteses iniciais diferentes, as 

análises de calorimetria mostram que as reações químicas, durante o processo de 

hidratação, ocorrem muito rapidamente nas primeiras 4 horas e continuam 

ocorrendo mais lentamente ao longo do tempo (SANTOS JUNIOR, 2006). 

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

precipitação e depois por difusão. No primeiro, conhecido como processo de 

hidratação inicial, ocorre ao se adicionar certa quantidade de água ao cimento 

Portland, nessa etapa tem-se, quase que instantaneamente, o início de uma série 

complexa de reações de dissolução de compostos anidros e a formação de novas 

fases hidratadas na solução. Nesse estágio, há um aumento da taxa de liberação de 

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

subseqüente conhecido por período de dormência, que ocorre a partir dos 

15 minutos iniciais até cerca de 4 horas após a mistura (JOLICOUER e SIMARD, 

1998; HANEHARA e YAMADA, 1999). Nesse período predominam a reações das 

fases aluminato e, finalizando, a taxa de evolução aumenta rapidamente dando 

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

pega, que ocorre após 4 horas (TAYLOR, 1997). 
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A estabilidade do processo de pega é governado por forças coloidais 

(forças Coulombianas e de van der Waals). Onde à distância entre duas partículas 

coloidais depende do potencial de interação (V), o qual é a soma do termo atrativo 

(Van der Walls) com o termo repulsivo (força coulombiana), de acordo com a 

Figura 2.13, abaixo. 

 

 

Figura 2.13 - Potencial de interação em função da distância entre partículas (GRIESSER, 2002) 

 

No estágio seguinte, após a aceleração das reações de hidratação do 

cimento, tem-se uma redução no desenvolvimento de calor, diminuição da 

velocidade global de reação e conseqüentemente, mudança na sua morfologia, 

como mostrada na Figuras 2.14 e Figura 2.15, abaixo. 

 

 

Figura 2.14 - Micrografia Eletrônica de Varredura do cimento após 3 h de hidratação (METHA e 

MONTEIRO, 2001). 
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Figura 2.15 - Micrografia Eletrônica de Varredura do cimento após 10 h de hidratação (METHA e 

MONTEIRO, 2001). 

 

A taxa de hidratação do cimento Portland nos primeiros dias segue a 

seguinte ordem: C3A>C3S>C4AF>C2S (JOLICOUER e SIMARD, 1998). Que serão 

explicados a seguir. 

 
2.9.5.1. Hidratação das fases silicatos 

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

recobrindo as superfícies das partículas de cimento, a partir dos íons Ca+2, H2SiO4
-2 

e OH-, formando o silicato de cálcio hidratado CaO.SiO2.H2O (C-S-H) ou gel de 

torbemorita com a liberação de cal na forma de Ca(OH)2, conhecido como 

Portlandita, representado por CH. O C-S-H é responsável pelas propriedades 

hidráulicas do cimento (SANTOS JUNIOR, 2006; SALHAN et al, 2003; GRIESSER, 

2002; AÏTCIN, 2000). 

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

(C2S) ocorrem simultaneamente, produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e 

hidróxido de cálcio (NELSON, 1990; PREECE et al, 2001; SALHAN et al, 2003; 

BILLINGHAM et al, 2005). Como mostram as equações químicas (2), (3), (4) e (5) 

abaixo: 

         ).(3..CaO→O6.2 23222322 2
OHCaOOHSiOHSiOCaO   (2) 

        OHCaOOHSiOHSiOCaO 23222322 ...CaO→O4.2
2

   (3) 
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De acordo com a nomenclatura da indústria de cimentos estas equações 

químicas são representadas da seguinte forma: 

CHHSCHSC 3→63 _3_2_32   (4) 

CHHSCHSC  _3_2_32 →42 (5) 

 

METHA e MONTEIRO (2001) descreve que a estequiometria das reações 

do C3S produz cerca de 61% de C-S-H e 39% de CH e a estequiometria da reação 

de hidratação do C2S produz cerca de 82% de C-S-H e 18% de CH. 

O processo de hidratação do C3S (Alita) e C2S (Belita) é exotérmico e 

acontecer simultaneamente, mais a do C3S é bem mais rápida do que a do C2S e 

libera mais hidróxido de cálcio. Além disso, a rede cristalina formada durante a 

hidratação destes compostos é que garante a resistência da pasta de cimento 

portland (NELSON, 1990). O grande responsável pela resistência mecânica do 

cimento é o C-S-H, que possui estrutura praticamente amorfa (Figura 2.16). Já a 

Portlandita (CH) possui morfologia bem definida, de forma cristalina e prismática, 

com tendência à forma hexagonal, como mostra a Figura 2.17. Este elemento pouco 

contribui para a resistência mecânica da pasta de cimento, mais tem grande 

influência no tempo de pega da pasta de cimento (GOMES, 2005). 

  

Figura 2.16 - Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase C-S-H 

(LIMA, 2004). 
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Figura 2.17 - Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase Portlandita 

(LIMA, 2004). 

 

2.9.5.2. Hidratação do Silicato de cálcio hidratado (C-S-H) 

 

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

de sólidos de uma pasta de cimento Portland completamente hidratada, sendo o 

principal responsável pelas propriedades mecânicas da pasta, a Figura 2.18 

apresenta as morfologias típicas comumente encontradas para este composto 

quando hidratado a temperatura ambiente. 

 

 
 

Figura 2.18 - Morfologias típicas da C-S-H amorfo – (a) PENHA, et al. (2007); (b) QIAO, et al. (2008). 

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

estequiometrias, dependendo da relação CaO/SiO2 do cimento, dos aditivos 

empregados, do teor de água quimicamente combinada, da temperatura e pressão 

imposta durante a hidratação (cura). 

(a) (b) 
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A estrutura do C-S-H varia desde formas semicristalinas a altamente 

cristalinas, não tendo sido ainda completamente elucidadas todas as estruturas 

possíveis para esta fase, embora uma larga gama de C-S-H já seja conhecida, sabe-

se que as fases cristalinas do C-S-H são formadas a altas temperaturas (BLACK et 

al, 2003) e as fases semicristalinas estão presentes nas hidratações a temperatura 

ambiente. 

Vários trabalhos (DE CASTRO et al, 2005; MARTIRENA et al, 2006; 

BEZERRA, 2006; MANSUR et al, 2008), ao analisar a formação de silicato de cálcio 

hidratado em pastas cimentícias ou concretos apenas citam a formação de um       

C-S-H sem informar o tipo de silicato formado. Estes silicatos podem assumir 

estequiometria variável, sendo assim impossível realizar um refinamento da 

estrutura cristalina de pastas cimentícias e conseqüentemente determinar os 

percentuais de cada um dos compostos hidratados e assim ter uma avaliação real 

da relação entre a microestrutura e as propriedades apresentadas. 

RICHARDSON (2004) comenta que ao se tentar construir qualquer 

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

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

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

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

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

comum deles o Al3+.  

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

II, a jennita e o 1,4-nm tobermorita, relatados por TAYLOR (1990), que apresentam 

as seguintes fórmulas (CaO)5.(SiO)5.(H2O)6, (CaO)9.(SiO)5.(H2O)11, 

(CaO)9.(SiO)6.(H2O)11, (CaO)6.(SiO)6(H2O)9. Verifica-se uma grande diferença entre 

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

quase amorfas até cristalinas, com propriedades bastante distintas. 

Recentemente, RICHARDSON (2008) apresentou um extensivo trabalho 

sobre a fase silicato de cálcio hidratado e silico-aluminatos de cálcio hidratados, 

relatando 45 tipos de estruturas para essas fases, informando os nomes utilizados 

para cada silicato, suas fórmulas, relações Ca/Si, referências relacionadas com cada 

um dos silicatos, estruturas cristalinas, densidades, entre outros parâmetro. A 
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Tabela 2.7 reproduz algumas das estruturas do silicato de calcio hidratados e do 

aluminossilicato de cálcio hidratado relatados por RICHARDSON (2008). 

 
Tabela 2.7 - Fases relatadas para o silicato de cálcio hidratado e do aluminossilicato de cálcio 

hidratado (RICHARDSON, 2008). 

Nome Fórmula Ca/Si 
Estrutura 
Cristalina 

Densidade 

     
Hillebrandite Ca2(SiO3)

.(OH)2 2,00 Ortorrômbico 2,700 

Wollastonita 1A Ca3Si3O9 1,00 Triclínico 2,916 

Xonotlita Ca6Si6O17(OH)2 1,00 Monoclínico 2,700 

Clinotobermorita (1) Ca5Si6O17
.5H2O 0,83 Monoclínico 2,611 

9A Tobermotita (2) Ca5Si6O16(OH)2 0,83 Ortorrômbico 2,865 

Jennita Ca9Si6O18(OH)6
.8H2O 1,50 Triclínico 2,325 

Calcium chondrodite Ca5(SiO4)2
.(OH)2 2,50 Monoclínico 2,825 

Kilchoanite Ca6(SiO4).(Si3O10) 1,50 Ortorrômbico 3,003 

α – C2SH Ca2(Si2O7)
.(SiO4)

.(OH)2 2,00 Ortorrômbico 2,721 

Dellaite Ca6(Si2O7)
.(SiO4)

.(OH)2 2,00 Triclínico 2,966 

Rosenhahnite Ca3Si3O8(OH)2 1,00 Triclínico 2,897 

Kaotite  

hydrogarnet (3) 
Ca1,46AlSi0,55O6H3,78 0,94 (4) Cúbico 2,887 

Bicchulite Ca2(Al2SiO6)
.(OH)2 0,67 (4) Cúbico 2,818 

(1)
Além deste são citados mais 3 tipos de clinotobermotita; 

(2)
Além deste são citados mais 6 tipos de 

tobermotita; 
(3)

Esta composição pode ser variável; 
(4)

Relação Ca/(Si+Al) 

 
 
As informações sobre as fórmulas químicas e estrutura cristalina dos 

silicatos de cálcio dos recentes trabalhos de RICHARDSON (2008), RICHARDSON 

(2004), BLACK et al. (2003) são importantes, pois na busca por identificação das 

fases através dos programas de análise de DRX e da utilização do método de 

Rietveld para refinamento da estrutura cristalina é necessário o conhecimento prévio 

dos tipos de silicatos presentes no material em estudo. 

Como discutido anteriormente a pasta hidratada é composta de diversas 

fases, onde os principais compostos formados são o hidróxido de cálcio e o silicato 

de cálcio hidratado, para este último existem diversos tipos variando de fases 

semicristalinas a bastantes cristalinas, no entanto esta última só ocorre em 

condições hidrotérmicas especiais (TAYLOR, 1990). Os principais silicatos de cálcio 
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cristalinos encontrados sob condições hidrotérmicas são a xenotlita e a tobermorita, 

cujas morfologias encontradas por MÉDUCIN, et al. (2007) e JUPE, et al. (2008) são 

apresentadas na Figura 2.19. 

 

 
Figura 2.19. Morfologia do C-S-H cristalino: (a) fibras de Xonotlita e glóbulos de 

Kichoanite (MÉDUCIN, et al. 2007); (b) Tobermorita (JUPE, et al. 2008) 

 

2.9.5.3. Hidratação da fase aluminato 

 

A hidratação do C3A é muito importante para as condições reológicas 

durante as primeiras horas de hidratação do cimento (GRIESSER, 2002). Este 

composto ao reagir com o gesso hidratado (CaSO4.2H2O), controla a sua hidratação, 

uma vez que a ausência desses ocorreria o enrijecimento muito rápido da pasta de 

cimento Portland, conhecido como pega instantânea, que prejudica as propriedades 

físicas da pasta (NELSON,1990). 

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

sulfoaluminato insolúvel (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), mas, eventualmente, forma-

se um composto metaestável chamado de aluminato de cálcio hidratado, conhecido 

como Etringita. O gesso além de ser um poderoso agente retardador, forma uma 

camada impermeável que bloqueia qualquer nova hidratação do C3A (CHEN et al, 

2004). 

A Etringita apresenta morfologia fibrosa com longas agulhas hexagonais 

(TAYLOR, 1997), de acordo com a Figura 2.20, abaixo. 

 

(a) (b) 
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Figura 2.20 - Micrografia Eletrônica de Varredura da Etringita (LIMA,2004). 

 

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

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

Fe, o ferroaluminato de cálcio e sulfoaluminato de cálcio, que podem acelerar a 

hidratação dos silicatos. É comum observar-se a terminologia “AFt” e “AFm” para 

designar, respectivamente, a Etringita e o monossulfoaluminato decorrentes da 

substituição parcial do Al pelo Fe e do SO4 por outros ânios. 

A hidratação do cimento também possibilita a dissociação CaSO4, isto é, 

gerando os íons de cálcio e sulfato, fazendo com que apenas uma pequena parte do 

composto C3A se converta em Etringita (CHEN, 2004). 

Em função do caráter eminentemente exotérmico das reações de 

hidratação do cimento, uma das maneiras mais usuais de acompanhar o 

desenvolvimento dessas reações tem sido tomada por medidas calorimétricas, nas 

quais se registra a quantidade de calor liberado em função do tempo de reação. A 

Figura 2.21, representa, esquematicamente, uma típica curva de evolução 

calorimétrica (A) acrescida de algumas interpretações mais imediatas. Na parte 

superior da figura (B), apresenta-se uma tentativa de representação da evolução do 

teor de Ca+ na solução da pasta de cimento com o prosseguimento do processo de 

hidratação. 

 

10m 
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Figura 2.21 - Curvas Esquemáticas da Taxa de Liberação de Calor (A) e a Concentração do Ca
2+

 em 

Solução (B) durante o Transcorrer do Processo de Hidratação do Cimento (LIMA, 2004). 

 

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

cimento são as mesmas, independentes da classificação do cimento Portland, 

variando apenas a velocidade com que elas ocorrem. Essa velocidade vai depender 

da quantidade de cada fase presente e do tamanho das partículas de cimento 

(HIBBELER et al, 2000). 

 
2.9.6. Tempo de pega e tempo de cura das pastas de cimento 

 
Quando se vai selecionar a pasta de cimento para ser utilizada na 

cimentação de um poço de petróleo, um grande número de considerações é feito. 

Neste trabalho, um dos fatores de estudo foi o tempo de cura da pasta de cimento 

Portland.  

O tempo de cura, nesse caso específico, é o tempo em que o corpo fica 

em processo de hidratação até a sua estabilidade, que é em 28 dias. De acordo com 

a Figura 2.22, a resistência do cimento aumenta durante esse tempo de 

estabilização da pasta.  
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Figura 2.22 - Relação entre resistência à compressão da pasta de cimento e o tempo de cura 

(SANTOS JUNIOR, 2006). 

 

O tempo de pega é um fator importante nas pastas de cimento para poços 

de petróleo e são escolhidos de acordo com a temperatura do poço (BENSTED, 

1993). Um cimento sendo hidratado constitui-se de uma massa plástica que, após 

certo tempo, começa perder essa plasticidade chegando ao que se denomina de 

início de pega, que evidência as reações de hidratação já descritas anteriormente. O 

início da pega corresponde a um aumento brusco da consistência da pasta e uma 

elevação da sua temperatura. O fim da pega ocorre quando a pasta cessa de ser 

deformável para pequenas cargas e se torna um bloco rígido. Daí em diante, a 

massa de cimento continua a aumentar a coesão e a resistência entrando na fase de 

endurecimento (NELSON, 1990). 

Para cada tipo de clínquer, existe uma quantidade ótima de gesso a ser 

adicionada para retardar a pega, ou seja, aumentar o tempo disponível de 

bombeabilidade da pasta. Essa quantidade é função do teor de C3A, que reage mais 

rapidamente com a água e também é função da percentagem de álcalis e do grau de 

moagem. Neste caso, os cimentos muitos finos dão início de pega rápido e fim de 

pega mais demorado que os mais grossos. O aumento da temperatura também 

diminui o tempo de pega (MARINHO, 2004; LIMA, 2004).  

Os cimentos podem ser classificados como: de pega normal, quando a 

pega ultrapassa 60 min, de pega semi-rápida, quando demoram entre 30 min e 

60 min, e de pega rápida, quando demora menos do que 30 min. O fim da pega se 

dá entre 5 h e 10 h do início, para os cimentos normais, e poucos minutos após seu 

início, para os de pega rápida (LIMA, 2004). 
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No processo de pega e endurecimento, a reação com a água produz 

rapidamente uma capa superficial de produtos de hidratação envolvendo cada 

partícula (NELSON, 1990). Os produtos de hidratação ocupam um espaço maior, em 

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

com dimensões coloidais, apesar de haver cristais maiores de hidróxido de cálcio. 

Com o progresso da reação, as camadas dos produtos de hidratação se estendem e 

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

correspondendo à fase plástica da pasta (TAYLOR, 1997). À medida que a reação 

progride, as partículas existentes entre os grãos aumentam e vão se apertando 

progressivamente, até que o material possa ser considerado como uma massa de 

partículas em contato mútuo. As partículas cristalinas estão disseminadas através de 

gel, e também se formam nos poros por recristalização. Progressivamente, o gel se 

cristaliza e o cimento endurece (MEHTA e MONTEIRO, 2001). 

 
2.9.7. Efeito da temperatura nas pastas de cimento Portland. 

 
Vários pesquisadores estudaram o efeito da temperatura nas propriedades 

químicas, mecânicas das pastas de cimento Portland, este trabalhando também 

aborda a influencia da temperatura na resistência do cimento. 

A temperatura é um dos maiores fatores que influenciam no processo de 

hidratação do cimento. Pois, a estabilidade, morfologia e reações de hidratação são 

fatores dependentes desse parâmetro. A elevação da temperatura acelera a cinética 

de hidratação do cimento, têm-se como exemplo a modificação morfológica do       

C-S-H e a aceleração da sua formação, diminuindo com isso, a resistência mecânica 

da pasta. Contudo, quando a reação de hidratação do cimento é acelerada, em 

função do aumento da temperatura, segue-se o aparecimento de espaços 

microanulares na interface (ocasionado pela diminuição da Portlandita) e retração 

térmica da pasta (SVAVARSSON et al, 2004; BENSTED et al, 1995; NELSON, 

1990). 

COLSTON et al (2005) estudou o efeito da temperatura na hidratação do 

cimento para poços de petróleo em condições de até 130°C, utilizando difração de 

energia dispersiva synchrotron. Eles observaram que a dissolução de C3S em CH é 

notadamente alterada, bem como a cinética de formação dos aluminatos. 
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SONG et al (2004) estudou a influência da temperatura na cura do cimento 

e observou que o grau hidratação do mesmo é acelerado com o aumento da 

temperatura (53 °C para 83 °C). O grau de hidratação foi analisado de acordo com o 

aumento da quantidade de Portlandita na pasta, o que influenciou diretamente na 

resistência a compressão da mesma. 

ANDRZEJ et al (2004) estudou a temperatura como um dos fatores de 

modificação das propriedades físicas das pastas de cimento. Estes, concluíram que 

esse parâmetro tem forte influencia na reologia da pasta. O aumento da temperatura 

provoca aumento da viscosidade plástica da pasta. 

  
2.9.8.  Características das pastas de cimento  

 
O desempenho de uma pasta de cimentos depende basicamente das 

características do cimento, da temperatura e pressão a que o mesmo é submetido, 

da concentração e do tipo de aditivos, da ordem de mistura, da energia de mistura e 

da razão água-cimento. Devido à grande interação entre os vários aditivos incluídos 

na pasta e à variação da composição do cimento em função da batelada, os testes 

com as pastas são imprescindíveis para a previsão do desempenho da pasta a ser 

utilizada. 

Para a maior parte das operações com cimento, a pasta deve apresentar 

baixa viscosidade, não gelificar quando estática, manter a viscosidade praticamente 

constante até a ocorrência da pega, ter baixa perda de filtrado sem separação de 

água livre ou decantação de sólidos (FREITAS 2008). 

 

2.10.  Aditivos para cimentação de poços de petróleo 

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

indústrias de aditivos químicos foram capazes de desenvolver materiais que ajudam 

a adequar as propriedades das pastas às diferentes condições encontras durante os 

processos de perfuração e completação de poços petrolíferos.  

Durante a perfuração de poços petrolíferos são atravessadas várias 

camadas de rochas com propriedades físico-químicas específicas para cada tipo de 

formação. Além disso, fatores externos, tais como temperatura e pressão são 
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diretamente proporcionais a profundidade em que o poço se encontra. Tais fatores 

devem ser considerados no projeto de pasta de cimento. 

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

pasta satisfaça as seguintes exigências:   

- Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob 

condições particulares; 

- Manter as suspensões estáveis;   

- Uma vez no lugar, endurecer rapidamente;   

- Manter aderência mecânica ao revestimento e a formação; 

- Manter o isolamento das formações; 

Dependendo da maneira como os aditivos químicos são selecionados, 

eles podem afetar as características das pastas de cimento numa grande variedade 

de formas, tais como: 

- Densidade pode variar de 6,0 a 21,0 lb/Gal (Figura 2.23); 

- A resistência a compressão pode variar de 200 a 20000 psi; 

- O tempo de pega pode ser acelerado ou retardado para produzir um 

cimento que irá pegar em poucos segundos ou permanecer fluido por mais de 36 

horas; 

- O filtrado pode ser reduzido para menos de 25 mL/30 min, quando 

medido nas condições API;  

- O cimento pode ser resistente a corrosão, quando sua composição 

química é modificada; 

- A permeabilidade pode ser controlada em poços de baixa temperatura 

por meio da densificação ou a temperaturas superiores a 230 ºF utilizando sílica 

flour; 

Os custos podem ser reduzidos dependendo das necessidades do poço e 

das propriedades desejadas. 
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Figura 2.23– Variação do peso de sistemas cimentantes (SMITH, 1990). 

 

Atualmente, mais de 100 aditivos para cimentação de poços estão 

disponíveis, muitos dos quais podem estar na forma sólida ou líquida. Os aditivos 

utilizados em pastas de cimento são classificados em várias funções, conforme seu 

desempenho, tais como: acelerador de pega, adensante, agente antiretrogressão, 

agente tixotrópico, antiespumante, controlador de migração de gás, dispersante, 

estendedor, redutor de filtrado, retardador de pega, etc. Na Tabela 2.8 estão 

apresentados alguns aditivos químicos utilizados em pastas de cimento para poços 

petrolíferos.   

API classe G ou H 

Cimento + materiais pesados 

Cimento densificado 

Cimento + sal 

Pozolana-Cimento  

Cimento + bentonita 

Cimento + esferas 

Cimento + Nitrogênio 

Peso da pasta em lb/Gal. 
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Tabela 2.8 – Sumário dos aditivos químicos utilizados em cimentações de poços petrolíferos (SMITH, 1990). 

 

Tipo de Aditivo Aplicação 
Composição 

Química 
Benefício Tipo de Cimento 

Aceleradores 

Reduzir tempo de pega 
de pastas leves 

Ajustar os plugs do 

cimento 

Combate a perda de 
circulação 

Cloreto de cálcio 

Cloreto de sódio 

Gipsita 

Silicato de sódio 

Dispersantes 

Água do mar 

Acelera a cura 

Elevada resistência 
inicial 

Todas as classes API 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Retardadores 

Aumentar o tempo de 
pega 

Reduzir a viscosidade 
da pasta 

Lignosulfonatos 

Ácidos orgânicos 

CMHEC 

Lignosulfonatos 
modificados 

Aumenta o tempo de 
bombeamento 

Melhora as 
propriedades de fluxo 

API classes D, E, G e 
H 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Aditivos de redução de 
peso 

Reduzir o peso 

Combater a perda de 
circulação 

Bentonita/atapulgita 

Gilsonita 

Terra diatomácea 

Perlita 

Pozolanas 

Microesferas (esferas 
de vidro) 

Nitrogênio (cimento 
espumado) 

Redução do peso 

Economia 

Melhora o 
preenchimento 

Menor densidade 

Todas as classes API 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Aditivos pesados 
Combater altas 

pressões 
Hematita Aumenta a densidade 

API classes D, E, G e 
H 
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Aumentar o peso da 
pasta 

Ilmenita 

Barita 

Areia 

Dispersantes 

Aditivos para controlar 
a perda de circulação 

Reforço 

Aumentar o 
preenchimento 

Combater a perda de 
circulação 

Sistemas de pega 
rápida 

Gilsonita 

Casca de noz 

Flocos de celofane 

Cimento Gipsita 

Bentonita/óleo diesel 

Fibras de nylon 

Aditivo tixotrópicos 

Reforçar as fraturas 
Transportes por 
colunas de fluido 

Zonas de squeeze 
fraturada 

Tratamento de perda 
de circulação 

Todas as classes API 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Aditivos de controle de 
filtrado 

Cimentação squeeze 

Ajuste de liners longos 

Cimentação em água-
formações sensíveis 

Polímeros 

Dispersantes 

CMHEC 

Látex 

Reduz a desidratação 

Diminui o volume do 
cimento 

Melhora o 
preenchimento 

Todas as classes API 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Dispersantes 

Reduzir a energia 
hidráulica 

Densificar a pasta de 
cimento para conexão 

Melhorar as 
propriedades de fluxo 

Ácidos orgânicos 

Polímeros 

Cloreto de sódio 

Lignosulfonatos 

Pastas mais fluidas 

Diminui a perda de 
fluido 

Melhora a remoção de 
lama 

Melhora a colocação 

Todas as classes API 

Pozolanas 

Sistemas diacel 

Cimentos especiais ou 
aditivos a base de sal 

Cimentação primária Cloreto de sódio 
Melhora as ligações 

com os sais, folhelos e 
areia 

Todas as classes API 
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Sílica flour 
Cimentação a altas 

temperaturas 
Dióxido de silício 

Estabilizadores 

Diminui a 
permeabilidade 

Todas as classes API 

Mud kil 
Neutralizar os 

tratamentos químicos 
das lamas 

Paraformaldeídos 
Melhor ligação 

Melhor resistência 

API classes A, B, C, G 
e H 

Traçadores radioativos 
Traçar perfis de fluxo 

Localizar vazamentos 
Sc 46 - Todas as classes API 

Cal pozolânica 
Cimentação a altas 

temperaturas 
Reações sílica-cal 

Redução de peso 

Economia 
- 

Cal sílica 
Cimentação a altas 

temperaturas 
Reações sílica-cal 

Redução de peso 

 
- 

Cimento gispsita 
Lidando com condições 

especiais 

Sulfato de cálcio 

Semi-hidratado 

Aumenta a resistência 

Acelera a cura 
- 

Hidromita 
Lidando com condições 

especiais 
Gipsita com resina 

Aumenta a resistência 

Acelera a cura 
- 

Cimento base látex 
Lidando com condições 

especiais 
Liquido ou látex em pó 

Melhora a ligação 

Controla o filtrado 
API classes A, B, G e H 

Aditivos tixotrópicos 

Cobrir as zonas de 
perda de circulação 

Prevenir a migração de 
gás 

Aditivos orgânicos 

Aditivos inorgânicos 

Acelerar a cura e/ou a 
gelificação 

Menor retrogressão 

Reduz a perda de 
circulação 

Todas as classes API 

 

Espaçadores de lama 
Minimizar a 

contaminação 
Variável 

Distribuição uniforme 
de cimento 

Todos os sistemas de 
cimentação 
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Separadores de lama 

Auxiliar no 
deslocamento da lama 
de perfuração Separar 
fluidos incompatíveis 

Variável 

Melhora a remoção da 
lama 

Reduz a perda de 
circulação 

- 
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2.11. Sistema Cimento/Polímero 

 

Existem várias pesquisas de aplicação de polímeros na modificação de 

pastas de cimento Portland, tanto para a área da construção civil (concretos e 

agregados) quanto para cimentação de poços de petróleo. Nesta seção será 

abordada a utilização de diversos tipos de polímeros em cimentos não 

especificamente cimento para poços de petróleo, que será abordado apenas no 

Estado da Arte. 

O estudo da influência nas propriedades físico-químicas e mecânicas do 

cimento modificado por polímeros tem acontecido desde o início do século XX. Essa 

modificação tem sido efetiva em melhorar as propriedades destes materiais em 

termos de resistência, deformabilidade, adesão e tenacidade. Em geral, as 

propriedades de sistemas de cimento-polímero dependem significativamente da 

concentração do polímero presente no sistema (WANG, 2006; CHUNG, 2004; 

OHAMA, 1998). 

A adição de determinados polímeros ao cimento pode resultar em um 

aumento de viscosidade da pasta modificada, especialmente quando a concentração 

de polímero for elevada. Mas, para altas taxas de cisalhamento, há uma redução de 

viscosidade das pastas (pseudoplasticidade), como as desenvolvidas no processo 

de mistura, que podem facilitar a deformabilidade da mistura cimento/polímero 

(BLACKLEY, 1998) 

Os polímeros utilizados na modificação do cimento são classificados em 

quatro classes principais (BLACKLEY, 1998; OHAMA, 1998).  

 
2.11.1. Polímeros em dispersão aquosa 

 

Os látices poliméricos são partículas poliméricas dispersas em meio 

aquoso. Estes látices são geralmente, classificados em um dos três tipos de cargas 

das partículas poliméricas, que segundo MERLIN et al (2005) são determinados pelo 

tipo de tensoativo utilizado na produção das mesmas, podendo ser: catiônica, 

aniônica e não iônica. Em geral, estes látices poliméricos são sistemas                  

co-poliméricos de dois ou mais diferentes monômeros. 
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O látex é composto de partículas poliméricas esféricas (200 a 500 nm em 

diâmetro), geralmente estabilizados por surfactantes para prevenir a coagulação 

quando adicionado ao cimento Portland, podendo ter no máximo 50% de sólidos. 

Uma grande variedade de monômeros, incluindo acetado de vinila, cloreto de vinila, 

acrílicos, acrilonitrila, etileno, estireno, butadieno, etc, são polimerizados por 

emulsões para preparar os latices comerciais. (NELSON, 1990) 

A primeira utilização de látices em cimentos Portland ocorreu nos anos de 

1920, quando o látex de borracha natural foi adicionado a argamassas e concretos. 

Diversos trabalhos relacionados a cimentos para poços de petróleo e cimentos para 

construção civil mostram que os cimentos com látex apresentam as seguintes 

propriedades em comparação com os cimentos sem látex:  

 Maior resistência a flexão (OHAMA, 1987); 

 Maior resistência a tensão (OHAMA, 1987); 

 Maior resistência a trincamentos (OHAMA, 1987); 

 Reduzida permeabilidade (PARCEVAUX E SAULT, 1984); 

 Menor retração (PARCEVAUX E SAULT, 1984); 

 Melhor energia de ligação (OHAMA, 1987); 

 Boa resistência a compressão (OHAMA, 1987); 

 Controle de migração de gás (BONETT E PAFITIS, 1996; DRECQ E 

PARCEVAUX, 1988) 

 Melhor reologia sem o uso de dispersante (BONETT E PAFITIS, 1996; 

DRECQ E PARCEVAUX, 1988); 

 Melhor controle de filtrado (BONETT E PAFITIS, 1996); 

 Menor tempo de trânsito (BONETT E PAFITIS, 1996; DRECQ E 

PARCEVAUX, 1988); 

 Menor relação água/cimento (OHAMA, 1987); 

 
Durante a hidratação do cimento Portland, um volume absoluto de 

retração é observado. No momento da pega, tensões são criadas na matriz de 

cimento, resultando na formação de microtrincas (Figura 2.24). 
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Figura 2.24 – Micrografia eletrônica do concreto convencional (KUHLMANN, 1985). 

 

A propagação das trincas diminui a capacidade de tensão do cimento e 

aumenta a permeabilidade. Em sistemas modificados com látex (Figura 2.25), as 

partículas de látex coalescem para formar um filme plástico que circunda e reveste o 

gel de C-S-H. Devido a esta elasticidade e a alta energia de ligação, o látex bloqueia 

as microtrincas, restringindo sua propagação; como resultado, a resistência à tração 

do cimento aumenta e a permeabilidade diminui (NELSON, 1990). 

 

Figura 2.25 - Micrografia eletrônica de concreto modificado com látex (KUHLMANN, 1985). 

 

2.11.2. Comportamento dos látices em pastas de cimento para poços de  

     petróleo 
 

O uso de látices em pastas de cimento para poços de petróleo ocorreu 

bem depois. Em 1957, Rollins e Davidson reportaram uma melhoria de desempenho 

quando o látex foi adicionado a água de mistura. 

Quando o látex é adicionado como parte da fase líquida do sistema de 

cimento Portland, uma pasta com coloração normal e consistência é obtida; 

10m 

10m 
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entretanto, devido ao teor de sólidos contido no látex, estas pastas contêm 20 a 

40 % menos de água. Após a cura, o produto da pega consiste nas fases de 

hidratação do cimento conectadas por um “filme” de partículas de látex 

(KUHLMANN, 1985). É este filme de partículas de látex que confere as propriedades 

físicas e químicas descritas anteriormente (PARCEVAUX E SAULT, 1984; DRECQ E 

PARCEVAUX, 1988). Enquanto a pasta de cimento ainda está liquida, as partículas 

de látex conferem excelentes propriedades reológicas devido a uma ação 

lubrificante. Além disso, as partículas de látex promovem excelente controle de 

filtrado devido a diminuição dos poros no reboco formado (DRECQ E PARCEVAUX, 

1988). 

 
2.11.3. Sistemas de Látex Estireno-Butadieno (SBR) 

 
Uma melhoria na tecnologia de cimento com látex ocorreu quando 

PARCEVAUX et al. (1985) identificaram o látex estireno-butadieno como um aditivo 

efetivo para prevenção de migração de gás no anular. 

Látices estireno-butadieno conferem os mesmos efeitos benéficos 

descritos acima; entretanto, eles são efetivos a elevadas temperaturas como 176ºC 

(350ºF). A estrutura química do látex estireno-butadieno é apresentada na 

Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 - Estrutura química do látex SBR 

 

2.11.4. Modificação com Látex  

 
A modificação de uma pasta de cimento pela adição de um látex 

polimérico é governada pela hidratação do cimento e pelo processo de formação de 

um filme polimérico nas suas fases aglomeradas. O processo de hidratação do 

cimento normalmente precede o processo de formação do filme polimérico pela 

coalescência das partículas de polímero no látex polimérico (BLACKLEY, 1998; 

SAKAI, 1995). Em ambos os casos, uma fase co-matriz é formada pela hidratação 

do cimento e pela formação do filme polimérico. 
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2.11.5. Mecanismo de Formação da Co-matriz Polímero-Cimento  

 

Acredita-se que a formação da fase co-matriz, a qual consiste de cimento 

na forma de um gel e filmes poliméricos, é geralmente formado como um ligante de 

acordo com o modelo apresentado na Figura 2.27, OHAMA (1973). GROSSKURTH 

(1991) propôs um modelo similar envolvendo a formação da co-matriz polimérica. 

SUGITA et al. (1993) investigaram as microestruturas e os mecanismos de látex 

modificando pastas e agregados e observaram a camada interfacial das fases 

hidratadas do cimento com uma grande quantidade de partículas de polímeros.  

 

Figura 2.27 - Modelo Simplificado da Formação da Co-matriz Cimento-Polímero (OHAMA, 1998). 
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O processo de formação do filme polimérico nas fases hidratadas do 

cimento está representado na Figura 2.28. 

No primeiro passo, quando o polímero é misturado com o cimento fresco, 

as partículas do polímero são dispersas uniformemente na pasta de cimento. 

No segundo passo, com a drenagem devido ao desenvolvimento de um 

gel estrutural de cimento, as partículas de polímero são gradualmente confinadas 

nos poros capilares.  

 

Figura 2.28: Modelo simplificado do processo de formação do filme polimérico no cimento hidratado. 

 

As partículas esféricas de polímero (adicionado ao cimento sob forma de 

emulsão), independentemente, ocupam a interface entre as partículas do cimento e 

os hidratos formados em torno das partículas do polímero, após ocorrer o 

enrijecimento dos aglomerados de cimento (SAKAI, 1995), como pode ser 

observado por meio da Figura 2.29. 
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Figura 2.29 - Modelo do Mecanismo de Modificação em Sistemas Cimento/Polímero (SAKAI, 1995). 

 

Vários estudos sobre a adição de látex ao cimento Portland aplicados a 

concretos e argamassas têm surgido nos últimos tempos.  WANG et al (2006), 

ZAMPORI et al (2006) e ROSSIGNOLO (2005) avaliaram a aditivação do látex 

estireno-butadieno (SBR) em cimento Portland e verificaram que este látex modificou 

a reação de hidratação do cimento, estabilizando a formação de Etringita, melhorou 

o desempenho das propriedades relacionadas à durabilidade do concreto devido ao 

preenchimento dos vazios capilares da matriz cimento pelo polímero, bem como pela 

interação química entre algumas partículas do SBR e os íons Ca2+ liberados durante 

o processo de hidratação do cimento, reduzindo, assim a quantidade de Ca2+ 

disponível para a formação de Portlandita, também diminuindo a porosidade da 

pasta. 

JINGANG et al (2005) estudaram o efeito da adição do látex co-polímero 

vinil acetato catiônico (VA) em argamassa e verificou a eficiência deste polímero na 

resistência à compressão e flexão da pasta. 

ROCCO et al (2000) estudaram a hidratação do cimento Portland 

modificado pela adição de uma dispersão aquosa de um co-polímero acrílico e 

verificou que ao adicionar 10% deste polímero, houve o retardamento da hidratação 

do cimento. O que foi verificado pela redução de 20% no calor de hidratação, 
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ocasionado pelo efeito do encapsulamento provocado pelo envolvimento dos grãos 

de cimento não reagidos pelo polímero dificultando o contato e posterior reação com 

a água. 

SUJATA et al (1996), SU et al (1991), LARBI e BIJEN (1990) verificaram 

que o polímero látex em dispersão base estireno-acrilato (SA) retarda a hidratação 

da pasta e forma um filme sobre os grãos de cimento por adsorção. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Nos últimos anos, houve grandes avanços na otimização de pastas de 

cimentos para poços de petróleo. Entretanto, hoje ainda há uma necessidade de se 

pesquisar novos materiais poliméricos aplicados na cimentação. Um desses 

materiais que merece atenção é o látex.  

O uso de látex em pastas de cimento para poços de petróleo só aconteceu 

a partir de 1957, bem depois da sua utilização em concretos. Nesse ano, Rollins e 

Davidson estudaram o desempenho das pastas de cimento quando se acrescentou 

látex na água de mistura. Eles concluíram que a adição de látex a pasta diminuiu a 

taxa de perda de filtrado, melhorou a durabilidade e boas propriedades reológicas, 

seguido de menor quantidade de água (de 20% a 30%) na água de mistura devido à 

presença de água na solução látex (NELSON, 1990). 

Em 1958, Edrhard e Park patentearam o uso do látex a base de Cloreto de 

Vinilideno, com 35% de sólidos, em cimentos, melhorando o desempenho da pasta. 

WOODARD e MERKLE (1962) estudaram o látex de acetato de polivinil e 

concluíram que é um material satisfatório para a formulação das pastas. Este látex 

foi usado por muitos anos na cimentação de poços de petróleo, mais sua aplicação é 

limitada a temperaturas baixas (50°C). 

KUHLMANN (1985), DRECQ e PARCEVAUX (1988) observaram que a 

pastas aditivadas com látex promovem excelentes propriedades reológicas devido a 

sua ação lubrificante. E que, depois de curada, as pastas consistem em cimento 

hidratado conectado por um filme de partículas do polímero,  

Uma melhoria na tecnologia de cimento aditivado com látex ocorreu 

quando PARCEVAUX et al (1985) identificaram que o látex estireno-butadieno é um 

excelente aditivo para a prevenção de migração do gás para o anular. Estudos 

adicionais foram feitos por SAULT at al (1986), que comprovou que, além dos efeitos 

citados por Parcevaux, esse látex é efetivo a temperaturas de até 176ºC (350ºF).  

Os estudos com látex estireno-butadieno continuam até hoje. CHILDS e 

BURKHALTER (1992) patentearam uma formulação de pasta de cimento para poço 

de petróleo contendo cimento classe H, água de mistura com: látex estireno-

butadieno (com surfactante compatível), antiespumante, retardador e obtiverem 
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resultados de controle de filtrado de 33mL/30 min; espessamento em 3 h e 34 min; 

resistência á compressão em 24 horas de cura de 10,35 MPa. 

GANGULI (1992) patenteou um látex base co-polímero acrilamida usado 

para controlar migração de gás em pastas de cimento para poços petróleo. 

GOPALKIRSHNAN et al (1993) patentearam um tipo de látex estireno-

butadieno combinados com surfactantes não iônicos com boas propriedades físicas, 

especialmente controle de fluido. Eles observaram, em uma de suas formulações 

que utilizando temperatura de teste de 50°C: 860 g de cimento classe H; 15,3% de 

látex SBR; 0,04% de antiespumante; 38% de água; 0,153% de tensoativo TRITON 

X405 e 0,153% de tensoativo TETRONIC RTM 908, consegue-se obter bons 

resultados nos seguintes testes da API: 38 mL/30 min de controle de filtrado; 3 mL 

de água livre; 48 cP.s de Viscosidade; Tempo de espessamento de 81 min; 

Resistência à compressão em 7 dias de cura de 21,61 MPa. 

ONAN et al (1993) estudaram o comportamento termomecânico da pasta 

de cimento aditivada com látex SBR (estireno-butadieno) e verificaram que esta 

pasta apresentou comportamento elástico diante de temperaturas elevadas (110°C). 

PAFITIS (1995) verificou que pastas de cimento reforçadas com fibra de 

vidro e uma pequena quantidade de látex SBR promovem melhor resistência à 

flexão e energia de fratura. Já TRABELSI e AL-SAMARRAIE (1999) descreveu que a 

utilização de fibra com látex diminuiu a resistência à compressão, aumentou a 

porosidade e permeabilidade da pasta de cimento para poços. 

DING et al (2001) estudaram a ação do látex PVA (álcool polivinílico) em 

pastas de cimento Portland. Em seus resultados foram verificados que com o 

aumento da concentração do látex na pasta, a uma considerada diminuição da 

resistência mecânica, além da formação de um filme sobre os grãos de cimentos. 

PASCAL et al (2003) patenteou um novo látex composto de estireno,  

ácido 2 – acrilamida – 2 – metilpropanosulfonico e tensoativo não iônico. E 

estudaram sua adição a cimento Portlant tipo G (fator água cimento = 0,44) em duas 

formulações de pastas diferentes. A primeira contendo na água de mistura: 

antiespumante, látex, tensoativo e dispersante. A segunda formulação com os 

mesmos aditivos, apenas o dobro de látex que a primeira. Foi observado que com o 

aumento do látex houve um decréscimo na resistência à ruptura (primeira de 
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20,7 MPa para a segunda de 7,82 MPa ), ambas as amostras foram curadas por 

7 dias à 70°C.  

ZHAO e LUO (2004) estudaram o desempenho do látex SBR em pastas 

de cimento Portland e verificaram que a adição deste polímero modifica as 

propriedades reológicas, água livre, resistência à compressão e a tração. Com o 

aumento da concentração deste polímero na pasta, foi observado uma diminuição 

na sua resistência. 

LIANG et al (2004) desenvolveram um novo látex SBR carboxílico para 

cimentação de poços de petróleo. A diferença entre esse látex e os já estudados é 

apenas nos compostos usados na sua síntese: butadieno, fenileteno, ácido sulfônico 

e carboxilatos. 

SILVA et al (2004) aditivaram pastas de cimento Portland com Poliuretana 

aniônica aquosa e Poliuretana em pó redispersivel em baixas concentrações (0,1%; 

0,5%;1% aquosa e 0,1%; 1%; 2% e 3% em pó). Foi visto que em ambos os tipos de 

Poliuretana, com aumento da concentração, há uma diminuição na resistência à 

compressão, aumento da viscosidade e influenciam na diminuição da sedimentação 

das pastas. Apenas a poliuretana em pó diminuiu a permeabilidade das pastas. 

MICHAUX et al (2006) patentearam novos agentes controladores de 

filtrado base látex SBR e polímero solúvel em água de co-polímero acrílico e 

acrilamida. Nessa patente foi estudada a eficiência desses controladores em 

diferentes concentrações em pastas de cimento Portland tipo G, foi observado que 

ambos os mostraram eficientes controladores de filtrado até em temperaturas de 

150°C. 

CHOUGNET et al (2006) aplicaram látex estireno acrílico em pasta de 

cimento Portland Classe G. Eles viram que com a adição desse polímero a pasta, 

houve uma considerável diminuição da Portlandita (Ca(OH)2) e Etringita na 

microestrutura do cimento devido a influência do polímero na cinética de hidratação 

da pasta. Houve também uma grande diminuição da permeabilidade e porosidade 

da pasta.  

J. PLANK E M. GRETZ (2008) estudaram as interações entre látices 

orgânicos e a superfície de hidratação do cimento por meio da técnica de potencial 

zeta. Foi mostrado que os látices aniônicos adsorvem uma quantidade considerável 
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de Ca2+ do cimento. Para todos os látices estudados, foram observados isotermas 

de adsorção.   

Z. YANG et al. (2009) avaliaram a permeabilidade  a cloretos e a 

microestrutura de sistemas de cimento Portland modificados  por látex SBR, 

utilizando amostras com várias razões polímero cimento (P/C). Eles verificaram que 

a incorporação do polímero melhorou a resistência à penetração de cloretos. 

Também foi observado que houve um aumento na resistência ao transporte iônico e 

uma redução na capacitância elétrica do material.   

J.A. ROSSIGNOLO (2009) estudou o efeito da sílica e do látex SBR na 

zona de transição interfacial (ITZ) entre o cimento Portland e os agregados. No 

concreto puro, foi observado uma marca de transição ao redor das partículas de 

agregados, enquanto que nos materiais contendo sílica e látex SBR, essa zona foi 

menos pronunciada. 

R. WANG e P.-M. WANG (2011) estudaram a formação das fases de 

aluminato de cálcio (AFt, AFm, C4AH13 e CAH10) em pastas de cimento contendo 

diferentes dosagens de pó de SBR. Os resultados mostraram que o pó de SBR 

facilita a formação da fase AFt e melhora sua estabilidade. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 
Na formulação de pastas de cimento Portland para cimentação de poços 

de petróleo é importante observar quais fatores influenciam seu desempenho 

mecânico. Os fatores em estudo nesse trabalho são: a concentração do polímero 

utilizado na pasta, o tempo de cura da pasta, a temperatura de cura da pasta, 

simulando uma situação real em um poço de petróleo. Sabe-se que a adição do 

polímero acarreta alterações das propriedades como viscosidade, permeabilidade e 

porosidade da pasta, bem como modificações na cinética de hidratação destas 

pastas. Em função destes parâmetros, todas as pastas foram formuladas com 

cimento Portland especial, antiespumante, dispersante, controlador de filtrado e 

acelerador de pega, além do látex SBR em algumas formulações. Neste capítulo, 

são apresentados os principais materiais e métodos experimentais utilizados na 

realização deste trabalho. 

 

4.1. Materiais e Métodos 

 
Para as formulações das pastas cimentantes compostas de cimento e 

água de mistura, deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais.  

 Cimento Portland especial fornecido pela CIMESA – Cimento Sergipe 

S.A., localizada em Laranjeiras – Sergipe. Este cimento Portland especial 

é um cimento classe A modificado industrialmente, que possui 

propriedades equivalentes as do cimento Portland classe G. As 

propriedades físico-químicas do mesmo são mostradas nas Tabela 4.2 e 

Tabela 4.3, que são rotineiramente avaliadas pela empresa, comparando-

se com os padrões do cimento Portland G; 

 Água potável; 

 Aditivos químicos (antiespumante, dispersante, controlador de filtrado e 

acelerador de pega) fornecidos pela companhia FOSROC, com 

classificação e propriedades apresentadas na Tabela 4.1; 

 Látex SBR, fornecido pela ANCHORTEC, localizada em São Paulo, com 

características e propriedades mostradas na Tabela 4.4; 
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Tabela 4.1 – Classificação e propriedades dos aditivos utilizados na preparação das pastas. 

Classificação 
Bases 

Químicas 

Densidade à 25 ºC Volume específico 

(g/cm3) (lb/Gal) (gal/lb) 

Antiespumante Silicones 1,077 8,99 0,1112 

Dispersante Policarboxilato 1,100 9,18 0,1089 

Controlador de 
Filtrado 

Sais de 
celulose 

0,600 5,00 0,1997 

Acelerador de Pega CaCl2 1,749 14,6 0,0685 

 
Tabela 4.2 - Ensaios físicos para o cimento Portland classe Especial (CIMESA, 2010). 

Ensaios físicos NBR Nº Unidade Resultados 
Especificação 
Padrão técnico 

Petrobras 

Área Especifica 
(Blaine) 

NM 
76/98 

cm2/g 2650 ≤ 3000 

Finura- Resíduo na 
peneira de 200 Mesh 

12826/93 % 4,7 Não aplicável 

Finura- Resíduo na 
peneira de 325 Mesh 

12826/93 % 19,1 17,0% a 21,0% 

 

Tabela 4.3 - Ensaios químicos para o cimento Portland classe Especial (CIMESA, 2010). 

Ensaios químicos NBR Nº Unidade Resultados 
Especificação 
Padrão técnico 

Petrobras 

Perda ao fogo – PF 5743/89 % 0,65 ≤ 2,0 

MgO 9203/85 % 2,93 ≤ 6,0 

SO3 
5745/89 % 2,82 ≤ 3,0 

Resíduo Insolúvel 5744/89 % 0,56 ≤ 0,75 

CaO (livre) 7227/90 % 1,17 ≤ 1,60 

Na2O (0,658xK2O% + 
Na2O%) 

- % 0,71 ≤ 1,0 

C3S - % 56,3 50% a 60% 

C3A - % 4,5 ≤ 7,0 

2xC3A+C4AF - % 18,8 ≤ 24,0 
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Tabela 4.4 – Características e propriedades do látex SBR (Anchortec – Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos). 

Característica / Propriedade 
Dispersão Aquosa de copolímero de 

estireno e butadieno estireno   

Sólidos Totais (% em peso) 40 

PH à 25ºC 8,0 – 9,0 

Densidade (g/cm3) 1,02 

Ponto de Ebulição (ºC) >100 

   
4.1.1. Cálculos e formulações das pastas cimentantes 

 
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 RP 10B. 

A concentração do látex foi variada, enquanto que a concentração dos 

demais aditivos permaneceu constante em todas as formulações estudadas. Neste 

trabalho foram formuladas oito pastas, sendo quatro pastas com peso específico de 

1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal) e outras quatro com peso específico de 1,869 g/cm3 

(15,6 lb/Gal), variando a concentrações de látex SBR - 0; 66,88; 133,76; 200,64 e 

267,52 L/m3 (0, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 gpc), como mostra as composições nas Tabelas 

4.5 e 4.6.  

Como pasta de referência, utilizou-se uma formulação contendo todos os 

aditivos, com exceção do látex, com as mesmas massas específicas das pastas 

aditivadas com látex. 

As pastas foram calculadas para uma quantidade de componentes de 

modo a ser obtido 600 ml de pasta de cimento. Esta é a quantidade necessária para 

a realização dos ensaios de laboratório, segundo a API. 

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em 

uma balança digital Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01g. Na Figura 4.1 

encontra-se representado o fluxograma da metodologia utilizada neste trabalho.  
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Tabela 4.5 – Composições das Pastas 1,797 g/cm
3
 (15,0 lb/Gal) formuladas. 

Concentração (gpc ou %) 
Formulações (15,0 lb/Gal) 

0,0 gpc 0,5 gpc 1,0 gpc 1,5 gpc 2,0 gpc 

Cimento 47,6 47,1 46,7 46,2 45,8 

Sílica 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Água 7,6379 7,2636 6,8893 6,5151 6,1408 

Antiespumante 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Dispersante 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Látex SBR - 0,500 1,000 1,500 2,000 

Controlador 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

CaCl2 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

FAC(1) 0,6781 0,6449 0,6116 0,5784 0,5452 

(1) FAC – Fator Água/Cimento 

 

Tabela 4.6– Composições das Pastas 1,869 g/cm
3
 (15,6 lb/Gal) formuladas. 

Concentração (gpc ou %) 
Formulações (15,6 lb/Gal) 

0,0 gpc 0,5 gpc 1,0 gpc 1,5 gpc 2,0 gpc 

Cimento 49,8 49,4 48,9 48,5 48,0 

Sílica 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Água 6,5479 6,1632 5,7785 5,3939 5,0092 

Antiespumante 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Dispersante 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Látex SBR - 0,500 1,000 1,500 2,000 

Controlador 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

CaCl2 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

FAC(1) 0,5813 0,5472 0,5130 0,4789 0,4447 

(1) FAC – Fator Água/Cimento 

 

Como pode ser observado, em todas as formulações a concentração dos 

aditivos foi mantida constante independente da densidade da pasta de cimento. As 

pastas foram todas formuladas a partir da pasta 1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal) contendo 

133,76 L/m3 (1,0 gpc) de látex, pois esta é a formulação mais utilizada pela 

PETROBRÁS em campos no Nordeste do Brasil, especialmente na 

unidade UO-RNCE (Unidade do Rio Grande do Norte e Ceará).   
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Em seguida, as pastas foram homogeneizadas para a realização dos 

ensaios de caracterização com relação a sua aplicabilidade numa operação de 

cimentação. 
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Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia empregada. 
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4.2.  Ensaios Tecnológicos API 

 

4.2.1.  Mistura das pastas  

 

As misturas das pastas foram realizadas em um misturador Chandler 

modelo 80-60. Uma vez pronta a água de mistura (água, aditivos e látex), adicionou-

se o cimento, através de funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A 

adição foi realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 

4000 rpm ± 200 rpm, durante 15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa 

central e agitou-se a pasta por 35 segundos a uma velocidade de 

12000 rpm ± 500 rpm (NBR 9831, 2006).  

 

4.2.2.  Homogeneização das pastas formuladas 

 

Imediatamente após a mistura das pastas, realizou-se a homogeneização 

das mesmas, em uma célula de um consistômetro atmosférico Chandler modelo 

1200. As pastas foram vertidas para o interior da célula do consistômetro e 

homogeneizadas por 20 min a 150 rpm ± 15 rpm (NBR 9831, 2006). As 

temperaturas utilizadas durante a homogeneização das pastas foram de 27 ºC e 

38 ºC ± 1 ºC.  

 

4.2.3. Reologia das pastas formuladas 

 

A determinação das propriedades reológicas das pastas formuladas foi 

efetuada de acordo com procedimento padronizado pela API, de forma a gerar 

resultados reprodutíveis para a indústria de petróleo. As leituras obtidas no 

viscosímetro rotacional são aplicadas ao modelo de um fluido que represente melhor 

o modelo, geralmente, de potência ou modelo de Bingham. O equipamento utilizado 

para realizar as medidas reológicas foi o viscosímetro Chandler modelo 3500. 

Depois de misturadas e homogeneizadas (NBR 9831, 2006), as pastas 

foram vertidas em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-se várias 

taxas de cisalhamento, de acordo com a norma de ensaios reológicos definidas pela 

API. As leituras foram realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes e 

descendentes a intervalos de 10 segundos, mantendo-se a temperatura constante 
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até o final do ensaio. As taxas empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 

300 rpm.  

Após a leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm, 

mantendo-a por 1 min. Em seguida, o motor é desligado e após 10 s, o mesmo foi 

novamente ligado acionado a 3 rpm, registrando-se a deflexão máxima observada 

(Gel inicial - Gi). Desligou-se mais uma vez o motor por 10 min e, ao final deste 

tempo, o motor foi ligado, registrando-se a deflexão máxima observada (Gel final -

 Gf). 

Para caracterizar o comportamento de fluxo da pasta de cimento em 

qualquer geometria (tubo, anular), deve ser selecionado um modelo que melhor 

represente os dados. Para fazer isto, os dados obtidos (velocidades angulares e 

leituras de torque) foram convertidos a taxas e tensões de cisalhamento, 

respectivamente. Nas equações de comportamento de fluxo considera-se que o 

fluido seja homogêneo, o deslizamento na parede seja negligenciável, o fluido exiba 

comportamento independente do tempo e que o regime de fluxo seja laminar. 

Ao final, determinaram-se os seguintes parâmetros: Limite de 

escoamento (LE) e Viscosidade plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de 

Bingham, o qual relaciona estes dois parâmetros, de acordo com a Equação (6). 

 

                                              VPLE                                                                (6) 

 

4.2.4. Ensaio de consistometria 

 

Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme mostrado no 

item 4.2.1, e em seguida, a pasta foi adicionada a uma célula cilíndrica, onde 

também foi colocado um conjunto eixo-palheta. Depois de fechada, a célula, 

contendo a pasta de cimento, foi levada ao consistômetro pressurizado Chandler 

modelo 8240, e colocada sobre a mesa rotativa dentro da câmara de pressão. 

Depois da colocação do termopar e do completo preenchimento da câmara com 

óleo, iniciou-se a pressurização e o aquecimento da pasta de acordo com o 

programa Schedule/Petrobras, até se atingir uma pressão e temperatura de 

circulação de fundo de poço. O ensaio é finalizado quando a pasta de cimento atinge 

uma consistência de 100 Uc (API, 2000; NBR 9831, 2006). 
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4.2.5. Ensaio de determinação de Filtrado 

 

Para a realização deste teste, as pastas formuladas foram misturadas e 

homogeneizadas de acordo com o item 4.2.1 e, em seguida, a pasta foi colocada em 

uma célula do Filtro-prensa Fann HPHT série 387 (Figura 4.2). Antes do fechamento 

da célula, foi colocado uma peneira com filtro, de abertura de 44 µm (#325 mesh), 

para filtrar a pasta que foi pressurizada a 1000 psi com N2 durante 30 min ou até 

completar a desidratação completa da pasta, registrando-se o período de tempo e 

encerrando o teste (API, 2000). 

 

 

Figura 4.2 - Filtro Prensa Fann HPHT Série 387 (FREITAS, 2010). 

 

Para os testes de filtrado que atingiram o período de tempo final de 

30 minutos, a perda de fluido foi calculada multiplicando-se por dois o volume de 

fluido coletado durante o teste. Para os testes que apresentaram desidratação da 

pasta em um período de tempo inferior a 30 minutos, extrapolou-se o volume de 

filtrado para um tempo igual a 30 minutos, mediante a Equação 7. 

                                              2/1

30 /)477,52( txxQQ t                                            (7) 

Proveta de coleta 

do filtrado 

Injeção de N2  

1000 Psi 

Célula do filtro 

prensa 

Jaqueta de 

aquecimento 

Peneira 325 mesh 

na parte inferior 

da célula 
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Onde: 

Q30 - Perda de fluido estipulado a um tempo de 30 minutos, em centímetros 

cúbicos (ou mL); 

Qt - Volume de fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em 

centímetro cúbico (ou mL); 

t - Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 

4.2.6.  Resistência à compressão (API) 

 

Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme o item 4.2.1, 

vertendo a pasta em três moldes plásticos de forma cúbica de 50 mm de aresta, 

para cada formulação, e fechado. Depois, foram levados à cura, à temperatura de 

38 ºC e a pressão atmosférica, em um Banho Termostático Nova Ética Modelo 

500/3DE com água, que possui dimensões adequadas à imersão completa dos 

moldes e também um sistema de circulação realizado por um agitador (NBR-9825, 

1993). 

As curas foram realizadas em 24 h, 48 h, 10 dias e 28 dias de imersão, os 

moldes foram removidos do banho, após o tempo especifico de cura de cada um, e 

desmoldados. Depois foram enxutos com papel absorventes e suas dimensões 

foram medidas com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos, não 

ultrapassando cinco minutos nessa etapa. A ruptura dos mesmos foi realizada em 

uma Máquina Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I, controlada 

pelo programa TRAPEZIUM 2. 

Os ensaios de resistência à compressão foram feitos em temperatura 

ambiente, utilizando-se uma velocidade de carregamento de 17,9 KN/min. 
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Figura 4.3 - Corpo de prova sendo ensaiado. 

 

4.2.7. Ensaio de Tração por Compressão Diametral 

 

A determinação da resistência à tração por compressão diametral foi 

realizada nas amostras contendo 0; 133,76 e 267,52 L/m3 (0, 1,0 e 2,0 gpc) de látex, 

curadas tanto à 38º C por 10 dias quanto as amostras submetidas a injeção de vapor 

(7 dias à 38 ºC mais 3 dias de injeção de vapor à 280 ºC).  

Para realização deste ensaio, foram preparados três corpos de prova 

cilíndricos com dimensões de: diâmetro de 40 mm e comprimento de 80 mm para 

cada formulação estudada. Os mesmos foram curados a 38 ºC durante 10 dias em 

banho termostático e/ou 7 dias em banho termostático à 38 ºC mais 3 dias de 

injeção de vapor à 280 ºC. Esse tempo de 3 dias foi escolhido pois já foi observado 

em estudos anteriores realizados no laboratório de cimentos da UFRN que a 

microestrutura não sofre uma mudança significativa após três dias de injeção de 

vapor. Um desenho esquemático do ensaio está ilustrado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Desenho esquemático do ensaio de tração por compressão diametral. 

 

Os ensaios foram realizados em máquina universal de ensaio Shimadzu 

Autograph Modelo AG-I, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2, os corpos de 

prova foram colocados sobre o prato da máquina de ensaio. Foram colocadas 

inserções com 45 mm de comprimento e 3 mm de largura acima e abaixo dos corpos 

de prova, afim de melhor distribuir as tensões nos corpos. Os pratos da máquina 

foram ajustados até que fosse obtida uma ligeira compressão capaz de manter em 

posição o corpo de prova. Os ensaios mecânico de tração por compressão diametral 

foram realizados a temperatura ambiente (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Ensaio de tração por compressão diametral. 

 

A carga foi aplicada continuamente, com crescimento constante da tensão 

de tração, indicada pela Equação (8), a uma velocidade de 2,795 KN/min até a 

ruptura do corpo de prova. A distribuição das tensões principais no plano diametral 

mostra que para quase toda a seção existe uma tensão constante de tração, normal 

ao plano da seção (ASTM D3967, 2008), assim temos que: 

 

DL

F
t




2
  

Onde:  

σT = Resistência à tração por compressão diametral (MPa); 

F = Carga Máxima obtida no ensaio; 

D = Diâmetro do corpo de prova; 

L = Altura do corpo de prova. 

 

 

 

(8) 
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4.3. Análises e caracterização dos aditivos químicos e das 

pastas formuladas  

 

4.3.1.  Análise térmica: TG/DTG  

 

Para a análise termogravimétrica/termogravimétrica diferencial (TG/DTG) 

foram pesadas cerca de 3,5 mg da amostra do látex, pasta curada por 10 dias e 

pasta submetida a injeção de vapor. As amostras foram submetidas a uma razão de 

aquecimento de 10 oC.min-1 em atmosfera de nitrogênio até 500 oC. O equipamento 

utilizado foi uma termobalança TGA 51 Shimadzu. Esta análise foi utilizada para 

determinar a estabilidade térmica dos componentes da formulação da pasta e 

informar quanto ao perfil de decomposição do polímero na formulação. 

 

4.3.2. Espectroscopia de FT-IR 

 

As análises de absorção na região do infravermelho foram realizadas em 

um espectrofotômetro PERKIN-ELMER modelo 16FPC. As amostras foram 

preparadas usando pastilhas de KBr e colocadas no porta-amostra do aparelho. 

Estas amostras foram lidas no intervalo espectral de 4.600 a 400 cm-1, a resolução 

do espectro foi de 4 cm-1 e o número de varreduras foi de 25. Este procedimento foi 

utilizado para verificar a influência do polímero nas reações de hidratação do 

cimento. A espectroscopia na região do infravermelho é uma ferramenta importante 

para se caracterizar qualquer produto, seja ele usado na indústria do Petróleo, 

Cimentos, Farmacêutica, ou mesmo para caracterizar produtos não muito acabados; 

isso porque essa ferramenta demonstra de forma clara as bandas de absorção 

presente na estrutura molecular dos compostos químicos, sejam eles aditivos ou 

outros produtos químicos.   

Os ensaios de FTIR foram realizados através do acessório ATR, o qual 

permite analisar espectros de substâncias no estado líquido. 

 

4.3.3. Difração de raios X 

 

As análises foram realizadas em um equipamento Shimadzu modelo XRD-

7000 utilizando-se uma fonte de radiação de CuKα com voltagem de 30kV, corrente 

de 30 mA.  
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Os dados foram coletados na faixa de 2 de 10 a 80 graus. As fases 

cristalinas foram identificadas e as amostras refinadas pelo método de Rietveld com 

a utilização do programa Phillips X’pert High Score Plus. Esta técnica foi utilizada 

para avaliar as fases cristalinas que compõe as pasta de cimento, bem como a 

possível influência da adição do látex SBR nas fases de hidratação das pastas, 

assim como avaliar a influência da temperatura na formação de fases das pastas. 

 

4.3.3.1. Método de Rietveld 

 

O método de Rietveld (1969) tem por base a simulação do perfil 

difratométrico a partir das estruturas das fases componentes de uma amostra, e 

permite que maiores informações sejam extraídas dos difratogramas. Analisando 

todo o padrão difratométrico e utilizando as intensidades individuais de cada passo 

angular, o método permite o refinamento de estruturas cristalinas complexas, e vem 

sendo aplicado para determinação da proporção de fases a partir do difratograma 

com precisão reconhecida.  

A maneira encontrada por Rietveld para quantificações foi por comparação 

do espectro real de uma amostra com espectros teóricos simulados a partir de 

misturas hipotéticas das fases. A comparação é feita ponto a ponto e as diferenças 

encontradas em cada ponto são ajustadas pelo método dos mínimos quadrados.  

Para poder aplicar este método é necessário conhecer a estrutura das 

fases componentes da mistura com um bom grau de aproximação e possuir dados 

difratométricos de boa qualidade.  

O refinamento é conduzido pela minimização da soma das diferenças 

entre as intensidades calculadas e observadas, a cada passo angular do padrão de 

difração.  

O método de Rietveld pode ser aplicado na análise quantitativa de fases, 

ajuste de parâmetros de célula e estudos estruturais como: determinação de 

tamanho de cristalitos, distribuição de cátions, incorporação de átomos e formação 

de vacâncias, posições atômicas e posições de ocupação.  

O cálculo das intensidades para definir um padrão calculado que melhor 

se ajuste ao padrão observado é dado pela Equação 9: 
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  birk

k

kikkic ySAPFLSy    22
2

    (9) 

 
Onde:  

S = fator de escala  

K representa os índices de Miller  

Lk contém os fatores de Lorentz, polarização e multiplicidade 

f é a função do perfil de reflexão  

Pk é a função de orientação preferencial  

A é um fator de absorção  

Fk é o fator de estrutura da k-ésima reflexão de Bragg  

Sr é o fator de rugosidade superficial  

ybi é a intensidade da radiação de fundo no i-ésimo passo 

 

Esta equação contém os parâmetros variáveis necessários para o ajuste 

do padrão de difração observado. Os dados coletados a serem refinados pelo 

método de Rietveld são registrados de forma digitalizada. Os valores das 

intensidades numéricas (yi), são registradas por um detector acoplado ao 

difratômetro, uma a uma de acordo com o incremento (passos), i, escolhido para o 

padrão.   

 

4.3.4.  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica dos materiais foi feita por microscopia 

eletrônica de varredura. Os exames microscópicos das amostras foram realizados 

em um microscópio eletrônico de varredura da Philips modelo XL30 ESEM. O 

procedimento de preparação dos materiais para a análise consistiu no recobrimento 

das amostras com um filme fino de ouro seguido da deposição de uma porção do 

sólido sobre uma fita adesiva de carbono fixada no porta-amostra.  
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados obtidos na fase experimental serão apresentados e 

discutidos de acordo com a ordem descrita a seguir. 

5.1. Caracterizações térmicas e estruturais do látex SBR; 

 Análise térmica (TG/DTG) e calorimétrica diferencial (DSC); 

 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR); 

5.2. Caracterização microestrutural das pastas hidratadas; 

 Difração de raios X; 

 MEV; 

5.3.  Ensaios tecnológicos e avaliação dos sistemas; 

 Reologia; 

 Filtrado; 

 Tempo de espessamento; 

 Resistência à compressão (API); 

 Tração por compressão diametral  

 

5.1. Caracterizações térmicas e estruturais do látex SBR 

 

5.1.1.  Análise térmica (TG/DTG) e calorimétrica diferencial (DSC) 

 

A análise térmica TG/DTG foi utilizada para avaliar a o perfil térmico do 

látex SBR, assim como seu comportamento em sistemas de pastas de cimento 

submetidos ou não a simulação de injeção de vapor (Figura 5.1). Já a DSC foi 

utilizada para determinar as transições entálpicas durante a degradação térmica do 

látex (Figura 5.2). 
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Figura 5.1- Curva de TG/DTG para o látex SBR. 

 

Foram observados na termogravimetria dois eventos de decomposição 

térmica, sendo o primeiro evento associado à volatização da água utilizada para 

manter o látex SBR em suspensão. Esse primeiro evento ocorre até 

aproximadamente 150 ºC com perda mássica de 54,57 %, o que não irá influenciar 

no comportamento do polímero quando submetido a elevada temperatura. O 

segundo evento, que inicia em aproximadamente 330 ºC com perda de massa de 

36,26 % e que se completa próximo acima de 500 ºC envolve a degradação do 

polímero devido à cisão da cadeia molecular do SBR (SARKAR et al., 1997). 

A partir destes resultados, pode-se levar em consideração o uso do látex 

SBR para sistemas de pastas cimentantes utilizados em poços profundos, onde as 

temperaturas de fundo do poço podem ser superiores a 110 ºC (230 ºF). 
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Tabela 5.1 – Temperatura e perda de massa envolvidos no processo de decomposição térmica do 

látex SBR. 

Evento 
Temperatura de Pico 

(ºC) 
Intervalo de Temperatura 

(ºC) 
Perda de Massa 

(%) 

1 70,75 25 – 120 54,57 

2 346,90 305 – 500 36,26 

 

Na DSC do látex SBR, como mostra a Figura 5.2, observa-se um pico 

endotérmico a 112,5 ºC, referentes à etapa de desidratação. Há mais dois picos 

endotémicos, muito pequenos, em 321,92 ºC e 419,5 ºC, referentes a degradação 

do polímero devido à cisão da cadeia molecular do SBR. 
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Figura 5.2- Curva de DSC para o látex SBR. 

 

KIM, PERNECKER e SADDOW (2009) reportaram que a temperatura de 

transição vítrea (Tg) do látex SBR é de aproximadamente -50 ºC, o que demonstra 

que em todas as temperaturas estudadas neste trabalho, o polímero apresenta 

comportamento viscoelástico, pois está acima de sua Tg. 
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5.1.2. Caracterização do Látex SBR por Espectroscopia na 

Região do Infravermelho (FT-IR) 

 

As análises de FTIR foram realizadas com amostras de látex SBR à 25 ºC 

e 100 ºC (desidratada), afim de minimizar ao máximo a influência da água na 

análise.   
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Figura 5.3 – Espectro de infravermelho do látex SBR. 

 

De acordo com o espectro de infravermelho, a banda larga em 3380 cm-1 

é relativa à hidroxila (-OH) em ligação de hidrogênio intermolecular presente na água 

residual. A banda em 2920 cm-1 é atribuída ao estiramento CH dos anéis aromáticos.  

A banda presente em 1600 cm-1 ocorreu devido a vibração do CH2 e CH3. O pico 

presente em 1373 cm-1 ocorreu devido a deformação simétrica das vibrações do 

grupo CH3, enquanto as bandas em 960 e 699 cm-1 foram atribuídas ao estiramento 

C-C aromático (CVORAKOV, 1987). A banda presente em 1240 cm-1 corresponde a 

aromatização do grupo C-H (BAETA et al, 2009). Já as bandas que aparecem em 

1500 e 1450 cm-1 são referentes ao estiramento C=C do benzeno. 
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5.2. Caracterização microestrutural das pastas hidratadas 

 
5.2.1.  Difração de raios X 

 

A técnica de difração de raios X é um método de identificação de fases 

cristalinas, presentes em um material, muito empregado na determinação das fases 

hidratadas do cimento, em que os picos obtidos no material de análise são 

comparados com fichas cristalográficas de referência. 

Os principais picos para os compostos hidratados do cimento foram 

determinados por vários pesquisadores (NELSON, 1990; TAYLOR, 1990; 

RICHARDSON, 2008; LEA, 1998), entre outros, sendo, portanto, bastante conhecido 

os diferentes tipos de produtos hidratados.  

As análises de difração de raios X foram feitas para as pastas curadas por 

24 e 48 horas, por 10 e 28 dias, para avaliar a influência do látex SBR nas principais 

fases do processo de hidratação do cimento, silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

hidróxido de cálcio ou Portlandita (Ca(OH)2), e Etringita (C6AS3H32 = AFt ). Também 

foi analisada a influência do polímero na formação de fases a elevadas 

temperaturas, devido a simulação de injeção de vapor, Tobermotita e Xonotlita.  

 

5.2.1.1. Influência do látex SBR nas principais fases do processo de 

hidratação do cimento 

 
A Figura 5.4 é relativa aos produtos da hidratação das pastas aditivadas 

após 24 horas, silicato de cálcio hidratado (C-S-H), Portlandita (Ca(OH)2), Etringita 

(C6AS3H32 = AFt ) e sílica (SiO2), os quais foram identificados com base no banco de 

dados do ICDD pelas cartas (72-1907), (04-0733), (72-0646) e (85-0795) 

respectivamente. Conforme esperado, todos os difratogramas apresentaram as 

mesmas fases da pasta sem látex (0,0 L/m3) com uma ligeira diminuição nas 

intensidades dos picos de Portlandita à medida que a concentração do polímero 

aumenta o que demonstra a influência do polímero desde as primeiras horas de 

hidratação. Segundo AFRIDI et al. (1989) e OLLITRAULY-FICHET et al. (1998), a 

redução da quantidade de hidróxido de cálcio nas pastas modificadas com SBR 

ocorre, principalmente, pelo efeito do aprisionamento dos íons Ca2+ livres, liberados 

no processo de hidratação do cimento, pelo grupo carboxílico da dispersão 

polimérica no meio aquoso da pasta no estado ainda fresco. Esse efeito provoca a 
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redução da quantidade dos íons bivalentes de Ca livres para a produção da 

Portlandita. 
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Figura 5.4 - Difratogramas de raios X e refinamento dos cimentos hidratados durante 24 horas. 

Onde: C-S-H = Silicato de cálcio hidratado, P = Portlandita, E = Etringita e S = SiO2. 

 

Os picos principais referentes à Portlandita Ca(OH)2, que é a fase principal 

da reação de hidratação nas primeiras idades, estão localizadas em 2θ = 18,08°, 

34,16º e 47,22°. Os picos referentes à Etringita, que é proveniente da reação que 

ocorre nas primeiras idades da hidratação entre os aluminatos C3A e C4AF, o gesso 

Ca(SO4)2 e a água, com a função de inibir a hidratação do C3A e evitar a pega 
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prematura da pasta, estão localizados em 2θ= 32,26º e 45,82º. Os picos que 

caracterizam a fase C-S-H estão localizados em 2θ= 20,92º, 42,48º e 55,00º. 

A Figura 5.5 apresenta os difratogramas para as pastas após 48 horas de 

hidratação e as fases presentes em cada um deles. Observa-se que este 

comportamento é semelhante ao anterior, demonstrando que o polímero não foi 

totalmente consumido, de forma que o filme que envolve os produtos de reação inibe 

a produção de cristais mais intensos, em comparação com a pasta de cimento sem 

látex.  
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Figura 5.5 - Difratogramas de raios X dos cimentos hidratados durante 48 horas.  

Onde: C-S-H = Silicato de cálcio hidratado, P = Portlandita, E = Etringita e S = SiO2. 
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Nas Figuras 5.6 e 5.7, cura a 10 e 28 dias respectivamente, o 

comportamento é semelhante aos observados nas primeiras idades de cura, onde 

ocorre um aumento na concentração da fase Portlandita e uma diminuição da fase 

Etringita, ocasionada pela presença do polímero no sistema.  

Para avaliar o comportamento das fases hidratadas no período de 

24 horas a 28 dias, foram realizados estudos teóricos pelo método de Rietveld com 

objetivo de confirmar as fases de hidratação observadas experimentalmente 

(Tabela A em Anexo). 
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Figura 5.6 - Difratogramas de raios X dos cimentos hidratados durante 10 dias.  

Onde: C-S-H = Silicato de cálcio hidratado, P = Portlandita, E = Etringita e S = SiO2. 
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Figura 5.7 - Difratogramas de raios X dos cimentos hidratados durante 28 dias.  

Onde: C-S-H = Silicato de cálcio hidratado, P = Portlandita, E = Etringita e S = SiO2. 

 

A Figura 5.8 apresenta as curvas de evolução da fase Portlandita em 

função do tempo de hidratação da pasta, para todas as concentrações de polímero 

utilizadas. A partir destas curvas, fica evidente que a adição de látex SBR a pasta de 

cimento diminui a quantidade de cristais de Ca(OH)2 formados. A adição de látex 

também favorece a formação da fase C-S-H (Figura 5.9), na forma gel ou pouco 

cristalino, fase que tem um papel vital na contribuição de resistência mecânica da 

pasta (I. RAY, A. P. GUPTA e M. BIWAS, 1996).  
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Figura 5.8 – Evolução da Portlandita em função do tempo de hidratação da pasta de cimento. 
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Figura 5.9 – Evolução do C-S-H em função do tempo de hidratação da pasta de cimento. 
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A Figura 5.10 ilustra as possíveis interações entre as partículas de látex 

SBR com os grãos de cimento ou com as fases hidratadas do cimento, o que é 

consistente com a conclusão obtida por outros pesquisadores (M.U.K. AFRIDI et al., 

1989), em que o polímero absorve cálcio no filme polimérico formado e então, reduz 

a formação da Portlandita à medida que a quantidade de polímero na pasta de 

cimento aumenta (Z. YANG et al., 2009). 

 

Figura 5.10 – Possíveis interações entre as partículas de SBR com os grãos de cimento ou com as 

fases hidratadas do cimento (Z. YANG et al., 2009). 

 

 

Isso sugere que o látex SBR facilita a formação e a estabilidade das fases 

AFt (Etringita), Figura 5.11. O Aluminato tricálcio (conhecido como fase C3A) é uma 

fase importante do cimento, a maioria da qual é dissolvida na água. A hidratação do 

C3A na presença de cal inicialmente produz a Etringita, a qual é geralmente instável 

e reage gradualmente com o C3A para formar o monossulfato (conhecido como fase 

AFm), que é mais estável. As reações relacionadas são mostradas a seguir.  

 

3 CaO.Al2O3 + 3 CaSO4
.2 H2O + 32 H2O 

      (Cal) 

= 3 CaO.Al2O3
.3 CaSO4

.2 H2O
.32 H2O 

(Etringita, fase Aft) 

 

(10) 
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3 CaO.Al2O3 + 3 CaO.Al2O3
.3 CaSO4

.2 H2O
.32 H2O 

(Etringita, fase Aft) 

= 2(3 CaO.Al2O3
.CaSO4

.12 H2O) + CaSO4 + 8 H2O 

(Monossulfato, fase AFm) 
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Figura 5.11 – Evolução da Etringita em função do tempo de hidratação da pasta de cimento. 

 

Quando o látex SBR é adicionado, entretanto, algum C3A fica contido 

dentro dos grãos de cimento, sem nenhum contato inicial com água e sem acesso a 

formação de Etringita. Sendo assim, o SBR promove a reação do C3A com a cal e, 

então, facilita a formação e a estabilidade da Etringita (Z. YANG et al., 2009). 

 

5.2.1.2. - Influência do látex SBR na formação de fases a elevadas 

temperaturas 

 

Verifica-se uma grande mudança nos produtos hidratados formados nas 

pastas submetidas a injeção de vapor, como se pode observar nos difratogramas de 

raios X apresentados na Figura 5.12. Os principais produtos hidratados formados 

nestas pastas são os silicatos de cálcio hidratado dos tipos Xonotlita 

(Ca6Si6O17(OH)2) e Tobermorita (Ca5Si6O16(OH)2), que são tipos de silicato de cálcio 

(11) 
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hidratado mais cristalinos, formados apenas quando a relação óxido de 

cálcio/dióxido de silício (CaO/SiO2) da pasta anidra é igual ou inferior a 1,0 e a 

temperatura acima de 110ºC, sendo estes produtos hidratados responsáveis pela 

manutenção das resistências à compressão em níveis aceitáveis (ANJOS, 2009). 
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Figura 5.12 - Difratogramas de raios X dos cimentos submetidos a injeção de vapor.  

Onde: X = Xonotlita, T = Tobermorita e S = SiO2. 

 

As relações cálcio/sílica da Tobermorita e o da Xonotlita são iguais a 0,83 

e 1 respectivamente, estas fases também foram encontradas por LUKE (2004) e 

BLANCO (1992) em pastas cimentícias com adição de sílica flour, submetidas a cura 

com alta temperatura desde o inicio da hidratação das pastas, o que indica que 



Resultados e discussão 

Filipe Silva de Oliveira, Maio/2011.  110 

estas pastas podem também ser utilizadas em cimentações primárias em poços com 

alta temperatura e pressão (HPHT), e não apenas em poços submetidos a injeção 

de vapor, onde as pastas só serão solicitadas a altas temperaturas após a completa 

hidratação do cimento (ANJOS, 2009) . 

A Figura 5.13 apresenta as curvas de evolução das fases Tobermotita 

(preta) e Xonotlita (vermelha) em função da quantidade de látex SBR contida na 

pasta. Pode-se observar que a medida que a concentração do polímero aumenta, 

ocorre um aumento na quantidade de Tobermorita e uma diminuição na quantidade 

de Xonotlita.  

Foi realizado um estudo teórico pelo método de Rietveld para se verificar a 

influência do polímero na formação de fases quando as pastas são submetidas a 

injeção de vapor (Tabela B em Anexo). 
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Figura 5.13 – Evolução da Tobermorita e Xonotlita em função da concentração de látex SBR. 

 
Outro fato importante a se observar nos difratogramas é a presença de 

picos de SiO2, que não reagiram a elevadas temperaturas. Através da quantificação 

de fases pelo refinamento Rietveld, pode-se constatar que esses picos de sílica 

correspondem a 2% da massa total das pastas de cimento, para todas as 
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composições. Isso sugere que, para aplicações em campo, pode-se utilizar uma 

quantidade inferior a 40% de SiO2 (aproximadamente 35%) como agente 

antiretrogressão, o que reduzirá ainda mais os custos da operação.  

 

5.2.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Os ensaios de microscopia eletrônica de varredura foram realizados para 

avaliar possíveis alterações na morfologia das pastas hidratadas, bem como 

observar se a concentração do látex SBR exerce alguma mudança de 

comportamento na morfologia das pastas. Também foi observado o efeito que a 

injeção de vapor causa na microestrutura das pastas de cimento. 

 

5.2.2.1. Influência do látex SBR na formação das principais fases de 

hidratação do cimento 

 

Todas as micrografias foram obtidas quando as pastas tinham 10 dias de 

cura. A Figura 5.14 mostra a existência de cristais hexagonais de Portlandita, fases 

C-S-H e fases de Etringita, para todas as pastas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e discussão 

Filipe Silva de Oliveira, Maio/2011.  112 

  
 

 
 

Figura 5.14 – Microscopia eletrônica de varredura das pastas contendo (a) 0,0 L/m
3
 (0,0 gpc), (b) 

133,76 L/m
3
 (1,0 gpc) e (c) e 267,52 L/m

3 
(2,0 gpc). 

Onde: C-S-H = Silicato de cálcio hidratado, P = Portlandita (Ca(OH)2) e E = Etringita. 

 

Como a estrutura do C-S-H é lamelar, ela não aparece de forma tão 

definida na Figura 5.14. Já os cristais de Etringita encontram-se na forma de agulhas 

e mais nítidos, demonstrando de forma mais clara a evolução do processo da 

hidratação, em um estágio mais definido. Mesmo se tratando de uma análise de 

MEV verifica-se que os três estágios de hidratação foram evidenciados em função 

da morfologia da pasta pura analisada. A Portlandita também aparece de forma 

muito nítida, demonstrando que dentre as principais fases de hidratação do cimento, 

esse material também é formado. 

O filme polimérico formado pelo látex SBR não pôde ser bem visualizado 

em nenhuma das micrografias obtidas, contudo, a Figura 5.15 apresenta uma 

pequena região (em destaque) onde o polímero foi observado. 
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Figura 5.15 – Microscopia eletrônica de varredura da pasta contendo 133,76 L/m
3
 (1,0 gpc) de látex 

SBR. 

 

5.2.2.2. Influência do látex SBR na formação de fases a elevadas 

temperaturas 

 
Todas as micrografias foram obtidas após as pastas serem submetidas à 

injeção de vapor, ou seja, submetidas a uma temperatura de 280 ºC durante 3 dias.  

A Figura 5.16 apresenta a existência de fibras de Xonotlita, além da presença de 

glóbulos de Tobermorita. É importante ressaltar que, à medida que a concentração 

do polímero aumentou, houve uma drástica redução na quantidade de Xonotlita 

presente nas amostras.  
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Figura 5.16 – Microscopia eletrônica de varredura das pastas com (a) 0,0 L/m
3
 (0,0 gpc), (b) 133,76 

L/m
3
 (1,0 gpc) e (c) e 267,52 L/m

3 
(2,0 gpc) submetidas à injeção de vapor. 

Onde: X = Xonotlita e T = Tobermorita. 

 

Na amostra contendo 267,52 L/m3 (2,0 gpc) de látex, não foi possível 

observar a fase Xonotlita em nenhuma das micrografias obtidas, o que pode ser um 

indício de que a presença do polímero inibe o crescimento desta fase, reduzindo 

assim, a resistência à compressão da pasta. 
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5.3. Ensaios de caracterização  

 

Os ensaios de caracterização foram feitos para avaliar as propriedades 

reológicas, espessamento, volume de filtrado, resistência à compressão (API) e 

tração por compressão diametral. 

 
5.3.1. Estudo Reológico 

 
As pastas de cimento formuladas foram analisadas à temperatura 

ambiente e à 38 ºC, temperatura de circulação do poço (BHCT), onde foi observado 

que com o aumento da concentração do látex SBR ocorre um acréscimo nos valores 

de viscosidade plástica para ambas as temperaturas analisadas, como mostra a 

Figura 5.17.  

O aumento da viscosidade se deve a influência do polímero na 

microestrutura da pasta, pois o látex SBR reage com o C3A, que é o produto de 

hidratação inicial responsável pelas propriedades reológicas das pastas de cimento, 

diminuindo a fluidez e aumentando a viscosidade da mesma. Esse aumento também 

pode estar relacionado com a interação entre as longas cadeias químicas do látex 

SBR que se interligam umas com as outras, emaranhando-se e produzindo 

interações físicas e químicas formando uma grande rede tridimensional 

(MACHADO, 2002). 
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Figura 5.17 – Curvas de Viscosidade em função da concentração de látex SBR na pasta. 

 

Na Figura 5.18 estão representados os valores de limite de escoamento 

em função da concentração do polímero. Assim como na viscosidade plástica, 

observa-se um aumento nos valores do limite de escoamento a medida que a 

concentração do polímero aumenta em ambas as temperaturas. O aumento do limite 

de escoamento também pode estar relacionado ao entrelaçamento provocado pelas 

interações de natureza física e/ou química entre as moléculas de látex SBR, 

provocando uma maior viscosidade ao sistema e um conseqüente aumento nos 

valores de limite de escoamento (Figura 5.19).  
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Figura 5.18 – Curvas de limite de escoamento em função da concentração de látex SBR na pasta. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 – Efeito provocado pelo entrelaçamento do polímero em altas concentrações 

(FREITAS, 2008).  

 

 

Nas Figuras 5.20 e 5.21 estão representados os valores dos géis iniciais e 

finais, respectivamente, em função da concentração do polímero. Assim como nas 

demais propriedades reológicas, houve um acréscimo nestes valores com o 

aumento da concentração do polímero, para ambas as temperaturas. Esse aumento 

nos valores dos géis pode estar relacionado a capacidade de  entrelaçamento do 
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polímero, pois a medida que a concentração deste aumenta, maior capacidade de 

entrelaçamento possui o sistema, o que aumenta os valores dos géis.  
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Figura 5.20 – Gel Inicial em função da concentração de látex SBR na pasta. 
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Figura 5.21 – Gel Final em função da concentração de látex SBR na pasta. 

 

5.3.2. Volume de Filtrado 

 
Na Figura 5.22 estão ilustradas as curvas da perda de volume de filtrado 

em função da concentração de látex SBR. Observa-se que, para as duas 

densidades em estudo, com o aumento da concentração do polímero ocorre um 

aumento do volume de filtrado até certa concentração limite e, logo após, ocorre 

uma diminuição no volume de filtrado. Este aumento inicial de filtrado ocorre devido 

ao aumento de viscosidade das pastas, o que dificulta a migração do polímero para 

formação do reboco. Enquanto que a redução se dá em função do bloqueio das 

redes poliméricas formado pela deposição do polímero nos espaços vazios entre os 

grãos de cimento, o que dificulta o fluxo de água nas pastas de cimento (OHAMA, 

1998). O látex SBR apresentou comportamento inverso ao observado para a 

poliuretana, o qual foi reportado por FREITAS (2008). 
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Figura 5.22 – Curvas de volume de filtrado em função da concentração de látex SBR na pasta. 

 

5.3.3. Consistometria das Pastas Formuladas: Tempo de espessamento 

 
Muitos fatores afetam o tempo de pega de uma pasta cimentante. Além da 

temperatura e da pressão, outro fator importante é a concentração de polímeros 

aquoso adicionado na pasta de cimento (OHAMA, 1998). No caso do látex, o fator 

tempo de pega é retardado devido ação do polímero na cinética de hidratação da 

pasta de cimento.  

Um dos objetivos destes testes foi comprovar que, com o aumento da 

concentração de polímero na pasta, ocorreria um aumento no tempo de pega das 

pastas.  

Pode-se observar na Figura 5.23, que com o aumento da concentração de 

polímero há um acréscimo nos valores de tempo de espessamento. O efeito 

retardante do látex SBR provavelmente está relacionado à sua interferência na 

reação entre o C3A e o gesso no início da hidratação da pasta de cimento, o qual já 

foi explicado anteriormente.  
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Figura 5.23 – Tempo de Espessamento e Bombeabilidade das pastas 1,869 g/cm
3
 (15,6 lb/Gal) 

formuladas com látex SBR. 

 

Observou-se que para todas as concentrações de polímero usadas nas 

formulações, apresentaram consistência inicial entre 10 e 30 Uc, conforme 

especificado pela API. Os valores posteriores de consistência permaneceram 

constantes durante os primeiros minutos de ensaio, mantendo-se com uma boa 

fluidez inicial. A Tabela 5.2 apresenta os resultados de tempo de bombeabilidade e 

espessamento das pastas 15,6 lb/Gal. 

 
Tabela 5.2 – Tempos de bombeabilidade e espessamento para as pastas 1,869 g/cm

3
 (15,6 lb/Gal). 

Concentração de 
látex 

Tempo de Bombeabilidade 
(hh:mm) 

Tempo de Espessamento 
(hh:min) 

0,0 gpc 02:56 04:12 

1,0 gpc 04:13 04:50 

2,0 gpc 04:32 04:58 
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5.3.4. Resistência à Compressão (API) 

Em poços sujeitos à recuperação térmica, as pastas cimentícias são 

utilizadas inicialmente como sistemas de cimentação primária. A injeção de vapor 

será realizada devido à presença de óleo pesado, assim as pastas aditivas com 

látex SBR devem apresentar propriedades químicas e mecânicas compatíveis com 

baixas e altas temperaturas. 

Portanto, este ensaio foi realizado com a intenção de avaliar a influência 

do látex SBR nas propriedades mecânicas em diferentes tempos de cura (24 h, 48 h, 

10 dias e 28 dias) em pastas curadas à 38 ºC. Também foram estudadas as 

propriedades mecânicas de pastas curadas por 7 dias à 38 ºC e submetidas à 

simulação de injeção de vapor (280 ºC) por 3 dias, para se verificar a influência do 

polímero no sistema submetido ao ciclo térmico.   

 

5.3.4.1.  Influência do látex SBR no comportamento mecânico das pastas 

de cimento 

 

As Figuras 5.24 e 5.25 apresentam os resultados de resistência à 

compressão e do módulo de elasticidade, em função do tempo de cura, nas 

diferentes concentrações de látex SBR para as pastas 1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal), 

respectivamente. Observa-se um crescimento normal dos valores de resistência 

mecânica e do módulo elástico das amostras ao longo das idades, pelo avanço da 

hidratação dos componentes do cimento.  



Resultados e discussão 

Filipe Silva de Oliveira, Maio/2011.  123 

0 100 200 300 400 500 600 700

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

 0,0 gpc

 0,5 gpc

 1,0 gpc

 1,5 gpc

 2,0 gpc

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 à
 C

o
m

p
re

s
s
a

o
 (

M
P

a
)

Tempo de cura (h)

5,0x10
2

1,0x10
3

1,5x10
3

2,0x10
3

2,5x10
3

3,0x10
3

 R
e

s
is

tê
n

c
ia

 à
 C

o
m

p
re

s
s
a

o
 (

p
s
i)

 

 

Figura 5.24 – Resistência à compressão em função do tempo de cura para as pastas 1,797 g/cm
3
 

(15,0 lb/Gal).  

 

Em geral, a utilização de látex em sistemas de pastas de cimento 

apresenta um aumento notável nos valores da deformação sob tração e sob flexão, 

em comparação a sistemas de pastas de cimento que não contém látex 

(RAMACHANDRAN, 1985). 

Esse efeito é provocado pelo látex que tem efeito retardante, dificultando a 

formação de cristais de Etringita, aumentando a maturidade da pasta e a quantidade 

de água na microestrutura de cimento. Com o tempo de cura aumentado, a 

resistência é aumentada devido a formação de C-S-H no decorrer dessa idade de 

maturação. Isso é visto com clareza na pasta sem látex curada por 28 dias. Já nas 

pastas formuladas com látex SBR observa-se que esse tempo de maturação é bem 

mais lento, pois seu efeito retardante é diminuído após a evaporação da água 

presente na microestrutura da pasta e aparecimento do C-S-H com esse efeito.   

A adição de látex SBR ao cimento Portland não apenas diminui a 

resistência a compressão, mas também a taxa de ganho de resistência, pois a 

medida que a concentração do polímero aumenta, uma maior quantidade de 

estrutura amorfa está presente na pasta de cimento (A. ÇOLAK, 2005).  
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Figura 5.25 – Módulo de elasticidade em função do tempo de cura as pastas 1,797 g/cm
3
 

(15,0 lb/Gal).. 

 

Para as amostras contendo látex SBR, não foram observadas variações 

significativas de resistência à compressão e módulo de elasticidade nas primeiras 

idades de cura (24 e 48 h). Os resultados obtidos mostraram tendências de redução 

da resistência à compressão e nos valores dos módulos elásticos com o aumento da 

concentração de látex SBR nas pastas cimentantes, o que sugere uma maior 

deformação dos materiais com o aumento da concentração do polímero, como 

mostra a Figura 5.26.  
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Figura 5.26 – Deformação elástica em função do tempo de cura para as pastas 1,797 g/cm
3
 

(15,0 lb/Gal). 

 

As Figuras 5.27 e 5.28 apresentam os resultados das evoluções de 

resistência à compressão e do módulo de elasticidade em função da concentração 

de látex SBR para as pastas 1,869 g/cm3 (15,6 lb/Gal), respectivamente. Assim 

como para as pastas 1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal), há um crescimento normal dos 

valores de resistência mecânica e do módulo elástico das amostras ao longo das 

idades, pelo avanço da hidratação dos componentes do cimento.  
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Figura 5.27 - Resistência à compressão em função do tempo de cura para as pastas 1,869 g/cm
3
 

(15,6 lb/Gal). 

 

A adição de látex, que torna o material consideravelmente mais flexível 

devido a sua falta de simetria ao longo da cadeia, faz com que a resistência da pasta 

de cimento seja mais dependente da concentração de polímero (A. ÇOLAK, 2005).   

Um fato importante a se analisar é que a medida que a concentração de 

látex SBR aumenta, ocorre um aumento significativo no número de poros na 

superfície de fratura dos corpos (Figura 5.30), fator que reduz a resistência à 

compressão do material. 
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Figura 5.28 – Módulo de elasticidade em função do tempo de cura para as pastas 1,869 g/cm
3 

(15,6 lb/Gal). 

 

 

É importante ressaltar que, para as pastas 1,797 g/cm3 (15,0 lb/Gal), 

houve uma redução de até 38,15 % nos valores do módulo de elasticidade para as 

pastas curadas durante 10 dias, enquanto que para as pastas 1,869 g/cm3 

(15,6 lb/Gal) essa redução foi de até 37,56%. 

Para as amostras contendo látex SBR, também não foram observadas 

variações significativas de resistência à compressão e módulo de elasticidade nas 

primeiras idades de cura (24 e 48 h). Os resultados obtidos mostraram tendências 

de redução da resistência à compressão e conseqüentemente, redução nos valores 

dos módulos elásticos com o aumento da concentração de látex SBR na pasta 

cimentante. As pastas 1,869 g/cm3 (15,6 lb/Gal) também apresentaram um 

acréscimo na deformação a medida que a concentração do polímero aumenta 

(Figura 5.29). 
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Figura 5.29 – Deformação elástica em função do tempo de cura para as pastas 1,869 g/cm
3 

(15,6 lb/Gal). 

 

   
 
Figura 5.30 – Aumento da porosidade nos corpos aditivados com látex SBR. 
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5.3.4.2. Influência da injeção de vapor nas propriedades mecânicas de 

sistemas de pastas de cimento contendo látex SBR 

 

Uma comparação no comportamento da resistência à compressão e do 

módulo de elasticidade em pastas que foram submetidas ou não a injeção de vapor 

estão apresentadas nas Figuras 5.31 e 5.32, respectivamente.  
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Figura 5.31 – Comparação entre os valores de resistência à compressão para as pastas submetidas 

ou não a injeção de vapor. 

 

Nas Figuras 5.31 e 5.32, o efeito da quantidade de estrutura amorfa 

presente na pasta de cimento é novamente observado. Fica claro que o aumento da 

temperatura diminui os valores de resistência à compressão e módulo elástico das 

pastas de cimento, pois essa elevação da temperatura de cura acelera a cinética de 

hidratação das pastas, principalmente as pastas contendo látex, devido a grande 

quantidade de água presente em sua microestrutura, fato que provoca uma 

diminuição da resistência. Esses resultados, aliados aos resultados de DDRX e 

MEV, sugerem que a Xonotlita é a fase responsável por manter a resistência 

mecânica em níveis aceitáveis quando a pasta é submetida a elevadas 

temperaturas.  
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Nas pastas submetidas a injeção de vapor, também foi observado um 

aumento na deformação dos materiais, devido ao aumento na concentração do látex 

SBR (Figura 5.33).  

Assim como nas pastas não submetidas à injeção de vapor, houveram 

reduções de até 68,87% nos valores do módulo de elasticidade para as pastas 1,797 

g/cm3 (15,0 lb/Gal), enquanto que para as pastas 1,869 g/cm3 (15,6 lb/Gal) essa 

redução foi de até 21,97%. 
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Figura 5.32 - Comparação entre os valores de módulo de elasticidade para as pastas submetidas ou 

não a injeção de vapor. 

 
Outra explicação para o efeito da temperatura é que como ela acelera a 

cinética de hidratação, modifica a morfologia do C-S-H, surgem espaços 

microanulares, aumento de porosidade e retração térmica, o que influencia 

diretamente nas propriedades mecânicas das pastas de cimento.  

O fenômeno de mudanças de fases devido à elevação da temperatura se 

dá pela formação dos silicatos de cálcio hidratado dos tipos Xonotlita 

(Ca6Si6O17(OH)2) e Tobermorita (Ca5Si6O16(OH)2), produtos hidratados responsáveis 
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pela manutenção das resistências à compressão em níveis aceitáveis, como já 

explicado anteriormente. 
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Figura 5.33 - Comparação entre os valores de deformação elástica para as pastas submetidas ou não 

a injeção de vapor. 

 
5.3.5. Resistência à Tração por Compressão Diametral  

 
Sabe-se que vários fatores afetam a resistência de uma pasta de cimento 

como temperatura, pressão, fator água/cimento, tempo de cura, aditivos utilizados na 

formulação da pasta. Por isso, que o teste de resistência à tração por compressão 

diametral foi realizado utilizando diferentes concentrações [0,0 L/m3 (0,0 gpc), 

133,76 L/m3 (1,0 gpc) e 267,52 L/m3 (2,0 gpc)] de látex SBR. Foram comparados os 

resultados das amostras curadas à 38 ºC por 10 dias e das amostras submetidas à 

injeção de vapor (38 ºC por 7 dias mais 3 dias à 280 ºC).  
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Figura 5.34 – Curvas de Resistência à tração por compressão diametral em função da concentração 

de látex SBR. 

 

Na Figura 5.34, observa-se que o aumento da concentração do polímero 

diminui a resistência à tração por compressão diametral das pastas formuladas. 

Esse efeito também pode ser explicado pelo efeito retardante do látex, que dificulta a 

formação de cristais de Etringita, aumentando a maturidade da pasta e a quantidade 

de água na microestrutura de cimento.  

Pode-se observar que o aumento da temperatura também provoca uma 

diminuição nos valores de resistência à tração por compressão diametral, como já 

havia sido observado nos ensaios de resistência à compressão API, fato este que 

pode ser explicado pela formação das fases dos silicatos de cálcio hidratado dos 

tipos Xonotlita (Ca6Si6O17(OH)2) e Tobermorita (Ca5Si6O16(OH)2), que são 

responsáveis pela manutenção das resistências à compressão em níveis aceitáveis. 
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Figura 5.35 - Curvas de Módulo de Elasticidade sob Tração em função da concentração de látex 

SBR. 

Na Figura 5.35, estão apresentados os resultados dos valores referentes 

aos módulos de elasticidade sob tração das pastas estudadas. É observado que, 

como no ensaio de resistência à compressão API, a medida que a concentração de 

látex SBR aumenta, ocorre uma diminuição nos valores do módulo elástico das 

pastas. Fato este que pode também ser explicado pelo efeito da quantidade de 

estrutura amorfa presente nas pastas, o que fornece mais flexibilidade aos materiais 

(Figura 5.36), além de uma maior quantidade de poros presentes nas pastas. 

Também é observado que o aumento da temperatura diminui ainda mais os módulos 

de elasticidade sob tração das pastas de cimento. 
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Figura 5.36 - Deformação Elástica sob Tração em função da concentração de látex SBR.
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6. CONCLUSÕES 

 
A proposta de empregar látex na formulação de pastas de cimento 

Portland para poços de petróleo sujeito a injeção cíclica de vapor surgiu com a 

finalidade de aumentar a plasticidade, sem que houvesse uma perda muito 

significativa na resistência à compressão da pasta. A partir dos resultados obtidos, 

pode-se concluir que:   

 As pastas formuladas apresentaram comportamento reológico dento do 

previsto pela API com relação à viscosidade plástica e limite de 

escoamento, onde as pastas contendo entre 66,88 e 200,64 L/m3 (0,5 e 

1,5 gpc) do polímero apresentaram os melhores resultados.  

 O efeito retardante do látex foi comprovado a partir dos resultados de 

tempo de espessamento, pois a medida o polímero é adicionado, maior é 

o tempo de pega da pasta. 

 O aumento da concentração de látex acarretou em um aumento do volume 

de filtrado até certa concentração limite e, logo após, ocorreu uma 

diminuição no volume de filtrado, porém sempre apresentando valores 

dentro do estabelecido pela API. 

 A análise de difração de raios X revelou que o aumento da concentração 

de látex SBR favorece a formação de cristais de Etringita e C-S-H e 

dificulta a formação dos cristais de Portlandita.  

 Quando as pastas foram submetidas à injeção de vapor, novas fases 

foram formadas (Tobermorita e Xonotlita). Foi observado que à medida 

que a houve um aumento na concentração do polímero, ocorreu um 

aumento na formação de Tobermorita, o que é um indício de que a 

Xonotlita é a fase responsável pela manutenção das propriedades 

mecânicas das pastas submetidas a elevadas temperaturas. 

 No microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi observada a formação 

das principais fases de hidratação do cimento (Portlandita, Etringita e C-S-

H). Quando as pastas foram submetidas à injeção de vapor, pôde-se 

observar a formação das fases Tobermorita e Xonotlita.  
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 Como esperado, o aumento na concentração do polímero reduziu a 

resistência à compressão das pastas, porém houve uma melhora nos 

valores dos módulos de elasticidade das pastas, o que mostra que houve 

uma maior deformação das mesmas.  

 Em resumo, as pastas podem ser aplicadas numa operação de 

cimentação de poço de petróleo sujeito a injeção de vapor. Onde os 

critérios devem ser adotados em cima dos parâmetros já estudados e de 

acordo com a necessidade do poço. 
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ANEXOS 

 
A seguir, encontram-se os resultados das quantificações de fases pelo 

método de Rietveld para as pastas submetidas ou não à injeção de vapor. 
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Tabela A - Quantificação de fases pelo método Rietveld para as pastas não submetidas a injeção de 

vapor. 

 

Idade Fase (%) 
Concentração de látex SBR 

0,0 gpc 0,5 gpc 1,0 gpc 1,5 gpc 2,0 gpc 

24 h 

Portlandita 30 24 22 20 18 

Etringita 16 17 18 19 21 

C-S-H 46 50 51 52 57 

SiO2 8 9 9 9 4 

48 h 

Portlandita 31 28 23 23 23 

Etringita 15 15 16 16 16 

C-S-H 43 46 50 51 55 

SiO2 11 11 11 10 6 

10 dias 

Portlandita 38 35 34 32 27 

Etringita 10 12 13 14 15 

C-S-H 37 40 42 43 52 

SiO2 15 13 11 11 6 

28 dias 

Portlandita 42 36 35 33 31 

Etringita 8 9 13 14 15 

C-S-H 43 44 46 47 48 

SiO2 7 11 6 6 6 

 

 

 
Tabela B - Quantificação de fases pelo método Rietveld para as pastas submetidas a injeção de 

vapor. 

 

Fase (%) 
Concentração de látex SBR 

0,0 gpc 1,0 gpc 2,0 gpc 

Tobermorita 39 66 73 

Xonotlita 59 32 25 

SiO2 2 2 2 

 


