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RESUMO 

Nos dias atuais a busca por novas tecnologias que possam acompanhar os desafios 

que surgem dia a dia na indústria do petróleo é constante, sempre tentando 

melhorar as propriedades dos materiais que são utilizados, buscando o melhor 

desempenho e maior vida útil. Além de buscar novas tecnologias é de fundamental 

importância o desempenho dos materiais e que estes sejam ambientalmente 

corretos. No ramo da cimentação de poços de petróleo, essa procura por novas 

tecnologias passa pelo desenvolvimento de sistemas de pastas que suportem as 

solicitações requeridas pelas normas internacionais e nacionais para esse setor. 

Nesse contexto, lança o desafio de se produzir novos sistemas de pastas para o 

revestimento de poços petrolíferos, sejam eles para poços on shore ou off shore. As 

pastas geopoliméricas apresentam-se como uma boa alternativa para a cimentação 

de poços de petróleo, pois alem de possuir boas propriedades, comparáveis as 

pastas de cimento Portland, esse material libera muito menos CO2 na produção das 

suas meterias primas quando comparados à produção do cimento Portland. Com o 

intuído de melhorar as propriedades das pastas geopoliméricas foi adicionado o 

óxido de cálcio, pois foi observado em outros trabalhos que pastas onde o cálcio 

esta presente os valores de resistência a compressão são maiores. A adição foi 

realizada baseada na razão molar CaO/SiO2 de 0,05, 0,10 e 0,15, foram realizados 

ensaios de resistência a compressão, tempo de espessamento, reologia e filtrado 

das pastas seguindo a NBR 9831, bem como as caracterizações físico químicas de 

DRX, MEV, TG. Foi observado que na maioria dos ensaios as pastas seguem uma 

tendência ate a razão de 0,10 que se inverte na razão de 0,15. Esse comportamento 

pode ser explicado por dois fenômenos que ocorrem simultaneamente: o primeiro é 

a quebra das cadeias poliméricas com um conseqüente aumento da mobilidade das 

moléculas, que prevalece ate a razão de 0,1, e o segundo é a possível aproximação 

das cadeias devido a capacidade do íon cálcio estabilizar as cargas de dois 

alumínios diferentes. Existe apenas a linearidade no comportamento mecânico que 

pode ser atribuído ao aparecimento da fase C-S-H. Com base nisso pode se concluir 

que o fenômeno de quebra das cadeias poliméricas predomina até a razão de 0,1, 

provocando o aumento no volume de filtrado, diminuição dos parâmetros reológicos 

e aumento do tempo de espessamento. A partir da razão 0,15 a aproximação das 

cadeias predomina e assim o comportamento se inverte. 

Palavras-chaves: Geopolimero, Cimentação de poços de petróleo e C-S-H.
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ABSTRACT 

Nowadays, the search for new technologies that are able to follow the upcoming 

challenges in oil industry is a constant. Always trying properties improvements of the 

used materials, looking for the best performance and greater life time. Besides the 

search for technologies that show an improvement of performance, the search for 

materials environmentally correct along the whole production process. In Oil well 

cementing, this search for new technologies passes through the development of 

slurry systems that support these requests and that are also environmentally friendly. 

In this context, the use of geopolymer slurries is a great alternative route to 

cementing oil wells. Besides having good properties, comparable to Portland cement 

slurries, this alternative material releases much less CO2 gas in the production of 

their root materials when compared the production of Portland cement, which 

releases tons of CO2. In order to improve the properties of geopolymer slurries has 

been added Calcium Oxide, as observed in other studies that slurries where the 

Calcium is present the values of compressive strength is greater. The addition has 

been realized based in the CaO/SiO2 molar ratio of 0.05, 0.10 and 0.15. Have been 

performed compressive strength tests, thickening time, rheology and fliud loss control 

test of the slurries, following NBR 9831, as well as the physical chemical 

characterization of XRD, SEM and TG. Has been observed in most of the tests the 

slurries follow a tendency until the ratio of 0.10, which inverses in the ratio 0.15. This 

behavior can be explained by two phenomena that occur simultaneously, the first one 

is the break of the polymer chains and a consequent increase in molucules mobility, 

which prevails until the ratio of 0.1, and the second is possible approach of the 

chains due to the capacity of the calcium ions stabilize the charges of two different 

aluminum. There is only one linearity in the mechanical behavior that can be 

attributed to the appereance of the C-S-H phase. Based on this, it is concluded that 

the phenomenon of breaking the polymer chains predominates until the ratio of 0.1, 

causing an increase of the filtrate volume, lower rheological parameters and 

increasing thickening time. From the ratio of 0.15 the approach of the chains 

predominates, and the behavior is reversed.  

Keywords: Geopolymer, Oil well cementing and C-S-H. 
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1. Introdução 

Na indústria do petróleo para vencer os novos desafios há uma busca 

constante por modernas e eficientes tecnologias e na área da cimentação de poços 

de petróleo não é diferente, pois essa operação possui grande importância na vida 

útil de um poço. É através da cimentação primária que se obtém o isolamento das 

zonas perfuradas e a estabilidade mecânica que dará sustentação aos 

equipamentos que serão instalados no poço tanto na perfuração quanto na 

completação.  

Sendo assim a procura por novos sistemas cimentantes que suportem os 

ciclos térmicos da injeção cíclica de vapor, que possuam maior resistência 

mecânica, que não permitam a migração de gás e, que, tenham propriedades 

específicas para cada condição de poço, também faz parte dos desafios dos 

engenheiros e pesquisadores inseridos nesse contexto. 

Além de modernos e eficazes avanços tecnológicos os pesquisadores têm 

uma grande preocupação com o meio ambiente principalmente quando diz respeito 

às questões referentes ao aquecimento global e as emissões de CO e CO2. Na 

fabricação do cimento são geradas toneladas desses gases, devido à queima do 

clínquer em temperaturas por volta de 1500°C. É nesse contexto que as pastas 

geopoliméricas se tornam uma boa alternativa para a cimentação de poços de 

petróleo, devido a não liberação de toneladas de CO2 na fabricação de suas 

matérias primas como ocorre na produção de cimento e principalmente nas boas 

propriedades apresentadas por essa material. 

A não emissão de gases estufa não é a única característica que torna as 

pastas geopoliméricas como potenciais substitutos das pastas de cimento Portland, 

entre elas estão à alta resistência inicial, elevada inércia química e grande fluidez. 

 Os geopolímeros são polímeros inorgânicos constituídos por tetraedros de 

SiO4 e AlO4 ligados alternadamente pelo compartilhamento de átomos de oxigênio. 

A carga negativa do Al, estado de coordenação IV, deve ser balanceada por íons 

positivos, tais como Na+, K+, Ca2+ (DAVIDOVITS, J, 1991). A condensação 

polimérica do geopolímero é obtida através da reação chamada de geo-síntese ou 

geopolimerização a qual se realiza de forma análoga ao cimento Portland, ou seja, a 

hidratação alcalina de alumino-silicatos. O mecanismo de formação de geopolímeros 



Introdução 

Diego Brasil Ribeiro                                                                                                    2 

inclui uma etapa e dissolução inicial, onde a solução alcalina não só hidrolisa a 

superfície do mineral, mas também dissolve uma pequena quantidade de espécies 

Al e Si Estas espécies dissolvidas reagem com os íons silicato já dissolvidos e 

polimerizam por reações de condensação, formando um gel que é transformado na 

estrutura final, seja por outra dissolução e outro processo de cristalização, ou por um 

mecanismo do estado sólido, como proposto por Scrivener para cimentos de escória 

ativados por álcalis (VAN JAARSVELD &. VAN DEVENDER, 1999) 

 Equilibrar a carga negativa do Al na coordenação IV não é a única função dos 

cátions de polimerização, eles afetam também as propriedades físicas e químicas 

dependendo do seu tamanho, como por exemplo, a quantidade de moléculas de 

água associadas a cada cátion que é maior no potássio. (VAN JAARSVELD &. VAN 

DEVENDER, 1999) 

Outros fatores que influenciam nas propriedades das pastas geopolímericas 

são os matérias de partida utilizados como precursores poliméricos. O requisito 

mínimo para que um material possa ser usado como precursor é que ele possua 

quantidades de sílica e alumina reativas suficientes para que a reação seja 

completa, dentre os mais estudados estão às cinzas volantes, escória de forno, 

pozolanas, o caulim e metacaulim. Deve-se considerar, entretanto, que dependendo 

do tipo e da natureza do material de partida usado, as propriedades físicas e 

químicas do geopolímero formado serão diretamente afetadas (Van Jaarsveld, et al, 

2002). 

Em grande parte das pesquisas com pastas geopolímericas desenvolvidos no 

Laboratório de Cimentos da UFRN (LabCim) o precursor mais estudado é o 

metacaulim, tendo como principal cátion de polimerização o potássio e com total 

ausência de cálcio, que também pode ser utilizado como cátion de polimerização. 

Porem em observações feitas em outros trabalhos que apresentam cálcio na 

composição das pastas, vindo principalmente dos precursores tais como escoria de 

alto forno, apresentam resistência à compressão bastante elevadas chegando até 

duas vezes a resistência mecânica adquirida por pastas formuladas sem a presença 

do cálcio na composição. 

Partindo dessas observações e comparação surgiu a idéia que conduziu ao 

objetivo principal desse trabalho que é de se adicionar o cálcio na composição das 
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pastas geopoliméricas que apresentam o metacaulim como precursor geopolimérico 

para a verificação das possíveis alterações no comportamento e principalmente em 

mudanças na microestrutura que pudessem explicar essa diferença de 

comportamento apresentado quando o cálcio esta presente nas pastas 

geopoliméricas.  
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2. Revisão da literatura  

 

2.1 Cimentação 

 Cimentação é uma operação onde uma pasta de cimento é forçada a descer 

através de um revestimento até sair na outra extremidade deste, preenchendo o 

espaço entre o revestimento e as paredes do poço a uma altura pré-determinada 

acima do fundo do poço. A função dessa bainha de cimento é promover o 

isolamento zonal do poço e dar sustentação e estabilidade ao revestimento.  

 A operação de cimentação é realizada após a descida da coluna de 

revestimento, com o objetivo de preencher o espaço anular entre a tubulação de 

revestimento e as paredes do poço, de modo a fixar a tubulação e evitar possíveis 

migrações de fluidos. A seqüência operacional de uma cimentação típica envolve:  a 

montagem das linhas de cimentação, circulação para condicionamento do poço, 

injeção do colchão de lavagem e/ou espaçador, teste das linhas de cimentação, 

lançamento do tampão de fundo, mistura da primeira pasta, mistura da segunda 

pasta, lançamento do tampão de topo e deslocamento com fluido de perfuração 

(NELSON, 1990). A figura 1 mostra um esquema simplificado de uma operação de 

cimentação. 
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Figura 1 Um esquema mostrando uma operação de cimentação de um poço de petróleo e 

alguns equipamentos e acessórios 

2.1.1 Histórico  

  

O primeiro uso do cimento em poço de petróleo ocorreu na Califórnia em 

1883, mas só a partir de 1903, parte do poço de petróleo começou a ser cimentada 

como forma de combater as infiltrações de água que podem levar a perdas, 

utilizando-se o cimento Portland em um processo manual de mistura com água, para 

obtenção de pasta de cimento (HALLIBURTON, 1998). 

Em 1905, Al Perkins funda o que seria, nos próximos anos, a maior empresa 

californiana na especialidade, e em 1910, patenteou o método de bombear a pasta 
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para o poço, com tampões metálicos à frente e atrás desta, para evitar 

contaminação, sendo deslocada por vapor, água ou fluido de perfuração (Nelson, 

1990). 

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 da especialidade e 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 (HALLIBURTON, 1998). 

Naquela época aguardava-se de 7 a 28 dias para o endurecimento do 

cimento. Mas, a partir de 1923, alguns fabricantes americanos e europeus de 

cimento passaram a produzir cimentos especiais para a indústria do petróleo (LIMA, 

2004). 

Em 1930 os poços eram cimentados com cimento acondicionado em 

sacos (como aqueles que são usados na construção civil) e 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 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.  

Devido a essa grande diversidade de aditivos, as propriedades das pastas 

de cimento podem ser controladas e, atualmente, as pastas se mantêm com 

trabalhabilidade a altas temperaturas e pressões, em geral 4h a partir desse tempo a 

pasta endurece rapidamente e as atividades no poço podem ser retomadas apenas 

de 8 h a 12 h após a execução da cimentação.  

2.1.2 Tipos de cimentação 

 2.1.2.1 Cimentação Primária 

 Denomina-se cimentação primária à cimentação de cada coluna de 

revestimento, levada a efeito logo após a sua descida no poço. A cimentação 

primária tem como objetivo colocar uma pasta de cimento não contaminada em 
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determinada posição no espaço anular entre o poço e a coluna de revestimento, de 

modo a se obter fixação e vedação eficiente e permanente deste anular durante toda 

a vida útil do poço. A figura 2 mostra os revestimentos relativos à cimentação 

primária, ou seja, as suas etapas. 

 

 

FIGURA 2: Cimentação Primária (Costa, 2004) 

 

 2.1.2.2 Cimentação Secundária  

A cimentação secundária trata de todas as operações que são realizadas no 

poço de petróleo após a cimentação primária. Essas operações são realizadas para 

corrigir erros da cimentação primária ou falhas que a bainha de cimento possa ter 

durante sua vida útil. Há três tipos de cimentação secundária: tampão de cimento, 

recimentação e compressão de cimento ou squeeze. 

 Os tampões de cimento consistem em bombear certo volume de pastas para 

o poço com o objetivo de tamponar um trecho do poço. São usados nos casos de 

perda de circulação, abandono definitivo ou temporário do poço, como base para 

desvios, compressão de cimento, impedir o fluxo de fluidos através de canhoneados 
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entre a formação e o interior do revestimento [Mota, 2003]. A figura 3 exemplifica um 

tampão de cimento. 

 

FIGURA 3: Tampão de cimento (COSTA, 2004). 

A recimentação é a correção da cimentação primária, quando o cimento não 

alcança a altura desejada no anular ou ocorre canalização severa. O revestimento é 

canhoneado em dois pontos. A recimentação só é feita quando se consegue 

circulação pelo anular, através do canhoneamento em dois pontos. Para possibilitar 

a circulação com retorno, a pasta é bombeada através de coluna de perfuração, 

dotada de retentor de cimento para permitir a pressurização necessária para a 

movimentação da pasta pelo anular. 

Por fim a compressão de cimento ou squeeze consiste na injeção forçada de 

pequeno volume de cimento sob pressão, que visa corrigir localmente a cimentação 

primária, sanar vazamentos no revestimento ou impedir a produção de zonas que 

passaram a produzir quantidade excessiva de água ou gás. Exceto em vazamentos, 

o revestimento é canhoneado antes da compressão propriamente dita [Nelson, 

1990]. 

A figura  4 (a) e (b) demonstram a falha na cimentação e o Squeeze de 

cimento para correção da respectiva falha. 
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Produção de água 

                            

Figura 5 (a) Produção excessiva de água e (b) Squeeze de cimento para correção da falha 

(FREITAS, 2010). 

  

2.2 GEOPOLÍMERO  

 Certos materiais cerâmicos, envolvendo ou não tratamentos térmicos de alta 

temperatura, são reconhecidamente materiais de elevada resistência ao desgaste e 

assinalável inércia química, permitindo-lhes atravessar praticamente incólumes as 

agressões do Tempo, embora apresentem sempre alguma insuficiência de 

tenacidade. [Orlinski, Guigon & Meyer, 1988].  

 Essa grande resistência ao desgaste fica evidenciada nos estudos de 

Malinowski et al., 1961 e 1979, onde  mesmo de baixo de condições iguais os 

cimentos modernos apresentam sinais mais claros de alteração quando comparados 

aos materiais cerâmicos.  

 Essa grande diferença de comportamento entre os cimentos antigos quando 

comparados com os seus equivalentes modernos, chamadas de cimento Portland, 

foi a principal motivação para os estudos de Viktor Gluskhovsky a partir dos anos 50 

no Instituto de Engenharia Civil de Kiev, na Ucrânia.  

 A conclusão dos trabalhos de Viktor levou à redescoberta de sistemas 

ligantes de base alcalina a partir de alumino-silicatos, que apresentavam 

propriedades apreciáveis e com um campo de aplicação muito próspero. Em 

paralelo na França e nos EUA Davidovits desenvolveu materiais cimentantes por 

a) b) 

Squeeze de 

Cimento 
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ativação alcalina de caulins os quais foram patenteados em 1976 e denominados de 

Geopolímeros. 

 Os geopolímeros resultam da condensação polimérica de alumino-silicatos e 

silicatos alcalinos originando estruturas poliméricas tridimensionais.  

 A Figura 5 representa um esquema de algumas estruturas geopoliméricas as 

quais podem ser usadas em uma grande variedade de aplicações.  

 

Figura 6 – Estruturas de geopolímeros (Davidovits, 1991) 

 As estruturas geopoliméricas consistem em tetraedros de alumínio e sílica 

interligados, alternadamente, pelo compartilhamento de todos os átomos de 

oxigênio. Uma estrutura polimérica de ligações Al-O-Si é assim formada e 

constituem os principais blocos de construção da estrutura geopolimérica, como 

pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 7 Estruturas tetraédricas geopoliméricas mostrando o número de coordenação IV dos 

átomos de alumínio(Davidovits, 1991). 

 

Termodinamicamente, as ligações Al-O-Al não são favoráveis, enquanto que 

algumas ligações Si-O-Si podem ocorrer. No entanto, tem sido demonstrado que em 

um sistema tetra coordenado, duas ligações Si-O-Al terão energia livre menor do 

que a combinação de uma ligação Si-O-Si e uma Al-O-Al. Devido ao número de 

coordenação do Al ser 4, outros cátions devem estar presentes na estrutura com o 

objetivo de manter a neutralidade estrutural, e isto geralmente é feito por Na+, K+, 

Ca2+, entre outros cátions metálicos. Ainda não está bem estabelecido se estes íons 
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simplesmente desempenham um papel de balancear cargas ou se estão ativamente 

ligados à matriz. Supõe-se que ambas as situações podem acontecer. Acredita-se 

que um sal de metal alcalino e/ou seu hidróxido seja necessário para dissolver a 

sílica e a alumina, bem como para a catálise da reação de condensação [Davidovits 

1982]. Em alumino-silicatos, o silício está sempre tetracoordenado, enquanto os íons 

alumínio podem estar tetra ou hexacoordenados. Então, pode-se esperar que o 

número de coordenação alumínio no material de partida tenha influência na sua 

dissolução e, eventualmente, na sua ligação com a matriz [Souza Santos, 1989].  

 Para a designação química de geopolímeros baseados em silico-aluminatos, 

o termo polisialato foi sugerido. Sialato é uma abreviação para silico-oxo-aluminato. 

Diversos mecanismos têm sido postulados para geopolimerização e muitos 

trabalhos têm confirmado que a dissolução dos materiais de partida é a principal 

etapa iniciadora da formação do geopolímero. A dissolução tem dois papéis, o 

primeiro é o processo necessário para a formação de espécies polisialato, e 

segundo, ela prepara ou ativa a superfície para reações que hipoteticamente 

contribuem de forma significativa para a resistência final da estrutura [Davidovits, 

1984].  

 Durante a síntese, os cátions de metais alcalinos desempenham um papel 

muito importante em ordenar as moléculas de água e depois solubilizar as espécies 

para começar o processo de geopolimerização que conduzirá à formação da 

estrutura. O tamanho do cátion, também, afeta a morfologia do eventual polímero, 

sendo o potássio responsável por um maior grau de condensação quando 

comparado ao sódio sobre as mesmas condições. A escolha do tipo de álcali a ser 

utilizado durante a síntese dependerá de muitos fatores, sendo o mais importante o 

tipo de material de partida a ser utilizado, bem como o objetivo final em termos de 

aplicação.  

 Segundo Davidovits, 1994, o geopolímero trata-se de uma adaptação 

moderna de processos de estabilização de solos cauliníticos ou lateríticos com cal 

[Ca(OH)2], feita pelos antigos Romanos e Egípcios na confecção de aglomerantes 

estruturais. A descoberta do geopolímero veio da necessidade de se obter polímeros 

não inflamáveis, o que seria possível na indústria pela introdução de grupamentos 

contendo fósforo. Por isso, um grupo francês de pesquisadores, coordenado por 

Joseph Davidovits (1972), iniciou suas pesquisas em busca de polímeros não 
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baseados em carbono. A idéia foi trabalhar com elementos geológicos constituídos 

por silício  utilizando baixa temperatura. A evolução das pesquisas nesta época foi 

prejudicada pela crise de petróleo, em 1973, pois o mercado financeiro não era 

favorável a investimentos. Davidovits continuou suas pesquisas sem investimentos e 

observou que era possível obter não só uma resina, mas também um material 

agregante e um cimento. Posteriormente, as pesquisas com geopolímeros foram 

orientadas em duas linhas: cimentos e materiais para imobilização de resíduos 

tóxicos [Marinho, 2004].  

 

 Materiais residuais como cinzas volantes, escória de forno e resíduos de 

minerais contêm quantidades suficientes de alumina e sílica reativas que podem ser 

usados como materiais de partida para reações de geopolimerização. Alguns 

trabalhos têm mostrado sínteses usando cinzas volantes, escória de forno, 

pozolanas, minerais contendo Al e Si e argilas (caulim e metacaulim). Deve-se 

considerar que dependendo do tipo e da natureza do material de partida usado, as 

propriedades físicas e químicas do geopolímero formado serão diretamente afetadas 

[Van Jaarsveld, et al, 2002]. 

 A nomenclatura para esses polímeros minerais no termo polisialato tem sua 

fórmula empírica dada por: Mn((-SiO2)2-AlO2)n.wH2O  sendo M um cátion e n o grau 

de polimerização. Quando z é igual a 1, o nome é polissialato (OS), z igual a 2, 

poli(sialato-siloxo) (PSS), e z igual a 3, poli(sialato-disiloxo) (PSDS).  

 A estrutura sialato, com razão SiO2/Al2O3 igual a 2, consiste de unidades 

funcionais compostas por tetraedros de Si(4Al), com alumínio em número de 

coordenação IV promovendo o cruzamento das cadeias poliméricas (Figura 7). 

 Este arranjo tridimensional com ligações cruzadas estabelece uma estrutura 

irregular de baixa mobilidade [Dias & Thaumaturgo, 2001]. Os geopolímeros são 

considerados análogos às zeólitas, entretanto sua estrutura é amorfa ou 

semicristalina [Davidovits, 1991].  
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Figura 8 Estrutura tridimensional do cimento geopolimérico. FONTE: Davidovits, 1994.  

 

  

 

2.2.1 Mecanismos de geopolimerização  

 

 A reação, a que se pode chamar geossíntese, manifesta-se em abundância 

na natureza e baseia-se na capacidade do alumínio induzir, por ativação alcalina, 

alterações químicas e cristalográficas numa estrutura de matriz silicosa. Do ponto de 

vista estrutural e considerando uma abordagem simples, a geossíntese consiste na 

transformação, num tempo muito curto, de uma estrutura plana como é a da caulinita 

(um filo-silicato constituído por camadas tetra e octaédricas), numa estrutura 

reticulada espacial característica dos tecto-silicatos, em que os tetraedros de Si e Al 

se ligam alternadamente, compartilhando os oxigênios [Davidovits, 1994].  

 A geopolimerização é um fenômeno exotérmico que pode ser esquematizado 

como o resultado da policondensação de monômeros, ainda hipotéticos, designados 

por orto-polisialatos (K-OS), o (sódio, potássio)-polisialato-siloxo [(Na, K)-PSS] e o 

potássio-polisialato-siloxo (K-PSS) são usados na fabricação dos materiais 

geopoliméricos [Davidovits, 1991].  

 O caráter exotérmico da reação geopolimérica pode ser  observado no estudo 

de X. Yao, et al, 2009, onde é apresentada uma curva calorimétrica da reação de 

geopolimerização iniciando logo após a adição do precursor, no caso especifico o 

metacaulim, na solução alcalina. 

 O mecanismo de formação de geopolímeros possui uma etapa de dissolução 

inicial, onde os anions de OH—, presentes na solução alcalina, atacam as ligações 
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Si-O e Al-O do precursor polimérico, destruindo a estrutura do metacaulim. Após a 

dissolução inicial há formação de oligômeros com a união de algumas espécies 

dissolvidas tais como OSi(OH)3−, Al(OH)4−, (OH)3–Si–O–Al–(OH)3 ( X. Yao, et al, 

2009). A figura 8 mostra esse comportamento. 

 

Figura 9 Esquema da reação de geopolimerização (X. Yao, et al, 2009)  

 

 Estas espécies dissolvidas reagem com os íons silicatos, também, já 

dissolvidos, e polimerizam por reações de condensação, formando um gel que é 

transformado na estrutura final, seja por outra dissolução e outro processo de 

cristalização, ou por um mecanismo do estado sólido,como proposto por Scrivener 
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para cimentos de escória ativados por álcalis [Marinho apud Van Jaarveld & Van 

Devender, 2004].  

 A fase gel é altamente reativa e, provavelmente, produzida principalmente 

pela copolimerização de espécies de alumina e sílica individuais, dissolvidas pelo 

hidróxido alcalino das fontes de sílica e alumina.  Desta forma, pode-se supor 

que a concentração de álcali, bem como o tamanho de partícula e a estrutura 

cristalina das fontes de sílica e alumina terão uma maior influência na eventual 

formação de gel via espécies dissolvidas [Marinho apud Van Jaarveld, et al, 2004]. 

No entanto, o mecanismo químico responsável pela dissolução e formação do gel 

não é completamente entendido. Mas, em muitos casos, a dissolução dos materiais 

de partida não é completa, até que a estrutura final endurecida seja formada. 

Pequenas quantidades de sílica e alumina presentes na superfície das partículas 

precisam tomar parte da reação para que a mistura total solidifique [Marinho apud 

Van Jaarveld & Van Devender, 2004]. 

 Durante a síntese, os cátions de metais alcalinos desempenham um papel 

muito importante na ordenação das moléculas de água e, depois, na solubilização 

das espécies para começar o processo de nucleação que conduzirá à formação da 

estrutura. O tamanho do cátion, também, afeta a morfologia do eventual cristal, 

sendo o potássio o responsável por um maior grau de condensação, quando 

comparado ao sódio, sob as mesmas condições. A escolha do tipo de álcali a ser 

utilizado durante a síntese dependerá de muitos fatores, sendo o mais importante o 

tipo de material de partida a ser utilizado, bem como o objetivo final em termos de 

aplicação [Marinho apud Van Jaarveld, et al, 2004].  

 

2.2.2 Matérias primas  

O termo caulim ou “china clay” deriva da palavra chinesa Kauling (colina alta) e se 

refere a uma colina de Jauchau Fu, ao norte da China, onde o material é obtido, há 

muito tempo [Balanço Mineral Brasileiro, 2001]. O caulim é o nome comercial dado a 

um tipo de argila, de coloração branca, composta principalmente do mineral caulinita 

[Grim, 1968]. É um dos mais importantes e provavelmente um dos seis minerais 

mais abundantes do topo da crosta terrestre (profundidade até 10 metros) [Balanço 

Mineral Brasileiro, 2001].  

Os maiores produtores mundiais são Inglaterra, Tchecoslováquia, 
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Alemanha, China, Estados Unidos da America, Franca, Índia e Rússia. No 

nosso país, existem depósitos de origem pegmatítica ou granítica no nordeste 

(Ceara, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia), Amazonas, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, 

todos em exploração industrial comercial, geralmente para cerâmica, borracha, 

papel e usos menores. 

 O caulim resulta da ação do intemperismo ou hidrotérmica sobre as rochas 

feldspáticas, sendo classificados em primários e secundários. Os primários ou 

residuais apesar de serem produtos de decomposição de rochas e conter grandes 

quantidades de restos da rocha matriz, tais como quartzo, mica e feldspato, são os 

que se encontram no lugar em que estava a rocha original. Os caulins secundários 

ou transportados são os que são transportados para outro lugar. Os argilominerais 

presentes nos caulins primários são caulinita e/ou haloista isolados ou de mistura 

em diversas proporções; nos caulins secundários, o argilomineral presente é 

geralmente a caulinita, figura 9, [Marinho, 2004]. 

 

Tetraedros 
de Si 

Octaedros 
de Al 

 

Figura 10 estrutura da caulinita 

Figura 11 Estrutura da caulinita 

 

 caulins são alumino-silicatos hidratados, cuja composição química aproxima-

se de Al2Si2O5(OH)4, o que corresponde a cerca de 50% de SiO2, 39,50% de Al2O3 e 

13,96% de H2O [Grim, 1968].  

 Muito embora muitos caulins, primários ou secundários, sejam 

suficientemente puros para uso industrial no estado bruto, a maioria deles deve ser 

refinada ou purificada por lavagem ou por outros processos de beneficiamento 

[Marinho, 2004]. O beneficiamento pode ser realizado a seco ou a úmido. O 
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processo a seco é mais simples e barato quando comparado ao úmido, porém o 

produto final de caulim possui qualidade inferior.  

 Como as propriedades do caulim ao final do processo são bem semelhantes 

às originais, esse processo somente deve ser empregado no caso de caulins que já 

possuam propriedades desejáveis de alvura, distribuição granulométrica e 

abrasividade (baixo teor de quartzo). O processo envolve as etapas de britagem, 

secagem, pulverização e classificação pneumática. Apesar da simplicidade desse 

processo, o beneficiamento a seco é menos empregado do que realizado por via 

úmida, uma vez que a maioria dos caulins na forma bruta não possui tais 

propriedades [Falcão & Paiva, 2006].  

 As impurezas do caulim tais como oxi/hidróxido de ferro, óxido de titânio, 

matéria orgânica, mica, feldspato e quartzo, podem ser removidas ou diminuídas a 

partir do beneficiamento a úmido. Inicialmente, a polpa do caulim é misturada a 

dispersantes para promover a desagregação das partículas. Em seguida, a 

suspensão dispersa passa pelo processo de desareamento, onde as partículas mais 

grossas (diâmetro acima de 44 mm) presentes no caulim são removidas. Após o 

desareamento, a suspensão de caulim é fracionada granulometricamente em 

partículas finas e grossas, empregando-se centrífugas. Na etapa seguinte, o 

alvejamento, os compostos de ferro e de titânio coloridos são removidos, a partir de 

processos como flotação, separação magnética e lixiviação (oxidante ou redutora). 

Os resíduos da etapa de alvejamento são, então, eliminados com o processo de 

filtração, seguido de secagem [Falcão & Paiva, 2006].  

 As argilas cauliníticas têm aplicações muito diversificadas. Além do uso 

amplamente conhecido para produção de produtos cerâmicos estruturais e na 

indústria de refratários. As argilas cauliníticas são também usadas como carga e 

como material de recobrimento de papéis; como carga ativa para borracha 

vulcanizada, plásticos e adesivos; como aditivo inerte para tintas, cosméticos, 

fertilizantes e drogas medicamentosas e como minério de alumínio. Na ausência da 

água, a caulinita apresenta elevada acidez superficial de Brönsted e de Lewis e é 

esta propriedade que a torna útil na produção de suportes catalíticos para indústria 

petroquímica [Gonçalves & Vasconcelos, 2000].  

 Para que a argila caulinítica possa desenvolver a atividade pozolânica existe 

a necessidade que a mesma sofra um processo de calcinação, em temperaturas 
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entre 500ºC e 800ºC, e posteriormente a moagem, visando diminuição da sua 

granulometria. Quando o processo de moagem reduz o tamanho das partículas a 

valores inferiores a 5μm, constata-se uma excelente atividade pozolânica, sendo 

denominado por alguns autores como metacaulim de alta reatividade. Esta 

capacidade pozolânica faz com que este material possa substituir parte do cimento 

no concreto com o objetivo de aumentar a sua durabilidade e a sua resistência 

[Souza & Dal Molin, 2002].  

Os caulins, quando tratados termicamente a temperaturas especificas, 

fornecem produtos com propriedades para uso industrial; são os chamados caulins 

calcinados. O caulim contém como principal mineral a caulinita, que quando 

aquecida, se transforma inicialmente em metacaulinita ate chegar à mulita, 

conforme Figura 10. Depois de calcinados entre 600 e 1100°C os caulins 

apresentam aplicações indústrias, como papel, PVC, borrachas, plásticos, 

selantes adesivos e também como agentes para polimento. 
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Figura 12 Transfomação termica da caulinita (Marinho, 2004) 

A calcinação a baixa temperatura é responsável pela desidroxilação da 

estrutura hexagonal da caulinita, originando um material amorfo aos raios X, 

denominado metacaulinita. O aquecimento posterior resulta na formação de 

estrutura tipo espinélio, chamada mulita primaria onde ocorre a separação de 

sílica, que cristaliza, subseqüentemente, na forma de mulita. 

Na metacaulinita, a rede Si-O permanece intacta, enquanto a rede Al-O se 

reorganiza. A metacaulinita é considerada material pozolânico por reagir bem com 

o óxido de cálcio, melhorando as propriedades mecânicas e resistência 

química do cimento Portland. 
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3. Metodologia experimental 

 

3.1 Materiais  

Os materiais utilizados como precursores das pastas geopoliméricas, nesse 

estudo, estão descritos na tabela 1, a seguir:  

Tabela 1 Materiais utilizados  

Material Procedência 

Metacaulim 
Metacaulim do Brasil, Indústria e Comércio LTDA 

 

Silicato de Potássio 
Diaton Mineração LTDA 

 

Hidróxido de Potássio 

 

VETEC 

 

Óxido de cálcio Cromoline Química Fina LTDA 
 

  

 Alguns desses materiais foram caracterizados inicialmente para poder processar 

o cálculo da composição das pastas. A Florescência de Raios-X do metacaulim e a 

titulação no silicato de potássio foram fundamentais para a determinação da 

composição química desses materiais e posterior cálculo das pastas de cimento. 

3.2 Metodologia  

 O fluxograma a seguir apresenta um resumo de todo metodologia utilizada no 

desenvolvimento desse trabalho. Nele é possível observar às caracterizações 

realizadas nas matérias primas e nas pastas curadas, além das caracterizações 

tecnológicas (API) que foram realizadas nas pastas para verificação da adequação as 

operações de cimentação.  
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3.2.1 Preparação e caracterização tecnológica das pastas 

 

3.2.1.1 Formulação  

 formulações das pastas geopoliméricas são calculadas baseadas em razões 

molares, as quais definem suas propriedades finais tais como tempo de pegar e 

resistência mecânica. As principais razões molares levadas em consideração na 

formulação das pastas são: SiO2/Al2O3, K2O/SiO2, K2O/Al2O3, H2O/K2O. Após a 

definição das razões molares a serem estudadas é que se pode determinar a 

quantidade de cada material de partida, silicato de potássio, metacaulim e hidróxido de 

potássio, a ser utilizado no preparo das pastas. Pois as quantidades de cada desses 

materiais dependem das quantidades relativas dos óxidos presentes nas suas 

composições químicas, sobretudo da composição do metacaulim, por essa ser a única 

fonte de alumínio nesse estudo. 

  Como variável de estudo uma nova razão molar foi acrescida à formulação das 

pastas, SiO2/CaO, de forma avaliar a influência da adição de cálcio nas pastas 

geopoliméricas à base de metacaulim. Onde esse cálcio foi introduzido na forma de 

óxido de cálcio na solução alcalina antes da mistura com o metacaulim. As 

composições das pastas estão apresentadas na tabela 2, abaixo. 
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Tabela 2 Formulação das pastas 

Razões Pura 0,05 0,10 0,15 

SiO2/Al2O3 3,5 3,5 3,5 3,5 

K2O/ SiO2 0,27 0,27 0,27 0,27 

K2O/ Al2O3 1,07 1,07 1,07 1,07 

CaO/ SiO2 --- 0,05 0,1 0,15 

H2O/ K2O 13,99 13,99 13,99 13,99 

 

  

3.2.1.2 Mistura das pastas 

Para efetuar a mistura das pastas utilizou-se um misturador Chandler modelo 

80-60, o qual é mostrado na Figura 11. A mistura foi realizada ligando-se o misturador, 

contendo a água de mistura, silicato de potássio, hidróxido de potássio e o óxido de 

cálcio, em velocidade baixa (4000 rpm ± 200 rpm), lançando-se o metacaulim, por meio 

de funil de colo curto, pela abertura central da tampa da jarra, e uma espátula em 15s, 

durante os quais a velocidade foi mantida constante. O tempo de adição foi controlado 

pelo temporizador do misturador. Após toda amostra ter sido ininterruptamente 

adicionada à água de mistura, deu-se continuidade a agitação em velocidade alta (12 

000 rpm ± 500 rpm) durante 35s, desligando-se, em seguida, o misturador (API RP 

10B). 
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Figura 13 Misturador de Palheta Chandler Modelo 80-60, com Controlador de velocidade 

 

3.2.1.3 Homogeneização das pastas 

 

 Imediatamente após a mistura das pastas, foi realizada a homogeneização, 

quando necessário, em um consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200, figura 

12. Para cada ensaio as pastas foram homogeneizadas por 20 minutos a uma rotação 

de 150 ± 15 rpm até a temperatura de 38°C. Ao final do tempo o equipamento foi 

desligado e as pastas foram conduzidas aos ensaios reológicos e perda de filtrado (API 

RP 10 B,). 
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Figura 14 Consistômetro atmosférico 

 

3.2.1.4 Ensaios reológicos 

 As propriedades reológicas das pastas formuladas foram determinadas 

através de um viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler modelo 3500 de 

acordo com a norma API RP 10B.  

 Depois de homogeneizadas por 20 minutos no consistômetro atmosférico, as 

pastas foram vertidas em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-se 

várias taxas de velocidade, 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 o de 10 segundos, mantendo-se a temperatura constante.  

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 (Gi). 

Desligou-se mais uma vez o motor por 10 min, no fim do qual o motor foi ligado, 

registrando-se a deflexão máxima observada (Gf) (API RP 10B).  

 

3.2.1.5 Ensaio de determinação de Filtrado 
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Para a realização deste teste, as pastas formuladas foram misturadas e 

homogeneizadas e em seguida, a pasta foi colocada em uma célula do Filtro-prensa 

Fann HPHT série 387 (Figura 13) Antes do fechamento da célula, foi colocada 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 RP 10 

B) 

 

 

Figura 15 Filtro Prensa Fann HPHT Série 387 

 

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 abaixo. 

                                              2/1

30 /)477,52( txxQQ t                                            
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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. 

 

3.2.1.6 Ensaio de resistência à compressão  

 

 Para a realização do ensaio de resistência à compressão, as pastas foram 

preparadas seguindo os procedimentos de pesagem e mistura e após esse 

procedimento as pastas foram vertidas em três moldes plásticos cúbicos com 50 mm 

de aresta com a ajuda de um bastão de vidro, para remoção de bolhas de ar 

aprisionadas.  A figura 14 representa o modelo dos moldes usados.  

 

Figura 16 Moldes Plásticos 

 Depois de fechados os moldes foram levados à cura em um banho termostático 

da Nova Ética modelo 500/3DE (figura 16), foram utilizadas três tempos de cura (24h, 3 

dias, 7 dias e 10 dias)  na temperatura de  (38°C). Após o tempo de cura os moldes 

foram retirados do banho e desmoldados, em seguida os corpos de prova foram 

enxutos e medidas as suas dimensões com um paquímetro. O ensaio dos corpos de 

prova foi realizado em uma maquina de ensaios universal Shimadzu Autograph modelo 

AG-I controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. (API RP 10 B,) 
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Figura 17 Banho Termostático 

 

 

Figura 18 maquina de ensaios universal Shimadzu Autograph modelo AG-I 

 

3.2.1.7 Ensaio de consistometria  

 

 Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme já mencionado, 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 
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uma pressão de 1900 psi (13,1MPa) e uma temperatura de 100 ºF (38 ºC), por um 

período de 22 min. Estes parâmetros foram mantidos constantes até o final do ensaio, 

ou seja, até a pasta de cimento atingir uma consistência de 100 Uc (API RP 10 B,). 

3.2.2 Caracterizações físico-químicas  

3.2.2.1 Difração de raios-X 

 As amostras foram caracterizadas por difração de raios X em um equipamento 

da Shimadzu modelo XRD-7000 utilizando-se uma fonte de radiação de CuK com 

voltagem de 30kV, corrente de 30 mA . Os dados foram coletados na velocidade do 

goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de contagem de 1,0 segundo por passo 

e coletados de 10 a 80º 2θ, utilizando o spin cm 120rpm para diminuir erros causados 

pela orientação preferencial. A interpretação qualitativa do espectro foi efetuada por 

comparação com padrões contidos no banco de dados JCPDS (ICDD-2002). O ensaio 

de Difração de raios X foi realizado para o metacaulim como também nas pastas 

curadas.  

3.2.2.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 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 na deposição de fragmentos dos 

corpos de prova sobre uma fita adesiva de carbono fixado no porta-amostra. 

3.2.2.3 Análise térmica: TG/DTG  

Para a análise termogravimétrica/termogravimétrica diferencial (TG/DTG) foram 

pesadas cerca de 3,5 mg da amostra. As amostras foram submetidas a uma razão de 

aquecimento de 10 oC.min-1 sob atmosfera de nitrogênio e temperatura de até 800 oC. 

O equipamento utilizado foi uma termobalança TGA 51 Shimadzu. Esta análise foi 

utilizada para determinar se existe mudança de estabilidade térmica das pastas com a 

adição de óxido de cálcio. 

3.2.2.4 Titulação do silicato 

O procedimento de titulação foi realizado conforme método enviado pela DIATOM 

ao Laboratório de Cimentos. Primeiramente, foi pesado 1,0 g de Silicato de Potássio 

em um Erlenmeyer. Em seguida, 100 mL de água destilada foram adicionados e 

agitados vigorosamente. Então, foram adicionadas 5 gotas do indicador vermelho de 
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Metila. A tiitulação foi realizada com ácido HCl 0,1N para a determinação da 

porcentagem de Óxido de Potássio (%K2O). Ao final da determinação da porcentagem 

de K2O foi adicionado 2,5 g de NaF à mesma solução, titulando-se a mesma com HCl 

1N para a determinação da porcentagem de SiO2 (%SiO2). 
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4. Resultados e discussão 

4.1 Caracterizações Físico-químicas  

4.1.1 Caracterização das matérias primas 

 4.1.1.1 Metacaulim 

 Para poder se calcular as formulações das pastas geopoliméricas uma das 

primeiras caracterizações que deve ser feita é Fluorescência de Raios-X, pois através 

dessa caracterização é possível saber a composição química do metacaulim, e como 

foi mencionada, anteriormente, a quantidade do metacaulim é sempre a primeira a ser 

calculada, pois esse material é a única fonte de alumínio.  

 Na tabela 3 está o resultado da fluorescência de raios X para o metacaulim 

utilizado durante esse estudo. É importante ressaltar que os resultados estão 

representados em equivalentes óxidos.  

Tabela 3 Caracterização por fluorescência de raios-X do Metacaulim 

Componentes % 

Al2O3 47,853 

SiO2 46,889 

Fe2O3 2,622 

SO3 1,548 

K2O 0,813 

 

 Difração de Raios-X 

   A análise de difração de raios X do material foi realizada com o objetivo de 

identificar as fases cristalinas e amorfas do material, pois para que a reação de 

geopolimerização ocorra é necessário que o metacaulim tenha um caráter amorfo.  Na 

figura 18 é mostrado o difratograma de raios X do metacaulim utilizado nas pastas 

geopoliméricas. 
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Figura 19 – Difratograma de raios-X do Metacaulim Onde: C = Caulinita 

 

 O material apresenta grande caráter amorfo, o que favorece a reação de 

geopolimerização. Porém, ainda foi possível a identificação da fase Caulinita, com 

picos em: 2Theta = 12,2964º; 19,7870º; 24,8660º e 26,5925º ilustrados no difratograma 

da figura 23 . A mesma base de dados proveniente do ICSD foi utilizada para a 

identificação desta fase, sendo (01-075-1593) o código da carta encontrada. 

 Infravermelho por transformada de Fourier FTIR 

A análise do ensaio de espectroscopia na região do infravermelho do 

Metacaulim apresentou as bandas características da caulinita. Os resultados obtidos 

experimentalmente estão ilustrados na figura 19 e tabela 4. Comparando com os 

valores obtidos por Z. Yunsheng et al., observou-se que não houve uma diferença 

significativa entre as bandas encontradas por Yunsheng e este trabalho. 
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Figura 20 Espectro na região do infravermelho – Metacaulim 

   

  

 Segundo Z. Yunsheng et al, a banda proeminente em 1036 cm-1 é referente à 

vibração simétrica da ligação Si – O. As bandas presentes em 901 cm-1 e 798 cm-1 são 

causadas pela vibração de estiramento da ligação Al – OH de coordenação 6 e a 

vibração de estiramento da ligação Al – O de coordenação, respectivamente. As 

principais bandas do espectro e as correspondentes ligações químicas estão listadas 

na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 Listagem das ligações químicas encontradas no Metacaulim 

Frequência (cm-1) Ligação química 

3693, 3653, 3622 OH- 
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3463 Água absorvida da atmosfera 

1036 Si – O (Vibração simétrica) 

901 Al – OH (Estiramento de coordenação 6) 

798 Al – O (Estiramento de coordenação 6) 

672 Si – O (Vibração de estiramento simétrico) 

535 Si – O – Al (vibração angular) 

470 Si – O (vibração angular plana) 

 

 

 4.1.1.2 Silicato de potássio 

 Titulação 

 

O teste de Titulação foi realizado com o Silicato de Potássio, com o objetivo de 

quantificar os seus componentes químicos: Óxido de Potássio (K2O) e Óxido de Silício 

(SiO2). O resultado da titulação do silicato de potássio está apresentado na tabela 5, 

proveniente da média de três ensaios repetidos. 

Tabela 5 Quantificação dos componentes do Silicato de Potássio 

Componentes % 

K2O 12,31 

SiO2 28,58 

Sólidos 40,89 

Umidade (H2O) 59,11 

 

Assim como a composição química do metacaulim a composição do silicato de 

potássio, obtida através da titulação, também foi utilizada no cálculo das pastas 

geopoliméricas.  
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4.1.2 Caracterização físico-química das pastas curadas 

Difração de Raios-X 

As analises de Difração de Raios-X tem como principal objetivo, nesse estudo, 

caracterizar possíveis mudanças estruturais nas pastas geopolimericas com a adição 

de cálcio na composição das pastas. A figura 20 apresenta os difratogramas referentes 

às pastas curadas a 38°C após 3 dias.  
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Figura 21 Difratograma de Raios-X das pastas com 3 dias de cura 

 

Pode se observar que com o aumento da razão molar CaO/SiO2 que houve uma 

diminuição do caráter amorfo das pastas, que pode ser constatado pela diminuição da 

difusividade dos difratogramas, quando há o aumento da razão molar, e principalmente 

pelo estreitamento e aumento de intensidade do pico que fica em torno de 25θ.  
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Essa resposta pode ser atribuída a uma aproximação entre as cadeias 

geopolimericas devido à capacidade do cátion do cálcio neutraliza as cargas negativas 

de duas cadeias diferentes (C.K. Yip, et al, 2007). 

Na figura 21 pode se observar os difratogramas das pastas com 10 dias de cura, 

onde se verifica a mesma tendência que ocorreu nas pastas com 3 dias de cura. 
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Figura 22 Difratograma de Raios-X das pastas com 10 dias de cura 

  

 Analise térmica 

 Na figura 22 estão as analises térmicas de todas as formulações estudadas com 

tempo de cura de 7 dias. As analises foram realizadas com o intuito de verificar a 

estabilidade térmica das pastas. É possível observar apenas um evento térmico e que 

as perdas de massa de todas as amostras giram entre 24 e 30%. 

 Pela temperatura em que ocorre a maior parte do evento pode-se atribuir essa 

perda de massa à água presente na pasta, proveniente do silicato de potássio, mas 
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vale salientar que nem toda a água presente na pasta é perdida, pois o percentual de 

água na pasta gira em torno de 35% da massa da pasta. 

 

 

Figura 23 Analise térmica das pastas geopolimericas com diferentes razões molares CaO/SiO2  e  

7 dias de cura. (a) Pura; (b) 0,05; (c) 0,1 e (d) 0,15 

  

Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 Na figura 23 estão as micrografias eletrônicas de varredura de todas as 

composições de pasta estudadas, todos as analises foram realizadas com fragmentos 

das pastas após o ensaio de resistência a compressão e todos com a idade de 7 dias, 

essas analises foram realizadas com o intuito de verificar se houve alguma mudança 

morfológica das pastas com a adição de cálcio na sua composição. 
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Figura 24 Microscopias eletrônicas de varredura  das pastas geopoliméricas com diferentes 

razões molares CaO/SiO2 (a) pura 7 dias (b) 0,05 7 dias (c) 0,1 7 dias (d) 0,15 7 dias 

Pode se observar que as pastas geopolimericas apresentam uma matriz densa e 

compacta, como pode ser visto nas quatro micrografias. As trincas que algumas das 

formulações apresentem podem ser justificadas, pois foram analisados fragmentos de 

corpos de prova após o ensaio de resistência.  

Na micrografia eletrônica referente à pasta com razão de 0,15 (d) no canto 

inferior esquerdo pode se observar uma região com uma textura diferente da 

apresentada em todas as outras regiões e das outras micrografias. Essa região pode 

ser visualizada da melhor forma na figura 24, onde foi empregado o aumento de 2000 

vezes nesse ponto da amostra.  
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Figura 25 Microscopia eletrônica de varredura da pasta com razão CaO/SiO2 de 0,15 com 7 dias e 

com aumento de 2000x 

Essa morfologia que difere da matriz geopolimérica apresentada pela pasta com 

razão CaO/SiO2 de 0,15 pode ser relacionada com o possível aparecimento da fase C-

S-H (silicato de cálcio hidratado) devido adição do cálcio as pastas geopolimericas. 

Esse fenômeno já foi mencionado no estudo de C.K. Yip, G.C. Lukey, J.S.J. van 

Deventer em 2004.  

Quando se compara a Micrografia Eletrônica  de Varredura  extraída do trabalho 

de C.K. Yip, G.C. Lukey, J.S.J. Van Deventer (Figura 25), com a do presente trabalho 

observa-se grande semelhança na textura, com a presença das duas fases coexistindo 

simultaneamente. Essa pode ser uma das justificativas para o aumento da resistência à 

compressão das pastas geopoliméricas.  
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Figura 26 Micrografia do trabalho de C.K. Yip, G.C. Lukey, J.S.J. van Deventer (A) Geopolímero 

com baixo teor de cálcio (B) CSH, com baixo teor de alumínio 

 

4.2 Caracterizações tecnológicas das pastas (API) 

 

4.2.1 Ensaios Reológicos 

 Todos os resultados dos parâmetros reológicos das pastas estudadas estão 

apresentados na tabela 6, a seguir. Todos os ensaios reológicos foram realizados 

após a mistura e homogeneização das pastas até a temperatura de 38°C, conforme 

mencionado anteriormente. 

 Tabela 6 Parâmetros reológicos das pastas 

 Pura 0,05 0,1 0,15 

Vp (Cp) 91,48 73,24 88,96 107,88 

LE(Lbf/100pe²) 5,04 3,75 3,66 4,35 

Gi (Lbf/100pe²) 4 4 3 4 

Gf (Lbf/100pe²) 14 9 7 13 

     

 Como pode ser observado a viscosidade plástica (Vp) segue uma linearidade a 

partir das pastas aditivadas com o óxido de cálcio, com o aumento da viscosidade com 
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o aumento da razão molar CaO/SiO2, esses valores iniciam-se menores do  que os da 

pasta pura, chegando a valores maiores que aqueles da pasta pura, com razão de 

0,15. A figura 26 mostra claramente este comportamento. 

 A viscosidade plástica é a resistência do fluido ao escoamento, que também 

pode ser entendido como o atrito entre as partículas dispersas e as moléculas do 

liquido (Machado, 2002). Levando em consideração a razão sólido/liquido, sendo os 

sólidos, o metacaulim e o óxido de cálcio e o líquido, que nesse caso foi considerado a 

da solução alcalina, silicato de potássio e hidróxido de potássio, pode se observar que 

a viscosidade plástica acompanha a razão sólido/líquido; fato este, observado 

nitidamente na tabela 7. 

Tabela 7 Razão sólido/liquido 

 Pura  0,05 0,1 0,15 

Razão S/L 0,45 0,44 0,49 0,51 
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Figura 27 Viscosidade plástica em função da razão CaO/SiO2 

 

 Outro fator que pode auxiliar na explicação do que ocorre com a viscosidade 

plástica é o fato de que o óxido de cálcio é considerado um óxido básico, para os 

silicatos líquidos, devido a sua carga elétrica igual a 2 e coordenação de 6 vizinhos. 

Sendo assim o cálcio, um modificador de rede que age de forma destrutiva por ser um 



Resultados e discussões 

Diego Brasil Ribeiro                                                                                                                                             44 

óxido básico, possui menor interação com o oxigênio conferindo assim uma maior 

mobilidade nos silicatos líquidos (Lúcio, 1981). Isso explica o porquê da redução de 

viscosidade plástica quando comparadas as composições de 0,05 e 0,10 com a pasta 

pura.  

 Na tabela 6 e na figura 27 estão apresentados valores de limite de escoamento 

para todas as composições estudadas. Segundo Machado, o limite de escoamento 

aumenta quando as forças entre as partículas aumentam, isto é, o aumento do 

potencial iônico, causando um aumento das forças eletrostáticas de interação entre as 

partículas dispersas  
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Figura 28 Limite de escoamento em função da razão CaO/SiO2 

  

 A mesma tendência de comportamento da viscosidade plástica pode ser 

observada para o limite de escoamento, onde há uma diminuição nos valores de limite 

de escoamento para as composições de 0,05 e 0,1 em relação à pasta pura. Esse 

comportamento provavelmente pode ser explicado pela diminuição nas forças de 

interação, devido à ação do cálcio que age quebrando as cadeias geopoliméricas 

(Lúcio, 1981). 

  Era esperado que com o aumento da razão o limite de escoamento continuasse 

diminuindo, porém após um valor mínimo o valor de limite de escoamento volta a subir, 

e esse comportamento é atribuído a aproximação das cadeias geopoliméricas, pois o 
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cálcio tem a capacidade de neutralizar as cargas de dois alumínios de cadeias 

diferentes (C.K. Yip, et al, 2007), fazendo com que esses fiquem mais próximas umas 

das outras aumentando assim as interações e conseqüentemente um aumento nos 

valores de limite de escoamento.  

 As forças géis são uma medida de resistência à retomada ao movimento após 

um tempo que a pastas permaneça parada, o gel inicial é medido após uma parada de 

10 segundos e o gel final após 10 minutos. 

 Assim como todos os outros parâmetros reológicos já discutidos aqui, os valores 

de gel inicial e final para todas as razões molares estão na tabela 6 bem como nas 

figuras 28 e 29 para gel inicial e gel final, respectivamente. Para os dois parâmetros o 

comportamento é muito semelhante, onde há uma diminuição com o aumento da razão 

molar até um valor mínimo, que corresponde à razão de 0,1 e depois os valores sobem 

para os dois parâmetros na razão molar de 0,15. 
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Figura 29 Gel inicial em função da razão Cao/SiO2 
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Figura 30 Gel Final em função da razão CaO/SiO2 

 

 

4.2.2 Filtrado 

  Os resultados para o ensaio de filtração estão apresentes na tabela 8 para as 

razões molares estudadas. Observa-se um aumento do volume de filtrado à medida 

que aumenta da razão molar, porem o valor de volume de filtrado diminui na pasta com 

a razão CaO/SiO2 de 0,15, ficando menor que na pasta padrão. 

Tabela 8 Volume de filtrado 

 Pura 0,05 0,1 0,15 

ml/30Min 97 116 122 76 

 

 O Comportamento pode ser melhor observado na figura 30, onde se verifica que 

os resultados de volume de filtrado seguem exatamente a tendência inversa observada 

nos parâmetros reológicos. Esse comportamento pode ser justificado pelo efeito de 

aumento de mobilidade de cadeias poliméricas devido à adição do óxido de cálcio, que 

é um óxido básico e atua dessa forma.  

 A mudança de comportamento para a pasta com razão molar CaO/SiO2 0,15, 

que possui um filtrado menor, pode ser justificado por ação de um fenômeno que 

ocorre de forma simultânea e concorrente que é a aproximação das cadeias 
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geopoliméricas o que reflete em uma melhor formação do reboco e conseqüentemente 

numa diminuição nos valores de volume de filtrado da pastas. 

0,00 0,05 0,10 0,15

0

20

40

60

80

100

120

 

 

V
o

lu
m

e
 d

e
 f
ilt

ra
d

o
 (

m
L

/3
0

m
in

)

Razao CaO/SiO
2

 

Figura 31 Volume de filtrado em função da razão CaO/SiO2 

 

4.2.3 Resistência a compressão  

 Na tabela 9, a seguir, estão resumidos os resultados médios das resistências a 

compressão para todas as composições nas idades estudadas. Todos os resultado 

foram expressos em MPa. Observa-se uma linearidade no comportamento da 

resistência à compressão das pastas, primeiramente relacionada às idades de cura, 

onde a resistência média cresce à medida que o tempo de cura aumenta como era de 

se esperar.  

Tabela 9 Resistência a compressão de todas as pastas (Mpa) 

 24 horas 3 dias 7 dias 10 dias 

Pura 11,59 12,81 13,58 14,01 

0,05 11,99 13,37 14,41 18,66 

0,1 12,84 14,52 15,84 20,4 

0,15 14,11 16,83 18,37 21,26 
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 A outro linearidade de comportamento que pode ser visto na figura 31 é o 

aumento da resistência com o aumento da razão CaO/SiO2, que provavelmente pode 

ser explicado por dois fenômenos que podem estar ocorrendo a partir da adição do 

cálcio, o primeiro é a formação de silicatos de cálcio hidratado ou silicatos aluminatos 

de cálcio hidratado (C.K. Yip, G.C. Lukey, J.S.J. van Deventer, 2004), que no cimento 

Portland também são responsáveis pelo aumento de resistência. O segundo fenômeno 

que possivelmente pode estar relacionado com o aumento de resistência é que 

diferentemente do que ocorre com os cátions de sódio e potássio geralmente usado e 

que apenas neutralizam uma carga negativa do alumínio, o cálcio, cátion com carga 

2+, pode neutralizar de uma só vez a carga de dois alumínios diferente (C.K. Yip, et al, 

2007). Esse feito pode ser comparado às ligações cruzadas que ocorrem em polímeros 

orgânicos, sendo assim deixando as cadeias geopoliméricas mais próximas umas das 

outras e mais fortemente ligadas o que reflete diretamente na resistência a compressão 

das pastas estudadas, quando se tem óxido de cálcio adicionado. 

24 horas 3 dias 7 dias 10 dias 

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

 

 

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 a
 c

o
m

p
re

s
s
a

o
 (

M
p

a
)

Idade de cura

 Pura

 0,05

 0,1

 0,15

 

Figura 32 Resistência à compressão das pastas em função da idade de cura 

 

4.2.4 Tempo de espessamento  

 O tempo de espessamento é uma das propriedades mais importantes para a 

cimentação de poços de petróleo, é esta propriedade a responsável pelo tempo de 

trabalhabilidade do qual os operadores vão necessitar para a realização de todo o 

trabalho de cimentação. Os resultados de 50Uc, que significa o tempo de 
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bombeabilidade, e 100Uc, que é o tempo de pega propriamente dito, estão 

apresentados na tabela 10. 

Tabela 10 Tempo de espessamento das pastas geopolimericas 

 50 Uc 100 Uc 

Pura 04h30min 04h37min 

0,05 04h47min 05h07min 

0,10 05h35min 05h46min 

0,15 04h39min 04h48min 

 

 Tomando o parâmetro de 100Uc como base, observa-se que o tempo de pega 

das pastas apresente comportamento semelhante ao de volume de filtrado, onde há 

um aumento no tempo de pega com o aumento da razão CaO/SiO2 até um valor 

máximo na razão de 0,1, porém, mesmo com o aumento da razão o valor do tempo de  

espessamento diminui chegando próximo ao valor da pasta pura.  

 Esse comportamento, assim como alguns outros apresentados, possivelmente 

poderá ser explicado pela ocorrência de dois fenômenos que ocorrem de forma 

simultânea e concorrente. O primeiro é o aumento de mobilidade que as cadeias 

geopoliméricas adquirem com a adição do cálcio, como já foi mencionado como causa 

da diminuição da viscosidade plástica. O segundo fenômeno que também já foi 

relatado com possível explicação para o comportamento das pastas é a aproximação 

das cadeias geopoliméricas devido à possibilidade do cálcio neutralizar as cargas de 

dois alumínios de cadeias diferentes.  

 Sendo assim para a pastas geopolimericas com razão molar CaO/SiO2 de 0,15 o 

segundo fenômeno passa a ser predominante e com isso o tempo de pega cai para 

tempos de pega próximo àquele da pasta pura. 
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5. Conclusões 

 Com base em tudo que foi exposto e discutido pode se concluir que: 

 O efeito de quebra das cadeias devido ao caráter básico do óxido de cálcio, 

para os silicatos líquidos, é predominante até a razão molar de 0,1 Cao/SiO, isso se 

reflete na diminuição dos parâmetros reológicos e aumento dos volumes de filtrado e 

tempos de espessamentos, conseqüência do aumento na mobilidade das cadeias.  

 Quando analisado as pastas com razão de 0,15 os comportamentos descritos 

acima se invertem, pois a partir dessa razão o fenômeno de aproximação das 

cadeias passa a predominar na reação de geopolimerização.  

 A explicação para o aumento de resistência à compressão pode ser o 

possível aparecimento da fase C-S-H, a mesma responsável pela resistência das 

pastas de cimento Portland.  
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