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RESUMO 

A cimentação de poços de petróleo é uma das etapas mais criticas 

durante a fase de perfuração de um poço, pois problemas durante a operação 

de bombeio da pasta e um preenchimento incompleto do espaço anular, entre 

o revestimento e a parede do poço, podem causar a perda do mesmo. 

Portanto, a pasta adotada na cimentação primária de um poço de petróleo deve 

ser calculada adequadamente para que sejam evitados estes problemas 

durante seu bombeamento. Ao se perfurar um poço em uma formação rochosa 

fraca requer-se, ainda, mais cuidado, pois, em geral, deve existir um limite de 

pressão hidrostática exercida durante a cimentação, para que não haja o 

colapso da formação. Com o objetivo de se realizar a cimentação de um poço 

cuja formação é fraca ou inconsolidada são empregadas pastas leves. Desta 

forma, neste trabalho foram utilizadas pastas com silicato de sódio e nano sílica 

em concentrações de 0,1; 0,4; 0,7 e 1,0 gpc, onde as pastas com nano sílica 

apresentaram os parâmetros reológicos superiores até a concentração de 0,7 

gpc e para a concentração de 1,0 gpc a pasta com silicato de sódio obteve os 

maiores valores, ficando acima dos limites estabelecidos para aplicação em 

campos, principalmente em poços com baixo gradiente de fratura, pois o 

aumento significativo da viscosidade pode resultar no incremento da pressão 

de bombeio em operações de recimentação. Além disto, não foi observado em 

decréscimo de resistência mecânica com aumento de concentração dos 

aditivos. Sendo possível utilização destes aditivos para formulação de pastas 

leves. 

Palavras-Chaves: Cimentação de poços de petróleo. Pasta leve. 

Estendedor. Silicato de sódio. Nano sílica. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

 
The oil wells cementing is a critical step during the phase of well 

drilling, because problems during the operation of slurry pumping and an 

incomplete filling of the annular space between the metal casing and the 

formation can cause the slurry loss. Therefore, the slurry adopted in primary 

cementing an oil well must be properly dosed so that these problems are 

avoided during its pumping. When you drill a well in a weak rock formation 

requires even more careful, because should be a limit of hydrostatic pressure 

exerted during cementation, that does not occur rock collapse. With the 

objective of performing the cementing of a well whose formation is weak or 

unconsolidated are employed lighter slurries. Thus, this study used slurries with 

sodium silicate and nano silica in concentrations of 0,1; 0,4; 0,7 e 1,0 gpc, in 

which  the slurries with nano silica showed the rheological parameters higher 

concentrations of up to 0.7 gpc and for concentration of 1.0 the slurry with 

sodium silicate obtained the highest values, remaining above the limits for 

application in fields, mainly wells with low fracture gradient, because a 

significant increase in viscosity may result in an increase in pressure pumping in 

operations of secondary cementations. Furthermore, there was no decrease in 

strength with increasing concentration of additive. Then, it is possible use of 

these additives to formulate Lighter slurry. 

Key-words: oil wells cementing. Lighter slurry. Extender; sodium 

silicate. Nano silica. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cimentação é uma operação essencial na construção de um poço de 

petróleo. Esta operação consiste em um trabalho de extrema importância para as 

fases de perfuração e completação do poço e tem um grande impacto sobre a sua 

produtividade. A função da cimentação é promover o isolamento completo e 

permanente de zonas produtoras localizadas atrás do revestimento, uma vez que a 

comunicação entre zonas produtoras de petróleo e zonas produtoras de gás e água 

é indesejável, por estarem relacionadas com a contaminação de aquíferos ou com a 

produção descontrolada de gás pelo anular (GUO, 2006; MARINHO, 2004; BACK e 

LILE, 1999).  

A operação cimentação envolve a cimentação primária e a cimentação 

secundária, onde a primária é a mais importante, por tratar-se da cimentação inicial, 

a qual preenche o anular, espaço entre o revestimento e a formação, com objetivo 

de fixação e vedação do anular. Esse tipo de cimentação é feita no momento em 

que é descido no poço um revestimento.  

É frequente a ocorrência de rachaduras e fraturas na bainha cimentícia, 

provocando perda de estabilidade mecânica e isolamento da zona. A fratura da 

bainha pode ocasionar migração de fluidos através das zonas adjacentes e ocorrer a 

produção de petróleo e gás através do espaço anular, provocando inevitável prejuízo 

econômico, atraso na produção e problemas ambientais (ROSA, 2006). Com a 

ocorrência de defeitos na cimentação primária, faz-se necessária a utilização das 

técnicas de cimentação secundária. A cimentação secundária é um tipo de 

cimentação corretiva, é dividida em: tampão de cimento (abandono, perda de 

circulação), squeeze (produção de água, gás, vazamentos), recimentação (quando o 

cimento não alcança altura desejada). 

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

muitos fatores operacionais e locais. A presença de zonas sensíveis, de formações 

pressurizadas ou aquelas com baixos gradientes de fratura devem ser consideradas 

antes de se realizar a cimentação. 

Para evitar esses problemas de cimentação, deve-se utilizar pastas com 

densidade correta, evitando desbalanceamento hidrostático e a entrada de fluidos na 

pasta. Em muitos casos, a seleção de densidade das pastas é indicada por fatores 

que estão além das simples pressões de poro e fratura (MARINHO, 2004; NELSON, 
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1990). Este problema pode estar relacionado ao deslocamento inadequado da pasta 

de cimento, pois este tem comportamento não newtoniano e necessita de uma 

pressão diferencial para fluir. Isso pode ocasionar vazios que proporcionam uma 

abertura para que ataques externos possam afetar a cimentação e incremento de 

pressão durante o bombeio da pasta de cimento que é maléfico para poços com 

formações frágeis.  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), na qual em operações de cimentação 

secundária em poços com baixo gradiente de fratura, as propriedades reológicas 

das pastas leves passam a ter significativa importância devido os espaços de fluxo 

serem mais restritos que o anular numa operação de cimentação primária, e 

consequentemente o incremento de pressão nestas operações são maiores. 

Na realização da cimentação de um poço cuja formação é fraca ou 

inconsolidada, empregam-se pastas leves. Neste caso, o objetivo deste trabalho foi 

obter e avaliar o comportamento destas pastas com baixas densidades (leves), na 

qual os aditivos mais utilizados são os estendedores, pois permitem a obtenção de 

um maior rendimento da pasta, resultando em pastas mais leves. Os estendedores 

são divididos basicamente em três categorias: estendedores de água, materiais de 

baixa densidade e gases (LIMA, 2007). Os estendedores de água funcionam por 

absorção de água (argilas, como a bentonita, ou produtos químicos, como silicatos). 

Os estendedores de materiais de baixa densidade agem pela adição de agregados 

de densidade baixa como pozolana, perlita, gilsonita. Os principais estendedores de 

gases são o nitrogênio e microesferas cerâmicas para criar pastas 

excepcionalmente leves. 

Desta forma, este trabalho teve a finalidade específica de comparar a 

eficiência dos estendedores de silicato de sódio e nano sílica, como também, se 

estimar a melhor concentração experimental de cada um deles; além de se verificar 

através das propriedades das pastas, obtidas a partir dos ensaios, se é possível a 

aplicação desses aditivos nas pastas de cimentos para o campo, sem trazer 

prejuízos secundários, como por exemplo, aumento significativo da viscosidade, o 

que pode resultar no incremento da pressão de bombeio em operações de 

recimentação. 
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2. APECTOS TEÓRICOS 

2.1 Cimento Portland 

2.1.1 Generalidades 

 

O cimento Portland tem sido utilizado pelo homem há quase dois séculos 

e se mostra como um dos materiais mais consumidos pela humanidade  (1964 apud 

MEHTA e MONTEIRO, 1994). 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), também é o material mais utilizado para 

cimentação de poços. 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, 2007). 

 

 

2.1.2 Conceitos 

 

O cimento portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, 

aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, 

mesmo que seja novamente submetido à ação da água, o cimento portland não se 

decompõe mais. Hoje, o cimento Portland é definido 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) (API, 2000 (a)). 

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. 
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O processo de fabricação do cimento consiste em retirar o calcário da 

jazida, levá-lo ao britador para diminuir seu tamanho e misturá-los a argila. Em 

seguida, a mistura é levada a um moinho de bolas para gerar um pó bem fino 

(farinha de cru). Esse pó é bombeado até os silos onde é feito o balanceamento das 

proporções adequadas à produção do cimento por meio de peneiras. Após o 

processo de balanceamento, o pó é colocado em um forno rotativo até uma 

temperatura de cerca de 1450 °C, fornecendo uma energia necessária às reações 

químicas de formação do clínquer de cimento. Ao sair do forno, o clínquer é 

resfriado para manter as características físico-químicas do produto final e, em 

seguida, o mesmo é moído juntamente com o sulfato de cálcio. O resultado desta 

última moagem é o cimento pronto para ser comercializado (SANTOS JÚNIOR, 

2006; NELSON, 1990). 

Na Figura 2.1 se tem um esquema bem simplificado do processo de 

fabricação do cimento Portland (KIHARA e MARCIANO, 1995). 

 

 

Figura 2.1 - Processo de fabricação do cimento Portland 

(KIHARA e MARCIANO, 1995). 

 

 

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 
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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). 

 

 

2.1.3 Composição Química 

 

As reações químicas ocorrem no interior no forno rotativo, a partir da 

mistura do calcário, que é constituído basicamente por carbonato de cálcio (CaCO3), 

além de magnésio, silício, alumínio ou ferro, e da argila, que é constituída por 

silicatos contendo alumínio e ferro, sob altas temperaturas. 

Primeiramente, ocorre a evaporação da água livre em temperaturas abaixo 

de 100 °C. Posteriormente, a partir de 340 °C, tem-se início a decomposição do 

carbonato de magnésio (MgCO3), cujo óxido de magnésio, gerado desta reação, não 

se combina com os demais óxidos. A reação de decomposição do MgCO3 ocorre na 

forma da equação 1 (SANTOS JÚNIOR, 2006): 

 

)(2)()(3 GSS COMgOMgCO   (1) 

 

A decomposição do carbonato de cálcio, só acontece acima de 805°C e 

atinge o seu ponto crítico em 895 °C. Existe um grande consumo de energia para a 

realização desta decomposição, que acontece na forma da equação 2 

(SANTOS JÚNIOR, 2006): 

 

3( ) ( ) 2( )S S GCaCO CaO CO   (2) 

 

Na realidade, a primeira reação de formação do clínquer (clinquerização) 

ocorre em 550 °C, com a perda de água da argila e com o surgimento das fases 
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silicatos. Entretanto, o silicato de dicálcico (Ca2.SiO4) tem sua formação e pode ser 

expressa na equação 3 abaixo (GOTHENBURG, 1997). 

 

422 SiOCa2  SiOCaO  (3) 

 

O silicato dicálcico (C2S) também conhecido como belita, isto é, o C2S 

com dopantes a base de óxidos provenientes da matéria-prima e se apresenta de 

três formas diferentes, ou seja, ortorômbico, trigonal e cúbico, que acontece durante 

o resfriamento, ou seja, o α-C2S, que se forma em 1450 °C, transformando-se em β- 

C2S e, em cerca de 670 °C, transformando-se em γ- C2S. As estruturas estão 

representadas na Figura 2.2 e Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.2 - Estrutura cristalina do C2S (ortorrômbica) (MUMME, 1995). 
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Figura 2.3 - Estrutura cristalina do C2S (hexagonal) (PEREZ-MENDES, 1984). 

 

 

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

frequentemente, 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. 

O silicato tricálcico, cuja abreviação é C3S, só inicia sua formação entre 

1250 °C e 1450 °C, originado da seguinte reação, representado pela equação 4. 

 

5342 SiOCaCaOSiOCa   (4) 

 

O C3S é o principal composto do clínquer, também conhecido como alita, 

ou seja, dopado com óxidos. Este composto se apresenta na forma de hábito 

cristalino hexagonal (TENÓRIO et al., 2003). O silicato tricálcico (Ca3SiO5, C3S ou 

alita) apresenta forma hexagonal quando observado em microscópio. 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 
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torna o clínquer defeituoso e, consequentemente, gera cimento com desempenho 

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

do cimento, pois reage rapidamente com a água provocando uma imediata liberação 

de calor e elevada resistência inicial (1 a 28 dias). Sua hidratação começa em 

poucas horas e desprende quantidade de calor inferior ao C3A. Cimentos de alta 

resistência inicial geralmente têm maior percentual deste componente. O tempo 

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

Em conjunto com a formação dos silicatos, ocorre o surgimento fase 

intersticial do cimento, o ferroaluminato tetracálcico (Ca4Al2Fe2O7) e o aluminato 

tricálcico (3Ca3.Al2O4), cujas abreviaturas são, respectivamente, C4AF e C3A. Estas 

reações de formação ocorrem por volta de 1300 °C e podem ser expressos pelas 

equações 5 e 6 (SANTOS JÚNIOR, 2006): 

  

)6(4

)5(3

72243232

42332

OFeAlCaOFeOAlCaO

OAlCaOAlCaO




  

 

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. 

O aluminato tricálcico apresenta-se na forma cúbica, mas, durante o 

resfriamento, surgem fases intersticiais amorfas (NELSON, 1990). Este composto é 

de grande importância, pois atua como retardador de pega. 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. A característica principal é a resistência à 

compressão, sendo responsável pela coloração cinzenta do cimento, devido à 

presença de ferro (HALL e SCRIVENER, 1998). 

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. 
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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 no início 

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

dependência resulta em propriedades indesejáveis ao cimento, como baixa 

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

calor de hidratação. Um cimento de alta resistência aos sulfatos deve ter menos de 

3 % de C3A, para aumentar a resistência aos sulfatos e evitar a pega prematura nas 

condições de poço. (MEHTA e MONTEIRO, 2001) 

As reações de clinquerização só se completam no resfriamento, onde 

pode ocorrer o retorno do óxido de cálcio (CaO – cal livre) (HALL e SCRIVENER, 

1998; NELSON, 1990), com exemplo, na  reação abaixo: 

 

CaOSiOOCaSiOCaO  422 ..3  (7) 

 

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 (FREITAS, 2010). 

Além dos compostos principais citados acima, existem compostos 

secundários, como MgO, TiO2, MnO2, K2O e Na2O; estes não representam mais do 

que uma pequena porcentagem de massa de cimento, mas os álcalis (Na2O e K2O) 

podem acelerar a pega do cimento, estão na forma livre e como dopante nos C2S e 

C3S do cimento. Também, percebe-se que estes óxidos secundários influenciam na 
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taxa de crescimento da resistência à compressão do cimento (SANTOS JÚNIOR, 

2006). 

A magnésia 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 periclásio. A magnésia que fica em solução sólida nos 

compostos de clínquer não é prejudicial. Entretanto, aquela precipitada como 

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

anos e, com o aumento de volume, provoca fortes tensões internas em uma 

estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado rapidamente faz com que o MgO 

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

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

seu teor está acima de 4 %. 

Na Tabela 2.1, apresenta-se um resumo da composição, constituição, 

fórmula, símbolo e percentagem em massa dos compostos do cimento Portland. 

 

Tabela 2.1 - Compostos principais do cimento Portland 

Composto Constituição Fórmula Símbolo % em massa 

Silicato tricálcio 3CaO. SiO2 Ca3SiO5 C3S 50 – 70 

Silicato dicálcio 2CaO. SiO2 Ca2SiO4 C2S 15 – 30 

Aluminato tricálcio 3CaO. Al2O3 Ca3Al2O6 C3A 5 – 10 

Ferroaluminato de 

Cálcio 
4CaO. Al2O3. FeO3 C4(Al/Fe)O5 C4AF 5 – 15 

 

 

2.1.4 Classificação dos Cimentos 

 

Tratando-se da variedade de cimentos Portland, encontram-se no 

mercado vários tipos de cimento em função dos compostos que são empregados na 

sua fabricação. Os cimentos utilizados no Brasil são normalizados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são classificados em dois grandes grupos: 
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 Cimentos de uso geral para emprego na construção civil; 

 Cimentos especiais para cimentação de poços de petróleo. 

 

A diferença entre os cimentos de uso geral e os destinados para 

cimentação de poços de petróleo está associada ao controle adotado no processo 

de fabricação e aos teores dos quatro componentes básicos do cimento Portland 

anidro, a saber, C2S, C3S, C3A e C4AF. Observe-se que as classes de cimento 

Portland especificadas pela API não se referem a cimentos diferentes dos 

especificados pelas normas americanas ou brasileiras. Alguns destes cimentos, 

inclusive, se enquadram nas classes da API (NELSON, 1990; THOMAS, 2001). 

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; 2.4 e 2.5), 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). 

 

Tabela 2.2 - Classes de cimento Portland destinados a poços de petróleo 

normalizados pela API (NELSON et al., 1990) 

Classe 
API 

Composição potencial 
típica das fases (%) 

 
Superfície 

específica (m²/kg) 
Intervalo de profundidade 

recomendado (m) 
C3S  C2S  C3S C4AF 

A 45 27 11 8 160 0,0 – 830,0 

B 44 31 5 13 160 0,0 - 1 828,8 

C 53 19 11 9 220 0,0 - 1 828,8 

D 28 49 4 12 150 1 828,8 - 3 048,0 

E 38 43 4 9 150 3 048,0 - 4 267,2 

F - - - - - 3 048,0 - 4 876,8 

G 50 30 5 12 180 0,0 - 2 438,4 

H 50 30 5 12 160 0,0 – 2 438,4 

J - - - - - 3 657,6 - 4 876,8 
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 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 1.828 m, quando é requerida moderada 

resistência aos sulfatos; 

 Classe C – também para poços de 1.828 m, quando é requerida alta resistência 

inicial; 

 Classe D - Para uso em poços de até 3.048 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevadas e altas pressões; 

 Classe E – para profundidades entre 3.048 m e 4.267 m, sob condições de 

elevadas pressões e temperaturas; 

 Classe F – para profundidades entre 3.048 m e 4.877 m, sob condições de 

pressão e temperatura extremamente altas; 

 Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2.438 m. 

Como têm composição compatível com aceleradores ou retardadores de 

pega, estes podem ser usados em todas as condições dos cimentos classes 

A até E. As classes G e H são as mais utilizadas atualmente na indústria do 

petróleo, inclusive no Brasil; 

 Classe J – para uso em profundidades de 3.658 m até 4.877 m, sob condições 

de pressão e temperatura extremamente elevadas. 

 
Na Tabela 2.3 apresenta a classificação e características dos tipos de 

cimento.  
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Tabela 2.3 - 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 2.4 - 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 2.5 – 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 

 

 

Nas Tabelas 2.6 e 2.7 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 2.6 - 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 @ 52 ºC (125 ºF) 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 (80 ºF)    

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 @ 52 ºC (125 ºF)    

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 2.7 - 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 % 

 

 

2.1.5 Hidratação do Cimento  

 

Na medida em que se adiciona água ao cimento Portland tem-se quase 

que instantaneamente, o início de uma série complexa de reações de dissoluções e 

a formação de novas fases hidratadas. Após algum tempo, em função da trama 

estabelecida por essas novas fases geradas, obtém-se um produto de apreciável 

resistência mecânica, cujos campos de estabilidade envolvem via de regra 

temperaturas superiores a 1000 ºC, em novas fases hidratadas estáveis sob 

condições ambientes (UCHIKAVA, 1986). 

O cimento Portland foi desenvolvido, acidentalmente, para ser empregado 

em temperaturas próximas à temperatura ambiente (5 ºC a 40 ºC). Sob tais 

condições, ou seja, temperatura ambiente, o cimento Portland se hidrata e gera os 

produtos constantes da Tabela 2.8, portanto um fator importante quando se lida com 

o bombeio de pastas de cimento Portland em poços de petróleo refere-se às suas 

reações de hidratação em temperaturas elevadas (GARBOCZ, 1994). 
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Tabela 2.8 - Principais produtos da hidratação do cimento Portland em ordem de 

importância. 

Fase Simbologia 
da indústria 
do cimento 

Massa 
específica 

[g/cm³] 

Volume molar 
[cm³/mol] 

Silicato cálcico hidratado C-S-H 1,85 124,0 

Hidróxido de cálcio CH 2,24 33,1 

Etringita C6AS3H32 1,75 715,0 

Monossulfato C4ASH12 1,99 313,0 

Hidrogranada C3AH6 2,52 150,0 

Hidróxido de ferro FH3 2,20 95,2 

 

 

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 

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

minutos iniciais até cerca de 4 h após a mistura (JOLICOUER e SIMARD, 1998; 

HANEHARAS 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). 

A estabilidade do processo de pega é governada 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 
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(Van der Walls) com o termo repulsivo (força coulombiana), de acordo com a Figura 

2.4. 

 

 

Figura 2.4 - Potencial de interação em função da distância entre partículas 

(GRIESSER, 2001) 

 

 

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

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

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

como mostrada na Figura 2.5 e Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.5 - Micrografia Eletrônica de Varredura do cimento após 3 h de hidratação 

(METHA e MONTEIRO, 2001). 
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Figura 2.6 - Micrografia Eletrônica de Varredura do cimento após 10 h de hidratação 

(METHA e MONTEIRO, 1994). 

 

 

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

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

A hidratação do cimento Portland depende de vários fatores e as 

condições em que a mesma ocorre determina boa parte do comportamento à 

fissuração da pasta endurecida. A adição de sulfato de cálcio, que tem a função de 

controlar a pega do cimento Portland, atua retardando a reação do C3A, que é a fase 

que apresenta cinética mais rápida. Quando em contato com a água, o sulfato de 

cálcio forma uma película de etringita ao redor do C3A que funciona como uma 

blindagem, evitando que o mesmo se hidrate rapidamente. Com o passar do tempo, 

como a etringita é expansiva, a película é rompida e a água volta a entrar em 

contato com o sulfato de cálcio restante, até que este seja totalmente consumido, 

quando então a água irá reagir com o C3A, gerando as fases hidrogranada e 

monossulfato hidratado, conferindo rigidez à pasta (MORELLI, 2001). 

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

(C2S) ocorrem simultaneamente, produzindo silicato de cálcio hidratado (CSH) e 

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

BILLINGHAM et al., 2005).  

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

acontecer simultaneamente, mas 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 
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hidratação destes compostos é que garante a resistência da pasta de cimento 

portland (NELSON, 1990). 

 

a) Reação de hidratação do silicato tricálcico (alita) 

 

O silicato tricálcico se hidrata conforme a seguinte reação, segundo 

MEHTA e MONTEIRO (1994); NEVILLE (2002). 

1) Segundo simbologia da indústria do cimento: 

 

2 C3S + 6 H => C3-S2-H3 + 3 CH (8) 

 

2) Substituindo pela simbologia da química, tem-se: 

 

2 [(CaO)3 SiO2] + 6 H2O => (CaO)3 . (SiO2)2 . (H2O)3 + 3 [CaO . H2O] (9) 

 

b) Reação de hidratação do silicato dicálcico (belita) 

 

1)  Segundo simbologia da indústria do cimento: 

 

2 C2S + 4 H => C3-S2-H3 + CH (10) 

 

2)  Substituindo pela simbologia da química, tem-se: 

 

2 [(CaO)2 SiO2] + 4 H2O => (CaO)3 . (SiO2)2 . (H2O)3 + CaO . H2O (11) 

 

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. (SANTOS JUNIOR, 2006; SALHAN et al., 2003; 

GRIESSER, 2001; AÏTCIN, 2000). 

O C-S-H é responsável pelas propriedades hidráulicas do cimento e é o 

grande responsável pela resistência mecânica do cimento, que possui estrutura 
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praticamente amorfa (Figura 2.7). Já a Portlandita (CH) possui morfologia bem 

definida, de forma cristalina e prismática, com tendência à forma hexagonal, como 

mostra a Figura 2.8. 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 2.7 - Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase  

C-S-H (LIMA, 2004). 

 

 

 

Figura 2.8 - Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase 

Portlandita (LIMA, 2004). 
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c) Reação de hidratação do aluminato tricálcico (celita) 

 

1)  Segundo simbologia da indústria do cimento: 

 

C3A + 6 H => C3AH6 (12) (hydrogarnet ou hidrogranada) 

 

2)  Substituindo pela simbologia da química, tem-se: 

 

3 (CaO) Al2O3 + 6 H2O => (CaO)3 Al2O3 (H2O)6 (13) 

 

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, portanto tornou-se praticamente obrigatório, na indústria do 

cimento, a adição de sulfato de cálcio para retardar a sua hidratação. 

(NELSON,1990). 

A etringita apresenta morfologia fibrosa com longas agulhas hexagonais 

(TAYLOR, 1997), de acordo com a Figura 2.9, abaixo. 

 

 

Figura 2.9 - 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 
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Fe, o ferroaluminato de cálcio e sulfoaluminato de cálcio, que podem acelerar a 

hidratação dos silicatos. 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). 

 

 

2.1.6 Reação Pozolânica 

 

Pozolanas são materiais que contem sílica ou sílica e alumina, que 

possuem pouco ou nenhum valor cimentício, mas, quando, finamente divididos, na 

presença de água, reagem com hidróxido de cálcio gerando produtos com 

propriedades cimentíceas. As reações que ocorrem entre pozolanas e o hidróxido de 

cálcio são denominadas reações pozolânicas (MIRANDA, 2008). 

Na reação pozolânica, os vários íons da pozolana são dissolvidos pelo alto 

valor de pH ocasionado pela hidrolise do hidróxido de cálcio. Os íons Ca+2 reagem 

com os íons dissolvidos da pozolana formando silicatos de cálcio e aluminatos de 

cálcio hidratados. Enquanto os aluminatos de cálcio hidratados precipitam na 

solução dos poros, os silicatos de cálcio hidratados precipitam sobre as partículas da 

pozolana, que, após um determinado tempo, tornam-se totalmente cobertas com os 

produtos hidratados. As reações pozolânicas, que inicialmente são do tipo 

dissolução – precipitações passam a ser governadas pela difusão dos íons Ca+2 e 

OH- através da camada do produto hidratado (reações topoquímicas) (TAYLOR, 

1997). 

 

 

2.2 Cimentação de Poços de Petróleo 

A exploração de poços de petróleo foi iniciada no século XIX, através da 

execução e colocação em funcionamento de um poço com 21 m nos Estados Unidos 

em 1859 (PETROBRAS, 1976; THOMAS, 2001). Este poço, localizado na cidade de 

Tittusville, foi perfurado pelo Coronel Edwin L. Drake, mas só a partir de 1903, parte 

do poço começou a ser cimentada como forma de combater as infiltrações de água 

que podem levar a perda do mesmo, utilizando o cimento Portland em um processo 
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manual de mistura com água, para a obtenção da pasta de cimento 

(HALLIBURTON, 1998). 

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 à 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 da 

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. A esta época aguardava-se de 7 a 28 dias para o endurecimento 

do cimento (HALLIBURTON, 1998). 

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

cimento passaram a produzir cimentos especiais para a indústria do petróleo, com 

alta resistência inicial. Com o advento dos aditivos químicos, o tempo de pega foi 

sendo paulatinamente reduzido (72 h até 1946; 24 h a 36 h a partir de 1946) e outras 

propriedades da pasta de cimento foram controladas. 

Atualmente, as pastas podem se manter com trabalhabilidade por certo 

tempo, a altas temperaturas e pressões (4 h em geral), permitindo seu bombeio em 

poços profundos verticais e/ou direcionais. A partir desse tempo a pasta endurece 

rapidamente e as atividades no poço podem ser retomadas com apenas 12 h e até 8 

h após a execução da cimentação. 

Uma visão geral sobre o processo de perfuração e cimentação pode ser 

visto na Figura 2.10 seguinte. A figura apresenta alguns conceitos básicos da 

perfuração e cimentação, que são a perfuração, a colocação da tubulação de 

revestimento e a cimentação propriamente dita. 
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Figura 2.10 - Esquema de perfuração, colocação da tubulação e cimentação de um 

poço de petróleo. 
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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 sequencia 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).  

As pastas de cimento contidas na unidade de cimentação são colocadas 

por bombeio pelo interior da própria tubulação de revestimento. Este caminho ocorre 

em “U”, havendo um diferencial de pressão entre o interior da coluna e o anular que 

favorece a subida do fluido de perfuração e da pasta de cimento. A pressão 

experimentada pela pasta durante o seu bombeio é igual à pressão hidrostática mais 

a pressão de bombeio, e pode ser tão alta quanto 150 MPa (TAYLOR, 1997). Na 

Figura 2.11 é possível notar que a trajetória do poço não é perfeitamente vertical. 

Muitas vezes, é necessário desviar a trajetória do poço, uma técnica conhecida 

como poço direcional. Está técnica permitem atingir formações produtoras que 

estejam abaixo de localizações inacessíveis como rios, lagos, cidades, etc; a técnica 

permite ainda, desviar acidentes geológicos (como salinas e falhas), perfurar vários 

poços de um mesmo ponto (como plataformas marítimas) e outros. 
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Figura 2.11 - Esquema mostrando uma operação de cimentação de um poço de 

petróleo direcional e alguns equipamentos e acessórios (DOWELL SCHLUMBERGE, 

1984). 
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2.2.1 Tipos de Cimentação 

2.2.1.1 Cimentação Primária 

 

A cimentação primária está relacionada às etapas de colocação dos 

diversos tubulações de revestimento. À medida que o poço é perfurado, vão-se 

introduzindo as tubulações de revestimento com diâmetros decrescentes até, 

dependendo do poço, se colocar o liner, que é a última tubulação de revestimento. 

Assim, denomina-se cimentação primária à cimentação de cada tubulação de 

revestimento, levada a efeito logo após a sua descida no poço. Seu objetivo básico é 

colocar uma pasta de cimento não contaminada em determinada posição no espaço 

anular entre o poço e a tubulação de revestimento, de modo a se obter estabilidade 

e estanqueidade suficientes do anular para que não sejam necessárias operações 

secundárias de correção do poço. Estas operações são executadas em todas as 

fases do poço, sendo previstas na programação do mesmo. A Figura 2.12 detalha os 

tipos de revestimento numa cimentação primária. 

 

 

Figura 2.12 - Tipos de revestimento numa cimentação primária (COSTA, 2004) 

 



46 

 

 

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 altas 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 

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, entre outros (SANTOS JÚNIOR, 2006; PELIPENKO e FRIGAARD, 

2004). Na Figura 2.13 observa-se um caso típico de falha de cimentação. 
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Figura 2.13 - Esquema de poço com falha de cimentação (DOWELL 

SCHLUMBERGER, 1984) 

 

 

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. 

 

 

2.2.1.2 Cimentação Secundária 

 

Trata-se de todas as operações que são realizadas no poço após a 

execução da cimentação primária. Geralmente essas operações são realizadas para 

corrigir deficiências resultantes de uma operação de cimentação primária mal 

sucedida. A decisão quanto à necessidade ou não da correção da cimentação 
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primária é uma tarefa de grande importância, pois o prosseguimento das operações, 

sem o devido isolamento hidráulico entre as formações permeáveis, pode resultar 

em danos ao poço. A necessidade de execução de uma cimentação secundária é 

realizada por meio de ensaios não destrutivos de perfilagem através da instalação 

de sondas ultrasônicas, que permitem a construção de perfís ultrasônicos. Estes 

perfís indicam quais são os trechos que estão com deficiências de cimentação. O 

princípio físico envolvido é a emissão de uma onda e sua captura por um receptor 

ultrasônico. Pulsos ultrasônicos emitidos captados no receptor rapidamente indicam 

presença de material denso, muito provavelmente pasta de cimento Portland 

hidratada adequadamente, caso contrário, pode-se estar diante de vazios (ausência 

de matéria) o que significa deficiência na cimentação primária. 

A seguir são descritos alguns dos tipos de operações de cimentação 

secundária que geralmente são empregados em poços de petróleo. 

 

 

a)Tampões de cimento 

Consistem no bombeio de determinado volume de pasta, que cobre 

apenas um trecho do poço. Estes tampões localizam-se no interior da tubulação de 

revestimento, impedindo sua comunicação com trechos mais profundos do poço. O 

seu objetivo é isolar alguma zona de interesse particular. Eles são empregados em 

alguns casos específicos, tais como: 

 

- Perda de circulação de produção de petróleo por motivo desconhecido: 

neste caso, o poço é isolado por meio de um tampão de cimento e investigações são 

realizadas para identificação do problema; 

- Abandono definitivo do poço: quando um poço não apresenta mais 

produção suficiente ou apresenta alguma falha grave de estabilidade, que possa 

comprometer a segurança das instalações e das pessoas envolvidas, o mesmo é 

tamponado e abandonado por meio de tampões de cimento; 

- Abandono temporário do poço: alguns poços apresentam comportamento 

errático na produção, ora possuem boa produção, ora não compensam sua 

exploração. Nestes casos, os poços recebem tampões de cimento temporários, que 
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são rompidos posteriormente por meio de operações de perfuração, quando se 

deseja retomar a produção; 

- Operações de desvio de poços: a contínua produção de um poço de 

petróleo e a realização de furos de sondagem na região modifica a distribuição de 

petróleo da área e levam à necessidade do redirecionamento de alguns poços 

específicos. Assim, um poço pode ter seu percurso redirecionado com o objetivo de 

atingir outras zonas que apresentem melhor produção. Estes poços, denominados 

de poços direcionais, podem ser perfurados com desvios acentuados da direção 

vertical desde próximo à superfície, como também podem ser redirecionados a partir 

de poços verticais existentes em certa profundidade. Este é o caso, portanto, da 

execução de tampões em poços verticais existentes, onde acima do tampão foi 

realizado o redirecionamento do poço e 

- Compressão de cimento: a falha de um trecho da cimentação primária 

que apresenta vazamento (petróleo, gás e/ou água), mas que apresenta estabilidade 

mecânica e é corrigida por meio da operação de compressão de cimento (abaixo 

descrita). Para que esta operação possa ser realizada, a tubulação de revestimento 

deve estar isolada abaixo e acima impossibilitando a penetração de pasta de 

cimento indevida no interior da tubulação de revestimento, o que pode comprometer 

a produção. Este isolamento, assim, é realizado por meio de tampões de cimento. 

A Figura 2.14 mostra exemplos clássicos de tampão de abandono e 

tampão de cimento. 

 

 

Figura 2.14 - (a) Tampão de abandono e (b) Tampão de cimento (COSTA, 2004). 
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b) Recimentação 

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

altura desejada no anular ou ocorre canalização de pasta excessiva para o interior 

da formação rochosa. Nestes casos, a tubulação de revestimento é canhoneada em 

dois pontos, abaixo e acima do trecho de interesse e a recimentação só é realizada 

quando se consegue circulação pelo anular através destes canhoneados, do 

contrário não é possível à realização de bombeio da pasta. Para possibilitar a 

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

dotada de retentor (packer) de cimento para permitir a pressurização necessária 

para a movimentação da pasta pelo anular. 

 

c) Compressão de cimento ou squeeze 

Esta operação (squeeze) consiste na injeção forçada de pequeno volume 

de pasta sob alta pressão, com o objetivo de corrigir alguma falha local detectada no 

anular, como mostra na Figura 2.15. Estas situações podem ocorrer em algum dos 

seguintes casos: 

 

- Falha local da cimentação primária e 

- Ocorrência de vazamentos na tubulação de revestimento. Estes 

vazamentos podem ser água, gás e/ou petróleo proveniente de outra zona que está 

contaminando uma determinada zona de produção. Observe-se que um único poço 

pode produzir diferentes tipos de petróleo (composição diferente, massa específica 

diferente, etc.). 

Exceto no caso dos vazamentos, onde já se tem perfurações na tubulação 

de revestimento, esta tubulação é canhoneada antes da compressão de cimento 

para permitir a operação de bombeio da pasta. 

 

 

 

 

 



51 

 

Produção de água 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 - (a) Falha na cimentação e (b) Squeeze de cimento para correção da 

falha (FREITAS, 2010). 

 

 

2.3 Fatores que Afetam a Cimentação 

A cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta de 

cimento 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. 

Alguns cuidados devem ser tomados no projeto e execução da cimentação 

primária para que os requisitos citados sejam atendidos. 

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; 

a) 
b) 

Squeeze de 

Cimento 
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 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; 

 

 

2.4 Problemas de Cimentação 

Para obter uma boa cimentação do poço de petróleo, espera-se que o 

cimento depois de endurecido proporcione isolamento das formações, aderência 

mecânica ao revestimento e a formação, proteção do revestimento contra corrosão e 

cargas dinâmicas decorrentes de operações em seu interior. No entanto, os 

problemas sempre aparecem e se manifestam através de canais em torno do 

revestimento no espaço anular. Embora as pastas tenham um bom desenvolvimento 

mecânico para poços de petróleo, o cimento apresenta fragilidade intrínseca e baixa 

energia de fratura. É frequente ocorrência de rachaduras e fratura na bainha de 

cimentícia, provocando perda de estabilidade mecânica e isolamento zonal. A fratura 

da bainha pode ocasionar migração de fluidos através das zonas adjacentes e 

ocorrer à produção de petróleo e gás através do espaço anular, provocando 

inevitável prejuízo econômico, atraso na produção e problemas ambientais (ROSA, 

2006). Como a formação está pressurizada, os fluidos podem fluir, seja para zonas 

rochosas de menor pressão ou diretamente para a superfície, neste momento, um 

trabalho para a correção é difícil e o perigo severo à vida e ao meio ambiente já está 

instalado. 

Para evitar esses problemas de cimentação, deve-se utilizar pastas com 

densidade correta, evitando desbalanceamento hidrostático e a entrada de fluidos na 

pasta, manter o fluido de perfuração e reboco com propriedades adequadas, 

impedindo o fluxo de gás ascendente no anular, controle de perda de filtrado 

excessiva pela pasta cimentícia, evitando a entrada de gás na coluna da pasta e 

evitar contração volumétrica apreciável devido ao processo de hidratação e 
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fissuração da bainha de cimento sob tensão, impedindo o surgimento de fraturas 

que permite a migração de fluidos. Estes problemas podem estar relacionados ao 

deslocamento inadequado da pasta de cimento, pois este tem comportamento não 

newtoniano e necessita de uma pressão diferencial para fluir. Isso pode ocasionar 

vazios que proporcionam uma abertura para que ataques externos possam afetar a 

cimentação.  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);  

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). 

 

 

2.5 Pressões nos Deslocamentos das Pastas 

O projeto e execução de perfuração de um poço devem levar em 

consideração o estado de tensões atuantes sobre a rocha perfurada, que definirão 

os limites de pressão que não levarão à falha da rocha. As pressões que levam a 

rocha à falha são denominadas: pressão de colapso (falha da rocha por 

cisalhamento decorrente de tensões de compressão) e pressão de fratura (falha da 

rocha por tração) (ROCHA e AZEVEDO, 2007). A massa específica de uma pasta de 

cimento é limitada pela pressão de poros e de fratura da formação rochosa. Desta 

forma, a massa específica da pasta deve ser superior do que a pressão 

correspondente à pressão de poros para impedir a invasão de fluidos da formação 

para o poço e inferior do que a pressão equivalente à pressão de fratura, para evitar 

a fratura da formação e a consequente invasão da pasta para o interior da formação 

(MIRANDA, 2008). 

Mesmo com a utilização de uma boa técnica de cimentação, a alta 

pressão envolve uma série de riscos que podem comprometer o sucesso da 

operação, sendo recomendado, sempre que possível, as operações à baixa 

pressão. Como exemplos de riscos têm-se: 
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 Possibilidade da criação de grandes fraturas que podem propiciar a 

comunicação indesejada de zonas que se pretendia isolar; 

 Por se desenvolver numa direção preferencial ditada pelo estado de tensões 

da rocha, a fratura pode não interceptar o canal que se pretendia eliminar; 

 A fratura pode se estender ao longo de um intervalo com boa cimentação e 

promover a comunicação indesejada entre zonas. 

 

A perda de circulação de fluido é um perigo familiar quando se perfuram e 

se cimentam reservatórios altamente permeáveis, zonas depletadas e formações 

fracas, naturalmente fraturadas ou cavernosas (Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16 - Ilustração de uma formação fraca (ABBAS et al., 2001). 

 

 

Uma forma de se combater os fraturamentos das formações é a limitação 

da pressão exercida pelo fluido de perfuração e pela pasta de cimento quando estes 

são bombeados para o poço. A pressão exercida pela pasta para cimentação é 

limitada por sua massa específica, que depende diretamente dos materiais que 



55 

 

fazem parte de sua dosagem, e para isto é necessário o conhecimento da pressão 

de fratura da formação abaixo da sapata do último revestimento descido e/ou em 

algum ponto de uma formação fraca do trecho aberto do poço perfurado. Estas 

pressões podem ser obtidas a partir dos testes de absorção realizados na sapata do 

último revestimento descido, já que as pressões de iniciação da fratura são 

superiores aquelas para se manter a fratura aberta.  

Outra técnica para poços onde a pressão hidrostática da coluna de 

cimento é maior que a pressão de fratura da formação é a utilização de colar de 

estágio ou o uso de duas pastas de cimento com pesos específicos diferentes pode 

ser uma solução para o problema. 

 

2.5.1 Pressões e Gradiente Hidrostático 

 

Segundo Machado (2002), considera-se na estática dos fluidos duas 

partes: 

 

 O estudo da pressão e a sua variação no interior de um fluido; 

 O estudos das forças de pressão em superfícies finitas. 

 

A lei da variação de pressão num fluido em repouso (na forma de 

componentes) para um determinado ponto é dada pela equação 14. 

 

g
z

p





; 0




y

p
 e 0





x

p
 (14) 

 

As derivadas parciais, que dão a variação nas direções horizontais, são 

uma forma da lei de Pascal que afirma ser a mesma a pressão em dois pontos no 

mesmo nível de uma massa contínua de um fluido em repouso (os planos 

horizontais são planos de pressão constante). Como p é apenas função de z,temos 

na equação 15. 

 

zgp   (15) 
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Para fluidos que possam ser considerados homogêneos e 

incompressíveis, a pressão exercida pelo peso do fluido a uma determinada 

profundidade. É dada pela equação 16 

 

P = ρ . g . h (16) 

 

Onde, 

ρ = Peso específico do fluido 

g = Constante gravitacional 

h = Profundidade 

 

Com valores de ρ em lb/gal e h em metros, a pressão P é expressa em psi 

e se usa a equação 17. 

 

P = 0,1704 . ρ .  h (17) 

 

A pressão hidrostática num fluido estacionário e incompressível comporta-

se de acordo com as seguintes características: 

 

 É apenas função da profundidade vertical (e da densidade); a pressão será a 

mesma em dois pontos à mesma profundidade; 

 Varia linearmente com a profundidade (vertical); 

 É independente da área, do tamanho do objeto e do peso (massa) de água 

sobre o objeto – paradoxo hidrostático conforme Figura 2.17, a pressão na 

profundidade h é a mesma em todas as quatro colunas porque depende da 

profundidade e não do volume; 

 A pressão num ponto tem a mesma intensidade em qualquer direção (lei de 

Pascal); a pressão é uma quantidade escalar; 

 É sempre normal à superfície, independentemente da sua forma ou 

orientação (isto se deve à incapacidade de o fluido resistir a tensões de 

corte); 

 A resultante da distribuição de pressões atua no centro de pressões. 
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Figura 2.17 - Paradoxo hidrostático. 

 

 

A diferença de pressão de um fluído sobre uma área pode ser “mapeada” 

com o auxílio do gradiente, que indica o local de maior pressão. Isso posto, a força 

que atua sobre o fluído, causando o deslocamento das regiões de maior pressão 

para as de menor pressão é chamada de gradiente de pressão hidrostático ou 

densidade equivalente estática (ESD), dado em psi/m, na engenharia de poço é 

comumente expressa em lb/gal, algebricamente, caso se considere um caso 

unidimensional, é dado pela equação 18. 

 

z

p
ph




  (18) 

 

Bastando isolar ρ em (18). Pode-se comparar pressão numa determinada 

profundidade através de seu respectivo gradientes hidrostático ou densidade 

equivalente (Figura 2.18). 
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Figura 2.18 - Cálculo da pressão hidrostática num poço na profundidade 1000 m 

para gradientes equivalentes de 9 e 15 lb/Gal. 
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2.5.2 Densidade Equivalente de Circulação-ECD 

 

Segundo Machado (2002), a densidade equivalente de circulação (ECD - 

Equivalent Circulating Density) é a expressão em lb/gal da pressão de circulação em 

determinada profundidade, como pode ser visto na equação 19. 

 

 . h),(

P
 ECD 

17040
  (19) 

 

Onde: 

P = Pressão de circulação (psi) 

h = profundidade (m) 

 

A densidade equivalente de circulação (ECD) no fundo é fator importante 

nas operações no poço, pois seu valor em lb/gal é comparado com os demais 

gradientes de pressões que serão apresentados adiante para manter o poço seguro 

e estável. A pressão no fundo pode ser determinada somando-se a pressão de 

bombeio na superfície e a pressão hidrostática (Ph) e descontando as perdas de 

carga na coluna de perfuração e na broca. O ECD no fundo é então determinado 

pela equação 19. 

 

2.5.3 Pressão e Gradiente de Poros 

 

Pressão de poros é a pressão dos fluidos contidos dentro do espaço 

poroso das rochas (FJÆR et al., 2008). Sua predição é de grande valor, pois é 

importante parâmetro para escolha do peso dos fluidos circulados no poço, como 

fluidos de perfuração, tampões de limpeza, colchões lavadores e pasta de cimento. 

Pode ser classificada em anormalmente baixa, normal, anormalmente alta e alta 

sobrepressão. O gradiente de poros é a expressão da pressão de poros na 

profundidade de interesse em psi/m ou em lb/gal. Pode ser determinado, entre 
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outros, pelo método de Eaton e inclusive por simulações numéricas baseadas em 

técnicas estatísticas e heurísticas. 

 

2.5.4 Pressão e Gradiente de Fratura 

 

Os modelos para obtenção do gradiente de fratura podem ser diretos ou 

indiretos. Os modelos diretos podem ser testes desenvolvidos em análises de 

laboratório com amostras de rochas retiradas através de operações de 

testemunhagem de intervalos de interesse em subsuperfície ou feito diretamente no 

campo em operações de teste de absorção clássico e teste de absorção estendido e 

microfraturamento hidráulico. Existem outros feitos em laboratórios que podem 

fornecer a orientação da tensão in situ, determinando suas respectivas magnitudes, 

são: recuperação da deformação anelástica e análise da curva de deformação 

diferencial. 

A fratura da formação ao redor do poço se inicia quando as tensões na 

rocha mudam de compressão para tração, e atingem a resistência à tração da rocha. 

Quando ocorre fratura por diminuição do peso do fluido dentro do poço, tem-se 

fratura inferior; já devido a um aumento do peso do fluido, tem-se fratura superior. 

Na falha por tração, pode ocorrer desmoronamento da parede do poço, levando a 

aprisionamento da coluna de perfuração; como também pode ocorrer fratura da 

rocha com consequente perda de circulação e kick (FJÆR et al., 2008). Pelo método 

das tensões mínimas, a pressão de fraturamento Pw é dada pela equação 20. 

 

)( popw PK P P   (20) 

 

Sendo: 

K = coeficiente de correlação entre tensão horizontal mínima σh e tensão vertical σv 

na equação 21. 
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2.5.5 Janela Operacional 

 

Dentre os fatores que influenciam no desempenho da perfuração, a 

hidráulica é um dos mais importantes. Durante a perfuração, cimentação e projetos 

de pastas é muito importante conhecer os limites operacionais que vão garantir a 

segurança da operação. Esses limites estão diretamente ligados à janela 

operacional e consequentemente aos valores do gradiente de pressão de poros e de 

fraturas. Durante toda a perfuração, o ECD deve estar sempre entre os dois 

gradientes, Figura 2.19, evitando assim um kick, caso o valor fique abaixo do 

gradiente de poros, ou um fraturamento hidráulico, caso o valor fique acima do 

gradiente de fratura. 

Quando o poço é marítimo, o aumento da lamina d’água reduz o gradiente 

de sobrecarga, e consequentemente o gradiente de fratura, como pode ser 

visualizado na Figura 2.19. O efeito da redução do gradiente de fratura em laminas 

d’águas ultra profundas ocasiona mais decidas de revestimento. 

 

 

Figura 2.19 - Janela Operacional (ROCHA e AZEVEDO, 2007). 

 

 

 

2.6 Propriedades Reológicas em Pastas de Cimentos  

O estudo das propriedades reológicas das pastas de cimento deve ser 

utilizado na determinação do modelo reológico que melhor descreve o escoamento 
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da formulação, do regime de escoamento e na previsão de pressões geradas nas 

operações de cimentação e sua correção (principalmente nas operações de 

recimentação). Ao mudar de geometria de escoamento durante a injeção da pasta 

através da tubulação o sistema estará continuamente perdendo carga e somando 

pressões contra o fundo e paredes da formação.  

Essa condição é extremamente crítica, uma vez que, se ocorrerem 

excessos de crescimento das pressões anulares poderá se induzir perdas de 

circulação de difícil controle ou ainda a perda inevitável de fluido da pasta para 

formação acarretando, a depender da intensidade da ocorrência, no total desajuste 

dos valores reológicos otimizados em laboratório. Logo, ao se desenvolver um 

sistema, é requerido um ajuste das propriedades reológicas (Jacinto, 2008). 

Viscosidade (µ) é a resistência interna oferecida por um fluido ao 

escoamento. Este fenômeno é atribuído às atrações entre as moléculas de um 

liquido e é uma medida de efeitos combinados de adesão e coesão aos efeitos de 

partículas em suspensão ao meio liquido (MACHADO, 2002). A viscosidade de um 

fluido é definida pelo quociente entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

cisalhamento, equação 22.  

 




 

(22) 

 
Onde,   é a tensão de cisalhamento, expressa em Pa (lbf/100ft²), que por 

sua vez representa a força por unidade de área requerida para mover um fluido a 

uma determinada taxa de cisalhamento. A taxa de cisalhamento (  ) é expressa em 

s-1 e, representa a mudança na velocidade do fluido dividida pela largura do canal, 

através do qual o fluido está se movendo em um fluxo laminar. 

Especificamente para pastas frescas têm-se os modelos de Bingham, de 

potência, de Herschel-Bulkley, de Newton, de Casson e de Vocadlo (NELSON et al., 

1990; GIAMMUSSO, 1989). Destes, os que mais espelham o comportamento das 

curvas de tensão de deformação e taxa de deformação das pastas de cimento 

Portland são os três primeiros, ou seja: 

 

a) O modelo de Bingham; 

b) O modelo de potência; 
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c) O modelo de Herschel-Bulkley. 

 

Experiências de laboratório indicam que o comportamento de pastas de 

cimento Portland geralmente se aproxima mais do modelo de Bingham, dado pela 

equação 23. De fato, a análise dos resultados apresentada revelou que este último 

modelo foi o mais adequado. 

 

LEVPx    (23) 

 

O modelo de Bingham apresenta tensão residual inicial ou mais conhecido 

como limite de escoamento (LE), dado em Pa (Lbf/100ft²) e representa uma tensão 

inicial a ser superada toda vez que as operações de bombeio são interrompidas, 

neste caso, o conceito possui valor, uma vez que sempre será necessária a 

aplicação de uma tensão limite para que o processo seja retomado. 

A viscosidade plástica (VP) representa a contribuição para a viscosidade 

de um fluido sob condições de fluxo dinâmicas. Geralmente a viscosidade plástica 

está relacionada ao tamanho, forma e número de partículas do fluido em movimento 

e é dada em mPa.s (cP). 

Tixotropia é o termo utilizado para descrever o fenômeno caracterizado 

fisicamente pela formação de estado gel sob condições estáticas (repouso) do fluido 

e recuperação da fluidez quando sob condições dinâmicas, como ilustrado na Figura 

2.20. 

 

 

Figura 2.20 - Formação do estado gel (MACHADO, 2002). 

 

 

A tixotropia em pastas de cimento deve-se ao mineral etringita, cujos 

cristais aciculares de depositam nas superfícies dos grãos de cimento, promovendo 

associação entre as partículas deste. A ruptura dessa rede cristalina, através de 

agitação, torna a pasta fluida, observado pela Figura 2.21. 
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Figura 2.21 - Comportamento reológico de um fluido tixotrópico (MACHADO, 2002). 

 

 

A força gel é dada pela equação 24 e, é uma medida dependente da VP e 

do LE de um fluido sob condições estáticas. Nos ensaios de pasta de cimento, a 

força gel é uma medida determinando-se as forças géis iniciais (Gi) (indicativo da 

dificuldade que um fluido apresenta para iniciar o movimento após uma parada de 

10 s) e finais (Gf) (indica a dificuldade que um fluido apresenta em reiniciar o 

movimento após uma parada de 10 minutos) (NELSON, 1990; MACHADO, 2002). 

 

GT = Gf - Gi (24) 

 

A API SPEC 10B é utilizada como referencia neste trabalho e estabelece 

valores máximos permitidos para limite de escoamento (LE), gel inicial (Gi), gel final 

(Gf) e viscosidade plástica (VP), como ilustrado na Tabela 2.9 em pastas de cimento 

classe G para poços de petróleo. 

 

Tabela 2.9 - Valores de referência para Gi, Gf, LE e VP de uma pasta de 

cimento classe G 

Parâmetros Temperatura 

 27ºC (80ºF) 52ºC (125ºF) 

LE (lbf/100ft²) 30,0 – 70,0 30,0 – 80,0 

Gi (lbf/100ft²) 

Gf (lbf/100ft²) 

25,0 

35,0 

25,0 

35,0 

VP (cP) 55,0 55,0 
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2.7 Aditivos  

Segundo a NBR 11768 (1992), aditivos são produtos que adicionados em 

pequena quantidade a concretos de cimento Portland modificam algumas de suas 

propriedades, no sentido de melhor adequá-las a determinadas condições. Para o 

meio acadêmico, por outro lado, costuma-se considerar aditivo como sendo qualquer 

composto incorporado ao cimento, argamassa ou concreto que aperfeiçoe uma ou 

mais das suas propriedades e esteja abaixo de 2,0 % em relação à massa de 

cimento. Para adição convenciona-se dizer que são materiais que promovem uma 

ou mais de uma das propriedades do cimento, argamassa ou concreto e apresenta 

porcentagem superior a 5,0 %, também em relação à massa de cimento (BARBOSA, 

1998). 

As pastas de cimento são projetadas para atender às exigências em três 

situações distintas, são elas, preparação em condições de superfícies, 

deslocamento e posição no espaço anular. Para cada uma dessas situações, serão 

solicitados das pastas de cimento valores específicos de suas propriedades 

estáticas e dinâmicas, a fim de obter uma mistura adequada de seus componentes 

na superfície, deslocamento continuo com crescimento controlado das pressões 

anulares, e ainda uma rápida evolução da resistência à compressão após 

deslocamento e posicionamento no anular. 

Em um dado campo cada poço deve ser tratado como um caso isolado. 

Portanto uma pasta de cimento específica, projetada para um determinado poço, 

pode ter um conjunto de propriedades físicas ótimas para esta situação e não para 

outro poço pertencente ao mesmo campo. Sendo as pastas de cimento um sistema 

reativo, significa exatamente que seu comportamento, através de suas propriedades 

físicas, decorrerá do efeito sinérgico de variáveis como tempo, pressão e 

temperatura que atuam de forma combinada sobre os materiais: cimento, água e 

aditivos (NELSON, 1990). 

Nas etapas iniciais de um projeto de pasta alguns itens devem ser bem 

definidos, são eles: 

 

 Temperatura de circulação (BHCT); 

 Temperatura estática (BHST); 
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 Gradiente geotérmico; 

 Estrutura geológica da formação atravessada; 

 Pressão de poro e de fratura; 

 Permeabilidade e porosidade e 

 Geometria do poço. 

 

Portanto, 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; 

 A resistência à 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 poder ser resistente à 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. 
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Embora os aditivos não possuam uma classificação mais abrangente, 

pode-se falar nos seguintes tipos de acordo com sua finalidade (GIAMMUSSO, 

1986; TAYLOR, 2003; THOMAS et al., 2001; MEHTA e MONTEIRO, 1994; NELSON 

et al., 1990; BENSTED, 1993): 

 

a) Aceleradores de pega: reduzem o tempo de hidratação normal do 

cimento Portland, promovendo o endurecimento precoce da pasta; 

 

b) Retardadores de pega: aumentam o tempo normal de hidratação do 

cimento Portland, postergando o endurecimento da pasta; 

 

c) Dispersantes (redutores de fricção): provocam a separação das 

partículas do cimento Portland, reduzindo a viscosidade da pasta; 

 

d) Plastificantes: reduzem a quantidade de água necessária para se 

misturar com o cimento sem alterar sua viscosidade. Atuam de forma semelhante 

aos dispersantes com o adicional de reduzir o FAC; 

 

e) Superplastificantes: atuam de forma semelhante aos dispersantes, 

apresentando um poder maior de redução de água; 

 

f) Incorporadores de ar: atuam de forma semelhante aos dispersantes. 

Os incorporadores de ar são mais indicados para operações de cimentação 

realizadas em temperaturas baixas, em que processos alternados de 

congelamento e descongelamento podem danificar a microestrutura da pasta, 

nestes casos, o volume ocupado pelas bolhas de ar permite que a típica 

expansão da água entre 0 ºC e 4 ºC seja acomodada sem causar tensões 

significativas na estrutura; 

 

g) Expansores: promovem a expansão da pasta fresca no interior de 

poros não preenchidos ou de difícil penetração em função do tipo de formação; 
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h) Pigmentos: são aditivos que permitem o mapeamento da pasta ao 

longo da tubulação de revestimento, tanto no seu interior, como no espaço 

anular; 

 

i) Densificadores: são aditivos colocados em pastas que serão 

bombeadas em poços profundos, em que altas pressões podem fazer a formação 

entrar em colapso e fechar o poço antes da hidratação do cimento Portland; 

 

j) Fungicidas: são aditivos incorporados à pasta com a finalidade de 

evitar propagação de fungos e algas na superfície de concretos, argamassas ou 

pastas endurecidas. Não possuem aplicação na cimentação de poços de 

petróleo; 

 

k) Agentes anti-regressão de resistência: são adições e não aditivos, 

incorporados às pastas de cimento Portland, com o objetivo de evitar e/ou reduzir 

o fenômeno da regressão de resistência, que ocorre com frequência em poços 

geotérmicos ou que sejam submetidos a ciclos de injeção de vapor para 

incremento da recuperação secundária de petróleo; 

 

l) Agentes tixotrópicos: são aditivos ou até adições incorporados às 

pastas para aumentar as características de tixotropia das mesmas, visando 

facilitar o processo de bombeio; 

 

m) Agentes radioativos: possuem função semelhante aos pigmentos, ou 

seja, permitem o mapeamento da pasta ao longo do poço. Cimentações 

primárias mal sucedidas podem ser corrigidas por meio de compressões de 

cimento posteriores com pastas aditivadas com agentes radioativos, que podem 

ser rastreados e verificados quanto ao seu desempenho; 

 

n) Pastas salgadas: a incorporação de soluções salinas em pastas é 

recomendada quando estratificações salinas são encontradas nas formações. O 

objetivo é garantir maior compatibilidade entre a pasta e a formação; 
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o) Descontaminantes de lama: no ato da perfuração, alguns dos produtos 

químicos utilizados podem retardar excessivamente o endurecimento das pastas 

bombeadas durante a cimentação e, nestes casos, agentes descontaminantes 

são incorporados à pasta para neutralizar este efeito; 

 

p) Controladores de migração de gás: são aditivos que possuem a função 

de bloquear o fluxo de gases da formação para o anular e na própria bainha que 

está sendo cimentada. A presença de gases pode aumentar a permeabilidade da 

bainha e reduzir o desempenho mecânico da mesma; 

 

q) Controladores de filtrado: a perda de água da pasta para a formação é 

combatida pelos controladores de filtrado que tem o poder de manter a coesão 

da pasta, retendo a água em seu interior; 

 

r) Impermeabilizantes: são aditivos que reagem, geralmente, com o cálcio do 

cimento Portland resultando em compostos que repelem a água. São mais 

empregados em locais onde se deseja alta estanqueidade em relação à água; 

 

s) Antiespumantes: são aditivos incorporados à pasta com a função de evitar 

a formação de bolhas durante sua preparação e posterior bombeio. Este tipo de 

aditivo geralmente é incorporado para se corrigir a tendência de formação de 

bolhas dos dispersantes ou plastificantes, não sendo necessária sua adoção 

quando esta tendência não é observada; 

 

t) Espumantes: pastas que precisam apresentar massas específicas muito 

baixas são aditivadas com espumas ou gases, como é o caso da incorporação de 

nitrogênio gasoso e 

 

u) Estendedores: Utilizadas para pastas leves que serão discutidos com mais 

detalhes neste trabalho. 

 

Há inúmeras publicações sobre aditivos para cimentação de poços 

disponíveis na literatura, onde podem ser consultadas suas funções, mecanismos e 
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propriedades físico-químicas, como em NELSON e MICHAUX (1990); APPLEBY e 

WILSONS (1996); LARAMAY (2000) e BONCAN (2004). 

O estudo de novos aditivos trás para a indústria, além de avanços 

tecnológicos, otimizações de custo e benefícios ambientais, visto que os projetos e 

as intervenções dos poços se tornam mais exigentes. As companhias operadoras e 

as de serviço estão sempre buscando novas tecnologias com pesquisas de novos 

materiais e equipamentos para cimentação (FARIAS, 2007). 

O uso de pastas ultraleves contendo microesferas ocas, microesferas 

cerâmicas ou pastas espumadas com gás nitrogênio com densidade até 7 lb/gal 

podem ser uma solução para formações fraturadas ou superficiais (CAMPOS, 2002).  

Outro produto também interessante é a sílica ativa Centrilit Fume S 

fornecida pela MCBauchemie Brasil (Centrilit Fume S). A sílica ativa é fornecida, 

geralmente, no diâmetro médio de 0,10 µm. A Centrilit Fume S é fornecida, 

entretanto, com o diâmetro médio de 0,01 µm, ou seja, 10 vezes menor que a sílica 

ativa comum. Isto significa dizer que, considerando um diâmetro médio de 10,00 µm 

típico do cimento Portland, estes produtos proporcionam a reação pozolânica em um 

nível microscópico, através da sílica ativa comum, e em um nível nanoscópico, 

através da Centrilit Fume S. Esta tendência de se aperfeiçoar o comportamento do 

cimento Portland (AÏTCIN, 2000) que, conforme citado no início deste capítulo, 

afirma que o cimento Portland deverá ser mais bem compreendido quando sua 

nanoestrutura, e não microestrutura for futuramente melhor pesquisada. 

 

 

2.7.1 Estendedores 

 

São aditivos que têm a função de reduzir a densidade das pastas e, com 

isso, obter um maior rendimento da mesma, permitindo seu uso em profundidades 

mais altas por causar menor pressão hidrostática.  

Os estendedores são divididos basicamente em três categorias:  

 Estendedores à base de água: consiste de aditivos que permitem a adição de 

água em excesso na pasta sem ocasionar sedimentação. Argilas são 

exemplos de estendedores por água. 
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 Estendedores compostos de materiais leves: consistem de aditivos de massa 

especifica menor do que a massa especifica do cimento. A pasta de cimento 

torna-se mais leve pela utilização desses aditivos. 

 Estendedores gasosos: consistem de nitrogênio ou ar utilizado no preparo de 

pasta de cimento gerando a denominada pasta espumada. 

A redução da densidade das pastas trás redução nas pressões envolvidas 

durante a cimentação e previne, por exemplo, indução de perda de circulação e 

fraturamento de rochas frágeis, além de ter a vantagem de suprimir a cimentação 

em estágios. O aumento no rendimento das pastas se dá pela redução do consumo 

do cimento (NELSON, BARET e MICHAUX, 1990). Nesse caso, há o surgimento de 

muita água livre, mais que pode ser resolvido com o uso de estendedores que 

adsorvem essa água, como a bentonita e silicatos. Algumas vezes, se utiliza gás 

para reduzir a densidade e ter uma alta resistência compressiva, pois uma pasta de 

cimento espumada possui bolhas que diminuem a densidade sem comprometer a 

sua resistência compressiva. A grande limitação deste material, é que eles podem 

ser esmagados quando submetidos a uma pressão hidrostática alta (PETROBRÁS, 

2002). 

Para tanto, na dosagem das pastas leves geralmente são empregados 

materiais com massas específicas inferiores à do cimento. O emprego de materiais 

leves de acordo com MIRANDA (2008) apresentam massas específicas inferiores a 

1,70 g/cm3 (14,0 lb/gal). Os materiais leves ou estendedores que são adicionados 

em pastas para cimentação de poços de petróleo podem agir quimicamente 

(apresentando atividade pozolânica) e/ou apenas fisicamente (MIRANDA, 2008). Já 

os adensantes possuem o efeito contrário aos estendedores, aumentando a 

densidade da pasta. 

Na formulação de uma pasta de cimento portland para cimentação de um 

poço, após a sua aditivação desejada, esta passa por vários testes laboratoriais, 

para a sua caracterização, com relação às propriedades desejadas para o poço. 

A Tabela 2.10 mostra exemplos aditivos estendedores e seus benefícios. 
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Tabela 2.10 - Sumário dos estendedores. (NELSON,1990) 

Estendedor Intervalo de densidades 

(lb/Gal) 

Desempenho e benefícios 

Bentonita 

 
12 – 15 Ajuda no controle de filtrado 

Cinzas volantes 13 – 14 Resiste a fluidos corrosivos 

Silicato de sódio 11 – 14 

Demanda baixas 

percentagens e ideal para 

mistura com água do mar 

Micro esferas 7 – 15 
Boa resistência e isolante 

térmico 

Pasta espumada 6 - 15 
Excelente resistência e baixa 

permeabilidade 

 

 

2.7.1.1 Pastas de Cimento Espumadas 

 

Consistem de mistura de nitrogênio ou ar e pasta de cimento. As 

vantagens desse sistema são: obtenção de pastas extremamente leves (mínimo de 

0,7 g/cm3 - 6 lb/gal) com resistências relativamente altas, controle de migração de 

gás, controle de fluxo de água superficial e tenacidade maior do que de pastas de 

cimento convencionais. As desvantagens desse sistema são: dificuldades 

operacionais para o preparo da pasta comparado com sistemas convencionais e a 

necessidade de um controle preciso para assegurar que a pasta base e o nitrogênio, 

ou ar, sejam misturados na proporção projetada e de forma homogênea (BIEZEN e 

RAVI, 1999; DAVIES e HARTOG, 1981; WHITE et al, 2000; REDDY et al, 2002; 

RAE e DI LULLO, 2004; RAE, 2004b). 

 

2.7.1.2 Argilas 

 

As argilas ou minerais argilosos são essencialmente aluminossilicatos. A 

argila mais usada na confecção de pastas para cimentação de poços de petróleo é a 

bentonita (composta por, no mínimo, 85 % de montmorilonita), que se expande ao 

entrar em contato com a água. A maior vantagem do uso da bentonita como material 
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estendedor para pastas de cimento é seu baixo custo. As pastas leves mais 

comumente utilizadas no Brasil são confeccionadas com bentonita (Miranda, 2008). 

Entretanto, as pastas leves produzidas com bentonita apresentam baixas 

resistências mecânicas. Como mostra na Figura 2.22, o aumento do teor deste 

material em uma pasta de cimento proporciona efeitos maléficos à pasta, tais como, 

a redução da resistência à compressão da pasta e, também, o aumento da 

permeabilidade da pasta. Consequentemente, a pasta apresenta um decréscimo nas 

resistências às águas sulfatadas e aos fluidos corrosivos (NELSON e GUILLOT, 

2006). 
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Figura 2.22 - Efeito da concentração de Bentonita na resistência compressiva em 24 

horas. (NELSON, 1990). 

 

 

A bentonita deve ser predominantemente sódica, devido essa ter a 

capacidade de inchamento e, portanto possuir capacidade de hidratação. Estudos 

comprovaram que a bentonita quando pré-hidratada possui uma maior eficiência em 

relação à hidratada. Uma concentração de 2 % de pré-hidratada apresenta a mesma 

eficiência de 8 % da bentonita hidratada. 
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2.7.1.3 Diatomita 

 

Pastas estendidas com terra diatomácea são leves devido à baixa massa 

especifica desse material e também devido a grande quantidade de água requerida 

pela terra diatomácea (diatomita) (NELSON e GUILLOT, 2006). 

 

2.7.1.4 Microesfera Cerâmica 

 

A microesfera cerâmica também denominada cenosfera, apresenta a sílica 

e a alumina como seus principais constituintes (Figura 2.23). De acordo com 

NELSON e GUILLOT (2006), a massa específica aparente deste material varia entre 

0,60 e 0,90 g/cm3 (5,0 – 7,5 lb/gal). Além disso, a distribuição do tamanho dos grãos 

da microesfera cerâmica varia entre 20 – 500 µm, a espessura de sua parede é 

cerca de 10% de seu raio e o gás em seu interior é uma mistura de CO2 e N2. O uso 

deste material não é recomendado para poços cuja pressão exceda a 31 MPa (4500 

psi). Reagem com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) resultando na formação do silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H). O silicato de cálcio hidratado constitui de 50 a 60 % do 

volume de sólidos de uma pasta de cimento Portland bem hidratada, sendo principal 

responsável pelas propriedades mecânicas da pasta (SMITH, 2003). 

 

 
Figura 2.23 - Micrografias da microesferas SG, obtida por microscopia eletrônica de 

varredura: (a) Aumento de 30 vezes; (b) Aumento de 250 vezes (MIRANDA, 2008). 

 

2.7.1.5 Microesferas de Vidro 

 

Ilustrada na Figura 2.24, a microesfera de vidro é oca e possui uma fina 

parede composta por borossilicato. A maioria das microesferas de vidro suportam 
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pressões de até 34,5 MPa (5000 psi). No entanto, algumas classes especiais podem 

suportar até 124 MPa (18000 psi). 

 

 

 

Figura 2.24 - Microscopia ótica de uma microesfera oca de vidro (MIRANDA, 2008). 

 

 

2.7.1.6 Silicato de sódio 

 

O Silicato de sódio, é um sólido branco que se dissolve facilmente em 

água, é um composto de fórmula Na2SiO3, utilizado em cimentos, refratários, 

indústria madeireira e têxtil. O silicato de sodio reage com calcário do cimento ou 

com cloreto de cálcio para formar um gel de silicato de cálcio. A estrutura do gel 

oferece viscosidade suficiente para permitir o uso de grandes quantidades de água 

de mistura. Os silicatos de sódio são frequentemente usados, e estão disponíveis, 

no estado sólido ou líquido. Uma grande vantagem dos silicatos é a sua eficiência, o 

que facilita a armazenamento e manuseio. No entanto, devido à sua tendência de 

acelerador, eles tendem a reduzir a eficácia de outros aditivos, principalmente os 

retardadores e perda de fluidos. O silicato de sódio sólido, normalmente é misturado 

ao cimento seco. 
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2.7.1.7 Nano Sílica 

 

Nos últimos anos, o uso de nanopartículas tem recebido atenção especial 

em muitos campos de aplicação com o propósito de fabricar materiais com novas 

funcionalidades (RIBEIRO, 2012). No caso dos materiais a base de cimento, as 

partículas de sílica de tamanho nanométrico, chamadas de nanossílica, podem 

através das reações pozolânicas com o hidróxido de cálcio, principalmente favorecer 

a maior formação de silicato de cálcio hidratado. De modo geral, este efeito favorece 

o aumento dos parâmetros reológicos das pastas de cimento e favorecem a sua 

utilização nas pastas como aditivos estendedores (SENFF, 2010). 

Segundo MOHAMMADMEHDI (2012) em estudo realizado, a adição de 

nano sílica nas pastas reduz a água livre, permeabilidade e porosidade devido à 

formação do gel de silicato de cálcio (C-S-H), que possui uma estrutura mais densa, 

além do efeito filler das nano partículas que tendem a ocupar os espaços vazios 

entre as fases presentes. Alem disto o efeito filler favorece o aumento da resistência 

mecânica à compressão comprovada por FERNÁNDEZ (2013). 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

O desempenho de uma pasta de cimento depende de vários fatores, tais 

como as características do cimento (distribuição granulométrica das partículas e das 

fases aluminato e silicato), temperatura e pressão a que o poço será submetido, 

concentração e tipo dos aditivos, ordem de mistura, energia de mistura e razão 

água/cimento (BEZERRA, 2006). Portanto para efeito comparativo, os ensaios com 

pastas de cimento para o uso em poços de petróleo são padronizados pela API 

SPEC 10, subdividida em SPEC 10A e SPEC 10B. 

As condições de teste foram simuladas no SCHEDULE, programa 

desenvolvido pela PETROBRAS, para um poço de profundidade de 500 m e 

gradiente geotérmico de 1,7 °F/100 ft. O resultado dessa simulação foi uma 

temperatura de circulação (Bottom Hole Circulation Pressure – BHCT) de 87 °F, 

usada para os testes de reologia e tempo de espessamento e uma temperatura 

estática de fundo de poço (Bottom Hole Static Temperature – BHST) de 104 °F, esta 

usada para a cura das pastas para os testes de resistência mecânica e 

permeabilidade. 

A Figura 3.1 mostra o fluxograma da metodologia empregada neste 

trabalho. 

 
Figura 3.1 - Fluxograma da metodologia. 
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3.1 Materiais e Métodos 

Com a intenção de avaliar o desempenho da nano sílica em relação ao 

silicato de sódio e o efeito das concentrações destes materiais na pasta de cimento 

para poços de petróleo, com formações de baixa pressão de fratura, foram utilizados 

os seguintes materiais: 

 

 Cimento Portland especial BATELADA 105 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, como pode ser 

visto através das Tabelas 3.1 e 3.2; 

 Água potável; 

 Dispersão coloidal de 30% de partículas de nano sílica; 

 Silicato de sódio do tipo metasilicato levemente alcalino. 

 

Tabela 3.1 - 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% 
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Tabela 3.2 - 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 

 

 

 

3.2 Cálculos e Formulações das Pastas de Cimento 

A preparação da pasta foi feita por pesagem do cimento, água de mistura 

e silicato de sódio ou nano sílica. A pesagem dos componentes da pasta foi feita por 

uma balança de precisão modelo b-tec 4100 da marca Tecnal. 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. As pastas foram formuladas com densidade de 13 lb/Gal 

e a concentração da dispersão coloidal de nano sílica e silicato de sódio foi variada 

conforme Tabela 3.3. As pastas foram calculadas para uma quantidade de 

componentes de modo a ser obtido 600 cm³ de pasta de cimento. Esta é a 

quantidade necessária para a realização dos ensaios de laboratório. Todos esses 

cálculos foram efetuados de acordo com a norma API RP 10B. 
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Tabela 3.3 - Concentrações dos aditivos e Nomenclatura das pastas formuladas 

Estendedor 

utilizado 

Nomeclatura 

da pasta 
Concentrações do estendedor (gpc) 

Nano sílica NS 0,1 0,4 0,7 1,0 

Silicato de Sódio SS 0,1 0,4 0,7 1,0 

 

 

 

3.3 Mistura das Pastas  

Uma vez pronta à água de mistura (água e nano sílica ou água e silicato 

de sódio), 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). As misturas das pastas foram realizadas em um 

misturador Chandler modelo 80-60 na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Misturador de palheta Chandler modelo 80-60  
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3.4 Homogeneização das Pastas Formuladas 

A homogeneização foi realizada por um tempo de 20 minutos a 150±15 

rpm a 38 ºC, usando um consistômetro atmosférico da marca Chandler modelo 

1200, como pode ser visto na Figura 3.3. Imediatamente após a mistura das pastas 

(NBR 9831, 2006). A pasta é homogeneizada pelo consistômetro dentro de um 

recipiente (célula) contendo nível apropriado (indicado por meio de um sulco ao 

redor da parte interna da célula), juntamente com a palheta estacionária e o dial. 

Esta palheta transmite o torque imposto pela pasta a uma mola acoplada ao dial, 

que indica a consistência da pasta durante o processo de homogeneização. O 

equipamento também é dotado de um elemento aquecedor e um termômetro que 

possibilitou elevar e controlar a temperatura do banho em 38 ºC. 

 

        

Figura 3.3 - Consistômetro atmosférico Chandler 1200 e componentes da célula. 

 

 

3.5 Reologia das Pastas Formuladas 

O equipamento utilizado na realização dos ensaios reológicos foi o 

viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler modelo 3500, visto na Figura 

3.4. Nesse viscosímetro, a pasta contida em um copo é cisalhada entre uma camisa 

externa rotativa e um cilindro interno, o qual é ligado a um torquímetro de mola. 
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Figura 3.4 - Esquema do conjunto Rotor-Bob do viscosímetro e viscosímetro rotativo 

de cilindros coaxiais Chandler Modelo 3500. 

 

 

Para a realização deste ensaio utilizou-se a pasta provinda do 

consistômetro atmosférico, vertendo-a imediatamente para o copo do viscosímetro e 

efetuando-se as leituras nas rotações de 3 rpm, 6 rpm, 100 rpm, 200 rpm e 300 rpm, 

de maneira ascendente e descendente, com intervalos de 10 s entre as leituras, 

calculando-se posteriormente os valores médios, de acordo com a NBR 9831 

(2006). 

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 lamelar. 
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3.6 Ensaio e Avaliação da Estabilidade 

As pastas foram preparadas e homogeneizadas conforme itens anteriores, 

e em seguida colocada dentro de um tubo decantador previamente engraxado. 

Bateu-se levemente no interior do cilindro com um bastão de vidro de modo a 

eliminar as bolhas de ar aprisionadas. Completou-se o volume até o 

transbordamento do recipiente, enroscou-se a tampa superior vazada e levou-se o 

cilindro à câmara de cura com água, elevando-se a temperatura até 38 ºC (NBR 

9831, 2006). 

O cilindro foi posicionado verticalmente na câmara, submetendo-se às 

condições de temperatura e pressão similares ao teste de resistência a compressão, 

mantendo-se a cura por 24 horas. O aquecimento foi desligado 1 h e 45 min antes 

do término da cura. Em seguida, o mesmo foi resfriado em água corrente por 5 mim 

(NBR 9831, 2006). 

Após o resfriamento, desenroscou-se a tampa superior do cilindro, 

eliminando-se os fluidos existentes no topo do cilindro por meio de papel absorvente; 

com auxílio de uma seringa, injetou-se um volume, medido em cm3, de água até 

completar o volume total do cilindro conforme Figura 3.5. Converteu-se esse volume 

em comprimento, expresso em mm, denominando-se “Rebaixamento do Topo”, em 

seguida, utilizou-se um martelo de borracha para retirada do cilindro de pasta curada 

endurecida. A amostra foi lavada em água corrente, deixada imersa em água na 

temperatura ambiente (NBR 9831, 2006). 

Procedeu-se então, o corte do cilindro em quatro partes iguais, conforme o 

esquema da Figura 3.6, identificando as seções da seguinte maneira: topo (I), 

intermediárias (II e III) e fundo (IV), recolocando-as em água novamente por 30 min 

(API, 2000). 
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Figura 3.5 - Tubo decantador (LIMA, 2004). 

 

 

 

Figura 3.6 - Seccionamento da amostra de cimento curada: Topo (I); Intermediários 

(II) e (III); Fundo (IV). 

 

 

Seguindo o princípio de Arquimedes, cada seção foi presa a um suporte 

com garra, garantindo maior estabilidade e precisão na leitura, depois cada seção foi 

imersa em água em um béquer. Utilizando uma balança b-tec modelo 4100 da 

marca Tecnal, registrou-se o peso da seção como “Peso da seção na água”. Em 

seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do béquer, de modo que o fio 

não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado como “Peso da seção no ar”. 
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Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram 

determinados por meio da Equação 25. 

 

 AR  ÁGUA  x 8,33 (25) 

 

Onde: 

= Peso específico da seção (lb/gal); 

 AR = Peso da seção no ar; 

 ÁGUA = Peso da seção na água. 

 

 

3.7 Resistência à Compressão (API) 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados preparando-se 

as pastas conforme itens anteriores e vertendo-se as mesmas em moldes cúbicos 

de plástico de 50 mm de aresta (Figura 3.7). Os moldes foram previamente 

lubrificados, fechados e levados à cura, à temperatura de 38 ºC e a pressão 

atmosférica, em um Banho Termostático Nova Ética Modelo 500/3DE (Figura 3.8) 

com água, com os moldes permanecendo completamente imersos e também sob um 

sistema de circulação realizado por um agitador (NBR-9831, 2006). Para cada 

formulação foram preparados três corpos de prova para obter um media dos valores.  

 

 

Figura 3.7 - Moldes plásticos. 
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Figura 3.8 - Banho Termostático Nova Ética Modelo 500/3DE. 

 

 

As curas foram realizadas em 24 h de imersão. Os moldes foram 

removidos do banho, e as amostras foram desmoldadas. Os corpos-de-prova foram 

rapidamente enxutos com papel absorvente e medidos com um paquímetro para 

avaliar suas dimensões e verificar possíveis deformações. 

A ruptura dos mesmos foi realizada em uma Máquina Universal de 

Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I, controlada pelo programa 

TRAPEZIUM 2, como mostra na Figura 3.9. 

Os ensaios de resistência à compressão foram feitos em temperatura 

ambiente, utilizando-se uma velocidade de carregamento de 17,9 KN/min. 

 

 

(a)      (b) 

Figura 3.9 - (a) Máquina Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I e 

(b) Corpo de prova sendo ensaiado. 
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3.8 Microscopia Eletrônica (FEG) 

Os materiais foram caracterizados morfologicamente por microscopia 

eletrônica com fonte de emissão eletrostática (FIELD EMISSION ELECTRONS 

GUNS-FEG-MEV- Modelo Supra 35- Carl Zeiss). Neste equipamento a resolução é 

da ordem de 1 a 2 nm, pois a área do primeiro foco é de aproximadamente 10 nm e 

não há a necessidade de alta intensidade na redução do feixe de elétrons. A 

análises foram realizadas realizadas no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica 

e Cerâmica (LIEC) de Araraquara – SP. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na fase experimental serão apresentados e 

discutidos, a fim de obter uma avaliação comparativa entre a eficiência dos 

estendedores utilizados, obter a melhor concentração de cada um deles, além de 

que as propriedades obtidas a partir dos ensaios nos permite verificar se realmente 

é possível aplicar determinadas concentrações destes aditivos em pastas de 

cimentos para campos com formações frágeis, sem trazer prejuízos secundários em 

qualquer operação de cimentação. 

 

 

4.1 Propriedades Reológicas 

As pastas de cimento formuladas foram ensaiadas à temperatura de 31 

°C, simulando a temperatura de circulação do poço (BHCT) de 500 metros. As 

concentrações utilizadas para cada material foi de 0,1gpc, 0,4gpc, 0,7gpc e 1,0 gpc.  

 

4.1.1 Gel Inicial 

 

Nota-se através da Figura 4.1 um aumento gradativo do gel inicial, tanto 

com utilização de NS como SS. O gel inicial é um indicativo da dificuldade que a 

pasta de cimento tem de reiniciar o movimento depois de uma parada de 10 s, 

devido isto, o efeito tempo pode favorecer as reações físicas entre as partículas dos 

estendedores com as partículas do mineral etringita, cujos cristais aciculares podem 

se depositar tanto nas superfícies das partículas de cimento, como também nas 

superfícies dos estendedores.  

Percebe-se que com a maior concentração das partículas, este efeito 

passa a ser intensificado aumentando a concentração de interações presentes. Para 

concentrações acima de 0,7 gpc, acarretou um acréscimo na tendência da curva, 

provavelmente pela melhor relação entre as interações físicas e as superfícies 

disponíveis, devido o excedente das partículas restantes após a diluição de parte 

das mesmas. 

Para altas concentrações, em torno de 1 gpc, observa-se que o valor de 

gel inicial da pasta com NS está muito próxima do limite máximo permitido para 
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cimentação com cimento classe G, segundo a norma API SPEC 10B, conforme 

Tabela 2.9, enquanto que a SS ultrapassou este limite.  
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Figura 4.1 - Gel Inicial em função das concentrações de nano sílica (NS) e silicato 

de sódio (SS). 

 

 

4.1.2 Gel Final 

 

O aumento dos valores de gel com incremento da concentração, também 

podem ser observados na curva de gel final. Como a medida do gel final é retirada 

após dez minutos da pasta em repouso, provavelmente este tempo favoreceu as 

reações químicas, além das físicas, decorrente da presença de íons dissolvidos das 

partículas de NS e SS com os íons Ca²+, formando gel de silicato de cálcio, 

responsável pela gelificação da pasta de cimento, na qual segundo MIRANDA 

(2008) se depositam na superfície das partículas.  

Na Figura 4.2 mostra a curva de gel final, mostrando a diferença entre os 

dois materiais passou a ser mais evidenciada. Para baixa concentração de 

partículas (0,1 gpc) os valores se mantiveram muito próximos, não sendo perceptível 

o efeito da presença das partículas na pasta. Entre 0,4 a 0,7 gpc a adição de nano-

partículas (NS) apresentaram maiores valores em relação a SS, isto pode ser 
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entendido pelo maior efeito reativo das partículas menores, no entanto para altas 

concentrações, acima de 0,7 gpc, a pasta com silicato de sódio apresentou um valor 

de gel bastante elevado em relação à pasta NS, podendo ser explicado pela maior 

presença de área superficial externa (não porosa) para deposição dos géis de 

silicato de sódio, na qual este gel na parte externa das partículas deve dificultar o 

retorno da movimentação da pasta. Já as nano partículas provavelmente por serem 

mais reativas superficialmente devem ser dissolvidas rapidamente para formação de 

silicato de cálcio e, portanto restando um menor excedente de partículas para estas 

reações. 

Concentrações de 0,7 gpc apresentaram valores de gel final ideais para 

utilização em poços de petróleo conforme Tabela 2.9 (API SPEC 10), devido 

apresentar seus valores dentro dos limites estabelecidos, sem a necessidade de 

agregar mais aditivos para correção destes parâmetros. 
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Figura 4.2 - Gel Final em função das concentrações de nano sílica (NS) e silicato de 

sódio (SS). 
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4.1.3 Limite de Escoamento 

 

Nota-se pela Figura 4.3 que os limites de escoamento também 

aumentaram para concentrações maiores de partículas, tanto de NS como SS. Para 

concentrações acima de 0,7 gpc a pasta SS apresentou um acréscimo elevado no 

valor de limite de escoamento, pelo excesso de partículas presente na pasta. Este 

valor está bastante acima do limite máximo permitido para aplicação de cimentos 

classe G em poços de petróleo, cerca de 80 %. E se tratando de aplicações em 

poços com baixa pressão de fratura, esta pasta SS com concentração de 1 gpc fica 

praticamente inviável devido o incremento da pressão necessária durante o seu 

bombeio podendo vir a ocorrer um faturamento não desejado, logo, a pasta NS 

atenderia a necessidade para estes tipos de poços. 
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Figura 4.3 - Limite de Escoamento em função das concentrações de nano sílica 

(NS) e silicato de sódio (SS). 

 

 

4.1.4 Viscosidade Plástica 

 

Com base na Figura 4.4, as pastas de cimento aditivadas com as menores 

concentrações dos estendedores apresentaram menores viscosidades plásticas, 
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isso ocorre, pois com baixas concentrações de silicato de sódio não haverá muita 

formação do gel silicato de cálcio, resultando na baixa viscosidade.  

A Figura 4.4 apresenta um aumento linear da viscosidade em função da 

concentração dos estendedores até 0,7gpc. Para uma concentração de 1,0 gpc de 

silicato de sódio, o incremento da viscosidade não seguiu a tendência anteriormente 

observada para o range entre 0,1 e 0,7 gpc. Isso pode ocorrer devido o excesso de 

partículas de estendedores que não reagiram totalmente com os íons Ca+², 

influenciarem no fluxo das pastas, pois a resistência do escoamento está 

relacionada com o fluxo na pasta, ou seja, com o atrito entre as partículas dispersas. 

Ao caso do silicato de sódio não reagido e as moléculas do liquido dispersante o 

fluxo passa a ser influenciado por um segundo efeito. Já nos caso da pasta NS, esta 

mudança na tendência da curva não é facilmente evidenciada pelo gráfico, devido a 

maior reatividade das nanopartículas, e consequentemente, menor excesso de 

partículas sólidas presentes. Vale ressaltar que a viscosidade plástica, geralmente 

está relacionada ao tamanho, forma e número de partículas do fluido em movimento. 

Para o parâmetro de viscosidade plástica, todos os valores das pastas  NS 

e SS apresentam-se dentro dos limites para aplicação em poços de petróleo. 
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Figura 4.4 – Viscosidade Plástica em função das concentrações de nano sílica (NS) 

e silicato de sódio (SS). 
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4.2 Estabilidade 

Foi feito o teste de estabilidade para verificar se houve decantação de 

sólidos na pasta de cimento quando submetida às condições encontradas nas 

cimentações de poços de petróleo. Assim os testes foram submetidos à temperatura 

estática de fundo de poço BHST= 38 °C. Observou-se que com o aumento da 

concentração de silicato de sódio e nano sílica diminui-se a decantação dos 

compostos cimentantes. O aumento da viscosidade, verificado nos ensaios 

reológicos, de acordo com a Figura 4.4, proporcionou a manutenção das partículas 

em suspensão, reduzindo o rebaixamento até chegar a uma concentração em que 

não apresentou rebaixamento. Portanto, tanto as pastas com nano sílica, como as 

pastas com silicato de sódio, se apresentaram estáveis para concentração de 

partículas de 0,7 e 1,0 gpc. 

 

 

4.3 Resistência à Compressão 

A Figura 4.5 apresenta os resultados de resistência à compressão para as 

pastas curadas durante 24 horas. Pode ser observado que a maior resistência é 

para NS e SS com concentração de 0,1 gpc. Isso pode ser explicado devido à 

ocorrência de segregação das partículas de cimento e formação de água livre 

durante a cura das pastas, onde se formou um corpo de prova menor e mais denso, 

resultando assim, uma maior resistência compressiva. Este fenômeno foi confirmado 

pelo ensaio de estabilidade, portanto os valores de resistência a compressão na 

concentração de 0,1 gpc, não podem ser utilizados comparativamente para as 

demais concentrações. Este efeito também foi constatados em trabalhos anteriores 

com no caso de RIBEIRO (2012). Para as concentrações de 0,4 gpc de NS e SS, 

apesar de não apresentarem resultados positivos no ensaio de estabilidade, a 

segregação e formação de água livre para o ensaio de compressão foi menor, pois 

neste ensaio o corpo de prova é menor e dificulta a segregação em relação ao 

ensaio de estabilidade. Este comportamento já foi discutido no item 4.2. 

De acordo com o ensaio de resistência a compressão para 24 horas, 

podemos observar na Figura 4.5 que o silicato de sódio não interfere na resistência 
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do cimento, diferentemente da bentonita, por exemplo, que é o estendedor 

atualmente mais utilizado, como vimos na revisão bibliográfica. Isto é uma grande 

vantagem, pois para aplicação em poços com formações de baixa pressão de 

fratura, necessita-se de pastas leves, porém estas devem apresentar o mínimo de 

resistência a esforços compressivos, na qual serão submetidos. 

No caso das pastas com adição de nano sílica, nota-se a partir do mesmo 

gráfico que a resistência à compressão apresentou valores próximos aos das pastas 

com silicato de sódio. 

 

0,1 0,4 0,7 1

0

1

2

3

4

5

6

7

Resistência mecânica para 24h

SS

NS

Concentração (gal/ft³)

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 à
 c

o
m

p
re

s
s

ã
o

 (
M

P
a

)

 
Figura 4.5 – Resistência à compressão em função das concentrações de nano sílica 

(NS) e silicato de sódio (SS). 

 

 

4.4 Microscopia (FEG) 

Os ensaios de microscopia foram realizados com a finalidade de avaliar a 

morfologia das fases estudadas e verificar a presença de possíveis modificações 

ocorridas com a presença de novas partículas adicionadas as pastas, após 24 horas 

do inicio da hidratação da mesmas. A Figura 4.6 apresenta a morfologia da pasta 

com 0,7 gpc de nano sílica curadas a 24 horas. 

Para a aproximação de 20.000X na Figura 4.6 (a) percebe-se a presença 

dos cristais hexagonais de Portlandita (C-H) cercada pela fase amorfa de silicato de 
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cálcio hidratado C-S-H, isto passa a ser facilmente evidenciado na Figuras 4.6 (b) e 

4.6 (c) com os aumentos de 50.000X e 100.000X, respectivamente.  

A presença de partículas de nano sílica não reagidas, passa a ser 

evidenciado na imagem (d) com aumento de 200.000X. Com isto pode ser 

comprovado que a partir desta concentração de 0,7 gpc, realmente inicia a 

saturação do sistema e a formação de gel silicato de cálcio, partindo da diluição e 

dos íons pozolânicos para posterior reação, passa a ser limitada pela concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Morfologia da pasta NS com concentração de 0,7 gpc de estendedor 

curada a 24 horas em diferentes aumentos de imagem (RIBEIRO, 2012). 
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5. CONCLUSÕES 

Diante do que foi exposto neste trabalho verificou-se a importância de 

observar os efeitos secundários causados na adição de um determinado material 

nas pastas de cimento. Para diferentes estendedores e variadas concentrações de 

cada, as pastas de cimento apresentaram diferenças nas propriedades reológicas, 

na qual se limita a aplicação em poços com baixo gradiente de fratura. 

As propriedades das pastas foram bastante influenciadas pelo tamanho 

das partículas. A nano sílica se mostrou mais reativa por apresentar menor tamanho 

de partícula que o silicato de sódio. Isto pode ser comprovado, pois na adição de até 

0,7 gpc, a NS apresentou maiores propriedades reológicas que a SS. 

Para altas concentrações de matérias, acima de 0,7 gpc, houve uma 

inversão, onde as SS apresentaram maiores parâmetros reológicos, concluindo-se 

que este deve-se ao fato da menor reatividade do silicato de sódio em relação as 

partículas nanométricas da silica. De fato, foi comprovada a existência de partículas 

de nano sílica não reagidas em concentrações de 0,7 gpc, de acordo com a análise 

da microscopia. 

Os valores de Gi, Gf e LE para as pastas com 1,0 gpc de silicato de sódio 

apresentaram-se acima dos limites estabelecidos pela norma API SPEC 10B, apesar 

da pasta ficar dentro dos limites para viscosidade plástica, mas esta pasta quando 

aplicado em poço de baixa pressão de fratura pode causar danos irreversíveis. 

Pode-se reformular esta pasta com a correção desta propriedade pela adição de 

dispersantes, porém deve-se ter cuidados para não acarretar em uma 

desestabilização da pasta e decantação das partículas de cimento observando 

sempre pelo ensaio de estabilidade. 

Com relação à resistência mecânica, não houve queda significativa tanto 

nos valores das pastas com a adição de nano sílica, como com silicato de sódio, o 

que mostra a possibilidade de aplicação destas pastas em campos sem perda 

significativa de resistência, desde que sejam devidamente formuladas com aditivos. 

De acordo com este trabalho, podemos comprovar que o cimento Portland 

deverá ser mais bem compreendido com o desenvolvimento da pesquisa da sua 

nanoestrutura, tendo em vista que para materiais com tamanho de partículas 

diferentes, obtemos propriedades significativamente distintas. 
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