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                                                        RESUMO 

Pastas a base de cimento Portland são utilizadas para isolamento em poços de petróleo. Esse 

procedimento é realizado por meio do bombeio da pasta no espaço anular entre o poço e a 

coluna de revestimento, de modo a se obter fixação e vedação eficiente e permanente. Para 

isso o comportamento reológico da pasta de cimento é um componente de extrema 

importância para o processo de cimentação. Atualmente, diversos materiais alternativos são 

utilizados como aditivos, objetivando a modificação e a melhoria das propriedades das pastas 

de cimento, especialmente no aumento da fluidez. Isso pode ser alcançado por meio da 

utilização de novos aditivos do tipo plastificantes, capazes de suporta as diversas condições de 

poços, promovendo às pastas propriedades compatíveis às condições encontradas, permitindo, 

ainda, um tempo suficiente de trabalhabilidade para a completa execução do serviço de 

cimentação. Com isso vários produtos testados tem apresentado desempenho superior aos 

produtos normalmente empregados pela indústria de petróleo com boa relação custo/benefício 

em função do volume de mercado da construção civil. Assim, o objetivo deste trabalho foi o 

estudo e a caracterização reológica de pastas constituídas de cimento Portland, água e aditivos 

do tipo plastificante, com função dispersante a base de naftaleno condensado e 

policarboxilato, na faixa de temperaturas de 58°C e 70ºC. As condições utilizadas para a 

avaliação dos aditivos alternativos foram baseadas em uma cimentação primária para um poço 

hipotético de 2200 m de profundidade e gradientes geotérmicos de 1,7°F/100 pés e 2,1°F/100 

pés. Os resultados demonstraram a grande eficiência e o poder dispersivo do policarboxilato 

para as temperaturas estudadas. O aditivo promoveu alta fluidez, sem efeitos de sedimentação 

da pasta. O policarboxilato é muito eficiente por promover estabilização eletroestérica devido 

a grupos funcionais que geram cargas e se adsorvem na superfície das partículas de cimento e 

devido suas cadeias poliméricas laterais apolares. O dispersante à base de naftaleno reduziu 

tanto a viscosidade plástica como o limite de escoamento a partir da concentração 0,13%. 

Portanto conclui-se que a utilização do policarboxilato mostrou-se eficaz para as condições de 

teste, este aditivo promoveu o aumento da fluidez, redução da viscosidade plástica e limite de 

escoamento, para as temperaturas testadas. 

 

Palavras-chave: cimento Portland; aditivo polimérico; cimentação de poços de petróleo; 

reologia; plastificante; dispersante. 
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                                                       ABSTRACT 

Portland cement slurries are used to maintain both mechanical integrity and zonal isolation in 

oilwells. One of the main attributes of cement slurries is to preserve fluidity as they are 

pumped down to the required depths in order to fill the sheath between rock formation and the 

metallic casing. The rheological behavior of cement slurries can be adjusted using proper 

admixtures, namely plasticizers, that should be able to adjust fluidity even under pumping 

conditions involving temperature and pressure gradients. New plasticizers originally 

developed for ambient conditions typical of civil construction jobs have been tested for 

oilwell applications. Since they were developed for a large market, their use by oil exploration 

companies implies significant cost-benefit improvement compared to traditional oilwell 

cement admixtures. In fact, several products have been tested and resulted even in improved 

rheologic al behavior compared to traditional cement oilwell plasticizers. The main objective 

of the present study was to evaluate the rheological properties of cement slurries in the 

temperature range of 58°C and 70ºC containing two different plasticizers, based on condensed 

naphthalene or polycarboxylate. The temperature range along with other test parameters used 

represent typical conditions encountered by onshore oilwells located in Northeast Brazil, 

namely depth of 2200 m and geothermic gradient of 1.7 – 2.1 °F/100 ft. The results revealed 

that the polycarboxylate-based plasticizer depicted high dispersive effect under the test 

conditions, exceeding that of naphthalene.  Fluid and stable Portland cement slurries were 

formulated with adequate rheological behavior and very small density gradient over the length 

of standardized test samples, probably as a result of the electrosteric stabilization effect 

promoted by its functio nal groups. The electrically charged plasticizer c hains adsorb on the 

surface of cement particles holding mutual particles apart due to their long nonpolar lateral 

chains maintaining the cement in its fresh state for long periods of time. 

Keywords: Portland cement; polymeric admixture, oilwell cementing; rheology; plasticizer; 

dispersant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pastas de cimento designam uma mistura fluida de cimento, água e, frequentemente, 

cargas adicionais e precisam ser fluidas para que haja bombeamento (ROSQUOËTA, 2004). 

A cimentação é uma das operações mais importantes executadas no poço e tem por funções 

básicas garantir a estabilidade mecânica e o isolamento zonal de um poço perfurado.  

A busca por materiais alternativos para cimentação de poços de petróleo é uma 

atividade em pleno desenvolvimento, o cimento Portland continua sendo o material de base 

utilizado pelas companhias de cimentação de poços. Das classes de cimento Portland 

recomendadas para esta finalidade, as mais utilizadas para a formulação de pastas para 

cimentação de poços são o CPP - Classe G e CPP - Classe ESPECIAL, este último tem 

importância ímpar para a região Nordeste por ser produzido no estado de Sergipe, o que reduz 

o custo associado à logística de transporte do cimento classe G produzido no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A ampla utilização do cimento Portland permitiu adquirir o conhecimento e a 

experiência de campo necessária ao desenvolvimento de aditivos químicos que 

possibilitassem sua plena adequação as mais variadas condições de poço, incluindo 

parâmetros reológicos (limite de escoamento, viscosidade plástica e força gel), tempo de 

bombeamento, volume de água livre, controle do volume de filtrado e resistência à 

compressão. Em operações convencionais de cimentação primária ou de squeeze, 

normalmente utilizam-se quatro tipos de aditivos (antiespumante, dispersante, retardador de 

pega e controlador de filtrado). Cada um destes aditivos possui função distinta na pasta de 

cimento formando um sistema complexo que otimiza as propriedades da pasta para diferentes 

condições de poço. 

A otimização das propriedades desses sistemas para aplicação na construção civil vem 

ganhando destaque nas últimas décadas. Produtos como plastificantes e superplastificantes 

proporcionam, ainda, maior fluidez e coesão das partículas de cimento, além de melhorar a 

dispersão em relação às pastas sem aditivos. 

As pastas de cimento empregadas em poços de petróleo são formuladas para atender a 

características físico-químicas, reológicas e mecânicas adequadas a seu bombeamento, 

processo de pega e uso em serviço. Em um poço de petróleo quanto maior a profundidade, 

maior será a temperatura e menor o tempo de bombeamento é devido a esta característica que 

na grande maioria dos casos, aditivos químicos são adicionados ao cimento Portland a fim de 
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adequar as propriedades de uma pasta ao Schedule e as particularidades de cada poço 

(NELSON, 1990).  

Atualmente, existe uma grande variedade de aditivos, líquidos e sólidos, 

desenvolvidos e fornecidos exclusivamente por companhias de serviço. Alternativamente, o 

setor de aditivos aplicados ao cimento Portland, amplamente utilizado na construção civil, 

tem apresentado destacado desenvolvimento nos últimos anos. Produtos como plastificantes e 

superplastificantes proporcionam maior fluidez e ação dispersante ao cimento, resultando em 

uma redução do fator água cimento. Esta última característica é particularmente importante 

para cimentos aplicados a poços de petróleo. No entanto, a disponibilização desses produtos, 

ou versões modificadas dos mesmos, para uso na formulação de pastas para poços de petróleo 

requer um estudo de sua ação, isolada e sistêmica, na modificação das propriedades do 

cimento Portland classe especial.  

Por isso durante os últimos anos vem sendo estudados diversos aditivos químicos da 

indústria da construção civil para a cimentação de poços de petróleo. Têm sido testados 

aditivos plastificantes, superplastificantes e hiperplastificantes com a função de dispersantes.  

Esse grupo de produtos tem resultado em desempenho superior aos produtos normalmente 

empregados pela indústria de petróleo com boa relação custo/benefício em função das grandes 

quantidades produzidas destes aditivos para a construção civil. Resultados promissores na 

seleção de aditivos da construção civil para operações de cimentação de poços de petróleo 

onshore foram obtidos para temperaturas até 180°F. Contudo, não foram testados aditivos que 

atendessem a temperaturas acima desse valor. Mas a indústria da construção civil apresenta 

uma grande diversidade de aditivos e empresas fornecedoras de aditivos para concretos e 

argamassas com desempenho positivo comprovado. O potencial de uso desses aditivos 

permite estabelecer novos produtos, com bom desempenho e boa relação custo/benefício para 

soluções de problemas comumente encontrados na cimentação de poços de petróleo HPHT, 

poços sujeitos à injeção de vapor, poços depletados e poços produtores de gás. 

Para garantir que uma formulação de pasta atenda os requisitos exigidos para seu 

desempenho em poço, o American Petoleum Institute recomenda um conjunto de práticas 

laboratoriais de especificação, SPEC 10B, que normaliza tanto a preparação das pastas quanto 

sua caracterização. Os testes necessários incluem, tempo de pega, tempo de bombeabilidade, 

perda de volume de filtrado e reologia da pasta e resistência mecânica.  

Para as operações de cimentação de poços petrolíferos, as pastas cimentícias devem 

apresentar reologia adequada para que esta possa ser bombeada para grandes profundidades, 

onde quase sempre as condições de temperatura e pressão são elevadas. Estas pastas 
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cimentícias devem apresentar propriedades mecânicas de resistência à compressão e à tração, 

capacidade de aderência, tenacidade à fratura e durabilidade compatíveis com os esforços 

solicitantes durante as operações de cimentação e ao longo do tempo em que o poço se 

encontre em operação (THOMAS, 2001). 

Além disso, dependendo do processo de mistura, tempo de bombeio, pressão de topo 

no poço e geometria do mesmo, diferentes quantidades de energia são absorvidas pelas pastas, 

antes destas curarem. Esses parâmetros controlam as diferentes propriedades reológicas da 

pasta de cimento. O sucesso do serviço de cimentação demanda o máximo de controle dessas 

propriedades da pasta de cimento (HODNEA, 2000). Modelos reológicos capazes de 

descrever o que ocorre em um amplo intervalo de estados entre um sólido elástico e um fluído 

viscoso devem ser capazes de predizer ou prognosticar a deformação da pasta de cimento. 

Temperatura e pressão são fatores de grande importância no deslocamento da pasta, 

pois sua variação afeta consideravelmente as propriedades da pasta, tais como reologia e 

desenvolvimento da resistência à compressão. A temperatura tem efeito mais significativo na 

mudança dessas propriedades devido ao seu maior incremento na velocidade da hidratação 

das pastas de cimento. 

Assim, estimar o valor da temperatura nas diferentes condições do poço tem 

importância no planejamento da operação, portanto as temperaturas de circulação, estáticas e 

os diferenciais de temperatura entre o fundo e o topo do poço devem ser analisados no projeto 

da pasta. 

A temperatura de circulação está diretamente ligada à colocação da pasta, servindo 

como base para o teste de espessamento e bombeabilidade. Já a temperatura estática está 

associada ao desenvolvimento da resistência à compressão e à estabilidade. 

Os diferenciais de temperatura entre o topo e o fundo da área cimentada são críticos, 

pois se deve evitar que uma formulação apresente baixo desenvolvimento de resistência à 

compressão em condições estáticas. 

Em poços profundos com alta temperatura e pressão (poços de petróleo e gás, poços 

geotérmicos e poços com recuperação térmica) é comum encontrar zonas de águas corrosivas 

e formações muito fracas que, devido a modificações significativas no comportamento físico e 

químico da pasta cimenticia, pode resultar em uma possível perda de isolamento zonal entre a 

bainha e a formação (NELSON, 1990). Para evitar que ocorra perda do poço, esse tipo de 

problema deverá ser contornado por meio da utilização de novos aditivos químicos capazes de 

suportar as diversas condições de poços, promovendo às pastas de cimento propriedades 
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compatíveis às condições encontradas, permitindo, ainda, um tempo suficiente de 

trabalhabilidade para a completa execução do serviço de cimentação (AIAD, 2003). 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Considerando a importância do estudo de aditivos plastificantes, a necessidade do seu 

emprego como componente dispersivo em materiais para cimentação de poços de petróleo, o 

crescimento do consumo desses aditivos e a existência no mercado de grande quantidade 

desses materiais. O objetivo geral deste trabalho é: 

Avaliar o comportamento reológico dos aditivos plastificantes a base de 

policarboxilatos em relação aos aditivos a base de naftaleno condensado. O 

desdobramento deste objetivo em metas pode ser assim descritos: 

 Caracterização reológica de dois aditivos plastificantes a base de naftaleno 

condensado e policarboxilato; 

 Avaliação comparativa do efeito dispersivo dos aditivos em estudo; e 

 Avaliação do comportamento reológico dos aditivos em diferentes temperaturas; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROJETO DA PASTA DE CIMENTO  

 

As pastas de cimento são projetadas para atender três situações distintas, são elas: 

preparação em condições de superfície; 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 contínuo 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 ótima para esta situação e não para outro poço pertencente ao mesmo 

campo.  

Sendo as pastas de cimento um sistema reativo, significa exatamente que o seu 

comportamento, através de suas propriedades físicas, decorrerá do efeito sinergético 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);  

• Gradiente geotérmico;  

• Estrutura geológica da formação atravessada;  

• Pressão de poro e de fratura; 

• Permeabilidade e porosidade; e 

• Geometria do poço.  

O conhecimento e determinação destes itens permitem que sejam definidas a reologia, 

a densidade, o controle de filtrado, a estabilidade e a água livre impeditivas da segregação de 

sólidos dos fluidos envolvidos, o tempo de espessamento e desenvolvimento da resistência à 

compressão da pasta adequada à aplicação.  

O desenvolvimento de uma pasta de cimento reflete diretamente na profundidade onde 

deverá ser aplicada, além da adequação do conjunto de propriedades envolvidas no processo. 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os parâmetros esperados de uma pasta de cimento 
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submetida a diferentes profundidades, e ainda correlaciona-se os efeitos que estas variáveis 

podem provocar em uma pasta de cimento pura quando submetida a estas profundidades. 

 

TABELA 1 – Características esperadas nas pastas puras para um projeto de pasta de cimento 

FONTE: CAMPOS, 2002. 

PROFUNDIDADE [m] 
CARACTERISTICAS ESPERADAS DAS PASTAS 

PURAS 

ATÉ 100 

Ocorrência convencional das reações de hidratação e precipitação dos 

cristais hidratados; leve retardamento devido efeito da baixa temperatura a 

profundidade baixa. 

ENTRE 100 E 500 

Ocorrência convencional das reações de hidratação e precipitação dos 

cristais hidratados; leve retardamento devido efeito da baixa temperatura a 

profundidade baixa; efeito da diferença de pressão hidrostática; aumento 

das pressões de poro e fratura da rocha. 

ENTRE 500 E 1.000 

Efeito retardo nas pastas reduzido devido aumento da temperatura 

provocado pelo aumento da profundidade; aumento da pressão estática e 

hidrostática; aumento da perda de carga com a profundidade 

ENTRE 1.000 E 1.200 

Aumento da temperatura provocado pelo aumento da profundidade e 

mudança litológica das rochas; aumento da taxa de hidratação dos cristais 

de Portlandita e Etringita; aumento da reologia das pastas; aumento da 

pressão estática e hidrostática; aumento da perda de carga com a 

profundidade. 

ENTRE 1.200 E 1.800 

Aumento da temperatura provocado pelo aumento da profundidade e 

mudança litológica das rochas; aumento da taxa de hidratação dos cristais 

de Portlandita e Etringita; aumento da reologia das pastas; aumento da 

pressão estática e hidrostática; aumento da perda de carga com a 

profundidade. 

ENTRE 1.800 E 2.000 

Aumento da temperatura provocado pelo aumento da profundidade e 

mudança litológica das rochas; aumento da taxa de hidratação dos cristais 

de Portlandita e Etringita; aumento da reologia das pastas; aumento da 

pressão estática e hidrostática; aumento da perda de carga com a 

profundidade. 
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TABELA 2 – Configuração inicial para um projeto de pasta de cimento.  

FONTE: CAMPOS, 2000. 

Profundidade 
[m] 

Propriedade 
Requerida a 

Pasta de 
Cimento 

Aditivo 
Recomendado 

Interações Químicas Esperadas Com o Aditivo 

Até 100 

1-Resistência 

inicial elevada; 

2- Alta 

densidade 

1-Aceleradores de 

pega; 

2- anti-espulmante 

Aumento da taxa de hidratação do cimento; aumento da 

precipitação de Portlandita; aumento da reologia da formação de 

cristais de Etringita. Redução da tensão superficial das bolhas de 

ar incorporadas no cimento devido diferença na 

compressibilidade do ar entre a superfície e o fundo do poço. 

Entre 100 e 500 

1- Resistência  

inicial elevada; 

2- Densidade 

intermediaria; 

3- Controle de 

Filtrado;  

4-Controle 

reológico. 

1- Aceleradores de 

pega;  

2-anti-espulmante;  

3- Controlador de 

4- Filtrado;  

5 - Dispersante. 

Aumento da taxa de hidratação do cimento; aumento da 

precipitação de Portlandita; aumento da reação da formação de 

cristais de Etringita. Redução da tensão superficial das bolhas de 

ar incorporadas no cimento devido diferença na 

compressibilidade do ar entre a superfície e o fundo do poço. 

Controle da água perdida para formação, devido redução da 

diferença de pressão provocada pela formação de cadeias de 

macromoléculas, nos espaços intersticiais da pasta. Defloculação 

das partículas hidratadas de cimento, resultando em menor 

reologia e baixas pressões de bombeio. 

Entre 500 e 1.000 

1-Resistência 

inicial elevada; 

2-Densidade 

intermediaria ou 

leve;  

3-Controle de 

Filtrado;  

4-Controle 

reológico. 

1-Aceleradores de 

pega;  

2- anti-

espulmante;  

3-Controlador de 

Filtrado; 

4- Dispersante 

Aumento da taxa de hidratação do cimento; aumento da 

precipitação de Portlandita; aumento da reação da formação de 

cristais de Etringita. Redução da tensão superficial das bolhas de 

ar incorporadas no cimento, devido diferença na 

compressibilidade do ar entre a superfície e o fundo do poço. 

Controle da água perdida para formação, devido redução da 

diferença de pressão provocada pela formação de cadeias de 

macromoléculas, nos espaços intersticiais da pasta. Defloculação 

das partículas hidratadas de cimento, resultando em menor 

reologia e baixas pressões de bombeio. 

Entre 1.000 e 

1.200, 

Entre 1.200 e 

1.800 e 

Entre 1800 e 

2.200. 

 1-Densidade 

intermediaria ou 

leve;  

2-Controle de 

Filtrado; 

3-Controle 

reológico  

4- leve efeito 

retardo 

1-Anti-

espulmante;  

2- Controlador de 

Filtrado;  

3- Dispersante;  

4-Retardador de 

pega. 

Redução da tensão superficial das bolhas de ar incorporadas no 

cimento devido diferença na compressibilidade do ar entre a 

superfície e o fundo do poço. Controle da água perdida para 

formação, devido redução da diferença de pressão provocada 

pela formação de cadeias de macromolécula nos espaços 

intersticiais da pasta de cimento. Defloculação das partículas 

hidratadas de cimento resultando em menor reologia das pastas e 

baixas pressões de bombeio. Adsorção do retardador sobre a 

superfície dos produtos hidratados, inibindo o contato com a 

água. 

 

Além do efeito provocado pela profundidade nas pastas de cimento a composição 

litológica das rochas promove uma variação no gradiente de pressão e temperatura ao longo 

da profundidade vertical do poço. Normalmente estas informações são obtidas durante a fase 

exploratória de um campo, em que são realizadas medidas de BHST em vários poços. Estas 
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informações podem, em alguns casos, serem obtidas através de registradores descidos a cabo 

ou montados na coluna de trabalho.  

O conhecimento de mapas de contorno de gradiente geotérmico de uma área é baseado 

na descida de registradores de fundo de poço para medidas de pressão e temperatura. A 

exatidão da estimativa da BHST para um dado poço por este método depende das 

características dos perfis térmicos obtidos na área durante as operações de perfilagem a poço 

aberto, ocorrência de mudanças litológicas, proximidade de zonas sujeitas a anomalias 

térmicas (zonas de sal ou zonas sujeitas a tectonismo) (CAMPOS, 2002).  

Diante do conhecimento do gradiente geotérmico é possível determinar a sua 

temperatura de circulação (BHCT), e esta temperatura esta sendo a temperatura máxima a 

qual a pasta de cimento esta exposta durante a operação de cimentação. Seu valor é inferior à 

estática da formação devido ao afeito de circulação do fluido de perfuração. Existe uma 

relação direta entre esta temperatura com a profundidade do poço, com a BHST, com a 

geometria do poço e com as propriedades térmicas das rochas e fluidos (CAMPOS, 2002). 

Normalmente, na definição das condições iniciais de um projeto de pasta de cimento para uma 

operação de cimentação ou compressão de cimento são levados em consideração 

interpolações em tabelas API especificas para revestimento, correlacionando estes valores 

com o gradiente geotérmico e a profundidade vertical, em que se deseja aplicar o material 

cimentante. 

 

2.2 CIMENTO PORTLAND  

 

Atualmente existe uma grande variedade de cimentos Portland no mercado. Os 

cimentos utilizados no Brasil são normalizados pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e são classificados em dois grandes grupos (BEZERRA, 2006):  

• Cimentos de uso geral para uso na construção civil; e 

• Cimentos especiais para cimentação de poços de petróleo.  

 Os cimentos Portland classificados pela API não são divididos em tipos, mas em 

classes (A, B, C, D, E, F, G, H e J) que devem ser atendidas de acordo com a profundidade do 

poço de petróleo (BEZERRA, 2006). 
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2.3 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND  

 

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, pois o 

cimento Portland foi desenvolvido, acidentalmente, para ser empregado em temperaturas 

próximas à temperatura ambiente (5ºC a 40ºC). Sob tais condições, ou seja, temperatura 

ambiente, o cimento Portland se hidrata e gera os produtos constantes da Tabela 3 

(KJELLSEN, 2004). 

 

TABELA 3 - Principais produtos da hidratação do cimento Portland em ordem de 

importância. 

Fase 
Simbologia da indústria do 

cimento 

Silicato cálcico hidratado  C-S-H  

Hidróxido de cálcio  CH 

Etringita C6AS3H32 

Monossulfato  C4ASH12 

Hidrogranada C3AH6 

Hidróxido de ferro  FH3  

 

2.4 EFEITOS DA TEMPERATURA E PRESSÃO EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS 

 

A microestrutura da pasta de cimento sofre alterações na sua estrutura física, 

composição química e quantidade de água, quando é exposta a alta temperatura, afetando 

assim sua durabilidade. Com o aumento gradual da temperatura toda água capilar evaporável 

da pasta cimenticia é consumida até 105°C, ocorrendo uma redução da água fisicamente 

adsorvida e a água de constituição. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), com o aumento gradual da temperatura pode 

ocorrer o aumento da pressão nos poros da pasta, devido à expansão de volume de origem 

térmica ou de conversão cristalina, que podem conduzir a microfissuração e fragmentação da 

pasta. Portanto estes fenômenos devem ser previstos para pastas de cimentação de poços uma 

vez que estes têm características geotérmicas, ou podem ainda estar sujeitos a ciclagem 

térmica durante as operações de recuperação de óleo viscoso em poços depletados. 

O comportamento de materiais cimentícios submetidos a altas temperaturas depende 

da taxa de elevação da temperatura e da temperatura atingida, do grau de hidratação do 
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cimento, da umidade e composição de material cimentício, ou seja, das composições químicas 

e mineralogias dos materiais empregados. 

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

químicas de hidratação, favorecendo as resistências iniciais. Apesar da temperatura de cura 

elevada aumentar a resistência inicial, como mencionado, a taxa de elevação e o valor da 

temperatura devem ser moderados, pois temperaturas muito elevadas inicialmente podem 

prejudicar a resistência e a porosidade dos materiais cimentícios a idades subsequentes, além 

de poderem produzir uma distribuição não uniforme dos produtos de hidratação no interior da 

pasta (KIM et al, 2002). 

  Em cimentação de poços também torna-se crítico a influência da temperatura uma vez 

que os poços de petróleo apresentam características geotérmicas de aumento de temperatura 

com a profundidade dos mesmos, onde em determinadas regiões esta temperatura pode 

superar 180ºC ao longo do perfil perfurado,estes são os chamados poços profundos com altas 

temperatura e pressão (HPHT). 

Temperatura e pressão são fatores de grande importância no deslocamento da pasta, 

pois sua variação afeta consideravelmente as propriedades da pasta, tais como a reologia da 

pasta e o desenvolvimento de resistência à compressão. A temperatura tem efeito mais 

significativo na mudança dessas propriedades devido ao seu maior incremento na velocidade 

da hidratação das pastas de cimento. 

Assim, estimar o valor da temperatura nas diferentes condições do poço tem 

importância no planejamento da operação, portanto, as temperaturas de circulação, estática e 

os diferencias de temperatura entre o fundo e o topo do poço devem ser analisados no projeto 

da pasta. 

A temperatura de circulação está diretamente ligada à colocação da pasta, servindo 

como base para o teste de espessamento e bombeabilidade. Já a temperatura estática está 

associada ao desenvolvimento da resistência à compressão e à estabilidade. 

Os diferenciais de temperatura entre o topo e o fundo da área cimentada são críticos, 

pois se deve evitar que uma formulação apresente baixo desenvolvimento de resistência à 

compressão em condições estáticas. 

2.5 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

2.5.1 Cimentação de poços 
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A perfuração de poços de petróleo e gás é realizada através de sondas de perfuração. A 

perfuração de poços consiste em abrir espaço através do solo e das rochas com o auxílio de 

brocas e colunas de perfuração, com o intuito de atingir uma determinada profundidade, onde 

existe a presença de hidrocarbonetos. 

Os poços são perfurados em fases, cujo número depende das características das zonas a 

serem perfuradas e a profundidade total a ser atingida. O comprimento das colunas de 

revestimento e o número de fases são determinados em função das pressões de poros da 

formação e de suas pressões de fratura (NELSON, 1990). A perfuração é normalmente 

realizada, de tal forma, que durante esse processo a pressão exercida pelo fluido de perfuração 

seja superior à pressão de poros e inferior à pressão de fratura da formação. 

Após atingir a profundidade estabelecida para uma determinada fase do poço é necessário 

revesti-lo com uma coluna de revestimento, constituída por tubos de aço especial. A 

perfuração de um poço é realizada em diversas fases (independente de sua trajetória). A 

primeira parte perfurada do poço apresenta maior diâmetro e menor profundidade, é revestida 

com o revestimento condutor, que tem a finalidade de sustentar sedimentos superficiais não 

consolidados. Pode ser assentado por cravação, por jateamento (no mar) ou por cimentação 

em poço perfurado. Em seqüência desce o revestimento de superfície, que tem como 

finalidade proteger os horizontes superficiais de água e prevenir desmoronamento de 

formações inconsolidadas. Em seguida, após a cimentação do revestimento de superfície e a 

perfuração de uma nova fase, desce o revestimento intermediário, que tem como finalidade 

isolar e proteger zonas de alta ou baixa pressão, zonas de perda de circulação, formações 

desmoronáveis e formações portadoras de fluidos corrosivos. Por último, após a perfuração de 

uma nova fase, desce o revestimento de produção que tem a finalidade de permitir a produção 

do poço. Em seguida é necessário realizar a operação de cimentação, que consiste em 

cimentar o espaço anular entre o poço perfurado (formação) e a coluna de revestimento, como 

ilustra a Figura 1. 
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FIGURA 1- Esquema de revestimentos e cimentação de poços. 

FONTE: Adaptada de SOUZA 2006. 

 

 

 

 

A cada etapa de perfuração e descida do revestimento é realizada a operação de 

cimentação para fixar e isolar o revestimento da formação. No entanto, as especificidades de 

cada poço e a dinâmica de exploração do petróleo condicionam os processos de cimentação. 

Assim, a cimentação inicial de um poço não é exatamente semelhante a uma correção 

posterior, pois as condições de injeção da pasta são diferentes. Em função disto, a indústria do 

petróleo classifica a cimentação em dois tipos gerais: a cimentação primária e a cimentação 

secundária. (SOUZA, 2006) 

 

2.5.2 Tipos de cimentação - característica operacional  

2.5.2.1 Cimentação primária  

 

Denomina-se cimentação primária à cimentação de cada coluna de revestimento, levada a 

efeito logo após a sua descida ao poço. Seu objetivo básico é colocar uma pasta de cimento 

não contaminada em determinada posição no espaço anular entre o poço e a coluna de 

revestimento, de modo a se obter fixação e vedação eficiente e permanente deste anular como 

mostra de forma esquemática a Figura 2, seguindo a seguinte sequência: 

a) perfuração das camadas rochosas. 
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b) manobra para retirada da coluna de perfuração. 

c) colocação do revestimento, montagem das linhas de cimentação, circulação para 

condicionamento do poço e deslocamento do colchão de lavagem. 

d) deslocamento da pasta cimentícia. 

e) aspecto final do poço cimentado. 

f) aspecto final do poço cimentado com resistência suficiente para suportar a coluna de 

perfuração para continuação das operações de perfuração. 

 

FIGURA 2 - Operação de cimentação primária de um estágio no poço: (A) Circulação de 

lama, (B) Bombeamento de fluído separador e pasta de cimento; (C) e (D) Deslocamento; (E) 

Fim de estágio. FONTE: NELSON, 1990. 

 

 

 

2.5.2.2 Cimentação secundária  

 

São assim denominadas as operações de cimentação realizadas visando corrigir falhas 

na cimentação primária, eliminar a entrada de água em uma zona indesejável, reduzir a razão 

água / óleo (RAO) através do isolamento da zona indesejável, abandonar zonas depletadas ou 

reparar vazamentos na coluna de revestimento.  
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2.5.3 Fatores que afetam a cimentação 

 

Diversos fatores podem afetar a qualidade da cimentação, tais como, densidade de 

pasta para cimentação, fluido de perfuração e reboco, geleificação, perda de filtrado, 

permeabilidade da pasta, contração volumétrica, fissuração da bainha e aderência do cimento. 

Portanto, devem-se ter alguns cuidados durante o projeto e execução da cimentação para 

minimizar os efeitos prejudiciais. Seguem alguns fatores e suas conseqüências: 

•Densidade da pasta: a densidade incorreta da pasta de cimento causa um diferencial de 

pressão podendo permitir a penetração de fluidos em seu interior, que alteram suas 

propriedades ou não permitem o selamento adequado; 

•Fluido de perfuração e reboco: quando inadequados permitem um fluxo de gás no 

anular e também, quando não são removidos adequadamente, podem prejudicar a 

aderência do cimento à formação; 

•Gelificação: uma gelificação da pasta prematura pode causar perda do controle da pressão 

hidrostática; 

•Perda de filtrado: quando excessiva permite a entrada de gás na coluna da pasta; 

•Permeabilidade da pasta: pasta muito permeável contribui para um baixo isolamento 

hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

•Contração volumétrica: devido à hidratação do cimento a pasta de cimento sofre um 

processo natural de contração que permite a migração de fluidos; 

•Fissuração da bainha: a bainha do cimento sobtensão pode gerar fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos; e 

•Aderência do cimento: uma deficiente interação cimento/revestimento ou 

cimento/formação pode causar uma inadequada aderência resultando em falha no 

isolamento. 

Além do cuidado com os fatores citados acima, a pasta de cimento necessita de 

propriedades específicas para ser eficiente em todas as etapas de uma cimentação, desde a 

fase de projeto até a etapa de pós-colocação anular. 

Nas etapas iniciais existem alguns fatores preponderantes, tais como: definição da 

temperatura de circulação, a escolha de aditivos, conhecimento geológico, características do 

poço (como geometria do revestimento, inclinação e direção). Todos esses fatores permitem a 

definição da densidade, controle de filtrado, estabilidade, água livre, tempo de espessamento e 

desenvolvimento da resistência à compressão adequada à aplicação. 
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Durante a execução, alguns parâmetros são importantes, tais como: centralização do 

revestimento no poço; condicionamento do poço resfriando; movimentação da coluna de 

revestimento por rotação; adequação na sequência de bombeio, para maximizar a colocação 

anular da pasta de cimento. 

Na etapa final, a pasta curada, tem grande importância na durabilidade diante dos 

impactos repetitivos e vibrações que a coluna de revestimento estará submetida, consequência 

de abertura de janelas em poços ou perfuração de poços laterais. 

 

2.6 ADITIVOS APLICADOS À PASTA DE CIMENTO PARA POÇOS DE 

PETRÓLEO 

 

Várias propriedades devem ser corrigidas ou otimizadas para se bombear a pasta de 

cimento para o interior do poço, exceto em cimentações primárias no tubo condutor ou em 

casos de abandono permanente de zonas próximas à superfície. A indústria do petróleo, a 

exemplo da indústria da construção civil, emprega vários tipos de aditivos que buscam 

otimizar determinadas características em função do tipo de pasta, das condições de bombeio e 

até das características da formação local. Estes aditivos, ao contrário da indústria da 

construção civil, geralmente são fornecidos pelas próprias empresas prestadoras de serviços 

de cimentação de poços. 

Para a maioria das operações de cimentação uma boa pasta de cimento deve apresentar 

baixa viscosidade, não gelificar quando estática, manter sua consistência o quanto mais 

constante possível até a ocorrência da pega, ter baixa perda de filtrado, sem o efeito de 

separação de água livre ou decantação de sólidos. Para isso, são realizados testes laboratoriais 

para o desenvolvimento de pastas constituídas de misturas de cimento, água doce e/ou do mar, 

podendo ainda ter aditivos químicos, líquidos ou sólidos, com a finalidade de se obter 

propriedades físicas e químicas compatíveis com a profundidade do poço, com as condições 

de temperatura e pressão que se adéquem as variadas situações (MIRANDA, 1995). 

Uma das propriedades mais importantes observadas ao se usar aditivos nas 

formulações das pastas para poços de petróleo é a reológica (VUK et al. 2000; 

HALLIBURTON, 1998). 

Além do efeito principal, um aditivo pode apresentar um ou mais efeitos secundários 

quando empregados em um sistema de cimento, tal efeito vai depender da concentração do 

aditivo utilizado na formulação da pasta ou da combinação de dois ou mais aditivos. 
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A combinação de dois ou mais aditivos pode gerar um efeito sinergético que, em 

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

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

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

projeto de pasta (PAIVA, 2003). 

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; e 

- manter o isolamento das formações. 

 Atualmente dispõe-se mais de 100 aditivos para cimentação de poços (MIRANDA, 

1995), dentre eles destacam-se como principais os aceleradores de pega, os retardadores de 

pega, os dispersantes, os plastificantes, os superplastificantes, os controladores de filtrado e os 

antiespumantes (TAYLOR, 1998 e BARBOSA, 2004).  

•Aceleradores de pega: reduzem o tempo de hidratação normal do cimento Portland, 

promovendo o endurecimento precoce da pasta;  

•Retardadores de pega: aumentam o tempo normal de hidratação do cimento Portland, 

postergando o endurecimento da pasta;  

•Dispersantes (redutores de fricção): provocam a separação das partículas do cimento 

Portland, reduzindo a viscosidade da pasta;  

•Plastificantes: reduzem a quantidade de água necessária para se preparar sem prejudicar sua 

viscosidade. Atuam de forma semelhante aos dispersantes;  

•Superplastificantes: atuam de forma semelhante aos dispersantes, apresentando um poder 

maior de redução de água; 

•Controladores de filtrado: a perda de água da pasta para a formação e combatida pelos 

controladores de filtrado que tem o poder de manter a coesão da pasta, retendo a água em seu 

interior;  

•Antiespumantes: são aditivos incorporados a pasta com a função de evitar a formação de 

bolhas durante sua preparação e posterior bombeio. Este tipo de aditivo geralmente e 

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. 
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2.6.1 Dispersantes 

 

Os dispersantes são aditivos químicos utilizados para reduzir as propriedades 

reológicas das pastas de cimento. Estes aditivos reduzem a viscosidade aparente, o limite de 

escoamento e a força gel das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. Facilitam a 

mistura da pasta, reduzem a fricção e permitem a confecção de pastas de elevada densidade.  

Os dispersantes podem ser divididos em quatro grupos (AÏTCIN, 2000): 

•Lignosulfonatos ou lignosulfonatos modificados (S); 

•Sais sulfonatos de policondensado de naftaleno e formaldeído, usualmente 

denominado de naftaleno sulfonato ou apenas de naftaleno (NS); 

•Sais sulfonatos de policondensado de melamina e formaldeído, usualmente 

denominados de melamina sulfonato ou apenas de melamina (MS); e 

•Policarboxilatos (PC). 

2.6.1.1 Características físico-químicas dos dispersantes 

2.6.1.1.1 Lignossulfonatos - LS 

 

Os lignossulfonatos são conhecidos como aditivos plastificantes de primeira geração 

e utilizados como redutores de água normais e em alguns casos também como 

superplastificantes (Figura 5) e é obtido a partir do rejeito líquido do processo de extração da 

celulose da madeira (RIXON, 1999). Os lignosulfonatos, não deve ser utilizado em baixas 

temperaturas, por atuarem também como retardadores de pega do cimento. Aqueles que 

apresentam elevados teores de açúcar em sua composição são muito sensíveis à qualidade do 

cimento, podendo ocasionar problemas de gelificação, o que é atribuído a forte aceleração da 

hidratação da fase intersticial (C3A e C4AF).  

Esses aditivos são beneficiados em dois estágios, com o objetivo de eliminar os 

açúcares, carboidratos, sendo algumas vezes passados por fracionamento para aumentar a 

massa molecular média. Sua composição pode variar muito em função do processo de 

fabricação (neutralização, precipitação e fermentação) (COLLEPARDI, 1998). 

A estrutura molecular de um lignossulfonato é apresentada na Figura 3. Apresenta-se 

com uma cadeia longa e complexa e consistem em unidades de fenil-propano substituídas, 

grupos hidroxila (OH), metoxila (OCH3), anel fenila (C6H5) e grupo ácido sulfônicos (SO3H). 
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A presença de vários radicais hidroxilas (-OH) na molécula desenvolve um potencial 

eletronegativo, em virtude da alta eletronegatividade do oxigênio. 

 

FIGURA 3 - Estrutura Molecular de um lignossulfonato 

FONTE: Adaptada de RIXOM e MAILVAGANAM, 1999. 

 

Os primeiros lignossulfonatos apresentavam problemas, pois continham altos teores de 

açúcares na sua composição, o que causava grande retardo da pega incorporação de ar à 

mistura. Hoje, esses aditivos são submetidos processos de purificação para remoção desses 

açúcares por meio de ultrafiltragem, tratamento térmico com pH controlado e ainda a 

fermentação (RIXON, 1999), reduzindo bastante tais efeitos secundários. 

A maior parte dos lignossulfonatos existentes no mercado internacional situa-se na 

faixa de massa molecular de 20.000 a 30.000. Alguns lignossulfonatos mais polimerizados, 

entretanto, podem conter frações de massa molecular bem maiores (RIXON, 1999). 

Os aditivos base lignossulfonato permitem redução de água da mistura de 8 % a 12 %. 

Quando usados em altas dosagens podem causar excessivo retardo da pega e incorporação de 

grande quantidade de ar (RIXON, 1999). 

Com alguns cimentos, a influência desses aditivos é muito pequena, mas de uma 

maneira geral, esses produtos são eficientes com todos os tipos de cimento Portland e também 

com cimentos aluminosos. A eficiência real de um redutor de água depende do teor de 

cimento, do teor de água, do tipo de agregado utilizado, da presença de adições minerais ou de 

aditivos incorporadores de ar e, também, da temperatura. Portanto, é necessária a realização 

de testes experimentais, para definir o tipo e a quantidade de aditivos utilizados para 

determinada situação (NEVILLE, 1997). 

Os lignosulfonatos possuem uma estrutura esférica muito compacta de superfície 

carregada negativamente, isto porque os ácidos sulfônicos estão posicionados, principalmente, 

na superfície enquanto os hidrocarbonetos hidrofóbicos estão posicionados no interior da 

partícula. Possuem baixa viscosidade intrínseca, larga distribuição de massa molar (MW = 
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5.000 – 60.000 g.mol-1) e graus de sulfonação que variam de 0,4 – 0,7 grupos sulfônicos por 

unidade de fenilpropano (AÏTCIN, 1998). 

A função básica dos lignosulfonatos no concreto é a dispersão das partículas coloidais, 

suas moléculas se ligam a essas partículas existentes em suspensão, gerando cargas negativas 

às mesmas, causando um efeito repulsivo entre as partículas, conforme indica a Figura 4. 

Mehta e Monteiro (1994) explicam que camadas de moléculas de água dipolares circundam as 

partículas hidrófilas de cimento, e como resultado evita a sua floculação e um sistema com 

boa dispersão é obtido. Todo esse processo influencia propriedades do concreto, tanto no 

estado fresco, como no estado endurecido. 

 

FIGURA 4 - Ação eletrostática sobre os grãos de cimento. 

FONTE: Adaptada de MEHTA E MONTEIRO, 1994. 

 

Os lignosulfonatos são tensoativos, ou seja, apresentam moléculas com duas 

polaridades opostas: uma hidrofílica com afinidade pela água, e outra hidrofóbica com 

afinidade por outros solutos. Este aditivo age como um dispersante dos grãos de cimento que 

estão unidos pelas cargas em sua superfície. Ao serem dispersos os grãos apresentam uma 

maior área de contato com a água, aumentando a trabalhabilidade quando, o cimento está 

fresco, e a hidratação dos grãos, quando em processo de endurecimento. 

Por apresentar-se com anéis benzênicos, têm-se moléculas com fortes ligações 

interatômicas necessitando, portanto de grande quantidade de energia para haver reações 
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químicas com o composto; o que pode justificar, em parte, o tempo de reação prolongado da 

pega do cimento quando adicionado. 

O retardo do tempo de pega devido ao retardo no tempo de início de pega decorre da 

variação na composição destes aditivos, principalmente dos lignosulfonatos, que, por serem 

sub-produtos, se torna difícil a remoção completa de açucares e outras impurezas, sendo que 

estes compostos interferem no processo de hidratação do cimento, inibindo a nucleação e o 

crescimento dos produtos de hidratação (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

 

2.6.1.1.2 Naftaleno – NS 

 

Os naftalenos, também conhecidos como superplastificantes de segunda geração, 

permitem redução de até 25% da quantidade de água das misturas (HSU  et al., 1999) quando 

usados como redutores de água. Os aditivos a base naftaleno apresenta cadeias de tamanho 

médio de compostos orgânicos que também se ionizam em contato com a água, causando 

repulsão eletrostática. Hartmann, 2002, explica que os NS são uma resina obtida por meio da 

polimerização do ácido naftalenossulfônico com formaldeído. Os passos para sua fabricação 

são a sulfonatação, a condensação, a neutralização e a filtração. A sua estrutura molecular esta 

representada na Figura 5. 

 

FIGURA 5 - Estrutura molecular de um naftaleno FONTE: ARTMANN, 2002. 

 

 

 

Desenvolvidos na metade do século passado no Japão, os condensados de naftaleno 

apresentam na forma sólida (pó) uma coloração de castanho claro, e em dissolução com 40% 

de concentração, uma coloração mais escura. Esse tipo de aditivo tem um bom 

comportamento com a maior parte dos cimentos, porém em altas dosagens causa retardamento 
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de pega. Em dosagens normais, os naftalenos incorporam pouco ar ao concreto (MARTIN, 

2005). 

Os aditivos desta categoria costumam reduzir a tensão superficial da água da fase 

aquosa do concreto e incorporar ar. Materiais com massas moleculares maiores são 

considerados mais eficientes, na medida em que não afetam a tensão superficial da água e não 

alteram a incorporação de ar. 

A manutenção de plasticidade poderá variar com a temperatura ambiente e consumo 

de cimento, sendo que manutenção média da plasticidade é de cerca de 40 minutos. Para altas 

dosagens, por exemplo, 0,8%, o valor da tensão de escoamento aproxima-se de zero e o 

sistema torna-se essencialmente newtoniano, mas a composição química do cimento pode 

afetar seu comportamento reológico. 

Os aditivos à base de naftaleno apresentam as seguintes características (AÏTCIN, 

1998): 

a) maior teor de sólidos, causando melhor relação custo-benefício para se obter determinada 

trabalhabilidade; 

b) pequeno retardo de pega, sendo possível controlar mais facilmente a reologia do concreto; 

e 

c) são facilmente obtidos e apresentam baixo custo 

 

2.6.1.1.3  Policarboxilatos 

 

Esses são os aditivos recentemente introduzidos no mercado nacional e são conhecidos 

como aditivos plastificantes de alta eficiência ou ainda hiperplastificantes, pois permitem a 

redução de água das misturas em até 40%, mantendo-se a mesma trabalhabilidade (HSU  et 

al., 1999). Esses aditivos também conferem considerável aumento na fluidez dos concretos, 

fato que permite a utilização em concretos fluídos e auto-adensáveis e viabilizam a redução de 

grande quantidade de água das misturas possibilitando o emprego de concretos de elevada 

resistência, trabalhabilidade e durabilidade. 

Também conhecidos como superplastificantes de terceira geração, os policarboxilatos 

atuam principalmente por repulsão estérica, pois sua ionização não é suficiente para promover 

repulsão elétrica considerável. Possuem moléculas mais longas, conforme mostra a figura 8, 

logo mais a baixo mais robustas e com ramificações que auxiliam na dispersão das partículas 

de cimento, ou seja, quanto maior for o tamanho da cadeia, mais fluida é a mistura e menor é 

o tempo de pega (HARTMANN, 2002). 
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Esses polímeros geralmente possuem grupos carboxílicos (COOH) e apresentam 

cadeias laterais de diferentes comprimentos. Onde a dispersão e a defloculação das partículas 

de cimento podem ser controladas por meio da mudança do comprimento dessas cadeias e 

ainda do comprimento da cadeia central desses polímeros (Figura 6). 

 

FIGURA 6 - Esquematização de uma molécula de policarboxilato. 

FONTE: Adaptada de LEIDHODT et al., 2000. 

 

São aditivos poliméricos que apresentam larga distribuição de massa molecular e sua 

caracterização química é muito complexa (YAMADA, 2000). As propriedades desses aditivos 

são influenciadas pelo comprimento de sua cadeia e pelo número de reações em uma cadeia 

de aditivo (DRANSFIELD, 2000) (Figura 7). 

 

FIGURA 7 - Monômero de um policarboxilato 

FONTE: Adaptada de RAMACHANDRAN, 1998. 

 

 

 

O comprimento da cadeia principal desses polímeros produz efeitos na dispersão e 

defloculação das partículas de cimento. Os efeitos da estrutura química dos aditivos 

plastificantes a base de policarboxilato na fluidez das pastas de cimento são os seguintes 

(YAMADA, 2000): 
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 Para mesma dosagem de aditivo, quanto maior o tamanho da cadeia desse aditivo, 

mais fluída é a mistura e menor é o seu tempo de pega; e 

 Quanto maior a quantidade de grupos sulfônicos e carboxílicos presentes nos 

polímeros, maior a fluidez do sistema para uma mesma dosagem de plastificante. 

Ramachandran (1984), afirma que os aditivos à base de policarboxilatos são atualmente os 

de melhor eficiência, permitindo reduções de água superiores a 20% e tempos de atuação 

entre 30 e 60 minutos. Em concretos de resistência característica acima de 40 MPa, seu uso é 

praticamente inevitável. Os policarboxilatos, também chamados de redutores de água de alta 

eficiência, pois são capazes de reduzir o teor de água de 3 a 4 vezes em determinados traços. 

 

2.6.2  Hidratação do cimento Portland na presença de aditivos plastificantes  

 

Quando é adicionada água ao cimento sem a presença do aditivo, não se obtém uma boa 

dispersão do sistema, pois a água possui uma tensão superficial elevada; isto é, apresenta-se 

com dificuldade de dispersão de suas moléculas superficiais que estão unidas por forças de 

Van der Waals. Como consequência, não apresenta fácil dispersão molecular a menos que 

haja um tensoativo diminuindo essa tensão que as una e desenvolva uma maior área de 

contato com os grãos de cimento. Neste caso, a água não hidrataria todos os grãos da amostra 

de cimento, que já se apresentam com floculação por possuírem polaridade em sua superfície. 

Os principais componentes ativos dos aditivos plastificantes são os agentes tensoativos. 

Concentram-se na interface entre duas faces não miscíveis, alterando as forças da natureza 

físico-química que atuam nessa interface. O aditivo é absorvido pelas partículas de cimento 

que ficam carregadas negativamente o que resulta em repulsão entre partículas, tornando 

estável a sua dispersão; as bolhas de ar também são repelidas de forma que não se podem 

fixar nas partículas de cimento.  

A defloculação do cimento, por meio do aditivo plastificante, também impede que certa 

quantidade de água possa ficar aprisionada entre grãos, reduzindo ainda mais a água para as 

reações de hidratação. Alves (1994) apresentou as seguintes observações: 

– Não foi observada diferenças substanciais na morfologia de pastas de cimento hidratadas 

com superfluidificantes em relação a pastas sem aditivo, entretanto, foi observada a formação 

de partículas mais finas e com uma estrutura mais densa para partículas aditivadas 

(RAMACHANDRAN,1984). 

Os plastificantes são introduzidos em suspensões cimentícias para melhorar as 

propriedades reológicas. Eles podem ter uma forte influência na cinética de hidratação do 
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cimento (FLATT e HOUST, 2001). As propriedades reológicas da pasta de cimento são 

controladas por muitos fatores, por exemplo, pela dispersão entre as partículas devido à 

técnica de mistura, tipo e quantidade de plastificante adicionado, tipo e quantidade dos 

produtos de hidratação, distribuição do tamanho das partículas e etc. Isso, desta maneira, 

dificulta a determinação e descoberta dos principais fatores e interações existentes entre os 

diferentes componentes numa suspensão de cimento com plastificante. 

Diferentes plastificantes não produzem a mesma fluidez com o mesmo cimento, nem o 

mesmo plastificante produz a mesma fluidez com diferentes cimentos (RAMACHANDRAN, 

1998). Experimentos em laboratório apresentaram que as propriedades reológicas de certos 

cimentos são mais sensíveis com respeito ao tipo e a quantidade de plastificante adicionado 

comparado com outras combinações (NKINAMUBANZI, 2000). Isso pode ser expresso por 

um menor efeito de fluidez, alto retardamento, segregação e etc. Em diversos casos, esses 

fenômenos são chamados de incompatibilidade de plastificantes (GRIESSER, 2002). 

 

2.6.3  O cimento Portland e a água 

 

As partículas de cimento Portland quando entram em contato com a água, que tem 

molécula polar, apresentam forte tendência à floculação, resultado de diversos tipos de 

interações, tais como forças de Van der Waals entre as partículas (forças eletrostáticas entre 

regiões com cargas opostas e forte ligação envolvendo moléculas de água ou compostos 

hidratados) (LEGRAND e WIRQVIN, 1992).  

Certa quantidade de água fica aprisionada entre os grãos de cimento, reduzindo a 

disponibilidade de água e a lubrificação da mistura. Tais fenômenos aumentam a viscosidade 

da mistura e também reduzem a área específica dos grãos de cimento disponível para as 

reações de hidratação. 

Em princípio, a hidratação inicia-se logo que os grãos de cimento entram em contato 

com a água. Devido à elevada finura das partículas, uma grande superfície das fases reativas 

está em contato com a água. Para a distribuição homogênea da água na mistura e para a 

adsorção dela pela superfície de todos os grãos, as partículas de cimento devem estar 

desfloculadas e manter-se em um alto grau de dispersão. 

Na Figura 8 encontra-se ilustrado o efeito de defloculação dos grãos de cimento. 

Todos os tipos de cimento sofrem floculação, de modo que o emprego de aditivos químicos 

capazes de reduzir essa tendência é de grande valia à tecnologia de concreto e pastas de 

cimento (AÏTCIN, 1998). 
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FIGURA 8 - Efeito da defloculação dos grãos de cimento. 

FONTE: Adaptada de AÏTCIN et al., 1998. 

 

 

 

Na Figura 9 encontra-se representada a micrografia de partículas de cimento 

floculadas em uma suspensão de água-cimento sem aditivo e na Figura 10 encontra-se 

representada a micrografia de um sistema disperso com a adição de um aditivo plastificante. 

Observa-se que a dispersão promovida pelos aditivos superplastificantes confere maior 

homogeneidade à mistura e distribui mais uniformemente os espaços entre grãos. 
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FIGURA 9 - Floculação do sistema cimento-água. 

FONTE: Adaptada de MEHTA e MONTEIRO, 1994 

 

 
 

FIGURA 10 - Dispersão do sistema com a adição de um plastificante  

 FONTE: Adaptada de MEHTA e MONTEIRO, 1994. 

 
 

2.6.4  Mecanismo de ação dos aditivos plastificantes 

 

Os aditivos plastificantes agem quando adsorvidos nas partículas de cimento, 

provocando repulsão eletrostática que resulta na dissociação do cimento aglomerado em 

partículas com significativa redução da viscosidade do sistema cimento-água-aditivo 

plastificante. Esses aditivos, principalmente os aditivos a base de lignossulfonatos, também 

podem reduzir a tensão superficial da água, aumentando o efeito de “lubrificação” das 

partículas de cimento (MALHOTRA, 1989). 

As moléculas dos aditivos plastificantes são adsorvidas pelas partículas de cimento por 

meio de forças eletrostáticas ou de Van der Waals. A adsorção varia de acordo com o grupo 
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funcional do aditivo e é maior pela fase aluminato do que pela fase silicato (UCHIKAWA, 

1995). 

Quando o cimento e a água são misturados, forma-se uma dispersão em que a água é a 

fase contínua e o cimento é a fase dispersa. Em condições normais, as partículas estão 

carregadas positivamente e negativamente de forma balanceada, havendo um equilíbrio entre 

as forças que unem as partículas (força de coesão), e as forças que separam as partículas 

(força de repulsão). Nessa interação eletrostática entre as partículas, os grãos rearrumam-se 

entre si, formando aglomerados das mais diferentes configurações. Este estado é conhecido 

por floculação. Esses aglomerados contem água intersticial trapeada, resultando em um 

aumento de volume de fase dispersa. O volume da fase dispersa é o principal fator que 

determina a reologia de uma dispersão. Assim, uma grande quantidade de partículas 

agregadas corresponde a uma grande quantidade de água trapeada e, consequentemente, a 

uma alta reologia da pasta. Esse estado de floculação pode ser destruído pela adição de 

dispersantes, que eliminam a interação entre as partículas, liberando a água trapeada entre os 

grãos e resultando na redução da reologia da pasta (NELSON, 1990). Tal fenômeno pode ser 

observado na Figura 11 abaixo. 

 

FIGURA 11 - Floculação das partículas de cimento. 

FONTE: Adaptada de AITCIN, 1998. 

 

 



43 

 

Bárbara Taciana de Vasconcelos Cavalcanti  
 

Para se entender melhor como ocorre à interação cimento-dispersante é preciso estudar 

o processo de hidratação do cimento para uma melhor compreensão da interferência deste 

aditivo. De uma maneira geral, quando o cimento Portland reage com a água, os principais 

produtos formados são o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), o hidróxido de cálcio ou 

portlandita (Ca (OH)2), a etringita (C6AS3H32 = AFt ) e o monossulfoaluminato de cálcio 

hidratado (C4ASH18 = AFm). A velocidade de hidratação para cada composto do clínquer do 

cimento é distinta, sendo que a reatividade apresentada é aproximadamente, a que se segue: 

C3A > C3S > C2S ≈ C4AF. Além disso, os aditivos superplastificantes não são adsorvidos 

uniformemente pelos componentes minerais do cimento: o C3A e o C4AF adsorvem maiores 

quantidades de aditivo do que o C3S e o C2S (CASTRO, 2009). Assim, a fase aluminato e 

seus produtos de hidratação desempenham um papel importante no processo de hidratação 

inicial. 

Inicialmente, a reação de hidratação ocorre rapidamente, formando uma camada fina 

de C-S-H sobre a superfície do cimento, que age como uma barreira de difusão para a água, 

retardando a posterior hidratação. A membrana de C-S-H é permeável ao fluxo interno das 

moléculas de água e ao fluxo externo de íons (Ca
2+

 e OH-) da matriz. Assim, o excesso de 

íons Ca
2+

 gerado é expulso da fase solida e se difunde através da membrana de C-S-H para 

dentro da solução, reagindo para produzir Ca(OH)2. Porém, com o decorrer do tempo, um 

excesso de Ca(OH)2 precipita no fluido, enquanto um excesso de íons silicato é formado 

dentro da membrana. Esse processo intrínseco causa um diferencial de pressão osmótica, que 

rompe periodicamente a membrana e restaura a solução concentrada de silicato, permitindo o 

crescimento de C-S-H secundário durante o período de aceleração da hidratação. Como o CS- 

H secundário possui carga negativa, os íons Ca
2+

 abundantes na solução de cimento, são 

atraídos e formam uma camada de cargas positivas adjacente a superfície do C-S-H recém-

formado e os ânions do superplastificantes se concentrarão preferencialmente ao redor da 

camada formada pelos íons Ca
2+

.  

A presença de moléculas orgânicas na interface solida líquido, pode inibir a nucleação 

e o crescimento dos cristais. Segundo Hekal e Kishar (1999), mostraram que o aumento da 

concentração de dispersantes na pasta promove uma diminuição no tamanho do cristal de 

etringita formado. 

Resumidamente, o mecanismo de atuação destes aditivos, consiste na adsorção do 

dispersante nas partículas de cimento, impedindo sua floculação e dispersando o sistema 

(Figura 12). Esta dispersão esta relacionada com as forças de repulsão geradas entre as 

moléculas do aditivo adsorvidas nas partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática 



44 

 

Bárbara Taciana de Vasconcelos Cavalcanti  
 

e/ou através de repulsão estérica, dependendo da composição do aditivo (RONCERRO, 

2000). 

 

FIGURA 12 - Defloculação das partículas do cimento pela ação das moléculas de aditivo 

adsorvidas na superfície. FONTE: Adaptada de AITCIN, 1998. 

 

As forças de repulsão ocorrem pelas moléculas orgânicas que, tendo grupos 

carregados negativamente (SO3
-,
 COO

-
), interagem com a superfície da partícula através de 

forças eletrostáticas (cargas de superfície das partículas e grupos iônicos da molécula do 

aditivo). Além disso, grupos polares (OH) de moléculas orgânicas (açúcares) podem, também, 

interagir fortemente com fases hidratadas altamente polares, através de forcas eletrostáticas e 

ligações de hidrogênio (JOLICOEUR E SIMARD, 1998). 

Os aditivos plastificantes a base de naftaleno são preferencialmente adsorvidos pela 

fase intersticial (aluminato) e pela cal livre, cabendo à fase silicato de cálcio menor 

participação no processo (UCHIKAWA, 1995). 

Os produtos a base de melamina, naftaleno ou lignossulfonato atuam principalmente 

por repulsão eletrostática, isto é, eles são atraídos e adsorvidos pela superfície carregada das 

partículas de cimento, conferindo-lhe a mesma carga e, portanto, provocando repulsão e 

consequente dispersão da mistura. O efeito desse fenômeno é o aumento da fluidez e a 

consequentemente redução da demanda de água de amassamento (AÏTCIN, 1998). Com o 

decorrer da hidratação do cimento ainda no estado fresco, os polímeros são “aprisionados” 

pelos produtos hidratados que precipitam e assim vão perdendo seu efeito. Assim, o sistema é 

gradualmente floculado, provocando a diminuição na trabalhabilidade, fenômeno conhecido 

com perda de abatimento (AÏTCIN, 1998). 
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No caso dos aditivos dispersantes a base de Policarboxilatos, estes são similarmente 

adsorvidos pelas partículas de cimento. A dispersão com aditivos a base de Policarboxilatos 

ocorre pelo mecanismo da repulsão eletrostática de grupos carboxílicos ionizados. No entanto, 

ocorre um efeito físico adicional que ajuda a manter a dispersão do sistema, conhecido como 

repulsão estérica. Esta repulsão ocorre devido às longas cadeias laterais ligadas a cadeia 

central do polímero, que agem como barreiras físicas, impedindo que as partículas de cimento 

entrem no campo das forcas de Van Der Waals Figura 13. 

Segundo Erdogdu (2000), a fricção interna existente entre as partículas de cimento é 

reduzida devido ao efeito estérico, resultando em uma melhoria considerável na 

trabalhabilidade. Devido a esse efeito adicional, o aditivo dispersante a base de 

policarboxilato é mais eficiente que os demais aditivos dispersantes. Estas repulsões, que 

ocorrem na presença do aditivo hiperplastificantes, liberam água que esta aprisionada entre as 

partículas de cimento resultando em um sistema disperso. 

 

FIGURA 13 - Repulsão eletrostática e estérica entre as partículas de cimento  

FONTE: Adaptada de JOLICOEUR E SIMARD, 1998. 

 

Esta arquitetura produz forte efeito dispersivo, pois o impedimento do entrelaçamento 

das cadeias laterais de diferentes moléculas de aditivos cria uma capa de adsorção de grande 

volume que impede a aproximação das partículas de cimento, oferecendo significativas 

vantagens como manutenção do abatimento por mais tempo que os demais aditivos 

(LEIDHODT et al, 200) (Figura 14). 
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FIGURA 14 - (a) Ilustração do mecanismo de repulsão eletrostática para a cadeia de 

naftaleno e melamina (b) Ilustração do mecanismo de repulsão estérica para a cadeia de 

policarboxilato. FONTE: Adaptada de COLLEPARDI et al, 1999. 

 

 (a) Ação da Melamina e Naftaleno                                          (b) Ação dom Policarboxilato      

 

Um efeito indesejável que ocorre com a adição destes aditivos é o aumento da água 

livre e da decantação dos sólidos, deixando a pasta menos estável, bem como influenciando 

no tempo de pega do mesmo (HALLIBURTON, 1998). 

A otimização das propriedades desses sistemas para aplicação na construção civil vem 

ganhando destaque nos últimos anos. Produtos como plastificantes e superplastificantes a base 

de lignosulfonatos melhoram a deformabilidade do cimento quando submetido à 

compactação, reduzindo a floculação provocada pelas forcas de atração entre as partículas de 

cimento. Desta forma, eles reduzem o coeficiente de atrito dinâmico entre a fase liquida e os 

materiais sólidos em suspensão. Essa redução esta diretamente ligada à tensão superficial da 

água, fazendo com que as moléculas de água aumentem sua superfície de contato (maior 

molhabilidade), proporcionando maior fluidez ao cimento. 

 

2.7 DISPERSÃO DE PARTÍCULAS 

 

Partículas de cimento apresentam forte tendência à floculação quando misturadas com 

água, devido a vários tipos de interação: forcas de Van Der Waals entre as partículas, 

interações eletrostáticas entre sítios contendo cargas opostas e interações fortes entre 

moléculas de água ou hidratos. (LEGRAND e WIRQVIN, 1992). 
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No estado floculado, os vazios prendem parte da água, que permanece indisponível 

para fluidificação da mistura, resultando em um aumento da viscosidade aparente da mistura. 

Para que se obtenha uma distribuição homogênea da água e um ótimo contato cimento – água, 

é necessário que as partículas de cimento se apresentem desfloculadas e que sejam mantidas 

em alto grau de dispersão (AÏTCIN et al., 1994). 

As propriedades reológicas das pastas de cimento dependem da reologia da fase 

liquida, da fração volumétrica de sólidos e das inteirações entre as partículas. A fração 

volumétrica de sólidos pode variar de aproximadamente 0,2 para pastas estendidas até cerca 

de 0,7 para pastas ricas em solido. 

Na maior parte dos casos, é necessário a utilização de dispersante na formulação das 

pastas de cimento a fim de possibilitar o seu bombeio para o poço, principalmente em poços 

de grandes profundidades, altas temperaturas, e em casos de anulares estreitos, em poços 

extensos e inclinados. 

Em uma pasta de cimento a eliminação de aglomerado de partículas resulta em uma 

série de benefícios. Os aglomerados, por serem significativamente maiores do que as 

partículas que os originaram, causam uma maior perturbação nas linhas de fluxo durante o 

escoamento das suspensões, aumentando sua viscosidade (PANDOLFELLI et al., 2000), 

podendo ocasionar problemas na operação de cimentação. 

2.7.1 Mecanismo de estabilização da dispersão  

 

Para obter pastas dispersas, é necessário que as forcas repulsivas entre as partículas 

sejam maiores do que as forcas atrativas. As forcas repulsivas dependem da estrutura química 

do dispersante e são basicamente originadas por (UCHIKAWA et al., 1995 e 

PANDOLFELLI et al., 2000): 

 Repulsões eletrostáticas - Causadas pela adsorção das moléculas do dispersante na 

superfície dos grãos de cimento durante a hidratação inicial até a pega do cimento, 

alterando o potencial elétrico das partículas. 

 Repulsões Estéricas – Causadas pela adsorção superficial de cadeias longas, que 

dificultam a aproximação das partículas por impedimento mecânico (estérico). 

 Repulsões eletroestérica – Originadas quando os efeitos eletrostáticos e estéricos 

atuam para a dispersão das partículas em conjunto. A Figura 15 ilustra o efeito da 

repulsão eletrostática, estérica e eletroestérica entre duas partículas. 
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FIGURA 15 - Ilustração dos mecanismos de repulsão entre partículas (a) eletrostática, (b) 

estérica, (c) eletroestérica. FONTE: Adaptada de PANDOLFELLI et al., 2000. 

 

Os fundamentos relativos à estabilização da dispersão com base na repulsão 

eletrostática, estérica e eletroestérica são descritos a seguir. 

2.7.1.1  Mecanismo de estabilização eletrostática  

 

Os dispersantes aniônicos são atraídos e adsorvidos nas partículas de cimento de sinal 

contrário, alterando o potencial da superfície, resultando na dispersão das partículas que 

tenderiam a se agregar pela forte atração eletrostática entre as fases carregadas de sinais 

opostos. Os dispersantes causam consequentemente redução nos parâmetros reológicos da 

pasta de cimento (KONG, 2006). 

A estabilização eletrostática pode ser explicada por meio da formação da dupla 

camada elétrica. O potencial elétrico gerado na superfície das partículas solidas atrai íons de 

carga contrária, que são chamados de contra-ions, presentes na solução ao seu redor. Devido 

às dimensões das partículas, apenas um número limitado de contra-ions consegue se adsorver 

na superfície, fazendo com que a carga da partícula não seja totalmente neutralizada com a 
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adsorção da primeira camada. Os contra-ions, que se encontram rigidamente fixos a partícula, 

formam a denominada camada de Stern (PANDOLFELLI et al., 2000). 

O potencial elétrico da superfície (ψo) é reduzido linearmente para o potencial de 

Stern (ψδ) ao final da primeira camada, que tem o mesmo sinal do potencial da superfície. O 

potencial de Stern atrai contra-ions de mesma carga da primeira camada, que são fracamente 

ligados as partículas devido ao efeito repulsivo dos íons de mesma carga da camada de Stern e 

ao movimento browniano das moléculas do meio liquido, formando a denominada camada 

difusa. O potencial elétrico decai suavemente até que a concentração de cargas positivas e 

negativas seja igualada. A Figura 16 mostra a representação da dupla camada, e Figura 17 

mostra a queda de potencial elétrico em função da distancia devido à formação da dupla 

camada elétrica. 

O denominado potencial zeta (ψζ) é determinado pela medida da mobilidade 

eletroforetica, que consiste na medida da velocidade das partículas suspensas em um meio 

submetido a um campo elétrico. O potencial zeta corresponde ao potencial no plano de 

cisalhamento, que representa o limite de separação entre os contra-ions da dupla camada que 

se deslocam com a partícula e os que não se deslocam sob um campo elétrico. Como a 

camada de Stern e o plano de cisalhamento são próximos, o potencial zeta é considerado 

como um indicativo do potencial de Stern.  

A força de repulsão entre partículas é causada pela sobreposição de suas duplas 

camadas elétricas. Quanto maior a redução do potencial elétrico na camada difusa, menor é à 

distância de separação entre as partículas. 
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FIGURA 16 - Desenho Esquemático da Dupla Camada Elétrica de uma Partícula Carregada 

em um meio liquido (Zeta-Meter Catalogo). FONTE: Adaptada de.PANDOLFELLI et 

al.,2000. 

 

 

 

FIGURA 17 - Potencial elétrico de superfície em função da distancia. FONTE: Adaptada 

de.PANDOLFELLI et al.,2000. 

 

A forca de atração devido à forca de Van der Waals é causada pela interação entre os 

dipolos elétricos, permanentes ou induzidos, presentes no interior das partículas. A energia 
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potencial de atração (UA) devido à forca de van der Waals se relaciona com a distância entre 

partículas esféricas. 

A Figura 18 mostra um exemplo da variação da energia potencial de atração, de 

repulsão e a energia potencial resultante em função da distancia entre partículas. Como a 

energia de atração depende apenas da partícula (dimensão, densidade, peso molecular, além 

da polarizabilidade, momento de dipolo, etc) e não pode ser alterada, pode-se modificar a 

energia resultante apenas alterando-se o potencial de Stern. 

 

FIGURA 18 - Energias potenciais de interação atrativa, repulsiva e total em função da 

distância entre as partículas FONTE: Adaptada de JAFELICCI JR, 1999. 

 

 

Se o máximo de energia potencial da barreira energética contra a aglomeração, 

representada por VMAX na Figura 16, for grande em comparação com a energia térmica kT das 

partículas, o sistema devera ser estável, caso contrário ocorrerá a formação de agregados. 

A intensidade dessa barreira energética que se opõe a agregação depende da 

magnitude de ψ e do alcance das forcas de repulsão, isto é, depende da espessura da camada 

difusa (1/k). Em alguns casos encontra-se um mínimo secundário a uma distância 

relativamente grande entre as partículas nas curvas de energia potencial total de interação. Na 

região de mínimo secundário ocorre a floculação, que consiste em uma agregação reversível 

pela formação de uma estrutura termodinamicamente metaestável, que pode ser destruída, em 
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maior ou menor grau, pela aplicação de tensão. Essa estrutura pode ser restituída após a 

interrupção da aplicação da tensão (MEWIS, 1976). 

O parâmetro limite de escoamento é uma grandeza reológica macroscópica 

diretamente relacionada com a fraca agregação provocada pelo mínimo secundário, diferente 

do que ocorre no mínimo primário, onde acontece a coagulação, que consiste em uma 

agregação irreversível, considerando-se a aplicação de técnicas convencionais de mistura. 

(PANDOLFELLI et al., 2000). 

O estado de repouso de uma suspensão faz com que as partículas tendam a migrar para 

a região do mínimo secundário, mais estável, podendo formar uma extensa estrutura 

tridimensional, que é rompida pela aplicação de uma tensão, que e o limite de escoamento. 

A barreira de energia, correspondente a VMAX. Na Figura 16, deve ser suficientemente 

alta para que não seja alcançado o ponto de mínimo primário. Os fatores que contribuem para 

a barreira são: o potencial zeta, concentração de íons na solução e tamanho de partícula 

(HOTZA, 1999). 

 

2.7.1.2  Mecanismo de estabilização estérica  

 

A estabilização estérica impede que as partículas se aproximem por meio de 

impedimento físico, que ocorre devido à adsorção de um polímero neutro de cadeia longa a 

superfície da partícula. A ligação entre a partícula e o polímero deve ser forte para evitar a 

ocorrência de dessorção, e a camada adsorvida do polímero deve ter espessura maior do que a 

distância em que as forcas de Van Der Waals são atuantes. 

Os polímeros que atuam para estabilização estérica devem apresentar afinidade com as 

partículas, para favorecer a adsorção, e com o meio liquido, para que o polímero apresente 

uma conformação mais estendida, aumentando o efeito estérico. No entanto, a utilização de 

cadeias poliméricas muito longas pode provocar o aparecimento de pontes, conhecido como 

efeito bridging, que consiste na adsorção da mesma cadeia polimérica em parte da superfície 

de várias partículas, causando uma aglomeração das partículas, denominada floculação. 

Outro problema que pode ocorrer é a interação entre camadas de polímeros adsorvidas 

em partículas diferentes, ocasionando floculação das partículas, assim como no efeito 

bridging. 

O impedimento estérico independe da forca iônica do meio líquido diferente da 

estabilização eletrostática, além disso, uma suspensão aglomerada pode ser redispersa, pois os 

sistemas estabilizados estericamente são termodinamicamente estáveis, já as suspensões 
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estabilizadas eletrostaticamente encontra-se em equilíbrio metaestável, sendo o estado 

aglomerado sempre o de menor energia, o que dificulta a redispersão. 

2.7.1.3  Mecanismo de estabilização eletroestérica  

 

Quando a estabilização da dispersão ocorre por estabilização eletrostática e estérica, o 

mecanismo é denominado eletroestérico. Nesse mecanismo, moléculas com grupos 

ionizáveis, tais como citratos, fosfatos, sulfatos ou moléculas poliméricas, tais como 

poliacrilatos e polimetacrilatos, denominadas de polieletrólitos, que consistem de polímeros 

com grupos ionizáveis repetidos, são adsorvidas as partículas (PANDOLFELLI  et al., 2000 e 

HOTZA, 1999). Dessa forma ocorre o efeito eletrostático, pela adsorção e o efeito estérico, 

pela repulsão física provocada pela cadeia polimérica. 

A carga superficial da partícula no mecanismo de estabilização eletroestérica é função 

também da carga elétrica da molécula ou polieletrólito adsorvido. A carga superficial é então 

determinada pela carga que seria gerada no mecanismo eletrostático, ou seja, a carga 

originada pela ação do meio na superfície da partícula, e também pela carga elétrica gerada 

pela molécula ou do polieletrólito adsorvido. 

No mecanismo puramente eletrostático o potencial elétrico da superfície (ψ0) 

influencia os íons presentes no meio, já no mecanismo eletroestérico o potencial elétrico 

resultante da adsorção do polímero é o que governa. No mecanismo eletrostático o plano 

interno da camada de Stern, denominado plano de carga, é o mesmo plano da superfície da 

partícula, já no mecanismo eletroestérico o plano de carga é deslocado para uma distância 

equivalente à espessura da camada de moléculas adsorvida (L). 

O potencial resultante da adsorção, o potencial no plano de carga, (ψpc), atrai os íons 

da solução no mecanismo eletroestérico de forma equivalente ao potencial elétrico de 

superfície (ψ0) no mecanismo puramente eletrostático, originando a queda de potencial 

elétrico ao longo das camadas de Stern e difusa.  

A Figura 19 mostra a forca atrativa (VA), repulsiva pelo efeito eletrostático (VR), 

repulsiva pelo efeito estérico (VS) e a resultante em função da distância entre partículas no 

mecanismo eletroestérico. A repulsão eletrostática fornece uma barreira de energia potencial 

para longas distâncias e a estabilização estérica evita o contato entre as partículas em curtas 

distâncias. 
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FIGURA 19 - Efeito do mecanismo eletroestérico sobre a energia potencial de interação em 

função da distancia entre partículas.  FONTE: Adaptada de MORENO, 1992. 

 

2.7.1.4  Mecanismo de ação dos dispersantes nas partículas de cimento  

 

Além do aumento da repulsão entre as partículas por repulsões eletrostáticas e 

estéricas, ha outras causas que afetam em maior ou menor grau dispersão a fluidez da pasta de 

cimento (AITCIN et al., 1994): 

 Redução da tensão superficial da água; 

 Lubrificação do filme entre as partículas de cimento; 

 Inibição da reação de hidratação, liberando água para a fluidez da pasta; e 

 Alteração da morfologia dos produtos de hidratação. 

Michaux e Defosse (1986) citam que a carga positiva da superfície de cimento consiste de 

uma carga média. Como a superfície do cimento na fase de hidratação é provavelmente 

composta por partes carregadas positivamente separadas por regiões neutras ou até talvez 

carregadas negativamente, as forcas resultantes criam uma estrutura tridimensional. A 

resistência desta estrutura é medida macroscopicamente pelo limite de escoamento. 

 

2.8. REOLOGIA 

 

Reologia é definida como a ciência da deformação e do fluxo da matéria. Os fluidos 

são caracterizados por suas curvas de fluxo, resultado da relação entre a tensão de 
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cisalhamento e taxa de cisalhamento. O comportamento mais simples é o comportamento do 

fluido Newtoniano, o qual possui uma relação linear entre a tensão e a taxa de cisalhamento 

(HACKLEY, 2001). A tensão de cisalhamento desse fluido pode ser descrita pela Equação 

(1): 

                                                                                                     (1) 

Onde τ é a tensão de cisalhamento, µ é a constante de proporcionalidade, a qual é chamada de 

coeficiente de viscosidade e  é a taxa de cisalhamento.  

O estudo das propriedades reológicas das pastas de cimento deve ser utilizado na 

determinação do modelo reológico que melhor descreve o escoamento da pasta, do regime de 

escoamento e na previsão de pressões geradas nas operações de cimentação e sua correção 

(principalmente nas operações de recimentação). O entendimento e o controle das 

propriedades reológicas da pasta nas operações com cimento, visam otimizar a eficiência com 

que a pasta de cimento desloca o fluido do espaço anular sob determinado regime de fluxo e a 

real pressão exercida sobre as paredes do poço (NELSON, 1990). De uma maneira simples, a 

viscosidade da pasta deve ser baixa para facilitar sua penetração nos anulares ou nos canais, 

oferecer boas condições de bombeabilidade e aderir fortemente à formação, cimento primário 

e revestimento. A viscosidade é função, principalmente, da razão água-cimento, da 

granulométrica e área superficial do cimento e dos aditivos. 

Pastas de cimento são suspensões coloidais nas quais as interações entre as partículas 

podem conduzir à formação de várias microestruturas (JARNY et al, 2005). Dependendo de 

como tais estruturas respondem a tensão de cisalhamento ou taxa de deformação, observa-se 

diferentes tipos de comportamento macroscópico do fluxo (BIRD et al, 1982; COUSSOT, et 

al, 1999). As maneiras usuais para descrever o fluxo do estado constante de pastas de cimento 

frescas envolve os modelos reológicos de Bingham, de potência, de Herschel-Bulkley, de 

Newton, Ellis, Casson ou Eyring (ATZENI, 1985). Como apresentado por (OTSUBO et al, 

1980), as propriedades de fluxo de pastas de cimento frescas e homogêneas evoluem 

continuamente com o tempo. 

 

2.8.1  Modelos reológicos  

 

Os modelos reológicos capazes de descrever o que ocorre em um amplo intervalo entre 

um sólido elástico e um fluído viscoso deverão ser capazes de predizer ou prognosticar a 
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deformação da pasta de cimento com razoável exatidão. Geralmente, características de 

deformação da pasta de cimento são examinadas usando-se testes de fluxo baseados na tensão 

de cisalhamento versus taxa de cisalhamento Figura 20. Das curvas de fluxo também é 

possível gerar uma relação entre viscosidade e taxa de cisalhamento. Contudo, nenhum 

modelo está livre de erros estatísticos (NEHDI, 2007). 

 

FIGURA 20 - Tipos de fluido: (A) Newtoniano, (B) Binghaminiano, (C) Pseudoplástico, (D) 

Dilatante e (E) Pseudoplástico com limite de escoamento. 

 

 

 

Fundamentalmente, os fluidos se classificam em Newtonianos e não- Newtonianos. 

Todas as curvas da Figura 21, conhecidas como curvas de viscosidade referem-se a tipos de 

ou modelos de fluidos não-Newtonianos, exceto a curva “A” que representa a relação de 

tensão cisalhante com taxa de cisalhamento constante. 

 

FIGURA 21- Curvas de viscosidade de fluido: (A) Newtoniano; (B) Binghamiano ou plástico 

ideal; (C) Pseudoplástico; (D) Dilatante. 
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Na atualidade, o conhecimento da reologia de pastas de cimento tem sido de 

fundamental importância para o processo bem-sucedido de materiais baseados em cimento. A 

reologia da pasta fresca de cimento tem sido controlada pela estrutura tridimensional das 

partículas de cimento na água. Uma estrutura em ”gel” se forma imediatamente após a 

introdução de água no pó de cimento. A estrutura se origina de uma combinação de forças 

coloidais (por exemplo, atração de Van der Waals e repulsão eletrostática), forças 

hidrodinâmicas e reações químicas produzidas pelos hidratos de silicato de cálcio (SAAK et 

al, 2001). 

 

2.8.1.1  Modelo de Bingham 

 

Vários modelos empíricos e teóricos têm sido usados para determinar o 

comportamento reológico de pastas de cimento, a partir das curvas de fluxo, entre eles, o mais 

usado é o Modelo de Bingham. A tensões baixas, a pasta de cimento é muito viscosa e se 

assemelha a um sólido elástico. Sob uma faixa de tensões muito estreita, a viscosidade cai 

muitas ordens de grandeza e ocorre o fluxo macroscópico. 

A faixa de tensões críticas é muito estreita e assim tem sido considerada como um 

ponto simples, chamada de tensão de escoamento aparente (BARNES, 1995). Considerando a 

teoria molecular-coloidal, os parâmetros reológicos do fluido Binghamiano possuem uma 

interpretação. O atrito entre as partículas dispersas e as moléculas do líquido dispersante é o 

responsável por um dos componentes de resistência ao escoamento – a viscosidade plástica, 

constate análoga a viscosidade do fluido Newtoniano (Figura 10). Enquanto isso, as forças de 

interação entre as partículas dispersas são consideradas a causa da existência do outro 

parâmetro viscoso – o limite de escoamento, também denominada de componente viscosa 

(MACHADO, 2002). A equação matemática que define o fluido de Bingham é expressa pela 

Equação (2): 

 

                                                       (2) 

 

Onde µp e τL são a viscosidade plástica e o limite de escoamento, respectivamente. Na Figura 

22 encontra-se representas as curvas de fluxo e de viscosidade do modelo de Bingham, 

respectivamente. 
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FIGURA 22- Curvas de viscosidade de fluido: (A) Newtoniano; (B) Binghamiano ou plástico 

ideal; (C) Pseudoplástico; (D) Dilatante. 

 

 

É conhecido ainda que se a concentração de partículas dispersas aumenta, então, a 

viscosidade plástica também aumenta. Enquanto isso, o limite de escoamento aumenta quando 

as forças interpartículas aumentam, isto é, quando aumenta o potencial iônico do meio, 

causando um consequente aumento das forças eletrostáticas de interação entre as partículas 

dispersas (MACHADO, 2002). 

 

2.8.1.2  Modelo de Ostwald de Waale 

 
O modelo de Ostwald ou fluido de potencia é definido pela Equação 3. Esta não se 

aplica para todo e qualquer fluido, nem a todo intervalo de taxa de cisalhamento. Entretanto, 

existe um número razoável de fluidos não-Newtonianos que apresentam comportamento de 

potencia, num largo intervalo de velocidades cisalhantes. 

    

    τ = K (γ)n                                          (3) 

 

Os parâmetros reológicos do fluido de potencia são o índice de consistência, K, e o 

índice de comportamento ou de fluxo, n. Enquanto n é uma grandeza adimensional, K tem 

dimensão física igual a F.T
n
.L

-2
, sendo suas unidades mais usuais o dina.sn/cm² (Sistema 

CGS), Pa.sn (SI) e o lbf.sn/ft² (Sistema Inglês). 

Por meio do índice de comportamento, n, pode-se indicar fisicamente o afastamento 

do fluido do modelo Newtoniano. Se seu valor se aproxima de um, então o fluido está 

próximo do comportamento Newtoniano. Enquanto isso, por meio do valor do índice de 
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consistência, K, pode-se indicar o grau de consistência do fluido diante do escoamento. 

Quanto maior o valor de K, mais “consistente” o fluido será.  

 

2.8.1.3  Modelo de Herschel-Buckley 

 

O modelo de Herschel-Buckley é também conhecido como fluido de potencia com 

limite de escoamento ou fluido de potencia modificado. Este possui três parâmetros 

reológicos. Por isso mesmo, é denominado de modelo a três parâmetros. 

Como pode ser observado, o modelo de Herschel-Buckley é mais completo do que os 

anteriores, uma vez que a equação que o descreve engloba três parâmetros, além do que, os 

modelos de Newton, Bingham e de Ostwald de Waale podem ser analisados como casos 

particulares deste. 

 

2.8.2  Parâmetros que influenciam o comportamento reológico da pasta de cimento 

 

Os principais parâmetros que influenciam o comportamento reológico da pasta de 

cimento são descritos a seguir (NELSON, 1990). 

 

2.8.2.1 Teor de água 

 

O teor de água atua na dissolução dos grãos de cimento e no afastamento dos grãos 

(alto teor) ou aproximação dos grãos (baixo teor), reduzindo e aumentando os atritos 

intergranulares, respectivamente. O aumento do atrito entre os grãos causa o aumento da 

viscosidade da pasta. A água também atua na lubrificação dos grãos. O limite de escoamento 

aumenta quando a razão água / cimento diminui. 

 

2.8.2.2 Características do cimento 

 

Várias características do cimento afetam a reologia da pasta, tais como composição 

química, superfície especifica e a granulométrica. Quanto à composição química do cimento, 

o teor de C3A e a sua mineralogia afetam a reologia. Quanto maior o teor de C3A, menos 

sensível é a ação de dispersante no cimento. As forcas coloidais e de gravidade, que são 
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função da natureza e da dimensão dos grãos, também afetam o comportamento reológico das 

pastas. 

 

2.8.2.3 Dispersante 

 

A reologia de uma pasta de cimento é afetada pela natureza e pela concentração do 

dispersante. Os mecanismos de ação dos dispersantes são descritos no item 4.3. 

 

2.8.2.4 Temperatura e pressão 

 

A temperatura apresenta um maior efeito na reologia de pastas de cimento do que a 

pressão. O aumento da temperatura aumenta o limite de escoamento no caso de um fluido de 

Bingham. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização dos ensaios foram levados em consideração valores de temperatura e 

pressão de acordo com as profundidades de poços de petróleo onshore já perfurados no Brasil. 

A profundidade escolhida foi de 2200 metros, com as respectivas temperaturas de circulação 

de 58°C e 70ºC, com base nos gradientes geotérmicos de 1,70 ºF/100 pés  e 2,10 ºF/100 pés. 

As pastas foram formuladas com cimento Portland Especial, batelada 114 e todos os 

materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma balança digital Tecnal 

Mark 3100 com resolução de 0,01g. Na Figura 23 encontra-se representado o fluxograma da 

metodologia utilizada neste trabalho. 

 

FIGURA 23- Fluxograma da metodologia experimental empregada. 
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O comportamento reológico das pastas seguiu o modelo de Bingham. Os fluidos que 

seguem este modelo apresentam limite de escoamento e viscosidade plástica, ou seja, 

enquanto a tensão aplicada não atinge o valor desse limite, não ha movimento do fluido. 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para as formulações das pastas cimentantes compostas de cimento e água de mistura, 

foram utilizados os seguintes materiais. 

 

 Cimento Portland especial batelada 114 (CPE) 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; 

 Água potável; 

 Emulsão aquosa de óleo dimetil-polisiloxano (antiespumante). A utilização de um 

antiespumante no preparo das pastas foi necessária para evitar a formação de espuma 

durante o processo de mistura dos aditivos, e minimizar os erros durante a execução 

dos ensaios de reologia. Na Tabela 4 encontram-se as características e as propriedades 

do antiespumante; e 

 

TABELA 4 - Características e propriedades do antiespumante. 

PROPRIEDADE ADITIVO ANTIESPUMANTE 

Base química Silicone 

pH 6,0 - 8,0 

Densidade (g/cm3) 0,97 - 1,03 

Viscosidade (cps) 1600 - 3600 
Contéudo não-volátil 

(%) 49,0 - 52,0 

Aspecto Viscoso 

Cor Branco 

 

 Aditivos plastificantes com função dispersante – Foram utilizados dois tipos de 

aditivos plastificantes (dispersantes) conhecidos comercialmente como aditivo de 2
a
 

geração (superplastificante) – naftaleno e um aditivo de 3
a
 geração (hiperplastificante) 
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– policarboxilato. Na Tabela 5 encontram-se as características e as propriedades dos 

plastificantes a base de policarboxilato e naftaleno. 

 

TABELA 5 - Características e propriedades dos plastificantes. 

PROPRIEDADES 
ADITIVO 

POLICARBOXILATO NAFTALENO 

Função principal Superplastificante Superplastificante 

Base química Policarboxilato Naftaleno sulfonado 

Estado Físico Líquido Líquido 

pH 5 – 7 9 a 11 

Densidade (g/cm3) 1,030 - 1,070 1,185 a 1,225 

Viscosidade (cps) 95 – 160 - 

Solubilidade Solúvel em água - 

Forma Fluida Fluida 

Cor Amarelada Castanho 

 

3.2 CÁLCULO DE PASTA 

 

A formulação de uma pasta de cimento se inicia com o cálculo do rendimento, fator 

água-cimento (FAC), fator água de mistura e das concentrações de cada produto utilizado. 

Para obtenção das diversas propriedades de uma pasta, fixam-se o peso específico da mesma e 

as concentrações de aditivos sólidos e líquidos. Todos esses cálculos são efetuados de acordo 

com a norma API RP 10B. 

De acordo com as concentrações fixas de 0,03 %, 0,06 %, 0,09 % e 0,12 %, 0,15 %, 

0,18 % de aditivo base naftaleno e policarboxilato e os valores de densidades dos 

componentes da formulação que foi de 15,6lb/gal (1,87g/cm
3
), obtiveram-se os valores para 

cada constituinte da formulação em massa (g) e volume (ml). Como pasta de referência, 

utilizou-se uma formulação contendo apenas cimento e água. 

O cálculo foi feito 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, segundo a API SPEC 10A.  

3.3 MISTURA E HOMOGENEIZAÇÃO DAS PASTAS FORMULADAS 

 
A mistura das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo 80–60 (Figura 

24). Uma vez pronta à água de mistura (água e aditivos), adicionou-se o cimento, através de 
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funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A adição foi realizada com 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. O tempo de adição foi controlado pelo temporizador 

do misturador (NBR 9826, 1993). Imediatamente após a mistura das pastas, realizou-se a 

homogeneização das mesmas, em uma célula de um consistômetro atmosférico Chandler 

modelo 1200 (Figura 25). Foram colocados em um banho a 27 
o
C ± 1

o
C por 20 min a (150 

rpm ± 15 rpm) as pastas destinadas a ensaios reológicos, consistômetro e controle de filtrado 

conforme descrito nos procedimentos API SPEC 10A. 

FIGURA 24 - Misturador de palheta Chandler, Modelo 80-60 com controlador de velocidade 

 

 

FIGURA 25 - Consistômetro Atmosférico Chandler Modelo 1200. 
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3.4 ENSAIOS REOLÓGICOS DAS PASTAS FORMULADAS 

 

A determinação das propriedades reológicas das pastas formuladas foi efetuada de 

acordo com procedimento padronizado pela API SPEC 10A, de forma a gerar resultados 

reprodutíveis para a indústria de petróleo. As leituras obtidas no viscosímetro rotacional são 

aplicadas ao modelo de um fluido que represente melhor o modelo, geralmente, de potência 

ou modelo de Bingham. O equipamento utilizado para realizar as medidas reológicas foi um 

viscosímetro Chandler, modelo 3500. 

Depois de homogeneizadas por 20 minutos no consistômetro atmosférico, as pastas 

foram vertidas em copo térmico e cisalhadas em viscosímetro aplicando-se várias taxas, de 

acordo com a norma de ensaios reológicos definidas pela API SPEC 10A. As leituras foram 

realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendentes e descendentes a intervalos de 10 

segundos, mantendo-se a temperatura constante de 27 
o
C. As taxas empregadas foram de 3, 6, 

10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm. 

Após a leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-a 

por 1 min. Em seguida, o motor é desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente ligado 

acionado a 3 rpm, registrando-se a deflexão máxima observada (Gi). Desligou-se mais uma 

vez o motor por 10 min, no fim do qual o motor foi ligado, registrando-se a deflexão máxima 

observada (Gf) (NBR 9830, 1993). 

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 de cisalhamento e tensões de cisalhamento. 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. 

Ao final, determinaram-se os seguintes parâmetros: Limite de escoamento (LE) e 

Viscosidade plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de Bingham, o qual relaciona 

linearmente estes dois parâmetros, de acordo com a Equação (4). 

τ = LE +VP                                                                 (4) 

A NBR 9831 admite os seguintes valores limites para VP e LE, à temperatura 

ambiente (80
o
F = 27

o
C) para Viscosidade Plástica: 0,055 Pa.s (55 cP) e Limites de 

escoamento de: 14,4 a 33,5 Pa (0,30 a 0,70 lbf/ft2). 
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3.5 ENSAIO DE AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE  

 
Neste ensaio, a pasta foi preparada conforme o item 3.3 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 à temperatura ambiente (API, 2000). 

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 (API, 2000). 

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 26. Converteu-se esse volume em comprimento, expresso em mm, 

denominado “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 (API, 2000). 

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

Figura 27, 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 26 - Tubo decantador. 

 

 

FIGURA 27 - Seccionamento da amostra de cimento curada: Topo (I); Intermediários (II) e 

(III); Fundo (IV). 

 

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. Registrou-se o peso da seção 

como “Peso da seção na água”. Em seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do 
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béquer, de modo que o fio não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado como “Peso 

da seção no ar”. 

Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram 

determinados por meio da Equação 5: 

 

                                          = ( AR / AGUA) x 8,33                                                         (5) 

Onde: 

 = Peso específico da seção (lb/gal); 

AR = Peso da seção no ar; 

AGUA = Peso da seção na água. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, encontram-se os resultados obtidos durante a realização dos ensaios, 

seguido de suas respectivas discussões. 

 

4.1 COMPORTAMENTO REOLÓGICO DAS PASTAS DE ACORDO O MODELO 

DE BINGHAM 

 

4.1.1 Viscosidade plástica 

 

Foi observado que a adição do naftaleno condensado não teve ação efetiva como 

plastificante nas pastas até a concentração de 0,09 gal/pé (Figura 28). A presença do mesmo 

não reduziu de forma significativa os valores de VP na temperatura de 136,4 ºF (58ºC). Nos 

ensaios realizados a 158 ºF (70ºC) houve uma pequena redução de viscosidade, a partir da 

concentração de 0,09 gal/pé (14,42 L/m³). Embora pudesse ser esperado que uma 

temperatura mais alta conduzisse a uma maior fluidez e uma menor perda de carga, esse 

comportamento não foi observado nas pastas até concentração 0,09 gal/pé
3
. Foi observado 

que a concentração acima de 0,09 gal/pé
3 

 houve maior fluidez, sendo essa fluidez mais 

acentuada nas concentrações de maior temperatura. 

Foi observado que com o aumento da concentração do policarboxilato houve 

reduções nos valores de viscosidade plástica para todas as temperaturas de teste (Figura 28). 

A presença deste aditivo promoveu um efeito de lubrificação entre as partículas de cimento 

dispersas no meio aquoso. Para os testes realizados a temperatura de 136,4 °F (58°C) 

observou-se que esta promoveu redução na viscosidade plástica para as concentrações a 

partir de 0,03gal/pé
3
. Quando foram realizados testes a 158 °F (70°C), os valores de 

viscosidade plástica das pastas medidos, quando se comparou cada composição 

individualmente, tenderam a valores semelhantes ao encontrado para o teste 136,4 °F 

(58°C). Esse aumento de viscosidade deu-se ao aumento na quantidade de hidratos formados 

em função do aumento de temperatura. Esse aumento não foi maior devido a melhor 

adsorção do policarboxilato em torno dos grãos de cimento, caracterizando-o como um 

hiperplastificante. 

Uma análise comparativa foi realizada com os valores de viscosidade plástica das 

pastas aditivadas com naftaleno e policarboxilato. Ficou claro que a aditivação do cimento 
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Portland especial (CPP) com naftaleno não é eficiente para promover reduções de 

viscosidade das pastas. Enquanto isso, as composições formuladas com policarboxilato 

tiveram reduções significativas nos valores de viscosidade plástica para todas as 

temperaturas de teste. 

 

FIGURA 28 - Comparativo entre os valores de viscosidade plástica dos aditivos: naftaleno e 

policarboxilato. 

 

 

 4.1.2  Limite de escoamento 

 

Foi observado que não houve redução nos valores do limite de escoamento (LE) para 

a maior parte das composições testadas, exceto para concentrações a cima de 0,09gal/pé
3
 nas 

temperaturas testadas, quando se utilizou o aditivo a base de  naftaleno (Figura 29).  

O poder plastificante do naftaleno é baixo quando comparado com o aditivo 

policarboxilato. Por isso este tipo de aditivo é conhecido comercialmente como aditivos 

plastificantes de 2
a
 geração (superplastificante), o que permite uma menor fluidez para o 

sistema comparado com os plastificantes de 3ª geração (hiperplastificantes).  Seus efeitos de 

fluidificação são facilmente notados quando estes são adicionados em grandes quantidades. 
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Porém, o excessivo retardo de pega que esse tipo de aditivo proporciona, limita sua 

aplicação para maiores dosagens. Foi notado que para as temperaturas testadas, não houve 

reduções de LE até 0,09 gal/pé
3
 de naftaleno. Quando as concentrações foram superiores a 

0,13 gpc, houve grandes reduções (Figura 29). 

Foi observado que sempre houve redução do limite de escoamento das pastas 

aditivadas com policarboxilato, para todas as temperaturas de testes (Figura 29). Este aditivo 

possui grande efeito dispersivo em sistemas cimentícios. A grande redução nos valores de 

limite de escoamento deu-se por meio da influencia do policarboxilato na hidratação das 

partículas de cimento . A adsorção das partículas do policarboxilato dificultou a difusão da 

água e dos íons cálcio da interface cimento/solução, promovendo uma maior manutenção da 

fluidez por um maior tempo. Desta maneira, o aditivo promoveu uma significativa influência 

na redução do limite de escoamento das pastas. 
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FIGURA 29 - Comparativo entre os valores de limites de escoamento das pastas aditivadas 

com naftaleno e policarboxilato. 

 

 

De acordo com as condições de especificações de redução do limite de escoamento 

(LE), o valor do percentual de redução do limite de escoamento (PRLE), determinado 

segundo a norma PETROBRÁS N-2528, deve ser de, no mínimo, 95% para dispersante 

sólido e 90% para dispersante líquido. 

Foi notado que o policarboxilato obteve reduções dos valores de LE para percentuais 

superiores a 90%, esse tipo de comportamento não foi observado para as pastas aditivadas 

com naftaleno (Figura 30). Ficou evidenciado que para maiores temperaturas foram 

necessárias maiores concentrações de policarboxilato para promover o mesmo percentual de 

redução, pois, em paralelo, também houve uma aceleração do processo de hidratação e da 

formação de seus respectivos produtos, que promovem o aumento de consistência e a 

redução de fluidez. 

Foi visto que, em quase sua maioria, os valores de limite de escoamento das pastas 

aditivadas com naftaleno aumentaram em função do aumento da concentração até 0,06 

gal/pé
3
 dos aditivos para todas as temperaturas de ensaio (Figura 30). No caso das pastas 

aditivadas com policarboxilato, foi visto que todas as composições apresentaram limite de 
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escoamento inferior às pastas contendo dispersante a base de naftaleno, com significativa 

redução de LE, independente da temperatura de ensaio. 

Os aditivos plastificantes, conhecidos na indústria do petróleo como dispersantes, 

quando aplicados em situações onde a temperatura do poço alcança 158ºF (70ºC), devem 

reduzir o valor do limite de escoamento das pastas de cimento em relação às pastas sem 

dispersantes. Foi notado que para o dispersante a base de naftaleno, não houve reduções de 

LE até a concentração 0,09gpc. Já com o dispersante a base de policarboxilato, em ambas as 

temperaturas de testes, houve grandes reduções (Figura 30). 

 

FIGURA 30 - Comparativo da redução percentual do limite de escoamento das pastas 

aditivadas com naftaleno e policarboxilato. 

 

 

4.1.3  Gel inicial 

 

Foi observado que não houve variações significativas nos valores de gel inicial com 

o aumento da concentração de naftaleno nas pastas de cimento até a concentração de 0,13 

gal/pé
3
 (Figura 31). Ocorreu uma diminuição nos valores, em função da temperatura, quando 

foi observada cada composição individualmente. 
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FIGURA 31 - Comparativo do gel inicial das pastas aditivadas com naftaleno e 

policarboxilato. 

 

 

As pastas aditivadas com policarboxilato apresentaram comportamento distinto 

daqueles observados com as pastas contendo naftaleno. Foi observado que para todas as 

temperaturas de teste houve redução nos valores de gel inicial para as diferentes 

composições de pastas (Figura 31). Quando a concentração de policarboxilato foi 

aumentada, a diferença entre os valores de gel, em diferentes temperaturas e para uma 

mesma composição, foi reduzida. O policarboxilato, por apresentar cadeias laterais longas, 

ocasionou um maior efeito repulsivo entre as partículas de cimento, evitando a formação de 

interações entre elas. 

Na Figura 32 encontra-se representada a variação percentual do gel inicial das pastas 

aditivadas com naftaleno e com policarboxilato. Como o tempo de repouso entre o estado de 

cisalhamento e o início novamente do estado de cisalhamento foi muito curto (Período 1 de 

repouso – 10 s), não foi possível a formação de interações entre os componentes da pasta de 

cimento para promover valores maiores de géis iniciais. Foi observado que a aditivação das 

pastas de cimento com naftaleno a temperatura de 58°C não reduziu os valores de gel inicial 

até concentração de 0,13 gal/pé
 
, Já a 70°C  houve redução do percentual do gel inicial a 

partir da concentração 0,06 gal/pé
3
 (Figura 30). Foi notado que a baixo de 0,15 gal/pé

3
 na 
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temperatura de 58°C houve um aumento dos valores de gel inicial, Já a 70°C  foi notado um 

aumento abaixo de 0,06 gal/pé
3
 o que significa que os valores medidos foram aumentando 

em função da concentração de naftaleno  e da temperatura, devido à interação entre o aditivo 

e as partículas de cimento, como foi explicado anteriormente. 

 De acordo com as condições de especificações de redução do gel inicial (PRGi), 

segundo a norma PETROBRÁS N-2528, espera-se  de  no mínimo, 80% para dispersante 

sólido e 60% para dispersante líquido. De acordo com a norma, foi observado que nenhuma 

concentração de naftaleno promoveu redução de géis superior ou igual ao limite mínimo. 

FIGURA 32 - Redução percentual do gel inicial das pastas aditivadas com policarboxilato e 

naftaleno. 

 

Foi notado que o policarboxilato promoveu uma redução no valor de gel inicial 

medido, para todas as temperaturas de ensaio (Figura 32). Esse tipo de comportamento 

demonstra que o dispersante é um fator atuante na formação de interações entre as partículas 

de cimento. Mesmo com a temperatura atuando como fator competitivo à dispersão do 

policarboxilato, foi possível para determinadas concentrações, em estado de cisalhamento 

zero, evitar a formação de interações entre as partículas, o que ocasionaria na formação de 

uma força resistiva e, consequentemente, formação do estado gel durante o repouso. 
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4.1.4  Gel final 

 

Foi possível observar que nas temperaturas de 136,4ºF (58ºC) e 158ºF (70 ºC), os 

valores de gel final sofreram alterações à medida que aumentou a concentração dos 

dispersantes (Figura 33). Para a temperatura de 158ºF (70ºC), houve um aumento 

significativo no valor do gel para concentrações 0.03 gal/pé
3
 .O naftaleno ao ser misturado 

na pasta de cimento pode permanecer livre ou se adsorver nas partículas de cimento. A 

adsorção do naftaleno no C3A ocorre em grande quantidade e em poucos segundos, 

retardando a hidratação do mesmo. Na temperatura estudada, a concentração do aditivo 

provavelmente promoveu uma alteração do potencial iônico no meio, ocasionando um 

enrijecimento da estrutura tridimensional formada entre ele e as partículas de cimento, 

principalmente o C3A e o C4AF. Dessa forma, existe uma grande adsorção do naftaleno nas 

fases citadas, restando menores quantidades do aditivo para criarem o efeito repulsivo nas 

partículas de C3S e C2S. Por isso, foi notada a tendência à gelificação das pastas de cimento. 

Foi notado um comportamento distinto dos valores de gel final das pastas aditivadas 

com policarboxilato em relação àquelas formuladas com naftaleno (Figura 33). Para todas as 

composições testadas nas diferentes temperaturas, houve redução nos valores do gel final. O 

alto poder dispersante do policarboxilato, promovido pelo efeito de impedimento estérico, 

interferiu nas interações interpartículas no tempo em que as pastas permaneceram em 

repouso. Isso significou que as pastas puderam permanecer maiores tempos em repouso sem 

alteração nos seus respectivos valores de viscosidade. 
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FIGURA 33 - Comparativo do Gel final das pastas aditivadas com naftaleno e com 

policarboxilato 

 

 

4.2 ESTABILIDADE 

 

A seguir, têm-se os resultados obtidos no ensaio de estabilidade para as pastas 

estudadas. É importante observar os valores de peso específico encontrados para cada 

composição, pois se a maior diferença de peso específico entre as seções (ρ do fundo para ρ 

do topo) for ≥ 0,5 lb/gal e/ou o rebaixamento do topo da pasta for > 5 mm, a pasta é dita 

instável e deve ser reformulada, conforme indicação da norma API SPEC 10A. Os 

resultados de estabilidade para as pastas formuladas encontram-se na TABELA 6.  
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TABELA 6 - Resultados da medida de estabilidade das pastas formuladas 

 

 

De acordo com a Tabela 6 a pasta padrão, sem dispersantes, apresentou boa 

estabilidade, devido à baixa variação de densidade e a diferença de peso especifico entre o 

fundo e o topo ter sido menor que 0,5 lb/gal. A baixa variação da densidade pode ser 

explicada pelo tipo de batelada de cimento utilizado para realização do teste. Existem 

bateladas com um nível de gelificação alto que favorecem o rebaixamento a zero. Este é o 

caso da batelada 114,composta por um cimento muito viscoso. 

A pasta contendo naftaleno a concentração de 0,18 gal/pé
3
 teve diferença de 

densidade entre o fundo e topo menor que 0,5 lb/gal, porém a pasta mostrou-se instável 

devido o seu rebaixamento ter sido maior que 5mm. O rebaixamento é explicado pelo alto 

percentual de água livre provocado pela segregação das partículas de cimento, ao longo de 

todo comprimento do tubo decantador, ou seja, o naftaleno a 0,18 gal/pé
3
 apresentou água 

livre, porém o sistema permaneceu sem sinais de decantação. 

Já a pasta contendo policarboxilato a concentração 0,09 gal/pé
3
 mostrou uma 

variação entre o valor de densidade do fundo para o topo superior a 0,5 lb/Gal e um 

rebaixamento superior a 5mm. Com isso a pasta mostrou-se instável, pois ocorreu 

decantação dos sólidos, ou seja, diminuição da coesão das partículas e um conseqüente 

aumento da formação de água livre na parte superior.  

A pasta padrão não apresentou água livre, nem decantação, ou seja, conclui-se que as 

diferenças observadas estão nas adições dos dispersantes, pois quando é adicionada água ao 

cimento sem a presença do aditivo, não se obtém uma boa dispersão do sistema, pois a água 

possui uma tensão superficial elevada; isto é, apresenta-se com dificuldade de dispersão de 

suas moléculas superficiais que estão unidas por forças de van der Waals. Como 

consequência, não apresenta fácil dispersão molecular a menos que haja um tensoativo 

diminuindo essa tensão que as una e desenvolva uma maior área de contato com os grãos de 

cimento.  
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Para obter pastas dispersas, é necessário que as forcas repulsivas entre as partículas 

sejam maiores do que as forcas atrativas. As forcas repulsivas dependem da estrutura 

química do dispersante cuja origem pode ser eletrostática e/ou através de repulsão estérica, 

dependendo da composição do aditivo. 

Os aditivos plastificantes a base de naftaleno são preferencialmente adsorvidos pela 

fase intersticial (aluminato) e pela cal livre, cabendo à fase silicato de cálcio menor 

participação no processo (UCHIKAWA, 1995). 

Os produtos a base naftaleno atua principalmente por repulsão eletrostática, isto é, 

eles são atraídos e adsorvidos pela superfície carregada das partículas de cimento, 

conferindo-lhe a mesma carga e, portanto, provocando repulsão e consequente dispersão da 

mistura. O efeito desse fenômeno é o aumento da fluidez e a consequentemente redução da 

demanda de água de amassamento. Com o decorrer da hidratação do cimento ainda no 

estado fresco, os polímeros são “aprisionados” pelos produtos hidratados que precipitam e 

assim vão perdendo seu efeito. Assim, o sistema é gradualmente floculado, provocando a 

diminuição na trabalhabilidade, fenômeno conhecido com perda de abatimento.  

No caso dos aditivos dispersantes a base de policarboxilatos, estes são similarmente 

adsorvidos pelas partículas de cimento. A dispersão com aditivos a base de policarboxilatos 

ocorre pelo mecanismo da repulsão eletrostática de grupos carboxílicos ionizados. No 

entanto, ocorre um efeito físico adicional que ajuda a manter a dispersão do sistema, 

conhecido como repulsão estérica. Esta repulsão ocorre devido às longas cadeias laterais 

ligadas a cadeia central do polímero, que agem como barreiras físicas, impedindo que as 

partículas de cimento entrem no campo das forcas de van Der Waals. 

É sabido que a fricção interna existente entre as partículas de cimento é reduzida 

devido ao efeito estérico, resultando em uma melhoria considerável na trabalhabilidade. 

Devido a esse efeito adicional, o aditivo dispersante a base de policarboxilato é mais 

eficiente que outro dispersante. Estas repulsões, que ocorrem na presença do aditivo 

hiperplastificantes, liberam água que esta aprisionada entre as partículas de cimento 

resultando em um sistema disperso. No entanto um efeito indesejável que ocorre com a 

adição destes aditivos é o aumento da água livre e da decantação dos sólidos, deixando a 

pasta menos estável, bem como influenciando no tempo de pega do mesmo. Apesar da 

concentração do nafalteno ter sido o dobro da concentração do policarboxilato, o 

policarboxilato se apresentou menos estável por ser um dispersante de 3º geração e dispersar 

melhor sistema. Observa-se o rebaixamento referente às três amostras estudadas na Figura 

34. 
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FIGURA 34 - Rebaixamento de topo das pastas estudadas. 
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5 CONCLUSÕES 

Foi observado que a aditivação de pastas de cimento com plastificantes, em função da 

temperatura, altera o comportamento reológico das mesmas. Nas condições utilizadas nos 

ensaios, observou-se que: 

 

 A aditivação do cimento Portland especial com naftaleno não foi eficiente para 

promover reduções de viscosidade das pastas. A presença dos mesmos não reduziu a 

fluidez do sistema, para as concentrações abaixo de 0,09 gal/pé
3
. Observou-se que a 

concentração acima de 0,09 gal/pé
3 

 houve uma maior fluidez, sendo essa fluidez 

mais acentuada nas concentrações de maior temperatura, já quando aumentou a 

concentração do policarboxilato houve reduções nos valores de viscosidade plástica 

para todas as temperaturas de teste. A presença deste aditivo promoveu um efeito de 

lubrificação entre as partículas de cimento dispersas no meio aquoso; 

 Foi notado que a temperatura foi um fator de grande influência no comportamento 

reológico das pastas, promovendo uma aceleração do processo de hidratação do 

cimento com um consequente aumento de viscosidade até a concentração de 0,09 

gal/pé
3
 nas pastas aditivadas com naftaleno devido as forças atrativas terem sido 

maiores até está concentração que as forças repulsivas; 

 Quando se utilizou o aditivo à base de naftaleno foi observado que não houve 

reduções nos valores do limite de escoamento para a maior parte das composições 

testadas, exceto para concentrações a cima de 0,09gal/pé
3
 nas temperaturas 

testadas. O poder plastificante do naftaleno é baixo quando. Seus efeitos de 

fluidificação são facilmente notados quando estes são adicionados em grandes 

quantidades.  

 Houve redução do limite de escoamento das pastas aditivadas com policarboxilato, 

para todas as temperaturas de testes 

 Comparado ao naftaleno o policarboxilato se destacou reduzindo os valores de LE 

para percentuais superiores a 90 %. Esse tipo de comportamento não foi observado 

para as pastas aditivadas com naftaleno. Ficou evidenciado que para maiores 

temperaturas foram necessárias maiores concentrações de policarboxilato para 

promover o mesmo percentual de redução, pois, em paralelo, também houve uma 
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aceleração do processo de hidratação e da formação de seus respectivos produtos, 

que promoveu o aumento de consistência da pasta e a redução de fluidez. 

 Foi visto que, em quase sua maioria, os valores de limite de escoamento das pastas 

aditivadas com naftaleno aumentaram em função do aumento da concentração de 

naftaleno até 0,06 gal/pé
3
 para todas as temperaturas de ensaio. No caso das pastas 

aditivadas com policarboxilato, foi visto que todas as composições apresentaram 

limite de escoamento inferior às pastas contendo dispersante a base de naftaleno, 

com significativa redução de LE, independente da temperatura de ensaio. 

 

 Foi observado que não houve variações significativas nos valores de gel inicial com 

o aumento da concentração de naftaleno nas pastas de cimento até a concentração de 

0,13 gal/pé
3
. 

 

 Foi observado que não houve variações significativas nos valores de gel inicial com 

o aumento da concentração de naftaleno nas pastas de cimento até a concentração de 

0,13 gal/pé
3
 .As pastas aditivadas com policarboxilato apresentaram comportamento 

distinto daqueles observados com as pastas contendo naftaleno. Foi observado que 

para todas as temperaturas de teste houve redução nos valores de gel inicial para as 

diferentes composições de pastas. Quando a concentração de policarboxilato foi 

aumentada, a diferença entre os valores de gel, em diferentes temperaturas e para 

uma mesma composição, foi reduzida. Ficou claro que o policarboxilato, por 

apresentar cadeias laterais longas, ocasionou um maior efeito repulsivo entre as 

partículas de cimento, evitando a formação de interações entre as partículas de 

cimento. 

 

 Foi observado que a aditivação das pastas de cimento com naftaleno a temperatura 

de 58°C não reduziu os valores de gel inicial até concentração de 0,13 gal/pé
3
,Já a 

temperatura de 70°C  houve redução do percentual do gel inicial a partir da 

concentração 0,06 gal/pé
3
. Foi notado que a baixo de 0,15 gal/pé

3
 na temperatura de 

58°C houve uma redução negativa dos valores de gel inicial, Já a 70°C  foi notado 

uma redução negativa abaixo de 0,06 gal/pé
3
 o que significa que os valores medidos 

foram aumentando em função da concentração de naftaleno  e da temperatura, 
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devido à interação entre o aditivo e as partículas de cimento, como foi explicado 

anteriormente. 

 

 Foi observado que nenhuma concentração de naftaleno promoveu redução de 

percentual do gel inicial (GI) superior ou igual ao limite mínimo 60%. 

 

 Foi notado um comportamento distinto dos valores de gel final das pastas aditivadas 

com policarboxilato em relação àquelas formuladas com naftaleno. Para todas as 

composições testadas nas diferentes temperaturas, houve redução nos valores do gel 

final. O alto poder dispersante do policarboxilato, promovido pelo efeito de 

impedimento estérico, interferiu nas interações interpartículas no tempo em que as 

pastas permaneceram em repouso.  

 O modelo de Bingham descreveu bem o comportamento reológico das pastas com 

policarboxilato para todas as concentrações; 

 No teste de estabilidade, a pasta padrão apresentou boa estabilidade, devido a baixa 

variação de densidade, comparado com o naftaleno 0,18 e o policarboxilato 0,09 que 

se mostrou instável devido o seu rebaixamento ter sido maior que 5 mm. O alto 

rebaixamento quando adicionado policarboxilato, mostrou o quanto este aditivo 

apresenta fácil dispersão molecular. 

Portanto conclui-se que a utilização do policarboxilato mostrou-se eficaz para as 

condições de teste, este aditivo promoveu o aumento da fluidez, redução da viscosidade 

plástica e limite de escoamento, para todas as temperaturas de ensaio. Estes aditivos são 

muito eficientes por promover estabilização eletroestérica devido a grupos funcionais que 

geram cargas e se adsorvem na superfície das partículas e devido suas cadeias poliméricas 

laterais apolares.  
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