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Resumo 

 

O desenvolvimento das atividades do setor petróleo e gás tem promovido a busca 
de materiais mais adequados para cimentação de poços de petróleo. No estado do 
RN, a integridade da bainha cimentante tende a ser prejudicada durante a injeção de 
vapor, procedimento necessário para aumentar a recuperação do petróleo em 
reservatórios com óleo de alta viscosidade.  O geopolímero é um material que pode 
ser utilizado como cimento alternativo, uma vez que vem sendo empregado na 
produção de componentes resistentes ao fogo, na construção de estruturas, e para o 
controle de resíduos tóxicos ou radioativos.  O látex é extensamente usado em 
pastas de cimento Portland e tem como característica o aumento significativo da 
resistência à compressão das pastas.  O tetraborato de sódio é usado em cimentos 
odontológicos como retardador de pega em resinas.  A adição deste aditivo tem a 
finalidade de melhorar a propriedades das pastas geopoliméricas para cimentação 
de poços de petróleo.  As pastas estudadas são constituídas de metacaulim, silicato 
de potássio, hidróxido de potássio, látex não iônico e tetraborato de sódio. As 
propriedades avaliadas foram: viscosidade, resistência mecânica, tempo de 
espessamento, densidade e controle de filtrado, na temperatura ambiente (27°C) e 
de especificação de cimento.  Os testes foram realizados seguindo as 
recomendações práticas da norma API RP 10B.  As pastas aditivadas com 
tetraborato de sódio não modificaram as propriedades reológicas em relação a pasta 
sem aditivo, assim como não modificaram as propriedades mecânicas e a densidade 
das pastas.  O aumento da concentração de tetraborato de sódio aumentou o 
volume de filtrado das pastas nas duas temperaturas estudadas.  A propriedade que 
o tetraborato de sódio obteve o melhor desempenho foi em relação ao tempo de 
pega, onde a adição do aditivo conseguiu triplicar o tempo de espessamento das 
pastas.  Com relação às pastas aditivadas com látex observou-se que a adição 
desse aditivo diminuiu as propriedades reológicas e a densidade do sistema.  Na 
temperatura ambiente, o aditivo funcionou como acelerador de pega e aumentou a 
resistência mecânica das pastas.  A presença de água reduziu a densidade das 
pastas e aumentou o volume de filtrado a medida que aumentou a concentração do 
aditivo.  A partir dos resultados obtidos concluiu-se que o tetraborato de sódio e o 
látex não iônico são aditivos promissores para pastas geopoliméricas para 
cimentação de poços de petróleo. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Geopolímero, Látex não-iônico, Tetraborato de sódio, 
Cimentação de poços de petróleo.  

 

 



Abstract 

 

 

The development of activities in the oil and gas sector has been promoting the 
search for materials more adequate to oilwell cementing operation. In the state of Rio 
Grande do Norte, the cement sheath integrity tend to fail during steam injection 
operation which is necessary to increase oil recovery in reservoir with heavy oil. 
Geopolymer is a material that can be used as alternative cement. It has been used in 
manufacturing of fireproof compounds, construction of structures and for controlling 
of toxic or radioactive waste. Latex is widely used in Portland cement slurries and its 
characteristic is the increase  of compressive strength of cement slurries. Sodium 
Tetraborate is used in dental cement as a retarder. The addition of this additive aim 
to improve the geopolymeric slurries properties for oilwell cementing operation. The 
slurries studied are constituted of metakaolinite, potassium silicate, potassium 
hydroxide, non-ionic latex and sodium tetraborate. The properties evaluated were: 
viscosity, compressive strength, thickening time, density, fluid loss control, at ambient 
temperature (27 ºC) and at cement specification temperature. The tests were carried 
out in accordance to the practical recommendations of the norm API RP 10B. The 
slurries with sodium tetraborate did not change either their rheological properties or 
their mechanical properties or their density in relation the slurry with no additive. The 
increase of the concentration of sodium tetraborate increased the water loss at both 
temperatures studied. The best result obtained with the addition of sodium 
tetraborate was thickening time, which was tripled. The addition of latex in the 
slurries studied diminished their rheological properties and their density, however, at 
ambient temperature, it increased their compressive strength and it functioned as an 
accelerator. The increase of latex concentration increased the presence of water and 
then diminished the density of the slurries and increased the water loss. From the 
results obtained, it was concluded that sodium tetraborate and non-ionic latex are 
promising additives for geopolymer slurries to be used in oilwell cementing operation. 
 
Key Words: Geopolymer, Non-ionic Latex, Sodium Tetraborate, Oilwell Cementing 
Operation.  
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Capítulo 1  
 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A operação de cimentação consiste em um trabalho de extrema 

importância para as fases de perfuração e completação de poços de petróleo e tem 

um grande impacto sobre a produtividade do poço.  A cimentação basicamente 

consiste no preenchimento do espaço anular entre o revestimento e a parede da 

formação e tem como principal finalidade a união da tubulação de revestimento com 

a parede do poço, podendo também ser realizado com o objetivo de formar um 

tampão de selo no fundo do poço ou para corrigir desvios do furo durante a 

perfuração [Nelson, 1999]. 

Devido aos muitos fatores operacionais e locais são definidas as 

pastas de cimento utilizadas em cada seção do poço. Em muitos casos, a seleção 

de densidades de pastas é indicada por fatores que estão além das simples 

pressões de poro e fratura. Freqüentemente, cimentos são misturados produzindo 

pastas de altas densidades para alcançar altos valores de resistência à compressão 

em um curto intervalo de tempo. Mas, por razões econômicas, em algumas 

situações, são usadas pastas de baixa densidade que promovem maior rendimento 

de cimento por saco [Nelson, 1990]. No entanto, pastas cimentantes constituídas 

apenas por cimentos têm se mostrado ineficazes, devido à sua natureza frágil. Por 

isso, as formulações de cimentos com características plásticas mostram-se como 

uma alternativa promissora. 

Na região Nordeste do Brasil, pratica-se a injeção de vapor de maneira 

cíclica e contínua nos poços, como método de recuperação de óleos de alta 

viscosidade. Esses poços são normalmente menores que 915 m de profundidade e 

são freqüentemente desviados (30º a 50º). As temperaturas de circulação durante as 

operações de cimentação primária são freqüentemente menores que 40ºC e 

aceleradores tal como CaCl2 e NaCl são normalmente adicionados a pasta para 

promover um desenvolvimento prematuro da resistência do cimento [Nelson, 1990].  
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Esses poços são sempre cimentados na superfície e, quando o calor é 

inicialmente injetado, o aumento da temperatura deve ser controlado para prever um 

choque térmico inadequado no revestimento e no cimento. Contudo, por causa da 

expansão térmica, altos níveis de tensão são criados na tubulação e na bainha de 

cimento. Uma quantidade substancial de trabalhos tem sido executados na busca de 

técnicas de cimentação que minimizem os efeitos da expansão térmica. Certos 

métodos incluem a colocação de Packers térmicos, e a inclusão de uma luva 

deslizante pressa ao revestimento a qual pode se mover livremente em resposta a 

tensão térmica [Nelson, 1990]. 

Um cimento resistente com baixa permeabilidade são normalmente 

requeridos, além da utilização de uma pasta com alta densidade para suprir melhor 

essas qualidades. Infelizmente, por causa da perda de circulação e condutividade 

térmica, algumas pastas são inapropriadas. Dessa forma, várias pesquisas têm sido 

executadas para se desenvolver pastas com as características descritas 

anteriormente [Nelson, 1990]. 

Geopolímeros resultam da condensação polimérica de 

aluminossilicatos e silicatos alcalinos originando estruturas poliméricas 

tridimensionais. São produzidos de uma maneira distinta daquela do cimento 

Portland [Marinho, 2004].  Materiais residuais como cinzas volantes, escória de forno 

e resíduos de minerais contêm quantidades suficientes de alumina e sílica reativas 

que podem ser usados como materiais de partida para reações de 

geopolimerização. Alguns trabalhos têm mostrado sínteses usando cinzas volantes, 

escória de forno, pozolonas, minerais contendo Al e Si e argilas (caulim e 

metacaulim). Deve-se considerar, entretanto, que dependendo do tipo e da natureza 

do material de partida usado, as propriedades físicas e químicas do geopolímero 

formado serão diretamente afetadas [Van Jaarsveld, et al, 2002]. 

Dentre os trabalhos estudados alguns permitiram-nos concluir que as 

pastas com metacaulim apresentaram melhor desempenho em relação às 

propriedades estudadas como resistência à compressão, tempo de bombeabilidade, 

controle de filtrado e viscosidade.  E que a solução ativadora utilizando o potássio 

contribuíram para o melhor desempenho das pastas geopoliméricas, tornando o uso 

de geopolímeros em operações de poços de petróleo uma alternativa que pode ser 

adequada para algumas situações de poço, em especial aquelas que requerem 
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baixa densidade.  Entretanto, deve-se atentar para a necessidade de realizar  

ensaios visando-se conhecer a estabilidade química em meio ácido destes materiais 

cimentantes e encontrar aditivos que possam controlar o comportamento da pasta, 

como tempo de pega e resistência à compressão [Marinho, 2004]. 

Existem várias pesquisas de aplicação de polímeros na modificação de 

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

agregados) quanto para cimentação de poços de petróleo.  Nascimento, 2006, 

verificou que o látex não iônico em meio aquoso melhora as propriedades da pasta 

tais como desempenho mecânico, aumento do tempo de bombeabilidade e 

modificação da viscosidade, tornando o látex não iônico um aditivo promissor para 

pastas de cimento para cimentação de poços de petróleo. 

A influência de cada componente químico nas propriedades físicas do 

cimento é estudada, freqüentemente, com a finalidade de se verificar até que ponto 

as interações químicas podem representar conseqüências estruturais e mudanças 

nas propriedades físicas e mecânicas.  O tetraborato de sódio anidro é 

constantemente usado em cimentos odontológicos para retardar a ação da pega 

rápida em resinas poliméricas com carga de metais alcalinos e alcalinos terrosos. O 

efeito retardador desse em cimentos odontológicos bem como o efeito de 

escoamento é de fundamental importância  para o tamponamento de restaurações 

quanto para a produção elementos dentários. Com base no uso de tetraborato para 

cimento odontológico e levando em consideração suas ações frente a esses 

cimentos é que se tomou a iniciativa de usar o tetraborato de sódio, comumente 

chamado de tetraborato, como agente retardador de geopolímeros, usando-se nesse 

caso como aditivo em quantidades suficientes para essa propriedade “retardador de 

pega”. Sua ação está calcada como na ação que o boro tem de substituir 

parcialmente o alumínio. Sendo o geopolímero um compósito com característica de 

pega rápida, a adição do tetraborato de sódio funciona como um retardador de pega 

interferindo na reação de geopolimerização da pasta.  

Hoje, a busca por aditivos que melhorem o desempenho das pastas 

geopoliméricas para cimentação de poços de petróleo sujeitas à injeção de vapor é 

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

melhorar as propriedades termomecânicas de fragilidade, tenacidade e evitar a 

migração de gás durante o processo de fratura. 
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1.1. Objetivos 

 

 

Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é encontrar aditivos que 

possam ser utilizados em pastas geopoliméricas, visando o controle de suas 

propriedades para viabilizar se uso em operações de cimentação de poços de 

petróleo.  Serão estudadas as propriedades mecânicas de resistência à 

compressão, reológicas, perda de fluido, espessamento, bem como a energia de 

fratura das pastas aditivadas com tetraborato de sódio e látex não iônico.  Por fim, 

será feito o estudo das caracterizações térmicas, espectroscópicas e de microscopia 

eletrônica de varredura das pastas aditivadas com tetraborato de sódio e a 

poliuretana não iônica em dispersão aquosa. 
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Capítulo 2  
 

 
2 – Cimentação de Poços de Petróleo 

 

 

Cimentação é uma operação na qual uma pasta de cimento é forçada 

a descer através de um revestimento até sair na outra extremidade deste, 

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

determinada acima do fundo do poço.  Um esquema mostrando uma operação de 

cimentação de um poço de petróleo direcional e alguns equipamentos e acessórios 

está ilustrado na Figura 1. 

A bainha de cimento é responsável pela estabilidade mecânica do 

poço, bem como pelo isolamento de zonas produtoras de óleo e/ou gás das 

formações adjacentes e pelo revestimento do poço. 
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Figura 1 – Esquema mostrando uma operação de cimentação de um poço de petróleo direcional e 
alguns equipamentos e acessórios. 

FONTE: Dowell Schlumberge, 1984. 

 

 

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

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

cimentada como forma de combater as infiltrações de água que podem levar à 
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perdas, utilizando-se o cimento Portland em um processo manual de mistura com 

água, para obtenção de pasta de cimento [API, 1948]. Em 1905, Al Perkins funda o 

que seria, nos próximos anos, a maior empresa californiana na especialidade, e em 

1910, patenteou o método de bombear a pasta para o poço, com tampões metálicos 

à frente e atrás desta, para evitar contaminação, sendo deslocada por vapor, água 

ou fluido de perfuração [Nelson, 1990].  

A automação do processo foi possível a partir de 1922, quando a 

Halliburton patenteou o misturador com jatos. Naquela época, era necessário 

aguardar de 7 a 28 dias para o cimento endurecer. No início, apenas 1 ou 2 tipos de 

cimentos eram disponíveis para cimentação. À medida que os poços se tornavam 

mais profundos, a exigência em relação ao desempenho dos cimentos comerciais 

crescia [Nelson, 1990].  Hoje as pastas podem se manter com trabalhabilidade por 

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

bombeamento em poços profundos verticais e/ou direcionais. A partir desse tempo a 

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

de 8 h a 12 h após a execução da cimentação [______, 1984]. 

Desde a perfuração de um poço de petróleo e durante toda a sua vida, 

são necessárias operações de cimentação.  Existem dois tipos principais de 

cimentação: a cimentação primária e a cimentação secundária.  

 

 

2.1 – Cimentação Primária 

 

 

A cimentação primária tem como objetivo 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, e sua qualidade é avaliada, geralmente, por meio de perfis 

acústicos corridos por dentro do revestimento. Embora muita tecnologia avançada 

venha sendo aplicada em todas as etapas envolvidas na exploração do petróleo, a 

cimentação nem sempre é realizada com sucesso em toda a extensão do poço, e 
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pode ser necessária uma nova operação de cimentação para evitar acidentes. A 

cimentação secundária é realizada quando ocorrem falhas na cimentação primária. 

Fatores como densidade incorreta da pasta, fluxo de gás ascendente, entrada de 

gás na coluna de pasta, contração volumétrica e aderência insuficiente podem ser 

responsáveis por erros de cimentação [Thomas, 2001]. A Figura 2 representa um 

exemplo de cimentação primária. 

 

 

Figura 2 – Cimentação primária. 
FONTE: [Costa,2004] 

 

 

2.2 – Cimentação Secundária 

 

 

Há três tipos de cimentação secundária: tampões de cimento, 

recimentação e compressão de cimento ou Squezze.  
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Os tampões de cimento consistem no bombeamento de um 

determinado volume de pasta para o poço, com o objetivo de tamponar um trecho do 

poço. São usados nos casos de perda de circulação, abandono definitivo ou 

temporário do poço, como base para desvios, compressão de cimento, impedir o 

fluxo de fluidos através de canhoneados entre a formação e o interior do 

revestimento [Mota, 2003].  

Recimentação é a correção da cimentação primária, quando o cimento 

não alcança a altura desejada no anular ou ocorre canalização severa 

[______, 1998]. A recimentação só é feita quando se consegue circulação pelo 

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

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

retentor de cimento para permitir a pressurização necessária para a movimentação 

da pasta pelo anular.   

A compressão de cimento, ou Squeeze, Figura 3, consiste na injeção 

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

cimentação primária, sanar vazamentos no revestimento ou impedir a produção de 

zonas que passaram a produzir quantidade excessiva de água ou gás. Exceto em 

vazamentos, o revestimento é canhoneado antes da compressão propriamente dita 

[Nelson, 1990]. 

 

 

Figura 3 – Compressão de cimento ou Squeeze 
FONTE: [Nascimento, 2004] 
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Capítulo 3  
 

 
3 – GEOPOLÍMERO 

 

 
Certos materiais cerâmicos, envolvendo ou não tratamentos térmicos 

de alta temperatura, são reconhecidamente materiais de elevada resistência ao 

desgaste e assinalável inércia química, permitindo-lhes atravessar praticamente 

incólumes as agressões do Tempo, embora apresentem sempre alguma energia de 

fratura insuficiente [Orlinski, Guigon & Meyer, 1988]. 

De fato, enquanto se encontram freqüentemente exemplos de 

degradação acentuada de concretos e argamassas fabricadas com Cimento 

Portland em estruturas com pouco mais de 20 anos, os restos de materiais 

cerâmicos que abundam em quase todas as escavações e descobertas da 

Arqueologia, ou mesmo construções antigas que se encontram ainda a funcionar 

estruturalmente, apresentam desgastes mínimos do ponto de vista químico e físico.  

Entretanto, são de todos conhecidas as escadarias de pedra (em granito e calcário), 

em monumentos nacionais com pouco mais de 400 anos, que mostram desgastes 

significativos na zona de passagem intensa [PINTO, 2004]. 

Os concretos e argamassas antigas apresentam-se com dureza e 

estabilidade da rocha natural,não evidenciando grandes sinais de desgastes ou 

alteração química e assumindo um comportamento mecânico continuado a um nível 

muito satisfatório [Davidovits & Morris, 1988]. 

Perceber a razão de ser do excelente comportamento desses cimentos 

antigos, quando comparados com seus equivalentes modernos, nomeadamente 

como os cimentos do tipo Portland, foi a motivação de vários trabalhos 

desenvolvidos a partir dos anos 50 do século passado [PINTO, 2004]. 

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

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

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

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

polímeros não inflamáveis, o que seria possível na indústria pela introdução de 
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grupamentos contendo fósforo.  Por isso, um grupo francês de pesquisadores, 

coordenado por Joseph Davidovits (1972), iniciou suas pesquisas em busca de 

polímeros não baseados em carbono. A idéia foi trabalhar com elementos 

geológicos constituídos por silício e utilizando baixa temperatura. A evolução das 

pesquisas nesta época foi prejudicada pela crise de petróleo, em 1973, pois o 

mercado financeiro não era favorável a investimentos. Davidovits continuou suas 

pesquisas sem investimentos e observou que era possível obter não só uma resina, 

mas também um material agregante e um cimento. Posteriormente, as pesquisas 

com geopolímeros foram orientadas em duas linhas: cimentos e materiais para 

imobilização de resíduos tóxicos [Marinho, 2004]. 

Materiais residuais como cinzas volantes, escória de forno e resíduos 

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

ser usados como materiais de partida para reações de geopolimerização. Alguns 

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

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

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

usado, as propriedades físicas e químicas do geopolímero formado serão 

diretamente afetadas [Van Jaarsveld, et al, 2002].  

A nomenclatura para esses polímeros minerais no termo polisialato tem 

sua fórmula empírica dada por: 

Mn((-SiO2)2-AlO2)n.wH2O 

sendo M um cátion e n o grau de polimerização.  Quando z é igual a 1, o nome é 

polissialato (OS), z igual a 2, poli(sialato-siloxo) (PSS), e z igual a 3, poli(sialato-

disiloxo) (PSDS). 

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

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

de coordenação IV promovendo o cruzamento das cadeias poliméricas (Figura 4).   

Este arranjo tridimensional com ligações cruzadas estabelece uma estrutura 

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

considerados análogos das zeólitas, entretanto sua estrutura é amorfa ou 

semicristalina [Davidovits, 1991]. 
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Figura 4 – Estrutura tridimensional do cimento geopolimérico. 
FONTE: Davidovits, 1994. 

 

 

3.1 – Mecanismo de geopolimerização 

 

 

A reação, a que se pode chamar geosíntese, manifesta-se em 

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

alcalina, alterações químicas e cirstalográficas numa estrutura de matriz silicosa. De 

um ponto de vista estrutural e numa abordagem simples, consiste na transformação, 

num tempo muito curto, de uma estrutura plana como é a da caulinite (um filo-silicato 

constituído por camadas tetra e octaédricas), numa estrutura reticulada espacial 

característica dos tecto-silicatos, em que os tetraedros de Si e Al se ligam 

alternadamente, compartllhando os oxigêncio [Davidovits, 1994].  

A geopolimerização é um fenômeno exotérmico que pode ser 

esquematizado como o resultado da policondensação de monômeros, ainda 

hipotéticos, designados por orto-polisialatos (K-OS), o (sódio,potássio)-polisialato-

siloxo [(Na,K)-PSS] e o potássio-polisialato-siloxo (K-PSS) são usados na fabricação 

dos materiais geopoliméricos [Davidovits, 1991]. 

O mecanismo de formação de geopolímeros (Figura 5) inclui uma 

etapa de dissolução inicial, onde a solução alcalina não só hidrolisa a superfície do 

mineral, mas também dissolve uma pequena quantidade de espécies Al e Si. 
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Figura 5 – Esquema do mecanismo de geopolimerização. 

FONTE: Marinho apud Van Jaarveld & Van Devender, 2004. 

 

 

Estas espécies dissolvidas reagem com os íons silicato já dissolvidos e 

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

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

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

ativados por álcalis [Marinho apud Van Jaarveld & Van Devender, 2004]. 

A fase gel é altamente reativa e, provavelmente, produzida 

principalmente pela copolimerização de espécies de alumina e sílica individuais, 

dissolvidas pelo hidróxido alcalino das fontes de sílica e alumina. Desta forma, pode-

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

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

eventual formação de gel via espécies dissolvidas [Marinho apud Van Jaarveld, et al, 

2004]. No entanto, o mecanismo químico responsável pela dissolução e formação do 
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gel não é completamente entendido. Mas, em muitos casos, a dissolução dos 

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

formada. Pequenas quantidades de sílica e alumina presentes na superfície das 

partículas precisam tomar parte da reação para que a mistura total solidifique 

[Marinho apud Van Jaarveld & Van Devender, 2004]. Durante a síntese, os cátions 

de metais alcalinos desempenham um papel muito importante na ordenação das 

moléculas de água e, depois, na solubilização das espécies para começar o 

processo de nucleação que conduzirá à formação da estrutura. O tamanho do cátion 

também afeta a morfologia do eventual cristal, sendo o potássio o responsável por 

um maior grau de condensação, quando comparado ao sódio, sob as mesmas 

condições. A escolha do tipo de álcali a ser utilizado durante a síntese dependerá de 

muitos fatores, sendo o mais importante o tipo de material de partida a ser utilizado, 

bem como o objetivo final em termos de aplicação 

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

 

 

3.2 – Matérias primas 

 

 

O termo caulim ou “china clay” deriva da palavra chinesa Kauling 

(colina alta) e se refere a uma colina de Jauchau Fu, ao norte da China, onde o 

material é obtido, há muito tempo [Balanço Mineral Brasileiro, 2001]. O caulim é o 

nome comercial dado a um tipo de argila, de coloração branca, composta  

principalmente do mineral caulinita [Grim, 1968]. É um dos mais importantes e 

provavelmente um dos seis minerais mais abundante do topo da crosta terrestre 

(profundidade até 10 metros) [Balanço Mineral Brasileiro, 2001].   

O caulim resulta da ação do inteperrismo ou hodrotérmica sobre as 

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

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

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

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

secundários ou transportados são os que são transportados para outro lugar.  Os 
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argilominerais presentes nos caulins primários soa caulinita e/ou haloista isolados ou 

de mistura em diversas proporções; nos caulins secundários, o argilomineral 

presente é geralmente a caulinita [Marinho, 2004]. 

Os caulins são aluminossilicatos hidratados, cuja composição química 

aproxima-se de Al2Si2O5(OH)4, o que corresponde a cerca de 46,54% de SiO2, 

39,50% de Al2O3 e 13,96% de H2O [Grim, 1968]. 

Muito embora muitos caulins, primários ou secundários, sejam 

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

refinada ou purificada por lavagem ou por outros processos de beneficiamento 

[Marinho, 2004]. 

O beneficiamento pode ser realizado a seco ou a úmido. O processo a 

seco é mais simples e barato quando comparado ao úmido, porém o produto final de 

caulim possui qualidade inferior. Como as propriedades do caulim ao final do 

processo são bem semelhantes às originais, esse processo somente deve ser 

empregado no caso de caulins que já possuam propriedades desejáveis de alvura, 

distribuição granulométrica e abrasividade (baixo teor de quartzo). O processo 

envolve as etapas de britagem, secagem, pulverização e classificação pneumática. 

Apesar da simplicidade desse processo, o beneficiamento a seco é menos 

empregado do que realizado por via úmida, uma vez que a maioria dos caulins na 

forma bruta não possui tais propriedades [Falcão & Paiva, 2006]. 

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

titânio, matéria orgânica, mica, feldspato e quartzo, podem ser removidas ou 

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

misturada a dispersantes para promover a desagregação das partículas. Em 

seguida, a suspensão dispersa passa pelo processo de desareamento, onde as 

partículas mais grossas (diâmetro acima de 44mm) presentes no caulim são 

removidas. Após o desareamento, a suspensão de caulim é fracionada 

granulometricamente em partículas finas e grossas, empregando-se centrífugas. Na 

etapa seguinte, o alvejamento, os compostos de ferro e de titânio coloridos são 

removidos, a partir de processos como flotação, separação magnética e lixiviação 

(oxidante ou redutora). Os resíduos da etapa de alvejamento são, então, eliminados 

com o processo de filtração, seguido de secagem [Falcão & Paiva, 2006]. 
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As argilas cauliníticas têm aplicações muito diversificadas.  Além do 

uso amplamente conhecido para produção de produtos cerâmicos estruturais e na 

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

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

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

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

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

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

petroquímica [Gonçalves & Vasconcelos, 2000]. 

Para que a argila caulinítica possa desenvolver a atividade pozolânica 

existe a necessidade que a mesma sofra um processo de calcinação, em 

temperaturas entre 500ºC e 800ºC, e posteriormente a moagem, visando diminuição 

da sua granulometria. Quando o processo de moagem reduz o  tamanho das 

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

pozolânica, sendo denominado por alguns autores como metacaulim de alta 

reatividade. Esta capacidade pozolânica faz com que este material possa substituir 

parte do cimento no concreto com o objetivo de aumentar a sua durabilidade e a sua 

resistência [Souza & Dal Molin, 2002].  O processo de calcinação e formação do 

metacaulim está descrito na Figura 6. 

 

Jazida 

Argila Caulinítica 
→ 

Eliminação de impurezas 

Caulim: Al2Si2O5(OH4) 

  ↓ 
Calcinação: 750ºC – 1000ºC 

Metacaulinita: Al2Si2O7 
← 

Secagem 

200ºC – 300ºC 

↓   
Moagem 

Área específica: 0,6 m²/g 
→ 

Micronização padronizada 

Área específica: 30 m²/g 
 

Figura 6 – Processo de fabricação do metacaulim. 

FONTE: Metacaulim, 2006. 
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3.3 – Aplicação dos geopolímeros 

 

 

Num quadro muito simples, Figura 7, Davidovits resume os tipos 

possíveis de materiais, em função das razões SiO2/Al2O3, do campo de aplicação 

(dependendo das características de cada produto) e envolvendo maior ou menor 

intervenção tecnológica. 

Os ligantes geopoliméricos podem ser aplicados em praticamente todos 

os domínios da indústria [Davidovits, 2002].  Apresentam altas resistências 

mecânicas, resistência ao gelo-degelo, elevada inércia química e excelente 

comportamento ao fogo, podendo ser considerados materiais refratários.  A sua 

estrutura, de natureza similar a dos zeólitos e feldspatóides, confere-lhes apreciáveis 

propriedades de intercâmbio iônico e, portanto, permite a imobilização de resíduos 

tóxicos, do tipo metais pesados e inclusive do tipo radioativos, dentro da matriz do 

próprio geopolímero [Kunze et al, 1999]. 

De uma maneira resumida, poderá dizer-se que o desenvolvimento 

deste novo tipo de materiais se orienta por duas grandes linhas de atuação: uma 

dirigida à obtenção de material de baixo custo, para utilização em grandes 

quantidades, como materiais de construção e uma segunda linha dirigida à obtenção 

de materiais mais sofisticados, ainda que mais caros, em que a razão atômica 

referida pode alcançar valores até 35, podendo inclusive admitir-se a incorporação 

de fibras de vários tipos (amiantos, carbono, vidro, etc) [PINTO, 2004].  

 



Revisão Bibliográfica 31

 

Figura 7 – Quadro geral das aplicações do geopolímero 
FONTE: [Figueiredo, 1986] 
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Capítulo 4  
 

 

4 – ADITIVOS 

 

 

4.1 – BORO 

 

 

Boro é um elemento químico semimetálico, de número atômico 5, de 

símbolo B. Pertencente ao grupo IIIa da tabela periódica, junto com o alumínio, o 

gálio, o índio e o tálio. Todavia, por suas características especiais de ligação, seu 

comportamento assemelha-se mais ao silício.  Tem como propriedades grande 

estabilidade, resistência que o torna imune até ao ácido clorídrico concentrado em 

ebulição e índice de dureza próximo ao do diamante — permitem que o boro tenha 

múltiplas aplicações, como antioxidante, anticorrosivo e componente de materiais de 

revestimento em geral.  Não encontrado em estado puro na natureza, aparece sob a 

forma de ácido bórico e de boratos, como o bórax, o tincal e a kernita, e integra 

numerosos compostos minerais. Em 1702, W. Homberg obteve o ácido bórico a 

partir do bórax e denominou-o sal sedativum. Em 1808 Joseph-Louis, Gay-Lussac e 

Loius-Jacques Thenard, na França, e Humphry Davy, no Reino Unido, isolaram o 

boro em forma de pó amorfo e de cor marrom 

[http://www.tabelaperiodica.hpg.ig.com.br/b.htm, acessado em 25/02/2007]. 

O boro amorfo tem densidade igual a 2,34 g/cm³. O cristalino, mais 

puro, é muito duro, tem brilho quase metálico e densidade igual a 3,3 g/cm³. Funde a 

2.300º C e volatiliza-se um pouco. Em estado puro o boro não tem muito emprego 

útil, mas na forma de ácido bórico e bórax encontra grande aplicação na indústria. 

Em eletrônica, é usado como semicondutor, já que sua condutividade elétrica 

aumenta com a elevação da temperatura 

[http://www.tabelaperiodica.hpg.ig.com.br/b.htm, acessado em 25/02/2007]. 
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4.1.1 – Tetraborato de sódio 

 

 

O tetraborato de sódio (Na2B4O7) existe na natureza sob a forma de tincal 

(mineral monoclínico, borato de sódio hidratado), que contém em média 55% de 

bórax (tetraborato de sódio decaidratado, Na2B4O7.10H2O). Habitualmente, obtém-se 

o bórax sob a forma de cristais incolores, ligeiramente solúveis em água fria e mais 

solúvel em água quente, sendo suas soluções alcalinas 

[http://www.tabelaperiodica.hpg.ig.com.br/b.htm, acessado em 25/02/2007]. 

O bórax fundido dissolve alguns óxidos metálicos, formando compostos 

de coloração definida; é usado em química analítica nos ensaios de pérola de bórax. 

Usam-se grandes quantidades de bórax na fabricação de esmaltes, vidrados, vidros 

ópticos; na fabricação de sabão e de óleos secantes; para enrijecer pavios de vela; 

como agente de branqueamento e engomagem em lavanderia; para acetinar papel, 

baralhos, etc.; na fabricação de vernizes, com a caseína; em soldagem, como 

fundente; e como anti-séptico [http://www.tabelaperiodica.hpg.ig.com.br/b.htm, 

acessado em 25/02/2007].  Um resumo de suas propriedades esta descrito na tabela 

1. 

No Brasil não são conhecidas jazidas de boratos, mas ocorreram 

borossilicatos, na formação das turmalinas; porém, não são considerados minérios. 

Fabrica-se um nitreto de boro conhecido como borazon, de alta dureza e que é 

aplicado na fabricação de abrasivos e peças de grande importância na tecnologia 

nuclear, como absorvente [http://www.tabelaperiodica.hpg.ig.com.br/b.htm, acessado 

em 25/02/2007]. 
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Tabela 1 – Propriedades do tetraborato de sódio 

FONTE: [http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rax, acessado em 25/02/07]. 

GERAL 
Fórmula química Na2B4O7·10H2O 
Cor e aparência Sólido branco 

FÍSICAS 
Massa molecular 381,4 uma 
Ponto de fusão Decompõe-se à 348 K (75 °C) 

Densidade 1,7 ×103 kg/m3 
Estrutura cristalina monoclínica; 2/m 

Solubilidade 55 g em 100 g de água 

TERMOQUÍMICA 
∆fH0sólido -6289 kJ/mol 
S0

sólido 586 J·mol-1·K-1 
 

 

4.2 – POLÍMEROS 

 

 

Pastas geopoliméricas aditivadas com polímeros orgânicos tem o 

objetivo de investigar as mudanças nas propriedades reológicas e mecânicas das 

formulações desenvolvidas. Este conhecimento é importante, pois em muitas 

situações de campo na cimentação de poços de petróleo é necessário alterar as 

propriedades das pastas para atender a seções específicas de poços.  Já existem 

várias pesquisas de aplicação de polímeros na modificação de pastas de cimento 

Portland, tanto para a área da construção civil (concretos e agregados) quanto para 

cimentação de poços de petróleo. 

O estudo da influência dos polímeros nas propriedades físico-químicas 

e mecânicas do cimento modificado por polímeros tem acontecido desde ínicio do 

século XX. Essa modificação representa uma inovação tecnológica que visa 

melhorar a durabildiade destes materiais, comprometida pela ocorrência de reações 

álcali-agregado, corrosão induzida por íons de cloreto e rápida carbonatação 
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[Marinho, 2004].  A adição de determinados polímeros ao cimento pode resultar em 

um aumento de viscosidade da pasta modificada, especialmente quando a 

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

uma redução de viscosidade das pastas (pseudoplasticidade), como as 

desenvolvidas no processo de mistura, que podem facilitar a deformabilidade da 

mistura cimento/polímero [Blackley, 1998]. 

Os polímeros utilizados na modificação do cimento são classificados 

em quatro classes principais: polímeros em pó, polímeros solúveis em água, 

polímeros líquidos e látex poliméricos [Blackley, 1998; Ohama, 1998].  

Em geral, os polímeros em pó redispersíveis são utilizados na 

modificação do cimento Portland em concretos e argamassas. São obtidos por 

processos de polimerização por emulsão seguida de spray-drier. São misturados 

aos cimentos e essa mistura é aditivada para evitar a formação excessiva de bolhas 

[Saija & Uminski, 1999].  Os polímeros mais utilizados são: polietileno acetato de 

vinila, poliestireno acrílico éster, poliacrílico éster e etc. 

Polímeros solúveis em água são polímeros em pó que tem alta 

solubilidade em água, temos como exemplo, os derivados de celulose, álcool 

polivinílico. São adicionados nas argamassas e concretos, resultando na 

modificação do cimento Portland. 

Polímeros líquidos são as resinas, líquidos poliméricos viscosos, 

epoxídicas e os poliésteres insaturados. São adicionadas aos seus respectivos 

endurecedores e catalisadores nas argamassas e concretos. Durante a fase de 

mistura, mas são pouco utilizadas. 

Os látex poliméricos são partículas poliméricas dispersas em meio 

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

das partículas poliméricas, que são determinados pelo tipo de tensoativo utilizado na 

produção das mesmas, e podem ser: Catiônica (carregado positivamente), Aniônica 

(carregado negativamente) e Não iônica (não carregada) [Merlin, 2005]. Em geral, 

estes látex poliméricos são sistemas co-poliméricos de dois ou mais diferentes 

monômeros. Temos como exemplo: látex elastomérico, termoplástico, acrílico, 

poliuretânico e etc. 
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As poliuretanas são polímeros resistentes a altas temperaturas, obtidos 

pela policondensação de polióis e poliisocianatos (di ou polifuncional), Figura 8 

abaixo, e outros reagentes como: agentes de cura ou extensores de cadeia 

contendo dois ou mais grupos reativos, catalisadores, agentes de expansão, 

sulfactantes, cargas, etc [Cordeiro, 1998]. Propriedades como dureza, plasticidade e 

densidade dependem das condições de síntese e podem ser ajustadas para 

satisfazer as exigências impostas em uma operação de correção de cimentação. 

 
 

Figura 8 – Ilustração da Obtenção da Poliuretana. 
FONTE: [VILAR, 2002]. 

 

 

É importante que a hidratação do cimento e a formação do filme 

polimérico originem uma fase monolítica, onde o cimento e o polímero se 

interpenetrem.  Alguns dos aspectos comuns no processo de formação da 

microestrutura envolvem as seguintes etapas: (1) Inicialmente, as partículas do 

polímero são uniformemente dispersas na fase líquida; (2) Parte do cimento começa 

a formar os primeiros produtos de hidratação, originando o gel de cimento; (3) Após 

a água ser consumida pela hidratação do cimento, as partículas do polímero, 

gradualmente, se aglomeram no sistema capilar de poro, formando uma camada fina 

empacotada na superfície dos produtos de hidratação e nos grãos de cimento não 

hidratados; (4) Finalmente, com a remoção da água, as partículas de polímero 

coalescem em filmes contínuos para formar uma rede, que penetra nas fases 

hidratadas e as une [Su, 1996]. 
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Formar uma fase monolítica também é um aspecto que deve ser 

observado em pastas geopoliméricas modificadas com polímeros orgânicos. Isso vai 

garantir a uniformidade no desempenho das propriedades da pasta em toda sua 

extensão. Para isso, os polímeros devem ter propriedades químicas que favoreçam 

sua mistura com as pastas geopoliméricas.  

O polímero em dispersão aquosa deste trabalho é um látex à base de 

poliuretana não iônica. Na seção seguinte será explicado o processo de obtenção 

desse tipo de dispersão aquosa. 

 

 

4.2.1 – Látex à base de poliuretana não iônica 

 

 

As dispersões aquosas de PU (PUD's) foram introduzidas no mercado 

no final dos anos 1960 devido aos aspectos ambientais relacionados à redução do 

uso de solventes orgânicos. Todavia, têm alcançando importância comercial e 

consumo crescente, devido às propriedades que se aproximam e em alguns casos 

superam às dos sistemas de dois componentes reativos a base de solvente (2K-

PUR). As PUD's são empregadas em revestimentos têxteis, acabamento de couro, 

adesivos, revestimentos de pisos, acabamento de fibra de vidro, revestimentos para 

madeira, borracha e folhas, acabamento de máquinas de escritório e peças de 

plástico, e como "primer" para metais [Spinardi Junior, 2001]. 

Sua vantagem é que na fabricação, não se utiliza solventes, 

conseqüentemente, diminui a toxidade. Elas são constituídas de poliuretano/uréias 

lineares, de alto peso molecular, dispersos em água. Os PU’s devem ser 

modificados para formar dispersões estáveis em água, pela incorporação de grupos 

(PU ionomérico), que atuam como emulsificantes internos. Tanto grupos aniônicos, 

catiônicos e não iônicos podem ser utilizados. Os grupos aniônicos, normalmente 

são carboxilatos ou sulfonatos. As PUD's não iônicas são preparadas pela 

introdução no PU de segmentos hidrofílicos de poliéter [poli(óxido de etileno)] 

monofuncional de peso molecular médio [Lee et al, 2005; Vilar, 2002]. 
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Dispersões com teor de sólidos entre 35 % e 50 %, sem ou com o uso 

de surfactantes são disponíveis comercialmente, e são formuladas para permitir um 

balanço entre a estabilidade da dispersão e resistência à hidrólise do filme obtido. 

Para diminuição de custos sem grandes perdas de desempenho, as PUD's podem 

ser formuladas com outros látex como de borracha natural ou sintética, PVA, EVA 

(copolímeros etileno/acetato de vinila) e polímeros acrílicos, sendo compatíveis 

dependendo da natureza química. Algumas vezes é empregada a adição de 

plastificantes ou pequenas quantidades de solventes, como NMP (N-metil 

pirrolidona) ou isopropanol, ou acetona, adicionadas para promover a adesão e a 

molhabilidade, devido à baixa viscosidade da dispersão, podem ser usados 

espessantes como solução de 5 % de álcool polivinílico [Nascimento, 2006]. 
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Capítulo 5  
 

  

5 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Na formulação de pastas geopoliméricas para cimentação de poços de 

petróleo é importante observar que fatores influenciam suas propriedades.  Os 

fatores em estudo nesse trabalho são: a concentração de aditivos (tetraborato de 

sódio e látex não iônico) utilizados na pasta, o tempo de bombeabilidade, a 

viscosidade, o tempo de cura da pasta, a resistência mecânica, o controle de filtrado 

e a temperatura.  Neste capítulo, são apresentados os principais materiais e 

métodos experimentais utilizados na realização deste trabalho. 

 

 

5.1 – Materiais Utilizados 

 

 

Para preparar as pastas geopoliméricas deste trabalho, foram 

utilizados os materiais descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Materiais utilizados no sistema geopolímerico e as respectivas procedências. 

Material Procedência 

Metacaulim Metacaulim do Brasil, Indústria e Comércio LTDA 

Silicato de Potássio Diaton Mineração LTDA 

Hidróxido de Potássio Comercial Apolo 

Borato de Sódio VETEC 

Látex não iônico CROMPTON 
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As características e propriedades do tetraborato de sódio e do látex 

não iônico estão na Tabela 3 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 3 – Características e propriedades do tetraborato de sódio. 

FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3rax 
 

Característica / Propriedade Tetraborato de sódio 

Fórmula química Na2B4O7·10H2O 

Cor e aparência Sólido branco 

Massa molecular 381,4 uma 

Ponto de fusão Decompõe-se à 348 K (75 °C) 

Densidade 1,7 ×103 kg/m3 

Estrutura cristalina monoclínica; 2/m 

Solubilidade 55 g em 100 g de água 
 

 

Tabela 4 – Características e propriedades do látex não iônico. 

FONTE: Cromptom Uniroyal Chemical. Boletim Técnico de Descrição do Produto. 

Característica / Propriedade Látex não iônico 

Sólidos Total (% em peso) 35 

Carga da Partícula Não iônica 

Tamanho da Partícula (Microns) 3 

pH à 25 ºC 7,0 

Densidade (g/L) 1,06 

Ponto de Ebulição (ºC) >100 

Viscosidade (cps) Máx. 500 
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5.1.1 Analise química dos materiais 

 

 

A análise química dos materiais utilizados na preparação do 

geopolímero foi realizada para se estabelecer as suas concentrações e se obter 

razões molares de SiO2/Al2O3  definidas em cada formulação, assim como as razões 

molares M2O/Al2O3  (M= K+ ou Na+ ). O teor de SiO2  foi determinado por análise 

gravimétrica da amostra após sua fusão com carbonato de sódio a 100°C.  A  fração 

solúvel foi utilizada para determinar os demais constituintes. Os teores de Na2O e 

K2O foram determinados por espectroscopia de chama, utilizando-se um 

espectrofotômetro de chama B-260, Micronal. Os teores de Al2O3 , MgO, CaO, TiO2 , 

P2O5 , MnO e Fe2O3  foram medidos por absorção atômica em espectrômetro de 

absorção AA da Varian. A análise de perda ao fogo foi realizada aquecendo-se a 

amostra a 1000°C, por 6 horas. 

 

 

5.2 – Cálculo do Sistema 

 

 

O cálculo do sistema tem como objetivo definir a quantidade dos 

diferentes materiais utilizados na formulação da mesma. Uma vez realizada a 

caracterização dos componentes participantes da reação de geopolimerização, 

deve-se estabelecer as razões molares SiO2/Al2O3 que se deseja estudar.  Uma 

análise química informa quanto de SiO2 e Al2O3 estão presentes no precursor 

geopolimérico adotado neste trabalho (metacaulim).  Feito isso, calcula-se quanto de 

SiO2 adicional será necessário para manter a concentração desejada.  O pH do meio 

deve ser fortemente alcalino para garantir a polimerização.  Para isso, adiciona-se 

uma fonte de álcali na forma de hidróxido.  Caso a formulação tenha utilizado silicato 

como fonte adicional de SiO2, o teor de álcali disponível na solução também é 

considerado nos cálculos da razão molar SiO2/M2O (onde M é um metal alcalino; 

neste caso é o potássio).  Por fim, é estabelecida a razão molar M2O/H2O. Os teores 
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de água, álcali, alumina e sílica presentes em todos os componentes são sempre 

considerados nos cálculos para manter constantes as razões molares estudadas.  A 

razão molar e a densidade escolhida para este trabalho estão descritas na tabela 5.  

Os aditivo foram adicionados em concentrações de 1%, 2%, 5% e 10% do peso total 

da pasta. 

 

Tabela 5 – Razão molar e densidade da pasta estudada 
 

RAZÃO MOLAR 

SiO2/Al2O3 4,0 
K2O/SiO2 0,25 
K2O/Al2O3 1 
H2O/K2O 14,5 

DENSIDADE 

lb/gal 14,0 
g/cm³ 1,68 

 
 

 

5.3 – Preparação das pastas para Ensaios 

 

 

A balança utilizada para pesar os materiais utilizados na preparação do 

sistema foi a balança analítica Coleman BW 3015, com precisão de 0,1 g. 

 

 

5.4 – Mistura das Pastas 

 

 

As pastas foram preparadas seguindo a razão molar descrita na Tabela 

05.  E para efetuar a mistura utilizou-se um misturador Chandler modelo 80-60 



Metodologia Experimental 43

Para preparação da pasta geopolimérica foi dissolvido o hidróxido de 

potássio (KOH) no silicato de potássio, em um Becker com auxílio de um bastão de 

vidro, formando uma solução aquosa.  Essa mistura provoca uma reação 

exotérmica, e para dar continuidade ao preparo da pasta é necessário esperar que 

ela resfrie atingindo a temperatura de 80ºF (27ºC).  Para o controle da temperatura 

utilizou-se um termômetro.  Após a solução ter atingido à temperatura necessária, 

esta é levada ao misturador onde é adicionado o precussor geopolimérico.  A 

mistura da pasta geopolimérica foi realizada ligando-se o misturador, contendo a 

água de mistura (solução), em velocidade baixa (4 000 rpm ± 200 rpm), lançando-se 

neste a amostra de metcaulim, por meio de funil de colo curto, pela abertura central 

da tampa da jarra, e uma espátula em 15s, durante os quais a velocidade foi 

mantida. O tempo de adição foi controlado pelo temporizador do misturador. 

Após toda amostra de metacaulim ter sido ininterruptamente 

adicionada à solução, instalou-se a tampa central e agitou-se a pasta por 35 

segundos a uma velocidade de 12000 rpm ± 500 rpm, desligando-se, em seguida, o 

misturador [NBR 9826]. 

Os aditivos foram adicionados à água de mistura e dissolvidos a uma 

velocidade de 800 rpm + 100rpm, por um tempo de 30 s. 

Um fluxograma da preparação do geopolímero esta representado na 

figura 9. 
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Figura 9 – Fluxograma do método de preparo das pastas geopoliméricas. 

 

 

 

5.5 – Homogeneização das Pastas 

 

 

Imediatamente após a preparação descrita nos itens 5.3 e 5.4, 

realizou-se a homogeneização das pastas.  Para efetuar a homogenização da pasta 

geopolimérica utilizou-se um consistômetro atmosférico Chandler modelo 1200, que 

é composto de um recipiente de aço inoxidável para banho de água, o qual aloja 

duas células cilíndricas, que devem girar a 150 ± 15 rpm. Cada célula apresenta 

internamente uma palheta estacionária imersa na pasta de cimento. Esta palheta 

transmite o torque imposto pela pasta a uma mola acoplada a um dial, que indica a 

consistência da pasta. O equipamento é dotado de um elemento aquecedor que 

possibilita elevar e controlar a temperatura do banho, a partir da ambiente, até 180°F 

(82°C). 

Para realizar a homogenização verteu-se a pasta para a célula do 

consistômetro atmosférico, pré-aquecido a 80°F (27°C), até os níveis apropriados, 
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indicados por meio de um sulco ao redor da parte interna da célula. Nesta operação 

não deve ultrapassar 1 minuto.  O recipiente (Célula) contendo a pasta até o nível 

apropriado (indicado por meio de um sulco ao redor da parte interna da célula) 

juntamente com a palheta estacionária e o dial, foram colocados em um banho para 

homogeneização das pastas a 27°C ± 1ºC por 20min à 150 ± 15rpm, por no máximo 

1 minuto [NBR 9826]. O equipamento também é dotado de um elemento aquecedor 

que possibilita elevar e controlar a temperatura do banho, por meio de um 

termômetro com resolução mínima de 0,5°C e escala compatível. 

Após a homogeneização, desmontou-se o conjunto, retirou-se a 

palheta e agitou-se manualmente a pasta na célula, com o auxílio de uma espátula, 

por 5 segundos para assegurar sua uniformidade, antes de vertê-la para o recipiente 

do teste seguinte. 

 

 

 

 

5.6 – Ensaios Reológicos 

 

 

Este ensaio tem por finalidade determinar as propriedades reológicas 

das pastas estudadas utilizando um viscosímetro rotativo, de acordo com o modelo 

adotado: (a) Modelo de Bingham: viscosidade plástica (VP) e limite de escoamento 

(LE); (b) Modelo de Potência: índice de comportamento de fluxo (n) e índice de 

consistência (K). Determinar-se também o gel inicial (Gi) e gel final (Gf). 

O equipamento utilizado na realização dos ensaios reológicos foi um 

viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler modelo 3500. 

Utilizando-se a pasta homogeneizada, provinda do consistômetro 

atmosférico, acondicionada a temperatura programada, realizou-se o ensaio 

vertendo-a imediatamente para o copo do viscosímetro, e efetuando-se as leituras 

nas rotações de 3rpm, 6rpm, 100rpm, 200rpm e 300rpm, de maneira ascendente e 
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descendente, com intervalos de 10s entre as leituras, calculando-se posteriormente 

os valores médios das duas medidas [NBR 9830].   

Após registrar a leitura de 3rpm, aumentou-se a velocidade do rotor 

para 300rpm, mantendo-a por 1 minuto. Em seguida, o motor foi desligado e após 

10s, o mesmo foi novamente acionado a 3rpm, registrando-se a deflexão máxima 

observada (Gi). Desligou-se mais uma vez o motor por 10 minutos, no fim dos quais 

o motor foi religado, registrando-se a deflexão máxima observada (Gf) [NBR 9830]. 

O copo, bob e rotor do viscosímetro devem ser mantidos na 

temperatura programada para o teste dentro da faixa de +5ºF (+2ºC) durante o 

ensaio, usando um copo de aquecimento de dimensão suficiente de forma a garantir 

um bom controle de temperatura. 

Com base nas leituras obtidas durante o ensaio, determinaram-se 

aplicando o modelo matemático de Binghan os parâmetros: Limite de Escoamento 

(LE) e Viscosidade Plástica (VP). 

 

 

5.7 – Espessamento 

 

 

Este ensaio tem por finalidade determinar o período de tempo para 

uma pasta de cimento atingir 100 unidades Bearden (Uc) em condição dinâmica sob 

pressão e temperatura pré-estabelecidas.  Os resultados deste teste indicam o 

período de tempo que a pasta permanecerá bombeável durante uma operação de 

cimentação.  Para este ensaio foi utilizado o Consistômetro Pressurizado Chandler 

Modelo 7716. 

Preparou-se as pastas conforme os itens 5.4, que foi vertida, em 

seguida, em uma célula cilíndrica, onde também foi colocado um conjunto eixo-

palheta. Depois de fechada, a célula é colocada sobre a mesa rotativa dentro da 

câmara de pressão.  Após a colocação do termopar e do completo preenchimento 

da Câmara com óleo, iniciou-se a pressurização e o aquecimento do sistema de 

acordo com o Schedule e conforme as condições de teste pré-determinados.  O 
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primeiro teste foi realizado até se atingir à temperatura de 80ºF (27ºC) e uma 

pressão de 700 psi (4,83MPa), por um período de 12min.  O segundo teste foi 

realizado até atingir a temperatura de 52ºC e uma pressão de 5000 psi, por um 

período de 28 min.  Estes parâmetros foram mantidos constantes até o final do 

ensaio, ou seja, até a pasta de cimento atingir uma consistência de 100 Uc 

[NBR 9829]. 

 

 

5.8 – Ensaio de Resistência à Compressão 

 

 

Os procedimentos para os ensaios que determinam a resistência à 

compressão são padronizados no apêndice da API SPEC 10.  A pasta geopolimérica 

deve ser preparado conforme item 5.4.  Após a mistura, deve ser vertida a pasta nos 

moldes em duas camadas com alturas aproximadamente iguais, de forma a 

preencher todos os compartimentos do molde, antes da etapa de homogeneização 

da pasta.  Imediatamente após verter a primeira camada, homogeneizar a pasta de 

cimento com o auxílio de um bastão de vidro, aplicando de maneira uniformemente 

distribuída, 25 golpes sobre a camada de pasta, sem tocar o fundo do molde.  

Misturar no próprio copo do misturador, com o auxílio de uma espátula, o restante de 

pasta necessário para formar a segunda camada, de modo a evitar a segregação.  

Após a segunda mistura, encher o molde até o transbordamento e repetir o 

procedimento de homogeneização adotado para a primeira camada, lembrando que 

o fundo do bastão de vidro deve coincidir com o final da segunda camada.  Após a 

etapa de homogeneização, remover o excesso de pasta por meio do deslizamento 

de uma régua metálica sobre a superfície do molde e cobrir o molde com a placa 

superior engraxada.   

Foi utilizado três corpos de prova para cada determinação de 

resistência à compressão. Os moldes são cúbicos de 50mm de aresta, constituídos 

de materiais inertes, tendo as faces laterais suficientemente rígidas para evitar sua 

deformação, engraxados com óleo mineral. 
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As pastas foram curadas por 8h, 24h, 48h e 7 dias de cura seca às 

temperaturas de 27°C e 60°C. Após a cura, os corpos de prova foram medidos 

medidos com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos, não 

ultrapassando cinco minutos nessa operação [NBR 9828]. 

A ruptura dos mesmos foi realizada em Máquina Universal de Ensaios 

Shimadzu Autograph Modelo AG-I controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. Para a 

ruptura dos corpos de prova, utilizou-se velocidade de carregamento de 17,9 ± 1,8 

kN/min [NBR 9828].  

 

 

5.9 – Ensaio de Determinação do Peso Específico 

 

 

Este ensaio teve como objetivo determinar o peso específico aparente 

de pastas de cimento. Para isso utilizou-se uma Balança de Lama da Halliburton 

Services Modelo 7/22 Lb/gal (instrumento geralmente utilizado para a determinação 

do peso específico de fluidos de perfuração).  

Antes do ensaio se faz necessário a verificação da limpeza e 

calibração da balança de lama. Caso a balança não esteja calibrada utiliza-se água 

doce para calibrá-la.  

A pasta para o ensaio é preparada conforme os itens 5.4, e em 

seguida vertida no copo da balança até um nível ligeiramente abaixo da sua borda 

(aproximadamente ¼ pol - 6 mm).  Foi verificado se a válvula da tampa estava 

aberta (posição inferior) e ajustou-se a tampa, observando a saída de pasta pela 

válvula. Em seguida, levantou-se a válvula, fechando-a. Lavou-se a balança e 

enroscou-se o anel da tampa. Encheu-se o êmbolo (bomba) com ar e injetou-se a 

pasta, pressurizando-a por meio da válvula no copo. Quando não foi possível injetar 

mais ar, liberou-se a pressão sobre o pistão do êmbolo. O pistão se movimentou 

para cima e, rapidamente, retirou-se o embolo. Automaticamente a válvula se 

fechou, impedindo a saída de pasta. Lavou-se a balança, enxugando-a com um 

papel absorvente. Colocou-se, então, a balança sobre a sua base e deslocou-se o 
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cursor até obter-se o equilíbrio, verificando por meio da centralização da bolha do 

indicador de nível. Efetuou-se a leitura na escala desejada, observando a indicação 

da seta no cursor [API SPEC 10A]. 

 

 

5.10 – Ensaio de Determinação de Filtrado 

 

 

Para a realização desta etapa, as pastas foram preparadas e 

homogeneizadas conforme os itens 5.4 e 5.5. Em seguida, a pasta foi vertida na 

célula do Filtro-Prensa Fann HPHT Series 387 (Figura 54), que se encontrava, limpa, 

seca e posicionada na jaqueta aquecedora, na temperatura desejada de teste. Antes 

de fechar a célula, foi colocado uma peneira com filtro, de abertura de 44µm (#325), 

para filtrar a pasta que foi pressurizada a 1000psi com N2 durante 30min ou até a 

completa desidratação da pasta, registrando-se o período de tempo e encerrando o 

teste [API, 2000]. 

Para os testes de filtração que atingiram o período de tempo final de trinta 

minutos, a perda de fluido foi calculada multiplicando-se por dois o volume de fluido 

coletado durante o teste. Para os testes que apresentam desidratação de pasta em 

um período de tempo inferior a 30 minutos, extrapolou-se o volume de filtrado para 

um tempo igual a 30 minutos mediante a Equação 1: 

 

Q30 = (2 x Qt x 5,477) / t1/2   (1) 

 

Onde: 

 

Q30 – Perda de fluido estipulado a um tempo de 30 minutos, em centímetros cúbicos; 

Qt – Volume de fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em centímetros 

cúbicos; 
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t – Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 

 

 

5.11 – Água Livre 

 

 

Na realização deste ensaio, utilizou-se a pasta geopolimérica, preparada e 

homogeneizada de acordo com os itens 5.4 e 5.5. Depois foi novamente misturada 

por um período de 35 s a 12.000 rpm, no misturador. A pasta foi então transferida 

até o nível de 250 mL em uma proveta com tampa para evitar a evaporação. A 

proveta foi assentada sobre o apoio de vidro, suportado por espuma de poliuretana e 

colocada em local isento de vibrações (NBR 9827, 1993; API, 2000). 

Depois de 2 h, o volume de água sobrenadante, desenvolvida na proveta, 

foi retirado com auxílio de uma seringa e pesado em uma balança, analítica de 

resolução de 0,1g. 

O resultado foi utilizado para calcular o teor de água (% AL), em 

percentual, de acordo com a seguinte formula: 

=AL%   100
)(250

x
pastamL

VAL  

 

 

5.12 – Analise térmica (TG e DTA) 

 

 

A termogravimetria foi realizada para estudar quanto ao perfil de 

decomposição do sistema compósito puro e com o aditivo. O equipamento utilizado 

foi uma termobalança Perkin Elmer TGA 7. O intervalo de temperatura utilizado foi 

de 30°C até 900°C. A taxa de aquecimento e a vazão do fluxo utilizados foram 10°C 

min-1 e 50 mL min-1, respectivamente.  Foi utilizada atmosfera de ar. 
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As curvas de DTA foram realizadas em um DTA Perkin Elmer modelo 

1700, utilizando a mesma taxa de aquecimento e fluxo de gás utilizados na 

termobalança. A análise foi realizada no intervalo de 30°C a 900°C. 

 

 

5.13 – Difração de Raios X 

 

 

Os dados de difração de raios X foram obtidos utilizando-se um 

difratômetro Shimadzu com tubo de cobre (λ= 1,5418 Å). A varredura foi realizada a 

2° min-1 com valores de 2θ entre 2 e 70°.  As análises foram realizadas com 

amostras sólidas do sistema compósito já endurecido. 

 

 

5.14 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

O estudo da microestrutura por MEV foi realizado em um microscópio 

Philips em módulo a vácuo. Esta técnica foi utilizada para caracterizar a pasta 

geopolimérica pura e a pasta geopolimérica aditivada com borato de sódio e látex 

não iônico. As amostras utilizadas foram obtidas dos corpos de prova utilizados nos 

testes de resistência à compressão, e apresentavam 30 dias de cura.  As amostras 

foram inicialmente cortadas e depois recobertas com ouro. Em algumas 

micrografias, foram realizadas medidas por microssonda eletrônica (EDS) para 

analisar a composição química pontual. 
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Capítulo 6  
 

 

6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos na fase experimental serão apresentados e 

discutidos de acordo com a ordem descrita a seguir. 

• Formulações obtidas das pastas contendo Tetraborato de Sódio; 

• Resultados de reologia; espessamento; água livre; filtrado; resistência 

à compressão; 

• Análise térmica e microestrutural da adição da Tetraborato de sódio. 

• Formulações obtidas das pastas contendo Poliuretana não iônica; 

• Resultados de reologia; espessamento; água livre; filtrado; resistência 

à compressão; 

• Análise térmica e microestrutural da adição da Poliuretana não iônica. 

 

 

6.1 Analise química dos materiais 

 

 

Para obter as pastas geopoliméricas é necessário, inicialmente, 

caracterizar os precursores da reação a fim de definir a composição química e, 

assim, calcular as razões molares entre SiO e Al O  e entre SiO  e M O (onde M é 

um metal alcalino, K  ou Na ). Os reagentes geopoliméricos podem variar de 

caulinita ou metacaulinita a um grupo de materiais ricos em SiO e/ou Al O , por 

exemplo, cinzas volantes, escórias, resíduos de construção e minerais naturais  

Os resultados de análise química foram obtidos como descrito no item 

5.1.1 do Capítulo de Metodologia Experimental. Nas Tabelas 6, 7 e 8 temos as 
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composições químicas do metacaulim, hidróxido de potássio e silicato de potássio, 

respectivamente. 

 
Tabela 6 – Composição química do metacaulim 

 

Componentes % 

Al2O3 39,65 
SiO2 52,06 

Fe2O3 2,34 
Na2O 0,78 
TiO2 0,31 
K20 0,56 

MgO 0,28 
Perda ao fogo 3,95 

 

 

Tabela 7 – Composição química do Hidróxido de potássio 
 

Componentes % 

K2O 98,53 
SiO2 0,57 

Perda ao fogo 0,90 
 

 

Tabela 8 – Composição química do silicato de potássio 
 

Componentes % 

K2O 9,16 
SiO2 21,09 

Perda ao fogo 69,75 
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6.2 – Tetraborato de Sódio 

 

 

O Tetraborato de sódio decahidratado é um aditivo em pó, com formula 

química Na2B4O7·10H2O, comercialmente chamado de Bórax.  As pastas foram 

preparadas conforme descrito no item 5.4 e 5.5 do capítulo anterior.  Os resultados 

estão descritos a seguir.   

 

a) Comportamento reológico 
 

Os parâmetros reológicos de viscosidade plástica, limite de 

escoamento, gel inicial e gel final estão apresentados na Tabela 09. 

 
Tabela 9 – Dados dos parâmetros reológicos das pastas geopoliméricas aditivadas com tetraborato 

de Sódio, nos ensaios realizados a 27°C e 52°C. 
 

Viscosidade 
Plástica 

Limite de 
escoamento Gel Inicial Gel FInal 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(%

) 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

cP mPa.s lbf/100pé² Pa lbf/100pé² Pa lbf/100pé² Pa 

27°C 134,65 134,65 6,64 3,18 4 1,91 13 6,22 
0,0 

52°C 117,87 117,87 8,13 3,89 5 2,39 23 11,01 

27°C 166,81 166,81 5,41 2,59 5 2,39 12 5,74 
1,0 

52°C 117,97 117,97 6,23 2,98 5 2,39 14 6,70 

27°C 155,87 155,87 6,66 3,19 6 2,87 14 6,70 
2,0 

52°C 164,03 164,03 7,87 3,77 6 2,87 11 5,27 

27°C 161,40 161,40 8,22 3,93 7 3,35 14 6,70 
5,0 

52°C 100,11 100,11 6,45 3,09 5 2,39 16 7,66 

27°C 176,16 176,16 8,62 4,13 6 2,87 13 6,22 
10,0 

52°C 105,73 105,73 7,08 3,39 6 2,87 14 6,70 
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Com relação à viscosidade plástica, Figura 10, observou-se que à 

temperatura ambiente (27°C) os valores são maiores do que resultados obtidos a 

52°C, sendo que, apenas na pasta com concentração de 2,0% o valor da 

viscosidade plástica a 52°C foi maior do que na pasta à temperatura ambiente 

(27°C).  À temperatura ambiente os valores de viscosidade são maiores do que na 

pasta sem aditivo, e tornam-se semelhante a medida que aumenta a concentração 

do aditivo.  Já na temperatura aquecida, a adição de apenas 1,0% de tetraborato de 

sódio não interferiu na viscosidadade da pasta, tendo um aumento significativo de 

viscosidade ao ser adicionado 2,0% de tetraborato de sódio.  A adição de 5,0% e 

10,0% de tetraborato de sódio na temperatura aquecida reduziram os valores de 

viscosidade das pastas em relação a pasta sem aditivo. 
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Figura 10 – Viscosidade plástica em função da concentração de tetraborato de Sódio, na temperatura 
ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 

 

A Figura 11 representa como a concentração do tetraborato de Sódio 

interferiu no limite de escoamento.  Foi observado que na temperatura aquecida 

(52°C) a pasta não tem um comportamento linear, intercalando altos e baixos 
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valores de limite de escoamento à medida que aumenta a concentração do 

tetraborato de Sódio.  Na temperatura ambiente a pasta já apresenta um 

comportamento mais linear, aumentando o valor do limite de escoamento à medida 

que aumenta a concentração do aditivo. 
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Figura 11 – Limite de escoamento em função da concentração de tetraborato de sódio, na 
temperatura ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 

 

Um comparativo entre o efeito do aditivo tetraborato de sódio sobre a 

força gel das pastas é apresentado nas Figuras 12 e 13.  No Gel inicial foi observado 

que a força gel inicial aumenta quando a temperatura é de 27°C, e tende a manter-

se constante quando na temperatura aquecida, já que os valores de força gel a 52°C 

não apresentam uma variação significativa entre as concentrações estudadas. No 

Gel final observa-se que tais valores na temperatura ambiente são menores do que 

na temperatura aquecida. Como o tetraborato de sódio apresenta efeito retardador, 

principalmente à temperatura ambiente, as pastas se mantêm por mais tempo 

fluidas, como demonstrado através da força gel final. 
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Figura 12 – Gel Inicial em função da concentração de tetraborato de sódio, na temperatura ambiente 
(27°C) e aquecida (52°C). 
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Figura 13 – Gel Final em função da concentração de tetraborato de sódio, na temperatura ambiente 
(27°C) e aquecida (52°C). 
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b) Comportamento mecânico 

 

Os dados de resistência à compressão das pastas aditivadas com 

tetraborato de sódio nas duas temperaturas estudadas estão representados nas 

Figuras 14 e 15.  As pastas curadas na temperatura ambiente aumentaram seus 

valores de resistência à compressão à medida que se aumentou o tempo de cura, 

não sendo possível obter valores para as pastas aditivadas e com 8 horas de cura. 

Também não foi possível obter resultados com 24 horas de cura para as pastas 

aditivadas com 5% de tetraborato de sódio. Nenhum teste com 10,0% tetraborato de 

sódio foi realizado na temperatura ambiente, uma vez que elas não obtiveram 

consistência suficiente para serem ensaiadas dentro dos tempos de cura estudados.  

Na temperatura aquecida (60°C), as pastas não perderam resistência significativa 

em relação à pasta sem aditivo, à medida que elas obtiveram consistência suficiente 

para serem ensaiadas os valores de resistência à compressão foram próximos ao da 

pasta sem aditivo, com exceção da pasta aditivada com 10% de tetraborato de 

sódio.  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

R
es

is
tê

nc
ia

 à
 C

om
pr

es
sã

o 
(p

si
)

 0,0%
 1,0%
 2,0%
 5,0%

7 dias48 H24 H8 H

R
es

is
tê

nc
ia

 à
 C

om
pr

es
sã

o 
(M

P
a)

Tempo de Cura

0

500

1000

1500

2000

2500

 

 
 

Figura 14 – Resistência à compressão em função da concentração de tetraborato de Sódio, na 
temperatura ambiente (27°C), nos tempos de cura de 8 h, 24 h, 48 h e 7 dias. 
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Figura 15 – Resistência à compressão em função da concentração de tetraborato de sódio, na 
temperatura aquecida (60°C), nos tempos de cura de 8 h, 24 h, 48 h e 7 dias. 

 

 

c) Controle de Filtrado 

 

O volume de filtrado das pastas aditivadas com tetraborato de sódio 

nas duas temperaturas estudadas estão representados na Figura 16.  Observou-se 

que ao se adicionar 1% de tetraborato o volume do filtrado se reduz, no primeiro 

momento, porém esse volume é aumentado à medida que a concentração do aditivo 

aumenta. Este fato ocorre a 27°C. Na temperatura aquecida o volume de filtrado 

cresce à medida que aumenta a concentração do aditivo. O crescimento do volume 

de filtrado dessas pastas já era esperado uma vez que o aditivo em estudo detém 10 

moléculas de água de hidratação na sua estrutura, aumentando o volume de água 

na reação de geopolimerização. 
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Figura 16 – Volume de filtrado em função da concentração de tetraborato de sódio, nas temperaturas 

ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 
 
d) Água Livre 
 

O geopolímero tem como característica o volume de água livre igual a 

0 (zero), e a adição do tetraborato de sódio não modificou essa propriedade já todas 

as concentrações estudadas deste aditivo apresentam volume de água livre igual a 0 

(zero). 

 

e) Densidade 

 

Os valores de densidade real foram obtidos para se verificar o 

comportamento das pastas frente ao aditivo em estudo. A Tabela 10 descreve os 

resultados para as diferentes concentrações de tetraborato de sódio. Como se 

observa, não se verifica variações nos valores de densidade das pastas, mesmo 

quando a concentração foi 10% do aditivo, o que significa que não há interferência 

do aditivo na propriedade física (densidade) dessas pastas. 
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Tabela 10 – Valores de densidade das pastas aditivadas com tetraborato de Sódio. 

Concentração de tetraborato 
de sódio  Densidade da pasta 

% lb/gal g/cm³ 

0 14,15 1,694 

1,0 14,20 1,701 

2,0 14,20 1,701 

5,0 14,20 1,701 

10,0 14,20 1,701 
 

 

f) Tempo de espessamento 

 

Os dados de consistometria das pastas aditivadas com tetraborato de 

sódio estão descritos nas tabelas 11 e 12.  Observou-se o efeito retardador das 

pastas aditivadas com teraborato de sódio tanto na temperatura ambiente quanto na 

aquecida.  Após 600 min de teste a consistência das pastas com 5,0% e 10,0% de 

tetraborato de sódio ainda assumia valores de consistência baixos (10 e 12 Uc, 

respectivamente).  E por esta razão a medida de consistência foi interrompida, 

desligando-se o equipamento já que no ensaio de resistência à compressão foi 

observado que essas pastas não obtiveram consistência suficiente para serem 

ensaiadas com 24 horas de cura.  O mesmo aconteceu na temperatura aquecida 

(52°C) para a pasta aditivada com 10,0% de tetraborato de sódio, que também 

atingiu 600 min de ensaio com consistência de 10 Uc. Os resultados da Tabela 14 

demonstram que as pastas aditivadas com 1 e 2% de tetraborato de sódio, já 

apresentam um retardamento de pega significativo, compatível  com tempos de 

pega necessários para uma cimentação primária e/ou squeeze. Já na Tabela 15, 

que apresenta os dados de consistometria das pastas a 52°C e 5.000 psi, observa-

se que o resultado com 5% de tetraborato de sódio é bastante significativo, 

entretanto seria necessário um valor entre 5 e 10% desse aditivo para se obter 

tempos de pega adequados para os procedimentos de cimentação de poços.  
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Tabela 11 – Dados de Consistometria da Pasta Geopolimérica aditivada com tetraborato de sódio, a 
temperatura ambiente (27°C) e 700 psi. 

Concentração do tetraborato de sódio 
Espessamento 

0% 1,0 % 2,0 % 
0% 6 Uc 5 Uc 14 Uc 

25% 13 Uc 15 Uc 14 Uc 

50% 13 Uc 15 Uc 14 Uc 

75% 16 Uc 20 Uc 16 Uc 

50 Uc 306 min 320 min 400 min 

100 Uc 323 min 336 min 406 min 
 
 

Tabela 12 – Dados de Consistometria da Pasta Geopolimérica aditivada com tetraborato de sódio, a 
temperatura aquecida (52°C) e 5.000 psi. 

Concentração do tetraborato de sódio 
Espessamento 

0% 1,0 % 2,0 % 5,0 % 
0% 6 Uc 5 Uc 14 Uc 10 Uc 

25% 6 Uc 5 Uc 17 Uc 10 Uc 

50% 10 Uc 7 Uc 16 Uc 47 Uc 

75% 14Uc 8 Uc 11 Uc 60 Uc 

50 Uc 63 min 74 min 104 min 52 min 

100 Uc 66 min 78 min 118 min 160 min 
 

 

h) Difração de raios X 

 

Com o objetivo de se verificar se o comportamento microestrutural das 

pastas foi afetado com a adição de tetraborato de sódio, foram feitos difratogramas 

de raios X do precursor metacaulim, da pasta pura e das pastas aditivadas com as 

concentrações de 1% , 5% e 10% .  

O difratograma de raio-x do metacaulim está ilustrado na Figura 17. Os 

reasultados das pastas aditivadas com tetraborato de sódio na temperatura 

ambiente e na temperatura aquecida (60°C) estão plotados nas Figuras 18 e 19. 
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Em geral, a concentração do aditivo não influenciou na estrutura das 

pastas, uma vez que tanto o metacaulim quanto o geopolímero são compostos 

amorfos. Em todos os casos apenas o pico de quartzo é evidente. 
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Figura 17 – Difratograma do Metacaulim 
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Figura 18 – Difratograma das pastas aditivadas com tetraborato de Sódio, curadas na temperatura 
ambiente (27°C). 
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Figura 19 – Difratograma das pastas aditivadas com tetraborato de Sódio, curadas na temperatura 
aquecida (52°C). 

 

 

i) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A morfologia dos materiais é um indicativo do seu comportamento 

superficial, embora essa técnica não demonstre o mecanismo de atuação de seus 

componentes, mas pelo menos mostra como as partículas ou grãos estão 

compactados ou arranjados na superfície. 

O estudo realizado tem o objetivo de verificar o comportamento das 

pastas preparadas frente às suas características morfológicas e superficiais, 

podendo ou não esclarecer como as estruturas lamelares estão dispostas na 

superfície ou em camadas mais profundas.  Analisando as pastas com diferentes 

concentrações de tetraborato de sódio, à temperatura ambiente, verifica-se que 

todas elas apresentam morfologia semelhante.  Apenas a pasta com 5% de aditivo, 
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com um aumento de 5000X mostrou como as lamelas estão dispostas. Já a pasta 

com 10% de tetraborato de sódio na mesma temperatura apresentou trincas, 

embora a morfologia, seja semelhante às das demais pastas nas mesmas 

condições.  A origem das trincas não tem uma causa específica, uma vez que o 

material usado para o ensaio foi da mesma região das demais amostras, ou seja, do 

centro do corpo de prova. Esse comportamento pode estar associado à fragilidade 

da pasta preparada com 10% de tetraborato de sódio, já que é uma pasta com 

tempo de pega acima de 600 min.  O comportamento dessas pastas na temperatura 

aquecida é semelhante ao discutido para as pastas à temperatura ambiente. 

As micrografias estão ilustradas nas figuras 20, 21, 22 e 23. 
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Figura 20 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com tetraborato de sódio na 
temperatura ambiente. 
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Figura 21 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com tetraborato de sódio na 
temperatura ambiente. 
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Figura 22 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com tetraborato de sódio na 
temperatura aquecida. 
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Figura 23 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com tetraborato de sódio na 
temperatura aquecida. 

 

 

j) Analise Termogravimétrica e Térmica Diferencial 

 

Considerando que a análise termogravimétrica e térmica diferencial 

são potenciais técnicas para se estudar a desidratação de materiais bem como sua 

estabilidade térmica, analisaram-se as pastas geopoliméricas aditivadas com o 

objetivo de se correlacionar os resultados obtidos por essa técnica com as 

temperaturas de desidratação das pastas bem como quantificar o percentual de 

desidratação e a energia envolvida na quebra das moléculas de água. 

Na pasta sem aditivo curada à temperatura ambiente, figura 24a 

verificou-se uma perda de massa de 23,66%, relativa à desidratação do material, na 

faixa de temperatura entre 26,70-150oC, cuja energia foi de -547,75j/g. Já na pasta 
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com 5% de aditivo verificou-se um aumento da perda de massa, que foi de 25,97%, 

nas mesmas condições anteriores. O aumento do teor de massa perdida está 

relacionado com a adição do tetraborato de sódio na pasta, uma vez que esse 

aditivo possui 10 moléculas de águas de hidratação na sua estrutura. A energia de 

desidratação para esse caso foi de cerca de -600,43j/g, compatível, portanto com o 

teor de moléculas de águas envolvidas no sistema. 

A pasta pura curada a 60°C, figura 25c apresentou uma redução na 

perda de massa em relação à desidratação, o que é compreensível uma vez que a 

cura a essa temperatura já reduz o teor de água na estrutura na pasta. A perda de 

massa foi de cerca de 13,26% e a energia envolvida foi de -112,76j/g; uma energia 

bem menor em relação ao caso anterior. Já a pasta com 5% de tetraborato de sódio 

curada a 60oC, figura 25d, também, teve uma desidratação de 20,50% relativa à  

perda de massa e a energia envolvida no processo foi de -332,44j/g. Todos os 

resultados obtidos e demonstrados através das curvas TG/DTA são compatíveis 

com os processos de desidratação do geopolímeros. Os eventos são todos 

caracterizados como endotérmicos, considerados como resultados compatíveis com 

o fenômeno de desidratação. 

As figuras 24 e 25 representam, respectivamente, a analise térmica 

das pastas aditivadas com tetraborato de sódio nas temperaturas ambiente e 

aquecidas. 
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Figura 24 – Curvas Termogravimétricas das pastas curadas a 27oC: a) sem aditivo e b) aditivada com 
5% de tetraborato de sódio. 

 

         
b) 

     
a) 
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Figura 25 – Curvas Termogravimétricas das pastas curadas a 60oC: c) sem aditivo e d) aditivada com 
5% de tetraborato de sódio. 

 

 

6.3 – Látex não iônico 

 

 

O látex não iônico é um aditivo líquido largamente estudado como 

aditivo para cimento Portland.  As pastas foram preparadas conforme descrito no 

item 5.4 e 5.5 do capítulo anterior.  Os resultados estão descritos a seguir.   

         
d ) 

         
c) 
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a) Comportamento reológico 
 

Os parâmetros reológicos de viscosidade plástica, limite de 

escoamento, gel inicial e gel final, para as pastas preparadas com látex não iônico 

estão apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Dados dos parâmetros reológicos das pastas geopoliméricas aditivadas com látex não 
iônico, nos ensaios realizados a 27°C e 52°C. 

Viscosidade 
Plástica 

Limite de 
escoamento Gel Inicial Gel FInal 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(%

) 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

cP mPa.s lbf/100pé² Pa lbf/100pé² Pa lbf/100pé² Pa 

27°C 134,65 134,65 6,64 3,18 4 1,91 13 6,22 
0,0 

52°C 117,87 56,43 8,13 3,89 5 2,39 23 11,01 

27°C 142,05 68,01 12,53 6,00 10 4,79 21 10,05 
1,0 

52°C 122,58 58,69 4,69 2,24 5 2,39 22 10,53 

27°C 136,69 65,45 10,53 5,04 9 4,31 18 8,62 
2,0 

52°C 148,62 71,16 11,52 5,51 9 4,31 20 9,58 

27°C 120,70 57,79 11,54 5,52 10 4,79 18 8,62 
5,0 

52°C 83,82 40,13 10,35 4,95 9 4,31 34 16,28 

27°C 101,43 48,56 11,15 5,34 9 4,31 14 6,70 
10,0 

52°C 80,79 38,68 7,77 3,72 8 3,83 28 13,40 

 

 

Com relação à viscosidade plástica, Figura 26 observou-se que à 

temperatura ambiente os valores são maiores do que os resultados obtidos a 52°C.  

No entanto, apenas o sistema de pasta geopolimérica com 2,0% de látex não iônico 

o valor da viscosidade plástica a 52°C é maior do que na temperatura ambiente 

(27°C).  Nas duas temperaturas estudadas a viscosidade diminui à medida que 

aumenta a concentração do aditivo, demonstrando que o efeito da concentração do 

aditivo é mais significativo que o efeito da temperatura.  A redução da viscosidade 
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das pastas esta relacionada a quantidade de água presente na solução aquosa de 

látex não iônico, deixando a pasta mais fluida a medida que aumenta a 

concentração do aditivo. 
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Figura 26 – Viscosidade plástica em função da concentração de látex não iônico, na temperatura 
ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 

 

A Figura 27 demonstra o efeito da concentração de látex não iônico no 

limite de escoamento das pastas estudadas.  Foi observado que na temperatura 

aquecida (52°C) a pasta reduz o seu limite de escoamento logo que se adiciona 

1,0% do aditivo.  A partir da concentração de 2,0% os valores de limite de 

escoamento diminuem.  Na temperatura ambiente, a adição de látex não iônico 

aumenta os valores de limite de escoamento logo que é adicionada a menor 

concentração do aditivo e reduz a medida que a concentração do aditivo aumenta. 

Isso acontece porque a quantidade de água existente na solução aquosa de látex 

não iônico diminui a força de interação entre as partículas dispersas. 
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Figura 27 – Limite de Escoamento em função da concentração de látex não iônico, na temperatura 
ambiente (26,7°C) e aquecida (52°C). 

 

 

Um comparativo entre o efeito do látex não iônico sobre a força gel das 

pastas é apresentado nas Figuras 21 e 22.  Foi observado que os valores de gel 

inicial encontrados para temperatura ambiente são maiores que para temperatura 

aquecida.  Tais valores tendem a aumentar devido ao aumento da concentração do 

aditivo na pasta que apesar de reduzir a viscosidade plástica e o limite de 

escoamento, aumenta o gel inicial com o início da interferência do látex na reação 

de geopolimerização. Já os valores de gel final encontrados para temperatura 

aquecida (52°C) são superiores aos encontrados para temperatura ambiente. Este 

comportamento demonstra que o gel final foi influenciado pelo efeito da temperatura 

e da concentração do aditivo, que apresenta maiores valores de força gel final 

causado pelo efeito acelerador do látex não iônico nas duas temperaturas 

estudadas. 
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Figura 28 – Gel Inicial função da concentração de látex não iônico, na temperatura ambiente (27°C) e 
aquecida (52°C). 
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Figura 29 – Gel Final em função da concentração de látex não iônico, na temperatura ambiente 
(26,7°C) e aquecida (52°C). 
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b) Comportamento mecânico 

 

Os dados de resistência à compressão das pastas aditivadas com 

poliuretana nas duas temperaturas estudadas estão representados nas Figuras 30 e 

31.  As pastas curadas a temperatura ambiente (27°C) aumentaram seus valores de 

resistência à compressão à medida que aumentou o tempo de cura.  Atribuiu-se o 

valor 0 (zero) para as pastas curadas por 8 horas, já que as mesmas não obtiveram 

consistência suficiente para ensaiadas.  A pasta aditivada com 1,0% de látex não 

iônico curada por 48 horas, apresentou resistência à compressão menor quando 

comparado à pasta pura curada nas mesmas condições.  As pastas aditivadas com 

10,0% de látex não iônico apresentaram os menores valores de resistência à 

compressão já que detêm a maior quantidade de água que por conseqüência 

fragiliza a estrutura geopolimérica.  

Na temperatura aquecida (60°C) as pastas não perderam resistência 

em relação à pasta sem aditivo, e à medida que se aumentou o tempo de cura as 

pastas não ganharam mais resistência. 
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Figura 30 – Resistência à compressão em função da concentração de látex não iônico, na 

temperatura ambiente (27°C), nos tempos de cura de 8 h, 24 h, 48 h e 7 dias. 
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Figura 31 – Resistência à compressão em função da concentração de látex não iônico, na 

temperatura aquecida (52°C), nos tempos de cura de 8 h, 24 h, 48 h e 7 dias. 
 

 

c) Controle de Filtrado 

 

O volume de filtrado das pastas aditivadas com látex não iônico nas 

duas temperaturas estudadas estão representados nas Figura 32.  Observou-se que 

o volume de filtrado aumenta à medida que é adicionado o látex não iônico, isso é 

devido à quantidade de água existente na solução aquosa, e isso ocorre tanto na 

temperatura ambiente (27°C), quanto na temperatura aquecida (52°C). 
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Figura 32 – Volume de filtrado em função da concentração de látex não iônico, na temperatura 
ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 

d) Água Livre 

 

O geopolímero tem como característica o volume de água livre igual a 

0 (zero), e a adição do látex não iônico não modificou essa propriedade já todas as 

concentrações estudadas deste aditivo apresentam volume de água livre igual a 0 

(zero). 

 

e) Densidade 

 

Os valores de densidade das pastas foram medidos para ver a 

influência do aditivo estudado.  Como descrito na Tabela 14, a adição de látex não 

iônico interferiu na densidade das pastas estudadas diminuindo seus valores de 

densidade.  Isso ocorrer porque a poliuretana não iônica é uma solução aquosa e 

apresenta 65% de água. 
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Tabela 14 – Valores de densidade das pastas aditivadas com látex não iônico. 

Concentração de  
látex não iônica Densidade da pasta 

% lb/gal g/cm³ 

0 14,15 1,694 

1,0 14,00 1,677 

2,0 13,80 1,654 

5,0 13,75 1,648 

10,0 13,45 1,612 
 

 

f) Tempo de espessamento 

 

Os dados de consistometria das pastas aditivadas com látex não iônico 

estão descritos nas Tabelas 15 e 16.  Observou-se efeito acelerador das pastas 

aditivadas com látex não iônico temperatura ambiente, isso pode ter acontecido 

devido a interferência do aditivo na reação de geopolimerização da pasta.  A adição 

de 10,0% de látex não iônico reduziu em mais de 50% o tempo de espessamento da 

pasta ensaiada à temperatura ambiente.  Na temperatura aquecida à pasta 

promoveu efeito retardador apenas na concentração de 5,0% de látex não iônico, 

sendo que as demais concentrações de aditivos estudadas apresentaram efeito 

retardador ou mantiveram os mesmos tempos de pega da pasta sem aditivo. 

Acredita-se que a difusão dessa água ocorria através da camada protetora do 

geopolímeros, conduzindo esse material a uma estrutura mais floculada, o que de 

certa forma aceleraria essa difusão, aumentando assim a taxa de hidratação do 

material.  
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Tabela 15 – Dados de Consistometria da Pasta Geopolimérica aditivada com látex não iônico, a 
temperatura ambiente (27°C) e 700 psi. 

Espessamento 0% 1,0 % 2,0 % 5,0 % 10,0 % 
0% 6 Uc 20 Uc 8 Uc 20 Uc 16 Uc 
25% 13 Uc 20 Uc 8 Uc 18 Uc 22 Uc 
50% 13 Uc 20 Uc 8 Uc 18 Uc 23 Uc 
75% 16 Uc 20 Uc 8 Uc 18 Uc 25 Uc 

50 Uc 306 min 435 min 360 min 164 min 132 min 
100 Uc 323 min 450 min 375 min 171 min 141 min 

 

Tabela 16 – Dados de Consistometria da Pasta Geopolimérica aditivada com látex não iônico, a 
temperatura aquecida (52°C) e 5.000 psi. 

Espessamento 0% 1,0 % 2,0 % 5,0 % 10,0 % 
0% 6 Uc 20 Uc 8 Uc 20 Uc 16 Uc 
25% 6 Uc 10 Uc 10 Uc 14 Uc 16 Uc 
50% 10 Uc 10 Uc 10 Uc 10 Uc 16 Uc 
75% 14Uc 10 Uc 10 Uc 12 Uc 16 Uc 

50 Uc 63 min 62 min 66 min 81 min 53 min 
100 Uc 66 min 65 min 68 min 85 min 55 min 

 

 

g) Difração de raios X 

 

Com o objetivo de se verificar se o comportamento microestrutural das 

pastas foi afetado com a adição de látex não iônico, foram feitos difratogramas de 

raios X do precursor metacaulim, da pasta sem aditivo e das pastas aditivadas com 

as concentrações de 1% , 5% e 10% .  

O difratograma de raio-x do metacaulim esta ilustrado na Figura 33. Os 

resultados das pastas aditivadas com látex não iônico na temperatura ambiente e na 

temperatura aquecida (60°C) estão ilustrados nas figuras 34 e 35. 
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Figura 33 – Difratograma do Metacaulim 
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Figura 34 – Difratograma das pastas aditivadas com látex não iônico, curadas na temperatura 
ambiente (27°C). 
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Figura 35 – Difratograma das pastas aditivadas com látex não iônico, curadas na temperatura 
aquecida (60°C). 

 

 

i) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Analisando as pastas aditivadas com diferentes concentrações de 

látex, à temperatura ambiente, verifica-se que todas elas apresentam morfologia 

semelhante; apenas a pastas com 5% de aditivo, com um aumento de 1000X 

mostrou trincas em dois dos ensaios realizados. A origem das trincas pode estar 

associada à fragilidade da pasta recém preparada ainda quando a reação estava 

acontecendo, uma vez que o bloco do qual se tirou a amostra detinha ainda muita 

umidade.  

O comportamento dessas pastas na temperatura aquecida é 

semelhante ao discutido para as pastas à temperatura ambiente; só que as 

partículas são mais aglomeradas e de morfologia mais ovalada, comportamento 

esse causado pelo efeito da temperatura. 

As micrografias estão ilustradas nas figuras 36, 37, 38 e 39. 
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Figura 36 – Imagem obtida em MEV das pastas aditivadas com látex não iônico na temperatura 
ambiente. 
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Figura 37 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com látex não iônico na temperatura 
ambiente. 
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Figura 38 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com látex não iônico na temperatura 
aquecida. 
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Figura 39 – Microscopia obtida em MEV das pastas aditivadas com látex não iônico na temperatura 
aquecida. 

 

 

j) Analise Termogravimétrica e Térmica Diferencial 

 

Embora as curvas termogravimétricas apresentem o mesmo 

comportamento verifica-se que o fenômeno de desidratação é preponderante tanto 

para a pasta pura quanto para a pasta aditivada com a látex. Em relação ao calor 

desprendido para a quebra das moléculas da água de hidratação verifica-se que a 

pasta pura apresenta uma variação de energia de -547,75J/g enquanto que na pasta 

a b 

a b 
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aditivada com poliuretana essa energia é de -143,15 J/g, figura 40, o que demonstra 

que a pasta com poliurena retém mais água de hidratação do que a pasta sem 

aditivo. A análise demonstra que a perda de água na pasta aditivada com a 

poliuretana é menor do que para a pasta sem aditivo. 

 

 

 

Figura 40 - Curvas Termogravimétricas das pastas curadas a 26,7°C: a) sem aditivo e b) aditivada 
com 5% de látex não iônico 

 

a) 

b) 
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Capítulo 7  
 

 

7. CONCLUSÕES 

 

 

O estudo realizado neste trabalho representa uma iniciativa de formular 

pastas geopoliméricas aditivadas com tetraborato de sódio e poliuretana não iônica 

que ofereçam melhorias nas propriedades mecânicas, reológicas, no tempo de 

espessamento, evitando possíveis formação de trincas na bainha de cimentada que 

ocorrem durante uma operação de injeção cíclica de vapor. Procurou-se além disto, 

estudar os principais conceitos, fenômenos envolvidos e ilustrar através dos testes a 

potencial aplicação das pastas na área de cimentação de poços de petróleo sujeitos 

à método térmico de recuperação de petróleo. 

Deste estudo conclui-se os seguintes pontos das pastas formuladas: 

 

• TETRABORATO DE SÓDIO 

o Quanto ao comportamento reológico da pasta, as pastas formuladas 

com 5 % e 10 % curadas a temperatura de 60°C apresentaram 

melhores resultados de viscosidade plástica e limite de escoamento; 

o Com relação ao comportamento mecânicos, a adição de tetraborato de 

sódio não modificou os valores de resistência mecânica; 

o A adição do tetraborato de sódio promoveu aumento do volume de 

filtrado com o aumento da concentração de aditivo, mas esse aumento 

não compromete a pasta; 

o O volume de filtrado aumento. Não foi verificado água livre em 

nenhuma das concentrações estudadas; 

o Não há modificação dos valores de densidade das pastas aditivadas 

com tetraborato de sódio; 
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o Com relação ao tempo de espessamento, a adição do tetraborato de 

sódio promoveu aumento significativo nos tempos de espessamento 

em todas as concentrações estudadas, sendo este aditivo bastante 

promissor para esta propriedade. 

o De um modo geral a adição do tetraborato de sódio não modificou as 

propriedades microscópicas e térmicas das pastas estudadas.  Na 

analise de difração de raio-x, ficou constatado que o aditivo não 

influenciou na estrutura das pastas, por o material ser amorfo. Na 

analise de microscopia eletrônica de varredura, também, verificou-se 

que as pastas apresentaram estruturas semelhantes nas duas 

temperaturas estudadas.  Na analise térmica verificou-se que a pasta 

pura curada a 60°C teve menor perda massa, em relação a pasta 

curada a 27°C, mas a partir da adição do aditivo estas tiveram 

comportamento semelhante. 

 

• LÁTEX NÃO IÔNICO 

o Quanto ao comportamento reológico da pasta, houve sempre redução 

dos valores de viscosidade plástica, limite de escoamento, gel inicial e 

gel final das pastas formuladas, nas duas temperaturas estudadas; 

o Com relação ao comportamento mecânico, as pastas curadas na 

temperatura ambiente tiveram seus valores de resistência mecânica 

menores que da pasta sem aditivo.  Já na temperatura aquecida, a 

adição de 1% e 2% de poliuretana não iônica aumentaram o 

desempenho mecânico das pastas em relação a pasta sem aditivo. 

Observou-se ainda que a resistência mecânica das pastas aumentou 

com o aumento do tempo de cura; 

o A adição de látex não iônico aumentou o volume de filtrado das pastas 

estudadas, tanto na temperatura aquecida quanto na temperatura 

ambiente; 

o Apesar do aumento do volume de filtrado, não foi verificado água livre 

em nenhuma das concentrações estudadas; 
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o A densidade das pastas aditivadas com látex não iônico reduziu a 

medida que aumentou a concentração do aditivo; 

o Com relação ao tempo de espessamento, a adição de látex não iônico 

promoveu redução significativa nos tempos de espessamento das 

pastas estudadas, com exceção da pasta com adição de 5% de látex 

não iônico, ensaiada a uma temperatura de 52°C e 5000psi de 

pressão; 

o Na analise de difração de raio-x, ficou constatado que o aditivo não 

influenciou na estrutura das pastas, por o material ser amorfo. Na 

analise de microscopia eletrônica de varredura, também, verificou-se 

que as pastas apresentaram estruturas semelhantes nas duas 

temperaturas estudadas, apenas na pasta com 5% de látex não iônico 

curada à 27°C apresentou trincas.  Na analise térmica comportamento 

regular das pastas, sendo evidente apenas a desidratação do material.  
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