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RESUMO 

 

O teste de compatibilidade entre um fluido de perfuração e uma pasta de cimento é uma das 

etapas que antecedem uma operação de cimentação de poços de petróleo. Este teste permite 

avaliar os principais efeitos que uma contaminação destes dois fluidos pode ocasionar as 

propriedades tecnológicas de uma pasta de cimento. As interações entre uma pasta de cimento 

e um fluido de perfuração, devido suas diferentes composições químicas, podem comprometer 

as reações de hidratação do cimento, prejudicando a operação de cimentação. Desta forma, 

realizou-se o estudo da compatibilidade de um fluido de perfuração não-aquoso e uma pasta de 

cimento aditivada. Os procedimentos de preparação do fluido de perfuração não-aquoso, da 

pasta de cimento e de realização do teste de compatibilidade foram realizados conforme 

estabelecido por normas da indústria do petróleo. Neste teste de compatibilidade avaliou-se as 

propriedades reológicas, o tempo de espessamento, a estabilidade e a resistência à compressão 

das pastas de cimento. Realizou-se também análises de microscopia eletrônica de varredura e 

difração de raios X das misturas obtidas pelo teste de compatibilidade para se determinar as 

modificações microestruturais nas pastas de cimento. O teste de compatibilidade não 

apresentou mudanças visuais nas propriedades da pasta de cimento, como a separação de fases. 

Entretanto, após a adição de fluido de perfuração não-aquoso à pasta de cimento houve um 

aumento do valor da viscosidade plástica, do limite de escoamento e da força gel. Dentre os 

principais fatores causadores pode-se citar: a reação química dos componentes presentes no 

fluido de perfuração não-aquoso, como o emulsificante primário, o agente óleo molhante e a 

parafina, com os constituintes químicos do cimento. Houve uma redução da resistência 

mecânica à compressão da pasta de cimento após a mistura com este fluido de perfuração. O 

teste de espessamento demonstrou que o agente óleo molhante e a alta salinidade do fluido não-

aquoso possuem ação aceleradora do tempo de pega da pasta de cimento. A estabilidade da 

pasta de cimento é prejudicada à medida que ocorre o aumento da contaminação da pasta de 

cimento com o fluido não-aquoso. A difração de raios X identificou a formação da portlandita 

e silicato de cálcio nas amostras contaminadas. A microscopia eletrônica de varredura 

confirmou o desenvolvimento das estruturas identificadas na difração de raios X e constatou 

também a presença de microcavidades na pasta de cimento curada. Estas últimas, formadas pela 

estabilização da emulsão do fluido de perfuração na pasta de cimento, corroboram com à 

redução da resistência mecânica. O agente óleo molhante, componente do fluido de perfuração 

não-aquoso, modificou os processos de hidratação do cimento, afetando principalmente o 

tempo de pega. 



Palavras-chaves: Pasta de cimento. Fluido de perfuração. Surfactante. Molhabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Compatibility testing between a drilling fluid and a cement slurry is one of the steps before an 

operation of cementing oil wells. This test allows us to evaluate the main effects that 

contamination of these two fluids may cause the technological properties of a cement paste. 

The interactions between cement paste and drilling fluid, because its different chemical 

compositions, may affect the cement hydration reactions, damaging the cementing operation. 

Thus, we carried out the study of the compatibility of non-aqueous drilling fluid and a cement 

slurry additives. The preparation procedures of the non-aqueous drilling fluid, the cement paste 

and completion of compatibility testing were performed as set out by the oil industry standards. 

In the compatibility test is evaluated rheological properties, thickening time, stability and 

compressive strength of cement pastes. We also conducted analyzes of scanning electron 

microscopy and X-ray diffraction of the mixture obtained by the compatibility test to determine 

the microstructural changes in cement pastes. The compatibility test showed no visual changes 

in the properties of the cement paste, as phase separation. However, after the addition of non-

aqueous drilling fluid to cement slurry there was an increased amount of plastic viscosity, the 

yield point and gel strength. Among the major causative factors can include: chemical reaction 

of the components present in the non-aqueous drilling fluid as the primary emulsifier, wetting 

agent and paraffin oil, with the chemical constituents of the cement. There was a reduction in 

the compressive strength of the cement paste after mixing with this drilling fluid. Thickening 

test showed that the oil wetting agent and high salinity of the non-aqueous fluid have 

accelerating action of the handle of the cement paste time. The stability of the cement paste is 

impaired to the extent that there is increased contamination of the cement slurry with the non-

aqueous fluid. The X-ray diffraction identified the formation of portlandite and calcium silicate 

in contaminated samples. The scanning electron microscopy confirmed the development of the 

identified structures in the X-ray diffraction and also found the presence of wells in the cured 

cement paste. The latter, formed by the emulsion stability of the drilling fluid in the cement 

paste, corroborate the reduction of mechanical strength. The oil wetting agent component of the 

non-aqueous drilling fluid, the modified cement hydration processes, mainly affecting the 

setting time. 

 

Keywords: Cement paste. Drilling fluid. Surfactant. Wettability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perfuração de um poço de petróleo é executada por meio de uma sonda de perfuração. 

A formação rochosa, na perfuração rotativa, é perfurada pela ação da rotação e peso de uma 

coluna de perfuração, a qual consiste de comandos e tubos de perfuração. Os cascalhos 

produzidos pela perfuração são continuamente removidos por um fluido de perfuração o qual é 

uma dispersão fluida, constituída por duas fases: uma dispersante, que pode ser aquosa ou não 

aquosa, e uma fase não dispersa. A complexidade química do fluido de perfuração depende das 

características da formação que está sendo perfurada (NELSON; GUILLOT, 2006). 

As principais funções de um fluido de perfuração são: primeira barreira de segurança 

no controle de poço, manter a estabilidade das paredes do poço, resfriar e lubrificar a broca, 

transmitir pressão hidráulica para as ferramentas localizadas na coluna de perfuração, 

apresentar composição química que não cause danos a formação produtora e facilitar os 

trabalhos de cimentação e completação do poço (COMMITTEE, 2011). 

A pasta de cimento tem por objetivo preencher o espaço anular entre a formação rochosa 

e o espaço anular do revestimento. As principais funções da pasta de cimento são: fixar o 

revestimento e funcionar como um selo hidráulico evitando a migração de fluidos entre as 

diversas zonas permeáveis localizadas por detrás do revestimento (THOMAS, 2004). Segundo 

Vlachou (1997) uma pasta de cimento é um sistema reativo o qual fases sólidas e água reagem 

quimicamente formando novas espécies químicas que possuem propriedades relacionadas. O 

fenômeno das reações químicas entre os componentes presentes no sistema de cimento Portland 

e água é denominado de hidratação (NELSON; GUILLOT, 2006). 

A cimentação primária, procedimento operacional da cimentação desenvolvido em 1910 

para poços rasos na Califórnia, é realizada após ser atingida a profundidade de interesse. A 

coluna de perfuração é retirada sendo em seguida descido o revestimento. Nesta etapa, o fluido 

de perfuração ainda está presente no poço. O procedimento utiliza o método dos dois plugues 

para realizar o bombeamento e deslocamento da pasta de cimento. A função dos plugues é isolar 

o contato do fluido de perfuração e a pasta de cimento (NELSON; GUILLOT, 2006). 

A operação de cimentação é concluída quando após o deslocamento do segundo plugue 

ocorre um aumento da pressão na superfície, isso significa que o segundo plugue atingiu o colar 

flutuante e o deslocamento de fluido é finalizado. O poço é fechado por um intervalo de tempo 

necessário até o cimento apresentar resistência mecânica suficiente para exercer suas 

atribuições (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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A pasta de cimento e o fluido de perfuração são frequentemente fluidos incompatíveis, 

ou seja, sua mistura pode ocasionar problemas diversos, um exemplo é o aumento da 

viscosidade da pasta de cimento, tendo como efeito um aumento da pressão de bombeio. Para 

evitar o contato entre a pasta de cimento e o fluido de perfuração, são utilizados fluidos 

intermediários como tampões chamados de colchões. Se o fluido de perfuração e a pasta de 

cimento fossem compatíveis o uso de colchões seria desnecessário (HARDER et al., 1992, 

1993). 

O colchão lavador é frequentemente um fluido aquoso, o qual pode conter em sua 

composição tensoativos. Sendo deslocado à frente da pasta de cimento durante a cimentação, 

sua função é remover o fluido de perfuração e o reboco por ele formado, a fim de otimizar a 

aderência cimento-formação e cimento-revestimento. O colchão separador normalmente 

também é aquoso, tem como objetivos realizar a separação da pasta de cimento do fluido de 

perfuração e auxiliar na remoção do fluido de perfuração (10A, 2004). 

O teste de compatibilidade de fluidos em operações de cimentação permite avaliar se os 

fluidos envolvidos são compatíveis. Auxilia na seleção de colchões de limpeza e espaçadores 

mais adequados para a operação. A interpretação dos resultados deve considerar também outros 

fatores como: geometria do poço, centralização do revestimento, volume e vazão dos fluidos 

no procedimento operacional de cimentação. O procedimento recomenda a utilização de 

softwares específicos que utilizem o máximo de variáveis envolvidas (10A, 2004). 

A otimização da produção de petróleo tem início em uma boa completação e uma boa 

completação está diretamente relacionada com o sucesso da operação de cimentação primária 

(NELSON; GUILLOT, 2006). Um poço de petróleo nunca atingirá seu potencial completo de 

produção de óleo e gás sem o completo isolamento das zonas (HODNE et al., 2000). 

O objetivo deste trabalho é realizar o teste de compatibilidade entre um fluido de 

perfuração não-aquoso e uma pasta de cimento a fim de se avaliar os principais efeitos que uma 

contaminação indesejada entre estes dois fluidos poderia acarretar as propriedades de uma pasta 

de cimento aditivada. Utilizou-se o fluido de perfuração não-aquoso por dois motivos: este 

fluido possui como fase dispersante a n-parafina, que devido seu caráter não polar, quando em 

contato com partículas de cimento não favorece o desenvolvimento de produtos de hidratação, 

ou seja, provavelmente caso haja uma mistura entre uma pasta de cimento e um fluido de 

perfuração não-aquoso a base de n-parafina as propriedades da pasta de cimento podem ser 

comprometidas e o segundo motivo é que este fluido não-aquoso é um dos fluidos de perfuração 

mais utilizados nas perfurações de poços atuais, incluindo os poços do pré-sal recentemente em 

exploração no Brasil. A preparação do fluido de perfuração foi realizada conforme normas 
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específicas API 13 B2 e a pasta de cimento formulada conforme normas API Espec 10A foi 

projetada para uma cimentação de um poço de petróleo com revestimento de 9 5/8” e com um 

gradiente geotérmico de 1,78 F/100ft. Realizou-se testes de reologia, tempo de espessamento, 

estabilidade, resistência à compressão, difração de raios X e microscopia eletrônica de 

varredura das misturas obtidas pelo teste de compatibilidade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Um dos primeiros registros de operação de cimentação de poços foi na Califórnia em 

1903, quando durante uma perfuração, um operador utilizando equipamentos manuais, 

cimentou um poço a fim de interromper um influxo de água. Ele preparou uma pasta de cimento 

com 50 sacos de cimento em uma caçamba, colocou a pasta no poço e em seguida desceu um 

revestimento na mistura de cimento até o fundo do poço. Após 28 dias o cimento foi perfurado 

até atingir o reservatório e não ocorreu mais nenhum problema de influxo de água neste poço 

(GOW, 2005). 

Em 1910 a cimentação era utilizada com o objetivo de fixar o revestimento e isolar 

formações permeáveis, de forma a evitar que formações portadoras de gás, óleo e água tivessem 

comunicação. O revestimento deveria ser bem fixado de forma a garantir a estabilidade dos 

equipamentos de segurança de poço (GOW, 2005). 

Antes da primeira guerra mundial em 1920, a pasta de cimento era preparada em caixas 

de madeira manualmente misturando a pasta de cimento com água e jogada no poço aberto com 

pás. A pasta era forçada para o interior do poço com jatos de vapor até que atingisse uma 

profundidade desejada. A caçamba brevemente substituiu o método de gravidade. Uma vez 

preenchido o poço com cimento, um plugue de madeira era inserido de forma que com a ajuda 

do jato de vapor pudesse deslocar a pasta de cimento até o fundo do poço. A finalização da 

cimentação era determinada quando fosse detectado o retorno de cimento na superfície pelo 

anular do revestimento-poço aberto. Após isto, aguardava-se a cura do cimento por 14 dias 

(GOW, 2005). 

Após a segunda guerra mundial descobriu-se que o cimento além de aumentar a 

resistência mecânica do revestimento prevenia fenômenos de corrosão. A qualidade da 

cimentação era avaliada se após a cimentação não houvesse presença de água no poço acima 

da pasta de cimento. Mais tarde testes de dureza do cimento foram implementados nas 

operações, caso o cimento apresentasse uma dureza baixa, concluía-se que a pasta de cimento 

tinha sido contaminada durante a operação (GOW, 2005). 

Em perfurações rotativas tornou-se prática comum deslocar o fluido do poço primeiro 

antes de se realizar a cimentação. À medida que os poços foram ficando cada vez mais 

profundos, a pasta de cimento deveria apresentar um tempo de pega mais prolongado de forma 
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a não endurecer enquanto estivesse sendo bombeada para o poço. Porém, nesta época ainda não 

havia uma categoria de cimentos especiais para cimentação de poços bem como os 

procedimentos operacionais ainda eram inconsistentes, o que ocasionava diversos problemas 

operacionais (GOW, 2005). 

Almond Perkins, em 1910, registrou uma patente na área de cimentação. Sua técnica 

consistia na utilização de dois tampões metálicos, de forma a evitar a contaminação da pasta de 

cimento. Em 1922, Erle Halliburton fundador da empresa Halliburton Cementing Co patenteou 

o sistema jet mixer, o qual automatizou o processo de mistura da pasta de cimento (FREITAS, 

2010). 

Em 1923, a indústria passou a desenvolver cimentos especiais dedicados à cimentação 

de poços, desta forma iniciou-se a utilização de aditivos químicos destinados a melhorar as 

propriedades das pastas de cimento. Em 1940, existiam poucos aditivos químicos, atualmente 

há mais de 100 aditivos químicos disponíveis (FREITAS, 2010). 

 

2.2 Cimentação 

 

A cimentação de poços de petróleo pode ser classificada em dois tipos, a cimentação 

primária e a cimentação secundária (THOMAS, 2004). Sendo esta classificação estabelecida 

pela indústria do petróleo. Nesta dissertação, o estudo de compatibilidade foi realizado para 

uma operação de cimentação primária, sendo desta forma dado um maior enfoque em sua 

metodologia operacional. 

 

2.2.1 Cimentação primária 

 

Um poço é construído em fases. Cada fase é determinada pelo diâmetro da broca 

utilizada na perfuração. Após finalizada a perfuração de uma fase é descido uma coluna de 

revestimento, cujas principais funções são: assegurar a estabilidade da formação rochosa e 

permitir que um fluido com peso específico seja utilizado na fase posterior (ROCHA; 

AZEVEDO, 2009). 

O custo do revestimento de um poço de petróleo é uma das mais onerosas no orçamento 

total da construção de um poço de petróleo. O custo pode variar desde 15% a 20% para poços 

marítimos e 50% em poços terrestres. Os principais tipos de revestimento são: condutor, de 

superfície, intermediário, de produção e liner (THOMAS, 2004). 
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O revestimento condutor é utilizado para manter a estabilidade das zonas superficiais 

pouco consolidadas, possui em geral de 10 a 50 m de comprimento. O revestimento de 

superfície faz o isolamento das zonas superficiais bem como é projetado para suportar o peso 

dos equipamentos de segurança de poço (BOP) e demais colunas de revestimento (THOMAS, 

2004). 

O revestimento intermediário é utilizado em zonas que possam ocorrer perdas de 

circulação, isolar zonas de baixa ou alta pressão e isolar formações portadoras de 

hidrocarbonetos. O revestimento de produção tem como principal função abrigar a coluna de 

produção, de forma a permitir que os hidrocarbonetos sejam conduzidos até a superfície 

(THOMAS, 2004). 

O liner é caracterizado como um revestimento de coluna curta. Este revestimento é 

ancorado acima da extremidade do último revestimento, cuja finalidade é cobrir a última fase 

perfurada do poço (THOMAS, 2004). 

A cimentação primária é realizada logo após a descida do revestimento, sendo a vida 

útil de um poço de petróleo diretamente relacionado com sua qualidade. As falhas na 

cimentação primária implicam em novos custos no projeto do poço. Sendo a qualidade da 

cimentação primária avaliada por perfis acústicos realizados logo após a cimentação 

(THOMAS, 2004). 

A maioria dos procedimentos de cimentação primária são realizados bombeando a pasta 

de cimento através do revestimento e retornando pelo anular. Outras técnicas são aplicadas para 

casos específicos como a cimentação através do anular realizada no caso extremo de 

cimentações em zonas de perda de circulação ou formações frágeis (THOMAS, 2004). 

A pasta de cimento é preparada na sonda de perfuração por unidades de cimentação, as 

quais podem ser de dois tipos: unidade em skid e unidades de cimentação montadas em um 

caminhão. As unidades em skid são mais indicadas para zonas localizadas em zonas remotas, 

como sondas offshore. Sondas terrestres, frequentemente, utilizam caminhões de cimentação 

(NELSON; GUILLOT, 2006). 

  

2.2.2 Equipamentos acessórios 

 

Para realização da operação de cimentação são necessários equipamentos adicionais que 

possibilitam a instalação correta do revestimento durante sua descida no poço, bem como 

permitem o deslocamento da pasta de cimento. Estes equipamentos são classificados em cinco 
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categorias básicas: dispositivos de válvulas, ferramentas de estágio, centralizadores e redutores 

de torque e drag (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

2.2.3 Dispositivos de válvulas 

 

A primeira função de um equipamento com válvula é permitir o bombeio de um fluido 

mais pesado do que o fluido de perfuração para o poço. Válvulas de controle de retorno evitam 

o fenômeno do tubo em U, prevenindo o retorno do cimento para dentro do revestimento. 

Equipamento de válvulas consistem de guia de sapata e colares com válvulas que evitam a 

entrada de fluidos do poço (NELSON; GUILLOT, 2006). 

A sapata guia auxilia a descida do revestimento no poço. A sapata guia pode dispor de 

mecanismos de vedação, os quais evitam o retorno da pasta de cimento. Sendo a mais comum 

a sapata flutuante (NELSON; GUILLOT, 2006). 

O colar é posicionado duas a três juntas acima da sapata. A função do colar é servir de 

assento para os plugues de deslocamento durante a etapa de deslocamento da pasta de cimento. 

O colar pode receber mecanismos de vedação que podem ser flutuantes ou direcionais. Caso o 

colar não apresente nenhum mecanismo de vedação é chamado de colar retentor (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 

Os plugues separam a pasta de cimento do fluido de perfuração e dos demais fluidos 

utilizados durante a etapa de deslocamento. A parte externa da guia é normalmente feita de aço 

e a parte interior é geralmente feito de um termoplástico. A diferença entre a sapata guia e a 

válvula flutuante é a ausência da válvula de controle de retorno (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Os plugues são essenciais nas operações de cimentação. A principal função dos plugues 

é prevenir a mistura de fluidos e auxiliar na limpeza das paredes internas do revestimento. A 

falha de um mecanismo de plugue pode acarretar prejuízos significativos a operação de 

cimentação. Uma pequena contaminação da pasta de cimento por fluido de perfuração pode 

reduzir a eficiência das propriedades da pasta de cimento (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

2.2.4 Ferramentas de estágio 

 

Consistem de colares de estágio, os quais são fixados juntamente com o revestimento. 

Sua função é permitir uma passagem intermediária para o anular. Os colares são geralmente 

feitos de aço e podem utilizar outros dispositivos como plugues para realizarem seu 

acionamento (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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2.2.5 Centralizadores e redutores de torque e drag 

 

Centralizadores e redutores de torque e drag são acessórios de cimentação que 

aumentam as chances de uma cimentação primária mais efetiva. Os mais comuns são 

centralizadores, cestas e raspadores. Entre suas principais funções estão: reduzir o drag, 

otimizar a remoção de fluido e favorecer o deslocamento da pasta de cimento (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 

Raspadores são utilizados para remover a lama e o reboco formado pela lama de 

perfuração das paredes do poço. Eles são anexados ao revestimento e removem o reboco 

enquanto o revestimento está em rotação (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

2.2.6 Operação de cimentação primária 

 

A cimentação primária é realizada pelo deslocamento da pasta de cimento por dentro do 

revestimento e com retorno pelo anular. Os demais procedimentos são utilizados em situações 

específicas, como a cimentação através do anular (cimentação com circulação reversa) 

(NELSON; GUILLOT, 2006).  

A operação de cimentação primária apresenta a seguinte sequência: é realizada a 

montagem das linhas, estabelece-se a circulação de fluido de perfuração para condicionamento 

do poço, bombeia-se o colchão de lavagem, realiza-se o teste de pressão das linhas de 

cimentação, bombeia-se o colchão lavador, é lançado o tampão de fundo, inicia-se o bombeio 

da primeira pasta (a pasta leve), em seguida procede-se a mistura e bombeio da segunda pasta 

(maior densidade), lançamento do tampão de topo, realiza-se o deslocamento com fluido de 

perfuração e o teste de pressurização do revestimento para avaliar a vedação do tampão de topo 

(THOMAS, 2004). 

A Figura 1 apresenta uma representação da etapa de deslocamento da pasta de cimento 

durante a operação de cimentação primária. 
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Figura 1 - Representação esquemática da etapa deslocamento da pasta de cimento durante a 

operação de cimentação primária em uma sonda terrestre 

 

Fonte: Nelson (2006, p. 462). 

 

2.2.7 Cimentação com mais de um estágio 

 

A cimentação com mais de um estágio é aquela em que a operação de deslocamento de 

pasta de cimento é realizada utilizando o auxílio de ferramentas de estágio. Este tipo de 

cimentação pode ser utilizada quando: as formações não são competentes suficiente para 

suportar uma alta pressão hidrostática, o revestimento pode ser cimentado com pastas de 

diferente densidade e não é necessário preencher com cimento em amplos intervalos (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 

A cimentação do anular do revestimento com a formação desde a superfície até a sapata 

é uma forma de prevenir os fenômenos da corrosão do revestimento. Porém, quando há zonas 

de perda de circulação abaixo da sapata do último revestimento, uma cimentação em dois 

estágios permite completar o preenchimento total do anular com maior segurança operacional 

(NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

2.3 Cimentação secundária 

 

São operações de cimentação destinadas a corrigir uma cimentação primária falha. Se o 

topo de cimento não atingir a altura prevista no espaço anular, pode-se realizar uma 

recimentação por meio de canhoneios (WILLIAM C. LYONS; GARY J PLISGA, 2011). 
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Canhoneio é um procedimento que destrói um intervalo do revestimento e do cimento, de forma 

a permitir uma comunicação com a zona produtora de óleo e/ou gás (NARDONE, 2009). 

A compressão do cimento ou squeeze é realizada caso não seja possível a circulação da 

pasta de cimento. Esta operação consiste em injetar a pasta de cimento em uma zona confinada 

por detrás do revestimento (WILLIAM C. LYONS; GARY J PLISGA, 2011). 

 

2.4 Cimento Portland 

 

“Cimento, na acepção geral da palavra, pode ser considerado todo material com 

propriedades adesivas e coesivas capaz de unir fragmentos de minerais entre si de modo a 

formar um todo compacto” (NEVILLE, 1997). 

Em sentido restrito, o cimento Portland é um aglomerante hidráulico obtido pela 

moagem e mistura de clínquer, com adição de sulfato de cálcio (gesso). O clínquer é obtido por 

fusão de rocha calcária, argila e outras matérias-primas reativas (TAYLOR, 1997; VLACHOU; 

PIAU, 1999). 

A fabricação do cimento Portland é composta pelas seguintes etapas: moagem da 

matéria prima, mistura dos componentes em proporções adequadas e por último é realizado a 

queima desta mistura em um forno até uma temperatura de aproximadamente 1450 ᵒC. Nesta 

temperatura, ocorre uma fusão dos componentes da mistura dando origem ao clínquer (nódulos 

de 20 a 25 mm de diâmetro) (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Este clínquer em seguida é resfriado e moído até atingir uma granulometria desejada. 

Por último, é adicionado sulfato de cálcio, o qual tem a função de retardar o processo de pega 

prematura do cimento. O cimento Portland quando em contato com água forma compostos 

hidratados (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

 

2.5 Composição Química do Cimento Portland 

 

Os quatro óxidos: óxido de cálcio (CaO), óxido de silício (SiO2), óxido de alumínio 

(Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3) são representados de forma simplificada pelas letras C, S, A e 

F. A partir destes componentes são formados os principais constituintes químicos do cimento 

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

ferroaluminato tetracálcico (C4AF). Vide Tabela 1. 
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Tabela 1 - Compostos principais do cimento Portland 

Nome do composto Composição em óxidos Nomenclatura 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 

Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2s 

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 

Ferroaluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

Fonte: Mehta (1994, p. 190). 

 

2.5.1 Silicato tricálcico (C3S) 

 

O silicato tricálcico, alita, é o constituinte em maior quantidade no cimento Portland. 

Compõe um percentual em torno de 50 a 70%. Influencia o desenvolvimento da dureza da pasta 

cimento até os primeiros 28 dias de cura. A alita apresenta-se na forma hexagonal quando 

observado em análises microscópicas (TAYLOR, 1997). 

 

2.5.2 Silicato dicálcico (C2S) 

 

O silicato dicálcico, belita, devido sua menor reatividade com a água em relação ao 

silicato tricálcico apresenta uma contribuição menor para o desenvolvimento da resistência 

mecânica até 28 dias. Mas, possui influência na resistência final do cimento a longo prazo. Em 

análises microscópicas a belita apresenta-se frequentemente com formas arredondadas, 

podendo também forma-se como reentrâncias e saliências parecidos com dedos, por isso pode 

ser também nestes casos designado de C2S digitado (TAYLOR, 1997). 

 

2.5.3 Aluminato tricálcico (C3A) 

 

O C3A pode apresentar-se na forma cúbica, ortorrômbica e modificações monoclínicas 

(TAYLOR, 1997). É considerada a fase aluminato mais reativa. Possui influência direta sobre 

as propriedades reológicas da pasta de cimento e o desenvolvimento da resistência inicial. 

(NELSON; GUILLOT, 2006). Segundo Mehta (1994), a presença do C3A contribui pouco para 

a resistência do cimento, com exceção das primeiras idades e ainda pode ser atacado por sulfatos 

após o endurecimento. Porém, sua presença é útil no processo de fabricação do cimento, pois o 

mesmo funciona como um fundente, facilitando a combinação da cal e sílica. 
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2.5.4 Ferro-aluminato tetracálcico (C4AF) 

 

O Ferro-aluminato tetracálcico, ferrita ou brownmillerite da mesma forma que o C3A 

também funciona como um fundente. Possui a mais alta taxa de hidratação das fases do cimento. 

Porém, sua reatividade é proporcional ao conteúdo de ferro (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Em um composto de clínquer a fase aluminato C3A e ferrita C4AF apresentam uma 

enorme diferença dos compostos puros. Pois, em um clínquer eles estão misturados sendo 

influenciados pelas reações químicas e microestruturais dos compostos silicatos (TAYLOR, 

1997). 

 

2.5.5 Álcalis (Na2O e K2O) 

 

Os álcalis podem se apresentar no cimento Portland tanto como sulfatos alcalinos como 

incorporado às fases do clínquer. Haverá a formação potencial de sulfatos se houver SO3 

suficiente. Os metais alcalinos influenciam a formação dos produtos de hidratação do cimento. 

O Na2SO4 e K2SO4 aceleram a hidratação da fase C3S (GHOSH, 2002). 

 

2.5.6 Cal livre (CaO) 

 

O conteúdo de cal livre ocorre em pequenas concentrações no clínquer e no cimento 

Portland moído. No clínquer ele apresenta-se inteiramente como óxido de cálcio, porém no 

cimento moído uma parte do CaO apresenta-se como hidróxido de cálcio. Isto deve-se a 

hidratação do óxido de cal livre durante a moagem do clínquer com gesso (HEWLETT, 2003). 

 

2.5.7 Magnésia (MgO) 

 

O óxido de magnésio que não é incorporado ao clínquer, na temperatura ambiente ocorre 

como o periclásio. As especificações do cimento Portland determinam um limite máximo de 4 

a 6% de MgO, pois acima deste valor o periclásio quando combinado com o clínquer provoca 

uma redução da resistência mecânica da pasta de cimento curada. Isto deve-se ao fato de que o 

MgO lentamente reage com a água formado o Mg(OH)2 seguido do fenômeno de expansão  do 

cimento (HEWLETT, 2003). 
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2.6 Classificação dos cimentos 

 

A API classificou os cimentos em classes pelas letras de A a J. Estas classificações são 

baseadas na composição química do clínquer, distribuição relativa de fases, temperatura e 

profundidade do poço. 

As Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6 apresentam as principais classificações e características 

químicas e físicas do cimento Portland aplicados à cimentação de poços de petróleo. 
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Tabela 2 - Classificação e características do cimento API/ASTM 

Classe API Profundidade em uso (m) Principais características 

A Até 1830 Similar ao ASTM classe I 

B Até 1830 
Alta resistência ao sulfato, baixo teor 

de C3A e similar ao ASTM tipo II 

C Até 1830 

Alto teor de C3S e alta área 

superficial, alta resistência mecânica 

no início da pega e similar ao ASTM 

tipo III 

D Até 3050 

Apresenta pega retardada para 

profundidades maiores, alta 

resistência ao sulfato e moderada 

resistência a altas temperaturas e 

altas pressões 

E Até 4270 

Apresenta pega retardada para 

maiores profundidades, alta 

resistência ao sulfato e alta 

resistência a altas temperaturas e 

altas pressões 

F Até 4880 

Apresenta pega retardada para 

maiores profundidades, alta 

resistência ao sulfato e alta 

resistência a altas temperaturas e 

altas pressões 

G Até 2440 

Cimento básico para cimentação de 

poços, possível utilizar aditivos 

químicos para ajustar propriedades e 

possui média e alta resistência ao 

sulfato 

H Até 2440 

Cimento básico para cimentação de 

poços, possível utilizar aditivos 

químicos para ajustar propriedades, 

possui média e alta resistência ao 

sulfato e menor área superficial do 

clínquer em relação ao G 
Fonte: Freitas (2010, p. 38). 
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Tabela 3 - Composição química dos cimentos API 

Classes A B C D, E e F G H 

Comum       

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 6,0  6,0    

Sulfato (SO3), máximo % 3,5  4,5    

Perda de ignição, máximo % 3,0  3,0    

Resíduos insolúveis, máximo % 0,75  0,75    

Aluminato tricálcico, máximo %   15    

Moderada Resistência ao Sulfato       

Óxido de magnésio (MgO), máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sulfato (SO3), máximo %  3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Resíduos insolúveis, máximo %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico, máximo %     58 58 

Silicato tricálcico, mínimo %     48 48 

Aluminato tricálcico, máximo %  8 8 8 8 8 

Total de conteúdo alcalino expresso 

como (Na2O) Equivalente, Máximo % 
    0,75 0,75 

Alta Resistência ao Sulfato       

Óxido de magnésio (MgO), máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sulfato (SO3), máximo %  3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Resíduos insolúveis, máximo %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico, máximo %     65 65 

Silicato tricálcico, mínimo %     48 48 

Aluminato tricálcico, máximo %  3 3 3 3 3 

Aluminoferrita tetracálcico mais duas 

vezes aluminato de cálcio tetracálcico, 

máximo % 

 24 24 24 24 24 

Total de conteúdo alcalino expresso 

como (Na2O) Equivalente, Máximo % 
    0,75 0,75 

Fonte: Hewlett (2003, p. 787). 
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Tabela 4 - Propriedades físicas dos vários tipos de cimento API 

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

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

Área superficial 

(cm2/g) 
2900-3800 4300-5000 2300-3100 

G:3000-3800 

H:2300-2700 

Massa (lb/sc) 94 94 94 94 

Volume absoluto 

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

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

H:16,3 

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

Massa específica 

(lb/gal) 
15,6 14,8 16,4 

G:15,8; 

H:16,4 
Fonte: Freitas (2010, p. 40). 
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Tabela 5 - Requisitos físicos dos cimentos Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831 

Requisitos Físicos (NBR-9831) Especial Classe G Unidades 

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

Finura # 325 17,5 – 20,5 - % 

Tempo de espessamento @ 52ᵒC 90 - 120 90 - 120 min 

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

Resistência à compressão, 8h @ 38ᵒC Mín. 300 Mín. 300 Psi 

Resistência à compressão, 8h @ 60ᵒC Mín. 1500 Mín. 1500 Psi 

Água livre Máx. 3,5 Máx. 3,5 Ml 

Reologia @ 27ᵒC    

Viscosidade plástica Máx. 55 Máx. 55 cP 

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

Gel inicial Máx. 25 Máx. 25 lbf/100pé2 

Gel final Máx. 35 Máx. 35 lbf/100pé2 

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

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

Reologia @ 52ᵒC    

Viscosidade plástica Máx. 55 Máx. 55 cP 

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

Gel inicial Máx. 25 Máx. 25 lbf/100pé2 

Gel final Máx. 35 Máx. 35 lbf/100pé2 

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

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

Fonte: Freitas (2010, p. 40). 
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Tabela 6 - Requisitos químicos do cimento Classe G e Especial estabelecido pela NBR – 9831 

Requisitos Químicos 

(NBR-9831) 
Especial Classe G Unidades 

MgO Máx. 6,0 Máx. 6,0 % 

SO3 Máx. 3,0 Máx. 3,0 % 

Perda ao fogo Máx. 2,0 Máx. 3,0 % 

Resíduo Insolúvel Máx. 0,75 Máx. 0,75 % 

Cal livre Máx. 2,0 Máx. 2,0 % 

C3S 55 a 65 48 a 58/ 65 % 

C3A Máx. 7 Máx. 8 / máx. 3 % 

2 x C3A + C4AF Máx. 24 - / máx. 24 % 

Conteúdo alcalino total 

(Na2O equivalente) 
Máx. 1,0 Máx. 0,75 % 

Fonte: Freitas (2010, p. 41). 

 

2.7 Hidratação das fases componentes do clínquer 

 

Os componentes químicos do cimento são anidros. Ao entrar em contato com a água, as 

fases químicas do cimento são atacadas pela água formando compostos hidratados. Os 

principais componentes químicos do cimento, C3S, C2S, C3A e C4AF, formam diferentes 

compostos de hidratação (HEWLETT, 2003). 

 

2.7.1 Hidratação das fases de silicatos 

 

Mais de 80% do cimento Portland é constituído das fases silicatos. Sendo o 3CaO.SiO2 

seu principal constituinte com uma concentração em torno de 70%. O percentual de 2CaO.SiO2 

é aproximadamente de 30%. Conforme as equações químicas 1 e 2, os principais produtos de 

hidratação do cimento são silicato de cálcio hidratado conhecido como fase C-S-H e hidróxido 

de cálcio Ca(OH)2 abreviado como CH. (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

6𝐶𝑎𝑂. 2𝑆𝑖𝑂2 + 6𝐻2𝑂 ⟶ 3𝐶𝑎𝑂. 2𝑆𝑖𝑂2. 3𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 
 

(1) 
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4𝐶𝑎𝑂. 2𝑆𝑖𝑂2 + 4𝐻2𝑂 ⟶ 3𝐶𝑎𝑂. 2𝑆𝑖𝑂2. 3𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 (2) 

  

A composição química do silicato de cálcio hidratado não é precisamente conforme as 

equações 1e 2, pois sua composição depende da razão CaO/SiO2 abreviado como C/S e da razão 

H2O/SiO2 abreviado como H/S. O C/S e H/S dependem de fatores como a concentração de 

cálcio disponível na fase aquosa, a temperatura e a presença de aditivos BARRET et al, ODLER 

E SKALNY, BARNES apud NELSON (p. 31, 2006). 

Sendo este material, aproximadamente 65% da fase hidratada, um composto quase 

amorfo chamado de fase C-S-H. O hidróxido de cálcio apresenta sua estrutura cristalina em 

formato de placas hexagonais conhecida como portlandita. Sua concentração no cimento após 

a cura é em torno de 15% a 20% (NELSON; GUILLOT, 2006). 

A hidratação do cimento pode ser separada em 5 fases: período de pré-indução, período 

de indução, período de aceleração, período de desaceleração e período de difusão. Devido a 

abundância do C3S, tendo como consequência uma formação em massa de C-S-H, a hidratação 

do C3S responde pelo início da pega da pasta bem como pelo desenvolvimento da dureza. Os 

produtos de hidratação do C2S ocorrem mais lentamente, desta forma contribuem para a dureza 

final do cimento (HEWLETT, 2003). 

 

2.7.1.1 Período de pré-indução (Fase I) 

 

O período de pré-indução inicia-se na mistura da pasta de cimento e termina minutos 

depois. Esta fase inicial é marcada por um pico exotérmico conforme Figura 2, o qual é 

resultado da rápida formação dos produtos de hidratação (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

 As equações 3 e 4 (NELSON; GUILLOT, 2006) representam as reações químicas que 

ocorrem no período pré-indução. São a protonólise do silicato e dos íons oxigênio presente no 

retículo cristalino do silicato, ocorrendo a dissolução do material. Logo, os íons oxigênio 

formam íons OH- e os íons SiO4
- hidrolisam e formam ácido silícico. Os íons Ca2+ realizam o 

balanço de cargas da reação com sua carga positiva (HEWLETT, 2003).  

A reação de dissolução é maior do que a difusão, logo forma-se uma camada líquida 

supersaturada de produtos de hidratação, os quais em seguida começam a precipitar sobre a 

superfície dos grãos de C3S (HEWLETT, 2003). 

 

2𝐶𝑎3𝑆𝑖𝑂5 + 8𝐻2𝑂 → 6𝐶𝑎2+ + 10𝑂𝐻− + 2𝐻3𝑆𝑖𝑂4
− (3) 
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2𝐶𝑎2+ + 2𝑂𝐻− + 2𝐻3𝑆𝑖𝑂4
− → 𝐶𝑎2(𝑂𝐻)2𝐻4𝑆𝑖2𝑂7 + 𝐻2𝑂 (4) 

 

2.7.1.2 Período de indução (Fase II) 

 

O período de indução é caracterizado por apresentar uma menor atividade de hidratação. 

Sendo acompanhada por uma evolução da concentração de Ca2+ e OH- e uma lenta precipitação 

da fase C-S-H. Sendo que quando é atingida a supersaturação crítica de cálcio é iniciada a 

precipitação de hidróxido de cálcio (HEWLETT, 2003). 

Há diversas teorias que procuram explicar os mecanismos que ocorrem durante o 

período de indução: teoria da camada hidratada impermeável, teoria da dupla camada elétrica, 

teoria da nucleação de Ca(OH)2 e teoria da nucleação de C-S-H. Deve-se lembrar que estas 

teorias são mais complementares do que contraditórias (HEWLETT, 2003). 

 

Teoria da camada hidratada 

 

Os produtos iniciais de hidratação precipitados na superfície do C3S formam uma 

camada hidratada impermeável, a qual inibe a migração de água para a superfície do grão de 

cimento desidratado, reduzindo também a liberação dos íons Ca2+, OH-, íons silicato ou ambos 

para a fase aquosa. Ou seja, o processo rápido de hidratação inicial desacelera, formando 

lentamente produtos de hidratação. Ao fim deste período, a camada de C-S-H vai tornando-se 

cada vez mais permeável e a taxa de hidratação volta a aumentar (HEWLETT, 2003). 

Os motivos para a mudança da permeabilidade ainda não são suficientemente claros. 

Porém, acredita-se que ela esteja associada a uma mudança da morfologia e/ou mudanças na 

composição da camada. Pode ser também associado a um envelhecimento do material. Outra 

explicação, é que a camada comporte-se como uma membrana a qual rompe-se devido a pressão 

osmótica que ocorre na fase líquida entre a camada e superfície não reagida de C3S 

(HEWLETT, 2003). 

 

Teoria da dupla camada elétrica 

 

Íons Ca2+ adsorvidos sobre uma camada de SiO2 produzem uma dupla camada elétrica, 

a qual impede o transporte de íons adicionais para a solução. O período de indução prossegue. 

Logo, de forma gradual a dupla camada sofre um colapso, ocorrendo novamente um aumento 

na taxa de hidratação (HEWLETT, 2003). 

 



38 

 

 

Teoria da nucleação de Ca(OH)2 

 

A razão CaO/SiO2 da fase C-S-H é sempre inferior à do C3S (3:1). Desta forma, a 

hidratação de C3S é acompanhada pela liberação de Ca(OH)2 na fase aquosa. Sendo que mesmo 

que seja atingida a supersaturação, o Ca(OH)2 não precipita. A explicação para isto é que a 

superfície do Ca(OH)2 está envenenada por íons silicato adsorvidos, os quais não permitem sua 

precipitação. Logo, devido a supersaturação de Ca(OH)2 no meio, novas hidratações de C3S são 

adiadas (HEWLETT, 2003).  

A medida que mais núcleos de Ca(OH)2 são formados sua precipitação é iniciada, desta 

modo a formação de cristais de Ca(OH)2 passam a agir como um fosso para os íons Ca2+, 

permitindo uma formação intensa de C-S-H (HEWLETT, 2003). 

 

Teoria da nucleação de C-S-H 

 

De acordo com esta teoria, a nucleação e crescimento de um segundo estágio de C-S-H 

estabelece o controle do fim do período de indução. Esta teoria concorda com a teoria da camada 

impermeável quando ela afirma que a formação da primeira camada de C-S-H é controlada pela 

concentração de Ca(OH)2. Porém, nesta teoria o segundo estágio de formação de C-S-H é 

iniciado quando a barreira termodinâmica de sua nucleação tem sido superada. Logo, ocorre a 

formação em grande número e o crescimento de núcleos de C-S-H. Ou seja, o responsável pelo 

fim do período de indução é a formação do segundo estágio de C-S-H (HEWLETT, 2003).  

Os produtos de C-S-H de primeiro estágio que precipitam sobre a superfície de C3S não 

estão envolvidos na redução das reações de hidratação (HEWLETT, 2003). 

 

2.7.1.3 Períodos de aceleração e desaceleração (Fase III e IV) 

 

Durante o intervalo de tempo compreendido pelo período de aceleração e desaceleração 

ocorre a mais rápida hidratação. Conhecido como o período de pega. Durante a aceleração, nos 

espaços preenchidos por água, cristais sólidos de Ca(OH)2 e C-S-H depositam-se nos espaços 

disponíveis. Os produtos de hidratação a medida que vão crescendo formam uma rede 

comunicada e o sistema passa a desenvolver resistência física (NELSON; GUILLOT, 2006). 

A porosidade do sistema reduz, logo o transporte de espécies iônicas e água pela rede 

de C-S-H formado é reduzido tendo como consequência o início do período de desaceleração.  

A taxa de hidratação é reduzida. Estes eventos são realizados durante dias, caso os processos 

químicos sejam realizados em temperatura ambiente (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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2.7.1.4 Período de difusão 

 

Observa-se no período de difusão uma polimerização do C-S-H formado. Em condições 

ambiente, não é definido o tempo de duração deste período. A porosidade do sistema continua 

a diminuir e sua resistência aumenta (DENT GLASSER et al., 1978). 

 

2.7.2 Hidratação das fases aluminatos 

 

O aluminato tricálcico é uma das fases mais reativas do cimento. Mesmo apresentando 

um teor menor do que os silicatos, apresenta uma importante contribuição sobre o processo de 

pega e as propriedades reológicas da pasta de cimento. O processo de hidratação do C3A é 

similar ao C3S. O modelo de reação química é a equação 5, que representa a hidroxilação dos 

ânions superficiais de AlO2
- e O2- formando [Al(OH)4]

- e íons OH-, gerando uma dissolução da 

superfície protonada (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

𝐶𝑎3𝐴𝑙2𝑂6 + 6𝐻2𝑂 → 3𝐶𝑎2+ + 2[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]− + 4𝑂𝐻− (5) 

 

A solução torna-se rapidamente supersaturada em relação ao aluminato de cálcio 

hidratado, causando sua precipitação conforme equação 6. 

 

6𝐶𝑎2+ + 4[𝐴𝑙(𝑂𝐻)]− + 8𝑂𝐻− + 15𝐻2𝑂

→ 𝐶𝑎2[𝐴𝑙(𝑂𝐻)5]2. 3𝐻2𝑂 + [2𝐶𝑎2𝐴𝑙(𝑂𝐻)7. 6𝐻2𝑂] 

(6) 

 

Somando-se as duas equações 5 e 6 obtêm-se a equação 7: 

 

6𝐶𝑎𝑂. 2𝐴𝑙2𝑂3 + 27𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙2𝑂3. 8𝐻2𝑂 + 4𝐶𝑎𝑂. 𝐴𝑙2𝑂3. 19𝐻2𝑂 (7) 

 

Os hidratos de aluminato de cálcio ocorrem como cristais hexagonais, podendo ser 

convertidos em uma fase cúbica mais estável, o C3AH6. Diferente dos silicatos, o C3A não 

possui um período de indução, ou seja, caso o processo de pega não seja controlado, diversos 

problemas reológicos poderiam ocorrer. Para controlar esse processo de pega do C3A, é 

adicionado de 3 a 5% de gesso ao clínquer do cimento antes do processo de moagem (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 
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Após a adição de água, o gesso é dissolvido e libera para a solução íons cálcio e sulfato 

que reagem com o aluminato e os íons hidroxila liberados pela hidratação do C3A. Formando 

como produto o trisulfoaluminato de cálcio hidratado, mais conhecido como mineral etringita 

(COLLEPARDI et al., 1978). 

 

2.7.2.1 Hidratação do ferro-aluminato de cálcio (C4AF) 

 

Os produtos de hidratação do ferro-aluminato de cálcio são similares ao C3A, embora 

que as taxas de reação sejam diferentes. O C4AF possui a taxa de reação de hidratação mais 

rápida das fases constituintes do clínquer. A reatividade do ferro-aluminato de cálcio depende 

da razão Al/Fe, geralmente reduz com o aumento do Fe. (HEWLETT, 2003). 

Da mesma forma como o C3A, o C4AF possui sua velocidade de hidratação reduzida na 

presença de hidróxido de cálcio, bem como na presença do gesso e mais efetivamente na 

presença de ambos (COLLEPARDI et al., 1978). 

 

2.7.3 Hidratação do cimento Portland 

 

A hidratação do cimento Portland pode ser considerada como uma sequência de reações 

químicas entre as fases componentes do clínquer, gesso e água. Sendo que estas reações se 

sobrepõem durante o processo de hidratação. Ocasionando um fenômeno de pega e 

endurecimento simultâneos. A hidratação do cimento Portland é um evento de dissolução e 

precipitação, composta por diferentes reações químicas as quais ocorrem a diferentes taxas de 

reação (NELSON, ERIK B.; GUILLOT, DOMINIQUE ;, 2006). 

Um típico termograma do processo de hidratação do cimento é representado na Figura 

2. 
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Figura 2 - Representação esquemática do processo de hidratação do cimento Portland 

 

Fonte: Nelson (2006, p. 37). 

 

A taxa de hidratação, a natureza, a estabilidade e a morfologia dos produtos de 

hidratação dependem fortemente da temperatura de cura do cimento. Temperaturas elevadas de 

forma geral aumentam a taxa de formação dos produtos de hidratação. Observa-se um aumento 

do grau de polimerização dos silicatos (BENTUR et al., 1979). 

O fenômeno da pega instantânea é observado quando a reatividade das fases C3A e C4AF 

é superior à concentração de gesso no cimento Portland. A concentração de sulfato de cálcio 

não pode ser exatamente predita pois depende de uma série de fatores como: a área superficial 

das partículas, a reatividade das fases presentes e o conteúdo de álcalis (LERCH, 1946). 

 Quando a concentração SO4
2- é muito baixa, observa-se nucleação e crescimento de 

produtos de C-A-H podendo ocorrer a pega instantânea. Porém caso a concentração de SO4
2- 

seja muito alta, pode ocorrer uma massiva formação e crescimento de cristais de gesso 

(CaSO4.H2O), denominado falsa pega (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

 

2.8 Aditivos aplicados à cimentação de poços 

 

O cimento Portland para poços de petróleo é utilizado tanto em regiões onde as 

temperaturas são abaixo de 0 ᵒC quanto em regiões de alta temperatura como 350 ᵒC em poços 

de alta profundidade. Cimentos aplicados a poços de petróleo podem ser utilizados desde 

ambientes com baixa pressão, como shallow gas, como podem ser aplicados em poços de alta 

pressão. Além disso, os intervalos rochosos cimentados podem conter em sua constituição 

fluidos corrosivos ao cimento, o que pode ocasionar uma redução da durabilidade do projeto 

do poço (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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Desta forma, os aditivos possuem a finalidade de ajustar as propriedades da pasta de 

cimento de acordo com as necessidades para a qual o cimento será submetido. Os aditivos 

modificam as propriedades da pasta de cimento permitindo que o seu deslocamento durante a 

operação de cimentação seja bem sucedida, que a resistência mecânica seja desenvolvida e que 

ocorra um adequado isolamento durante toda vida útil do poço (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Os aditivos são influenciados pela composição química e características do cimento. Os 

principais fatores são: distribuição granulométrica do cimento, concentração das fases silicato 

e aluminato, reatividade das fases, concentração de gesso, teor de álcalis e área específica do 

cimento (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Conforme Nelson (2006) existem mais de 100 tipos de aditivos para cimentos aplicados 

a poços de petróleo, sendo estes fornecidos na forma sólida ou líquida. Pode-se separar os 

aditivos em oito principais categorias: aceleradores, retardantes, estendedores, dispersantes, 

controladores de filtrado, antiespumantes, agentes de controle de perda de circulação e agentes 

adensantes. 

 

2.8.1 Aceleradores 

 

Sua função básica é reduzir o tempo de pega do cimento, acelerar o desenvolvimento da 

resistência à compressão ou ambos. Os aceleradores geralmente neutralizam os efeitos 

retardantes que possam ser causados por outros aditivos que façam parte da pasta de cimento, 

como dispersantes e controladores de filtrado (ODLER et al., 1978). 

Diversos sais inorgânicos podem agir como aceleradores. Os mais utilizados são 

cloretos, outros exemplos de sais são: carbonatos, silicatos (em especial silicato de sódio), bases 

alcalinas, tiossulfatos, nitratos e aluminatos. Conforme estudos de Skalny e Maycock apud 

Nelson (p. 50, 2006), entre os cloretos à medida que o raio iônico e a valência do cátion do sal 

aumentam o efeito acelerador do sal aumenta. 

Conforme Ramachandran (1996), a ordem de efeito acelerador dos cátions e ânions está 

de acordo com a sequência abaixo: 

 

Ca2+ > Sr2+ > Ba2+ > Li+ >  Na+ >  K+ 

 

SO4
2- > OH- > Cl- > Br- > I- > NO3- > CH3COO- 
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Dentre todos os aceleradores, o CaCl2 é o mais econômico e eficiente dos aceleradores. 

Ele sempre age como acelerador independente de sua concentração. A concentração do cloreto 

de cálcio influencia o tempo de pega e a resistência mecânica da pasta.  Geralmente, o cloreto 

de cálcio é utilizado entre 2% e 4% (%BWOM). Acima de 6% os resultados são imprevisíveis, 

podendo ocasionar uma pega prematura da pasta de cimento (NELSON; GUILLOT, 2006).  

O cloreto de sódio age como acelerador quando sua concentração é utilizada até 15% 

(%BWOM). Entre 15% e 20% ele possui uma ação neutra, sendo o tempo de pega similar ao 

obtido com água fresca. Acima de 20% o NaCl apresenta uma efeito inverso, ou seja, a pasta 

apresentará um retardamento no tempo de pega (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 A indústria do petróleo também utiliza aceleradores livre de cloretos, originalmente 

utilizados em concretos, como forma de reduzir os efeitos danosos da corrosão do ferro. Pode-

se citar como exemplos: silicato de sódio, formatos de alcalinos terrosos, nitratos, nitritos, 

trietanolamina e tiocianatos. O silicato de sódio é um dos principais, sendo que ele também 

possui a função de estendedor. O silicato de sódio reage com o cálcio disponível na fase aquosa 

da pasta de cimento formando silicato de cálcio hidratado (C-S-H) (RAMACHANDRAN, 

1973, 1976; PAURI et al., 1986; NELSON; GUILLOT, 2006). 

Há diferentes hipóteses que procuram explicar a ação dos aditivos aceleradores. As 

principais hipóteses, utilizando o mecanismo de ação do cloreto de cálcio, concentram-se nos 

seguintes aspectos: efeito do cloreto de cálcio na hidratação das fases constituintes do cimento, 

mudança na estrutura do C-S-H, difusão dos íons cloretos e mudança na composição da fase 

aquosa. Porém, estes mecanismos ainda não são totalmente compreendidos devido à sua 

complexidade (NELSON; GUILLOT, 2006). 

O cloreto de cálcio aumenta a reatividade do gesso, favorecendo o desenvolvimento dos 

cristais de etringita (TRAETTEBERG; GRATTAN-BELLEW, 1975). A pega do cimento está 

relacionada ao crescimento dos cristais de etringita Bensted e Young et al apud Nelson (p. 51, 

2006). 

Edwards e Angstadt apud Nelson (p.51, 2006) afirmam que os aceleradores favorecem 

a hidratação do C3S e não do C3A.  

O fenômeno da hidratação do cimento é definido pela difusão de água e espécies iônicas 

através da camada protetora da fase inicial de C-S-H. Ou seja, a hidratação pode ser influenciada 

pela permeabilidade desta camada. Mudanças na morfologia da camada permitem uma melhor 

difusão. A presença de cloreto de cálcio causa um crescimento da área específica do C-S-H 

(ODLER; SKALNY, 1971; TRAETTEBERG et al., 1974; BEN-DOR; PEREZ, 1976). 
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A presença de CaCl2 favorece o aumento da área superficial de produtos hidratados de 

C3S (COLLEPARDI; MARCHESE, 1972). O CaCl2 apresenta influência sobre a hidratação e 

polimerização de silicatos em estudos sobre a alita (HIRLJAC et al., 1983). 

A morfologia dos cristais de portlandita também são influenciados pela presença de íons 

cloreto, tornando-os mais alongados (BERGER; MCGREGOR, 1972). 

O coeficiente de difusão dos íons cloretos é muito maior do que o cátion acompanhante. 

Por isso, ocorre a difusão dos íons cloreto através da camada de C-S-H mais rapidamente do 

que os cátions. A contradifusão de íons hidroxila mantém o balanço de cargas. O período de 

indução é finalizado devido a acelerada precipitação de portlandita KONDO et al apud 

NELSON (p. 52, 2006).  

O menor tamanho do íon cloreto em relação a hidroxila também é apontado como uma 

explicação para a aceleração da pega do cimento, seu menor tamanho facilita sua difusão 

através da membrana de C-S-H, o aumento da pressão interna causa seu rompimento prematuro 

(NELSON; GUILLOT, 2006). 

A aceleração é resultado da diminuição da alcalinidade do sistema devido a presença de 

cloreto de cálcio KURCZYK e SCHWIETE apud NELSON (p. 52, 2006). Os íons cloreto 

diminuem a concentração de íons hidroxila e sulfato da pasta de cimento, desta forma os íons 

cloreto não participam da formação dos produtos de hidratação porém influenciam na 

concentração dos íons formadores. A hidratação do C3S é acelerada pelo aumento da 

solubilidade do hidróxido de cálcio após a adição do cloreto de cálcio STADELMANN e 

WIEKER apud NELSON (p. 52, 2006). 

 

2.8.2 Retardadores 

 

São compostos químicos que aumentam o tempo de pega da pasta de cimento e 

permitem que ela continue bombeável por um intervalo de tempo maior (BENSTED, 1996). Os 

retardadores são mais efetivos quando adicionados de 2 a 4 minutos após a mistura da pasta, 

porque durante este intervalo de tempo boa parte da fase aluminato já reagiu com o sulfato de 

cálcio disponível, consumindo uma quantidade menor de retardador (TAYLOR, 1997). 

Os mecanismos químicos propostos para explicar o efeito dos produtos químicos sobre 

a pasta de cimento são ainda sujeitos a controvérsias. Sendo propostas teorias para explicar, 

porém nenhuma teoria consegue isoladamente justificar o processo de retardamento da pega do 

cimento (NELSON; GUILLOT, 2006).  
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Os dois principais fatores abordados são: a natureza química do retardador e a fase 

química do cimento a qual o retardador age. As principais teorias são teoria da adsorção, teoria 

da precipitação, teoria da nucleação e teoria da complexação. Sendo provável que todas as 

teorias ocorram durante o processo de retardamento em alguma extensão (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 

Na teoria da adsorção, o retardador adsorve sobre a superfície dos produtos de 

hidratação, impedindo o cimento de entrar em contato com a água. A teoria da precipitação 

propõe que o retardador reage com os íons cálcio, hidroxilas ou ambos. Formando uma camada 

impermeável em torno dos grãos de cimento. Conforme a teoria da nucleação, o retardador 

adsorve sobre os núcleos de produtos de hidratação impedindo o crescimento destes. Na teoria 

da complexação, os retardadores quelatam os íons cálcio, impedindo a formação de produtos 

hidratados (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Os lignosulfonatos estão entre os principais retardadores utilizados. Vide Figura 3. 

Sendo estes efetivos em concentrações de 0,1% a 1,5% (%BWOC). Dentre os principais fatores 

que influem na eficiência dos lignosulfonatos estão: conteúdo de carbohidratos, estrutura 

química e composição química do cimento (NELSON; GUILLOT, 2006).  

Os lignosulfonatos adsorvem sobre a superfície da camada de C3S, bem como sobre 

entre as camadas de C-H-S (RAMACHANDRAN, 1972). Esta adsorção dos lignosulfonatos 

retarda a hidratação das fases C3S e C2S (CIACH; SWENSON, 1971). A baixas concentrações 

de lignosulfonato, a nucleação e cristalização do hidróxido de cálcio são inibidos (JAWED et 

al., 1979). 

 

Figura 3 - Estrutura química básica de um lignosulfonato 

 

Fonte: Taylor (1997, p. 328). 

 

Ácidos hidroxicarboxílicos apresentam um forte efeito de retardamento. O ácido cítrico 

além de retardante, apresenta efeito dispersante, sendo normalmente usado em concentrações 
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entre 0,1% e 0,3% (%BWOC). O mecanismo de ação dos ácidos hidroxicarboxílicos e seus sais 

é resultado da ação dos grupos alfa (HO-C-CO2H) e beta carboxílicos (HO-C-C-CO2H). Estes 

grupos funcionais formam quelatos com metais como o cálcio DOUBLE apud NELSON (p. 

56, 2006). 

Um outra explicação é a ação dos anéis de 5 ou 6 membros que parcialmente adsorvem 

sobre a superfície do cimento hidratado, envenenado os sítios de nucleação dos produtos de 

hidratação (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Diversos compostos inorgânicos também apresentam efeito retardante. Os principais 

são os ácidos e seus sais de boro, fósforo e cromo, cloreto de sódio quando utilizado em 

concentrações acima de 20% (%BWOC) e óxidos de zinco e chumbo. O óxido de zinco possui 

sua ação atribuída a precipitação do hidróxido de zinco sobre a superfície dos grãos de cimento 

devido à baixa solubilidade do Zn(OH)2, o qual pode se depositar como um sólido coloidal. O 

seu efeito finaliza quando o hidróxido de zinco é convertido a CaZn2(OH)2 conforme equação 

8 ARLIGUIE e GRANDET apud NELSON (p. 58, 2006). 

 

2𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 2𝑂𝐻− + 𝐶𝑎2+ + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑍𝑛2(𝑂𝐻)6. 2𝐻2𝑂 (8) 

 

2.8.3 Estendedores 

 

Os estendedores reduzem a densidade da pasta de cimento e aumentam o rendimento de 

cimento. Esta redução da densidade como consequência reduz a pressão hidrostática durante o 

deslocamento da pasta de cimento. O aumento de rendimento significa a redução do volume de 

cimento utilizado proporcionando uma economia no projeto da cimentação (NELSON; 

GUILLOT, 2006). 

Pode-se classificar os estendedores em três grupos: aquosos, agregados de baixa 

densidade e gasosos. Os estendedores aquosos, como argilas e viscosificantes aquosos, 

permitem a adição de mais água para atingir a extensão da pasta. Os agregados de baixa 

densidade são basicamente materiais com densidade menor que o cimento. Estendedores 

gasosos, como nitrogênio, são utilizados para obtenção de cimentos com baixíssima densidade 

(NELSON; GUILLOT, 2006). 
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2.8.4 Dispersantes 

 

As pastas de cimento contêm uma alta concentração de partículas sólidas em suspensão. 

O comportamento reológico das pastas pode ser relacionado a fase líquida, a fração sólida 

constituinte e as interações entre as partículas. A fase aquosa é composta de produtos orgânicos 

e iônicos. As partículas sólidas da pasta de cimento dependem da distribuição de tensão 

superficial e os efeitos estéricos atribuídos aos grupos orgânicos (NELSON; GUILLOT, 2006).  

Os dispersantes são bem conhecidos da indústria do concreto com o nome de 

plastificantes e superplastificantes. Os principais dispersantes conhecidos também são 

retardantes, já estudados anteriormente, os lignosulfonatos e ácidos hidroxicarboxílicos 

compõem o grupo dos plastificantes DOUBLE apud NELSON (p. 71, 2006). 

Os sulfonatos de polinaftaleno (PNS), sulfonato de polimelamina e outros polímeros 

sulfonatos como sulfonato de poliestireno e produtos à base de policarboxilato estão entre os 

principais componentes do grupo dos superplastificantes (NELSON; GUILLOT, 2006). A 

Figura 4 apresenta estruturas químicas de dispersantes utilizados na indústria. 

 

Figura 4 - (a) condensado de formaldeído naftaleno  (b) condensado de formaldeído melamina 

 

 

 

Fonte: Taylor (1997, p. 331). 

 

A superfície do cimento, durante a hidratação, é composta principalmente por grupos 

silanóis (-Si-OH-). Os grupos silanóis, conforme equação 9, são hidrolisados devido ao elevado 

pH do meio aquoso (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

−𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 +  𝐶𝑎2+ ⇌ −𝑆𝑖𝑂− + 𝐻2𝑂 (9) 

 

(a) (b) 
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Esta reação química deveria, a primeira análise, provocar uma dispersão das partículas 

pelo efeito de repulsão das cargas elétricas, porém a presença de cálcio nos poros da solução 

gera forças atrativas. Desta forma, um átomo de cálcio pode se ligar a dois grupos silanóis 

distintos fazendo a ligação química superficial de grãos de cimento conforme equação 10 

(NELSON; GUILLOT, 2006).  

 

−𝑆𝑖 − 𝑂− + 𝐶𝑎2+ ⇌ −𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝐶𝑎+ (10) 

 

O mecanismo de ação dos dispersantes não é completamente compreendido. A Figura 

5 apresenta um modelo de adsorção proposto para explicar o mecanismo de ação dos 

dispersantes. Geralmente, é aceito que a adsorção é realizada pelos íons cálcio que estão 

quimicamente adsorvidos sobre a superfície do cimento e os grupos aniônicos (carboxilatos ou 

sulfonatos) do dispersante (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Este mecanismo é baseado na adsorção das moléculas do dispersante sobre a superfície 

dos grãos de cimento desde os produtos iniciais de hidratação até a pega do cimento. O efeito 

do dispersante é atribuído aos efeitos de repulsão eletrostática e repulsões estéricas entre os 

próprios dispersantes adsorvidos nos grãos de cimento (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Vide 

Figura 6. 

 

Figura 5 - Modelo de adsorção de moléculas orgânicas na interface cimento-solução 

Fonte: Jolicoeur (1998, p. 94). 

 

 

Cimento Compostos hidratados 

Surfactante aniônico 

Molécula orgânica com 

carga (dispersante) 
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Figura 6 - Efeitos estéricos e repulsão eletrostática causados pelas moléculas orgânicas 

adsorvidas 

 

 

Fonte: Jolicoeur (1998, p. 94). 

 

Os dispersantes adsorvem na superfície dos sólidos de acordo com a Figura 7, logo uma 

parte dos grupos polares está ligada ao sólido enquanto outros grupos polares estão na direção 

da solução KONDO et al apud TAYLOR (p. 333, 1997). 

 

Figura 7 - Possíveis formas que os dispersantes podem se ligar as partículas de cimento 

 

Fonte: Taylor (1997, p. 333). 

 

2.8.5 Controladores de filtrado 

 

O filtrado é obtido quando a pasta de cimento é pressurizada contra uma formação 

permeável. A fase aquosa penetra a formação deixando apenas as partículas sólidas contra a 

formação rochosa, que formam uma camada conhecida como reboco. Devido a saída de água, 

a pasta de cimento aumenta sua densidade e como consequência há uma mudança nos 

parâmetros reológicos da pasta, que pode caso a perda de fase aquosa seja acima do permitido 

tornar a pasta de cimento não bombeável (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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Para realizar o controle do filtrado, materiais conhecidos como controladores de filtrado 

são adicionados a pasta de cimento. Os dois principais grupos de agentes controladores de 

filtrado são: materiais particulados e polímeros solúveis em água (NELSON; GUILLOT, 2006).  

A bentonita é um exemplo de material particulado. A capacidade de controlar o filtrado 

da bentonita é atribuída a sua morfologia, pequenas plaquetas, que juntamente com o cimento 

formam o reboco. São também utilizados junto com a bentonita para controlar o filtrado a 

microsílica, os asfaltenos e as resinas termoplásticas (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Outro exemplo de controladores de filtrado são as suspensões de polímeros conhecidas 

como látex. Estas suspensões contêm aproximadamente 45% de sólidos que fisicamente 

obstruem os poros do reboco do cimento, reduzindo o filtrado (NELSON; GUILLOT, 2006). 

O grupo dos agentes controladores de filtrado conhecidos como polímeros solúveis em 

água são utilizados desde 1940. Seu mecanismo de ação é elevar a viscosidade da fase aquosa 

e reduzir a permeabilidade do reboco de forma combinada  (NELSON; GUILLOT, 2006).  

Os polímeros formam uma rede de agregados coloidais em solução suficientemente 

estáveis, os quais impedem a passagem de fase aquosa através do reboco CHRISTIAN et al 

apud NELSON (p. 83, 2006). 

Estes polímeros podem adsorver nos grãos de cimento e reduzir o diâmetro dos poros. 

Comumente, os polímeros utilizados como controladores de filtrado apresentam estes dois 

fenômenos: adsorção e superposição (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Um dos principais polímeros naturais é a hidroxietilcelulose (HEC). A Figura 8 

apresenta a estrutura idealizada da HEC. 

 

Figura 8 - Estrutura molecular da hidroxietilcelulose 

 

Fonte: Nelson (2006, p. 83). 
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2.8.6 Agentes antiespumantes 

 

A formação de espuma em uma pasta de cimento pode ocasionar efeitos indesejáveis, 

como problemas para bombear a pasta de cimento devido ao excesso de bolhas e a redução da 

pressão hidrostática durante o bombeio. Agentes antiespumantes produzem alterações na tensão 

superficial, modificando a dispersabilidade dos sólidos ou ambos. As principais características 

dos agentes antiespumantes são: insolúveis no sistema espuma e menor tensão superficial do 

que o sistema espuma LICHTMAN e GAMMON apud NELSON (p. 90, 2006). 

Duas classes de antiespumantes são utilizados comumente: éteres poliglicóis e silicones. 

Sendo os silicones altamente efetivos. Os silicones são suspensões de partículas finamente 

divididas de sílica dispersa em polidimetilsiloxano ou silicones similares. Diferentes dos éteres 

poliglicóis, os silicones irão destruir a formação de espumas independente de quando são 

adicionados ao sistema (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

2.8.7 Agentes de controle de perda de circulação 

 

A perda de circulação pode ocorrer em formações pouco competentes, como rochas 

fraturadas ou formações rochosas com cavernas. A adição de agentes de controle de perda de 

circulação permite uma redução deste problema. Como uma regra geral, estes agentes são 

inertes aos produtos de hidratação do cimento (NELSON; GUILLOT, 2006). 

Os principais agentes de controle de perda são gilsonita, fórmica, bentonita grossa e 

flocos de celofane. Os mais recentes desenvolvimentos são fibras de vidro ou polímeros 

sintéticos MESSIER apud NELSON (p. 217, 2006). 

 

2.8.8 Agentes adensantes 

 

Os agentes adensantes são utilizados para elevar a densidade das pastas de cimento. 

Desta forma, os materiais adensantes devem preencher alguns requisitos: a distribuição de 

partículas do material deve ser compatível com o cimento, a água de mistura deve ser baixa, 

devem ser inertes em relação a hidratação do cimento e compatíveis com os outros aditivos 

químicos (NELSON; GUILLOT, 2006). Vide Tabela 7. 
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Tabela 7 - Composição química e peso específico dos principais agentes adensantes utilizados 

na formulação de pastas de cimento 

Material Composição Química Peso específico 

Ilmenita FeTiO3 4,45 

Hematita Fe2O3 4,95 

Barita BaSO4 4,33 

Tetróxido de manganês Mn3O4 4,84 

Fonte: Nelson (2006, p. 69). 

 

2.9 Fluidos de perfuração 

 

Fluido de perfuração é um líquido, gás ou líquido gaseificado utilizado em um processo 

de perfuração de poços (AZAR; SAMUEL, 2007). Sua composição química é uma mistura 

complexa de sólidos, líquidos, e algumas vezes gases. De acordo com o estado físico de seus 

componentes podem ser definidos como uma suspensão, dispersão coloidal ou emulsão 

(THOMAS, 2004). 

Um fluido de perfuração é especificado para se obter uma perfuração rápida e segura. 

As principais características esperadas de um fluido de perfuração são: ser bombeável, 

estabilidade química, estabilizar as paredes do poço de forma mecânica e química, não permitir 

a sedimentação dos cascalhos quando estiver estático no poço, não causar danos à formação 

produtora, auxiliar na prevenção da corrosão dos equipamentos de circulação, facilitar as 

interpretações geológicas dos cascalhos obtidos nas calhas e possuir custo compatível com a 

operação (THOMAS, 2004). 

Os fluidos de perfuração transportam os cascalhos produzidos pela broca limpando o 

fundo do poço, exercem pressão hidrostática sobre as formações, evitando o influxo de fluidos 

indesejáveis (kick), estabilizam as paredes do poço, resfriam e lubrificam a coluna de 

perfuração e a broca (THOMAS, 2004). 

As propriedades dos fluidos podem ser divididas em dois grupos: físicas e químicas. As 

principais propriedades físicas são: densidade, parâmetros reológicos, força gel, parâmetros de 

filtração, teor de sólidos, resistividade elétrica, índice de lubricidade e estabilidade elétrica. As 

propriedades químicas são: pH, concentração de cloretos e potássio, teor de bentonita, teor de 

cálcio e magnésio e concentração de H2S (THOMAS, 2004). 
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2.9.1 Classificação dos fluidos de perfuração 

 

O critério utilizado para definição de um fluido de perfuração é a composição da fase 

contínua principal ou dispersante. A natureza das fases dispersante e dispersa, seus 

componentes químicos e quantidades definem as características e propriedades do fluido 

(THOMAS, 2004). 

 

2.9.1.1 Fluidos aquosos 

 

A água é a sua fase contínua, a qual pode ser doce, salgada ou dura. Define-se água doce 

quando apresenta salinidade inferior a 1000 ppm de NaCl e salgada quando superior a este 

valor.  A água dura é caracterizada pela presença de sais de cálcio e magnésio em concentrações 

suficientes para influenciar o desempenho dos aditivos químicos (THOMAS, 2004). 

Conforme Thomas (2004), as partículas sólidas dispersas no meio aquoso do fluido de 

perfuração podem ser ativas ou inertes. Os principais produtos químicos utilizados em fluido 

de perfuração são: 

1) Controladores de pH: soda cáustica, potassa cáustica e cal hidratada. 

2) Dispersantes: lignossulfonato, tanino, lignito e fosfatos. 

3) Controladores de filtrado: amido 

4) Viscosificantes: polímeros 

5) Inibidores de hidratação de argilas: cloreto de potássio, sódio e cálcio. 

6) Bactericidas: paraformaldeídos, compostos organoclorados, soda cáustica e cal. 

7) Demais componentes: antiespumantes e anticorrosivos. 

A Figura 9 apresenta a classificação simplificada dos fluidos de perfuração à base de 

água. 
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Figura 9 - Esquema da classificação dos fluidos de perfuração à base de água 

 

Fonte: Thomas (2004, p. 85). 

 

2.9.1.2 Fluidos não-aquosos 

 

Fluidos não-aquosos possuem sua fase contínua ou dispersante composta por óleo. Este 

óleo geralmente é constituído por hidrocarbonetos líquidos. Pode-se classificar estes fluidos em 

dois grupos: emulsão água/óleo ou emulsão óleo/água conhecida também como emulsão 

inversa. A emulsão água/óleo apresenta um teor de água inferior a 10%. A emulsão inversa 

possui um teor de água de 10% a 45% (THOMAS, 2004). 

Emulsão pode ser definida como a dispersão de um líquido imiscível em um outro 

líquido. Esta dispersão é estabilizada através da ação de um tensoativo, denominado de 

emulsionante (DALTIN, 2011). 

Os fluidos não-aquosos apresentam as seguintes características: baixa taxa de corrosão, 

alta inibição em relação às rochas ativas, propriedades controláveis acima de 350 F, elevado 

grau de lubricidade, amplo intervalo de variação de densidade e baixa solubilidade de sais 

inorgânicos (THOMAS, 2004). 

Os fluidos não-aquosos são indicados para poços HPHT (alta pressão e alta 

temperatura), formações de folhelhos argilosos e plásticos, formações salinas e arenitos 

produtores danificáveis por fluidos à base de água. Bem como apresentam ótimos resultados 

em poços direcionais ou de longo afastamento e formações com baixa pressão de poros ou 

fratura (THOMAS, 2004). 
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Entretanto, os fluidos não-aquosos também apresentam as seguintes desvantagens: são 

considerados mais agressivos ao meio ambiente, elevado custo de fabricação e dificulta a 

detecção de gás no poço devido a solubilidade na fase contínua (THOMAS, 2004). 

 

2.9.1.3 Fluidos à base de ar 

 

Os fluidos à base de ar podem ser compostos por ar ou gás no volume total ou em parte. 

São indicados em casos especiais devido à baixa densidade dos gases. Suas principais 

possibilidades de aplicação são: zonas com perdas de circulação severa e formações produtoras 

com pressão muito baixa ou com grande suscetibilidade a danos, formações muito duras como 

o basalto ou o diabásio e em locações com escassez de água como em zonas glaciais (THOMAS, 

2004). 

 

2.9.2 Química de superfície dos fluidos de perfuração 

 

Pode-se idealizar a interface entre um líquido e um gás como se fosse uma membrana. Esta 

membrana apresenta uma força de contração conhecida como tensão superficial. Esta tensão 

superficial também ocorre na interface entre líquidos e sólidos e entre líquidos imiscíveis 

(DARLEY e GRAY, 1988). A Tabela 8 apresenta os valores de tensão superficial de alguns 

líquidos utilizados na indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Tabela 8 - Tensão superficial de alguns líquidos 

Líquido Tensão superficial (mN.m-1) a 25ᵒC 

Água 72 

Etanol 22 

Clorofórmio 27 

n-hexano 18 

n-octano 22 

n-dodecano 25 

n-hexadecano 27 

n-octanol 27 

Glicerina 63 

Fonte: Daltin (2011, p. 103). 

 

A assimetria das forças de coesão entre as moléculas do interior do líquido e da sua 

superfície geram a tensão superficial. Esta última relaciona-se com às forças de Van der Waals, 

as forças de dipolo forte e as pontes de hidrogênio (DALTIN, 2011). Vide Figura 10. 

 

Figura 10 - Representação das diferentes forças de atração que atuam em um líquido 

 

 

Fonte: Daltin (2011, p. 8). 
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Pode-se alterar a tensão superficial através da adição de um segundo componente 

solúvel, como os tensoativos. Estes produtos químicos permitem uma redução da tensão 

superficial mesmo em baixas concentrações. Essa redução é devida à forte concentração de 

tensoativos na superfície líquido-ar (DALTIN, 2011). 

Tensoativo ou surfactante pode ser definido como um tipo de molécula que possui uma 

parte polar ligada a outra parte apolar da mesma molécula. Desta forma, a parte apolar da 

molécula é solúvel em compostos de baixa polaridade como hidrocarbonetos, óleos e gorduras.  

A outra parte polar solubiliza-se em meios polares como a água (DALTIN, 2011). A Figura 11 

apresenta um esquema representativo de um tensoativo. 

 

Figura 11 - Esquema representativo de uma molécula de tensoativo 

 

Fonte: Daltin (2011, p. 11). 

 

A parte apolar de um surfactante frequentemente apresenta uma cadeia carbônica que 

pode ser ramificada, linear ou estruturas cíclicas. Já a parte polar é caracterizada pela 

concentração de carga, formando um polo positivo ou negativo a depender do tipo da carga. O 

surfactante que apresenta carga negativa é definido como tipo aniônico, conforme Figura 12. 

Quando apresenta a carga positiva é classificado como catiônico, conforme Figura 13 

(DALTIN, 2011).  
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Figura 12 - Modelo esquemático de uma molécula do dodecanoato de sódio 

 

Fonte: Daltin (2011, p. 13). 

 

Figura 13 - Modelo esquemático de uma molécula de um sal quaternário de amina graxa 

 

Fonte: Daltin (2011, p. 13). 

 

Diversos surfactantes não iônicos são utilizados em interfaces óleo-água. A proporção 

lipofílica da molécula se solubilizará na fase óleo e a porção hidrofílica será solúvel na fase 

aquosa. Há dois fatores que definem a aplicabilidade de uma tensoativo para esta função; a 

identidade química das cadeias químicas e o número HLB (DARLEY; GRAY, 1988). 

Define-se HLB como um balanço quantitativo das propriedades hidrofílicas e lipofílicas 

de uma molécula em solução (DALTIN, 2011). Como regra geral, quanto maior o HLB mais 

solúvel é o tensoativo na fase aquosa (DARLEY; GRAY, 1988). 

A Tabela 9 apresenta uma relação entre a faixa de HLB dos tensoativos analisados e 

suas possíveis aplicações. 
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Tabela 9 - Indicações de aplicações dos tensoativos de acordo com a faixa de HLB 

Faixa de HLB Aplicação mais comum 

3-6 Emulsionante de água em óleo 

7-9 Umectante 

8-14 Emulsionante de óleo em água 

9-13 Detergente 

10-13 Solubilizante 

Acima de 12 Dispersante de sólido em água 

Fonte: Daltin (2011, p. 243). 

 

2.9.2.1 Emulsões 

 

 A tensão superficial entre óleo e água é muita elevada, portanto mesmo empregando 

uma forte agitação mecânica as duas fases no fim do processo se separam, obtendo-se por 

consequência uma menor área interfacial possível. O emprego de surfactantes permite a 

dispersão de pequenas gotículas de um líquido em outro líquido (DARLEY e GRAY, 1988). 

Quando a água é a fase contínua e o óleo a fase dispersa por definição obtém-se uma 

emulsão. Caso o óleo seja a fase contínua e a água esteja dispersa nele tem-se por definição 

uma emulsão inversa (DARLEY e GRAY, 1988). 

O emulsificante adsorve sobre a interface óleo/água, formando-se uma camada em torno 

das gotículas. Esta camada age como uma barreira, evitando que as gotículas coalesçam quando 

colidem durante a agitação do fluido (DARLEY e GRAY, 1988). 

Pode-se citar também como fatores que auxiliam na estabilidade da emulsão: a 

viscosidade, a temperatura e a presença de cargas nas gotículas. As cargas geram efeitos 

eletrostáticos de repulsão, as quais favorecem a estabilização da emulsão. O aumento da 

viscosidade aumenta a estabilidade das emulsões pela redução do número de colisões das 

gotículas e a redução da temperatura reduz o número de colisões (DARLEY e GRAY, 1988). 

O fenômeno de coalescência das gotículas também pode ser evitado com a utilização de 

emulsificantes mecânicos, como partículas sólidas, argilas e materiais coloidais. Uma camada 

destas partículas em torno das gotículas favorece a estabilidade da emulsão (DARLEY e 

GRAY, 1988). 
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2.9.2.1.1 Agentes óleo-molhantes 

 

Pode-se definir molhabilidade como o quanto uma gota de um determinado líquido se 

espalha sobre uma superfície. Quanto mais esférica a gota se apresentar sobre uma superfície 

maior é a sua tensão superficial. A molhabilidade dos compostos pode ser determinada pelo  

ângulo de contato de um líquido sobre uma superfície (DALTIN, 2011). A Figura 14 apresenta 

um modelo representativo do fenômeno de molhabilidade. 

 

Figura 14 - Forças em uma interface ar/água/Teflon 

 

Fonte: Caenn (2014, p. 304). 

 

Os principais produtos químicos utilizados como agentes óleo-molhantes são os 

compostos de nitrogênio com longas cadeias de hidrocarbonetos. Pode-se citar como exemplo 

cloreto de n-alquil diamina trimetileno Figura 15. Este composto comporta-se como 

emulsificante e agente óleo-molhante. A cadeia orgânica dissolve-se na fase óleo e o nitrogênio 

estende-se na fase aquosa. Devido ao fato de muitos metais e superfícies minerais apresentarem 

cargas negativas, as gotículas de óleo são atraídas para sua superfície, depositando-se como 

uma película (DARLEY; GRAY, 1988). 

 

Figura 15 - Cloreto de n-alquil diamina trimetileno 

 

Fonte: Darley (1988, p. 333). 
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Os fluidos de perfuração possuem em sua composição diversos tipos de tensoativos 

utilizados em funções distintas como emulsificantes, agentes de molhabilidade e 

antiespumantes (DARLEY e GRAY, 1988). 

Os agentes molhantes são adicionados a fluidos de perfuração à base de óleo para evitar 

a molhabilidade, pela fase aquosa, das partículas sólidas presentes como a baritina e sólidos 

perfurados. Também é utilizado para reduzir o torque e inibir fenômenos de corrosão na coluna 

de perfuração (DARLEY e GRAY, 1988). 

Argilas e muitas rochas apresentam superfícies negativamente carregadas. Surfactantes 

catiônicos podem adsorver fortemente sobre estas partículas. Quando isto acontece é possível 

promover uma inversão da molhabilidade das partículas durante o processo de perfuração 

(DARLEY e GRAY, 1988). 

 

2.10 Influência da contaminação de fluido de perfuração à base de óleo sobre as 

propriedades físicas da pasta de cimento 

 

Menos de 10% de contaminação de fluido de perfuração à base de óleo é suficiente para 

comprometer drasticamente as propriedades da pasta de cimento como a consistência e  a 

resistência à compressão (HARDER et al., 1992). 

Fluidos não-aquosos conforme sua composição química podem apresentar impacto 

sobre o desempenho da pasta de cimento. Isto pode ocorrer caso a pasta de cimento e o fluido 

de perfuração sofram uma mistura durante a operação de cimentação. Quanto maior a 

contaminação da pasta de cimento maiores são os danos as propriedades do cimento (HARDER 

et al., 1993). 

O tipo de base óleo, bem como o tipo de surfactante componente do fluido de perfuração 

também são fatores determinantes sobre a resistência mecânica da pasta de cimento após 24 

horas de cura (HARDER, CARPENTER, et al., 1993). 

A indústria de petróleo desenvolveu a utilização de colchões espaçadores compostos 

por surfactantes hidrofílicos como forma de minimizar os impactos causados por uma mistura 

indesejada de fluido de perfuração não-aquoso e uma pasta de cimento durante a operação de 

cimentação (HARDER et al., 1992). 

A presença de produtos orgânicos podem interferir no desenvolvimento e crescimento 

dos produtos hidratados, influenciando desta forma os processos e taxas de hidratação dos 

compostos de cimento (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 
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Emulsificantes quando em contato com cimento possuem propriedades retardantes. O 

efeito retardante é diretamente proporcional à concentração de emulsificante. A presença de 

emulsificante em contato com o cimento modifica a taxa de hidratação, o tempo de pega e o 

conteúdo de hidróxido de cálcio presente neste cimento (TAN, OUYANG, et al., 2013). 

As principais propriedades físicas e químicas dos surfactantes utilizados como 

solubilidade, viscosidade, comprimento da cadeia orgânica, polaridade e grupo funcional 

possuem influenciam sobre o tempo de pega do cimento (TAN et al., 2013). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Preparação e Caracterização do fluido de perfuração 

 

O fluido de perfuração não-aquoso com agente umectante (FP) e o fluido de perfuração 

sem o agente umectante (FPSA), de composições químicas descritas na Tabela 10, foram 

preparados e caracterizados conforme normas específicas API 13 B2 (13B-2, 2012). Pode-se 

justificar a preparação destes dois fluidos, com e sem o agente umectante, devido à forte 

interação que é esperada entre este componente químico e as partículas do cimento, pois a 

função do agente umectante é inverter a molhabilidade de partículas sólidas incorporadas ao 

fluido de perfuração, tornando-as molháveis pela fase não-aquosa. Determinou-se peso 

específico, estabilidade elétrica, percentual de sólidos, razão óleo/água e filtrado. 

 

Tabela 10 – Composição química do fluido de perfuração à base de óleo 

Aditivo Função Concentração FP Concentração FPSA 

n-parafina Fase contínua 0,57 bbl/bbl 0,57 bbl/bbl 

Emulsificante primário Emulsificante 9,0 lb/bbl 9,0 lb/bbl 

Cal hidratada Saponificante 5,0 lb/bbl 5,0 lb/bbl 

Solução saturada de NaCl Fase emulsionada 0,34 bbl/bbl 0,34 bbl/bbl 

Redutor de filtrado Controlador de filtrado 1,0 lb/bbl 1,0 lb/bbl 

Argila Organofílica Viscosificante 4,0 lb/bbl 4,0 lb/bbl 

Modificador reológico Viscosificante 2,0 lb/bbl 2,0 lb/bbl 

Agente Umectante Agente óleo molhante 2,0 lb/bbl 0,0 lb/bbl 

Baritina Adensante 150 lb/bbl 150 lb/bbl 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

3.1.1 Preparação dos fluidos de perfuração não-aquoso 

 

3.1.1.1 Materiais e equipamentos 

 

 Agitador Hamilton Beach 

 Balança de precisão 0,01 g 

 Espátula 

 Pipeta de 5 ml 
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 Vidro relógio 

 Proveta 1000 ml 

 Proveta 100 ml 

 

Procedimento 

 

Para a preparação dos fluidos de perfuração utilizou-se o agitador Hamilton Beach 

conforme Figura 16. Pesou-se previamente na balança de precisão os componentes sólidos com 

o auxílio do vidro relógio, a n-parafina e a salmoura de NaCl foram medidas com o auxílio da 

proveta de 1000 ml, os demais componentes líquidos foram pesados diretamente no copo do 

agitador na balança de precisão. Os produtos foram adicionados conforme a seguinte sequência: 

 

1) Adicionou-se metade do volume de n-parafina ao copo do Hamilton Beach. 

2) Adicionou-se o emulsificante primário e agitou-se a mistura. 

3) Adicionou-se metade da cal hidratada e agitou-se a mistura. 

4) Em seguida, adicionou-se a solução saturada de NaCl e agitou-se a mistura. 

5) Adicionou-se a massa restante de cal hidratada e agitou-se a mistura. 

6) Em seguida, um de cada vez, adicionou-se o redutor de filtrado, a argila organofílica, o 

modificador reológico, o agente umectante e por último a baritina e agitou-se sempre 

após a adição de cada componente. 
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Figura 16 – Agitador Hamilton Beach 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

O processo de agitação foi realizado na máxima rotação possível permitida pelo 

equipamento e o tempo de agitação foi de dez minutos para cada componente sólido e para a 

salmoura de NaCl e 5 minutos para os demais componentes líquidos. A diferença de fabricação 

entre os fluidos FP e FPSA é que neste último não foi adicionado o agente umectante. 

 

3.1.2 Determinação do peso específico 

 

Utilizou-se a balança densimétrica pressurizada Fann modelo 141, Figura 17, conforme 

procedimento API-13B-2 2005. O peso específico está diretamente relacionado com a 

segurança operacional de um poço durante sua perfuração, pois o peso específico do fluido 

estabelece o valor da pressão hidrostática exercida sobre a formação. Caso, esta pressão 

hidrostática esteja abaixo da pressão de poros da formação é possível ocorrer a entrada de um 

influxo (kick) no poço.  
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Figura 17 - Balança Densimétrica Pressurizada Fann Modelo 141 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

3.1.3 Determinação da estabilidade elétrica 

 

A medida da estabilidade elétrica de um fluido de perfuração foi utilizada para avaliar 

a estabilidade da emulsão e sua capacidade óleo-molhante. A estabilidade elétrica foi realizada 

aplicando-se uma voltagem progressiva através de um par de eletrodos imersos no fluido de 

perfuração utilizando-se um Medidor de Estabilidade Elétrica de emulsões Fann conforme 

procedimento API-13B-2 2005. Os processos de cisalhamento ao qual o fluido foi submetido e 

sua composição química interferem nos resultados da estabilidade elétrica. Altos valores de 

estabilidade elétrica significam que a emulsão apresenta uma alta estabilidade (GROWCOCK 

et al., 2013). Para as análises dos fluidos utilizados neste trabalho, FP e FPSA, foi esperado 

obter valores elevados pois estes fluidos foram fabricados utilizando altas taxas de cisalhamento 

e possuíam em sua composição uma elevada concentração de emulsificante primário 

(GROWCOCK et al., 2013). 

 

3.1.3.1 Equipamentos e reagentes 

 

 Medidor de estabilidade elétrica de emulsões Fann Modelo 23D 

 Béquer plástico de 500 ml. 
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3.1.4 Determinação da salinidade da fase aquosa 

 

A salinidade da fase aquosa do fluido de perfuração apresenta fundamental importância, 

pois a presença de sais na pasta de cimento podem modificar os processos e fenômenos de 

hidratação (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

3.1.4.1 Equipamentos e reagentes 

 

 Solução de nitrato de prata 0,282 N 

 Solução indicadora de cromato de potássio a 5% 

 Ácido sulfúrico 0,1N 

 Indicador de fenolftaleína 1% em solução alcoólica 

 Pipetas de 1, 5 e 10 ml. 

 Proveta de 50 ml 

 Erlenmeyer de 250 ml 

 

3.1.5 Determinação do percentual de água, óleo, sólidos e razão óleo/água 

 

A determinação do percentual de sólidos e a razão óleo/água foi realizada através do 

equipamento Kit retorta API (Figura 18) conforme procedimento API-13B-2 2005. Esta análise 

é utilizada na indústria para avaliar a eficiência do sistema de controle de sólidos, pois valores 

crescentes de percentuais de sólidos são um indicativo de que o sistema de controle sólidos está 

ineficiente, e também porque confirmou-se a razão óleo/água das amostras conforme calculado. 
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Figura 18 - Kit retorta API 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

3.1.6 Teste do filtrado 

 

Determinou-se o filtrado com o Filtro Prensa HPHT conforme Figura 19. Sendo o fluido 

de perfuração submetido a um diferencial de pressão de 500 psi por 30 minutos e o volume de 

filtrado anotado. O procedimento de medida do filtrado foi realizado conforme normas API-

13B-2 2005.  
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Figura 19 - Filtro Prensa HPHT 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

O teste de filtrado é utilizado para indicar a qualidade das propriedades das paredes do 

poço e a filtração do fluido. Torna-se extremamente importante quando perfuramos formações 

com alta permeabilidade, que podem produzir um reboco muito espesso, o que pode ocasionar 

prisões da coluna. Outro fator importante do teste de filtrado é que emulsões estáveis 

apresentam apenas óleo no filtrado gerado após o teste (CAMPOS, 2005). 

Devido à presença de controlador de filtrado na composição dos fluidos fabricados neste 

trabalho é possível se esperar que os fluidos de perfuração analisados apresentem baixos valores 

de filtrado. 

 

3.1.6.1 Materiais e equipamentos 

 

 Jaqueta de aquecimento do filtro prensa HPHT Series 387 

 Célula inox para alta pressão 

 Termômetro metálico 0 a 550 F Faan N7901 

 Regulador de pressão superior 
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 Regulador de contra pressão 

 Papel de filtro HPHT (Whatman 50) de diâmetro 2,5 pol. 

 Proveta graduada 10 ou 25 ml. 

 Cronômetro digital 

 Fonte de alta pressão (CO2 ou N2) 

 Chave de broca 1/4” 

 Chave Allen 3/16” 

 

3.2 Preparação da Pasta de cimento Portland Padrão (PP) 

 

Foi utilizado na preparação da pasta o cimento Portland classe G especial e aditivos 

químicos utilizados na indústria da cimentação de poços. A pasta de cimento de densidade 15 

lb/gal foi projetada para uma cimentação primária de um revestimento de 9 5/8”, profundidade 

de 765 m e gradiente geotérmico de 1,78 F/100ft. Utilizou-se este projeto de cimentação devido 

a disponibilidade de reagentes químicos e a possibilidade de correlacionar os resultados obtidos 

com operações reais em poços na região de Mossoró/RN em trabalhos posteriores. A pasta de 

cimento foi preparada em um misturador Chandler de palhetas conforme API Spec 10 A (10A, 

2004). A Tabela 11 contém os componentes da pasta de cimento e suas respectivas 

concentrações. 

 

Tabela 11 – Composição da Pasta de Cimento Portland Padrão (PP) 

Composição Peso (g) 

Peso de cimento 700,34 

Água 370,83 

Antiespumante 0,40 

Dispersante 2,10 

Controlador de filtrado 4,20 

Retardante 1,15 

Fonte: (SOARES, 2014a) 
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3.2.1 Procedimento de Preparação da Pasta de cimento Padrão 

 

3.2.1.1 Materiais e equipamentos 

 

 Béquer de 500 ml. 

 Espátula meia-cânula 

 Bastão de vidro 

 Seringa, pipeta e frasco dosador 

 Colher para pesagem de cimento 

 Caneca com alça de aproximadamente 1 litro para pesagem de cimento 

 Funil de colo curto 

 Frasco plástico de boca larga 

 Misturador Chandler Modelo 3060 

 

Procedimento 

 

Realizou-se o cálculo de pasta, procedimento de Cálculo de pasta API Spec 10A, de 

modo a ser obtido 600 cm3 de pasta de cimento. Pesou-se cada aditivo separadamente em 

recipientes distintos. No caso, de aditivos líquidos adotou-se o fator de conversão de um galão 

por pé cúbico como equivalente a 0,0888 ml por grama de cimento. Após a pesagem da água 

no Misturador de Palheta, Figura 20, procedeu-se a adição de cada componente conforme a 

ordem de mistura da composição sob rotação de 4000 rpm. Os aditivos foram adicionados 

próximo do vórtice, ou o centro da jarra. Após a adição dos aditivos, pesou-se o cimento, 

mantendo este último devidamente protegido de hidratação por meio de um filme plástico. 

Adicionou-se o cimento, por meio de um funil pela abertura central do agitador com agitação 

de 4000 rpm, durante o intervalo de tempo de 15 segundos. Após isto, agitou-se a pasta a 12000 

rpm por 35 segundos. 
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Figura 20 – Misturador de Palheta com controlador de velocidade. 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

3.3 O Teste de Compatibilidade 

 

Compatibilidade é a propriedade de dois ou mais fluidos quando misturados em 

diferentes proporções não apresentarem reações químicas ou físicas indesejáveis (CAMPOS, 

2005). Realizou-se o teste de compatibilidade entre a pasta de cimento padrão e cada fluido de 

perfuração formulado, FP e FPSA, conforme a norma API Spec 10A (10A, 2004) com o 

objetivo de determinar se estes fluidos são compatíveis.  

 

3.3.1 Preparação das misturas de fluidos para a realização dos testes 

 

3.3.1.1 Materiais e equipamentos 

 

 Misturador Hamilton Beach 

 Medidor de estabilidade elétrica de emulsões 

 Béquer de 500 ml 

 Espátula 
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 Proveta 600 ml 

 

Procedimento 

 

A preparação dos fluidos de perfuração não-aquoso FP e FPSA realizou-se conforme 

item 3.1.1. Os fluidos de perfuração foram antes da mistura cisalhados por 15 minutos no 

agitador Hamilton Beach a fim de assegurar que a amostra estivesse homogênea durante o teste 

de compatibilidade. A pasta de cimento padrão foi preparada conforme item 3.2. Cada pasta de 

cimento padrão foi mistura com os fluidos FP e FPSA conforme proporções na Tabela 12. Esta 

última apresenta a denominação das amostras obtidas após a mistura e as respectivas razões de 

PP/FP e PP/FPSA. Sendo os volumes, de pasta e fluidos de perfuração, medidos em uma 

proveta plástica de 600 ml e misturadas em um béquer plástico de 500 ml com auxílio de uma 

espátula até que a mistura se tornasse homogênea. 

As amostras preparadas com FPSA apresentam as siglas SA após a sigla da amostra, 

que significa sem agente molhante na composição do fluido de perfuração não-aquoso. O teste 

de compatibilidade compreende os testes de reologia, resistência mecânica, filtrado e tempo de 

espessamento. Porém, não realizou-se o teste de filtrado e acrescentou-se o teste de estabilidade. 

 

Tabela 12 – Composição das amostras preparadas para análise do Teste de Compatibilidadade 

norma API Spec 10 

Amostra PP/FP (%) PP/FPSA (%)* 

M1 95/5 95/5 

M2 75/25 75/25 

M3 50/50 50/50 

M4 25/75 25/75 

M5 5/95 5/95 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

3.3.2 Reologia 

 

O objetivo do teste de reologia é determinar os parâmetros reológicos de acordo com o 

modelo adotado para o fluido analisado. Caso seja usado o modelo de Bingham determina-se a 

viscosidade plástica (VP) e o limite de escoamento (LE), se for utilizado o modelo de potência 

determina-se o índice de comportamento de fluxo (n) e o índice de consistência (K). É possível 

também determinar a força gel do fluido: o Gel inicial (Gi) e o Gel final (Gf). O equipamento 
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utilizado para realizar o teste foi um viscosímetro Chandler Figura 21 (CAMPOS, 2005). O 

teste foi realizado conforme procedimento API Spec 10A. 

 

Figura 21 – Viscosímetro 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

Para qualificar as propriedades reológicas da pasta de cimento conforme API Spec 10A 

é realizado a razão entre as leituras ascendentes e descendentes para cada velocidade medida 

no viscosímetro. Se a razão se aproximar de 1 significa que a pasta não apresenta sedimentação 

e que suas propriedades são independentes do tempo. Do contrário, caso a razão das leituras 

apresente valor acima de 1 indica sedimentação e quando a maioria dos valores é inferior a 1 é 

indicativo do fenômeno de gelificação (CAMPOS, 2005). 

Para o cálculo dos parâmetros viscosidade plástica (VP) e limite de escoamento (LE) 

obtidos pelo modelo de Bingham utilizou-se o método de regressão linear para calcular a média 

das leituras para as velocidades superiores a 6 rpm. Em seguida, determinou-se o coeficiente 

linear A (LE) e o coeficiente angular B (VP) da equação 11 (CAMPOS, 2005): 

 

𝜏 = 𝐿𝐸 + 𝑉𝑃𝛾 (11) 
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Foi utilizado a tensão de cisalhamento em lbf/100pés2 e a taxa de deformação em s-1, os 

parâmetros reológicos, viscosidade plástica e limite de escoamento foram obtidos nas unidades 

de campo conforme equações 12 e 13 (CAMPOS, 2005). 

 

𝑉𝑃(𝑐𝑃) = 478,8𝑥𝐵 (12) 

 

𝐿𝐸 (
𝑙𝑏𝑓

100
𝑝é𝑠2) = 𝐴 

(13) 

 

Para o modelo de potência conforme equação 14, determinou-se o coeficiente linear A 

e o coeficiente angular B utilizando-se a escala logarítmica conforme equação 15. O índice de 

comportamento é o ângulo de inclinação B e o índice de consistência em unidades (lbf sn/pés2) 

foi calculado pela equação 16 (CAMPOS, 2005). 

 

𝜏 = 𝑘𝑥𝛾𝑛 (14) 

 

𝑙𝑜𝑔 𝜏 =  𝑙𝑜𝑔 𝑘 +  𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝛾 (15) 

 

𝑘 (𝑙𝑏𝑓𝑠𝑛/𝑝𝑒𝑠2)  =  0,01 𝑥 10𝐴 (16) 

 

Para a escolha de qual modelo mais adequado utilizou-se o índice de correlação (r), 

sendo escolhido aquele que mais se aproximar de 1, porém caso a diferença entre os índices de 

correlação dos dois modelos fosse inferior a 0,05, adotaria-se o modelo de potência (CAMPOS, 

2005). 

Para as misturas obtidas foi esperado que após a mistura dos fluidos de perfuração, FP 

e FPSA, com a pasta de cimento padrão ocorresse uma tendência a prevalecer o modelo de 

potência pois os fluidos de perfuração em geral apresentam este comportamento reológico 

(MACHADO, 2002). 

 

3.3.2.1 Materiais e equipamentos 

 

 Viscosímetro Chandler Modelo 3500 

 Copo térmico 

 Termômetro 
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 Cronômetro digital 

 Consistômetro atmosférico Chandler Modelo 1200 

 

Procedimento 

 

Antes de realizar a preparação das misturas conforme item 3.3.1, homogeneizou-se os 

fluidos a serem misturados em um consistômetro atmosférico na temperatura do teste 46 ᵒC. 

Após ser atingida as condições desejadas, manteve-se o condicionamento por um período de 15 

minutos. 

O copo térmico com o conjunto rotor-cilindro foi aquecido previamente na temperatura 

de circulação de poço (BHCT) de 46 ᵒC. Verteu-se cada mistura no copo térmico, com o rotor 

ligado a 3 rpm, levantou-se o copo térmico até que o nível da mistura coincidisse com a linha 

do indicador no rotor. A leitura inicial correspondente a 3 rpm foi lida após 10 segundos de 

agitação. Em seguida realizou-se as leituras a 6 rpm, 30 rpm, 60 rpm, 100 rpm, 200 rpm e 300 

rpm. Em seguida, realizou-se as leituras no sentido decrescente até a leitura de 3 rpm. O tempo 

entre cada leitura foi de 10 segundos. Leu-se o valor no mostrador do equipamento sempre antes 

de se fazer a mudança de rotação. 

Após estas leituras, realizou-se o recondicionamento das misturas por 1 minuto a 300 

rpm para a determinação da força gel. Desligou-se o viscosímetro por 10 segundos, ajustou-se 

o equipamento para a rotação de 3 rpm. Registrou-se a máxima deflexão observada após o início 

da rotação de 3 rpm, este valor correspondeu ao Gel inicial. Em seguida, desligou-se o 

equipamento por 10 minutos. Após este intervalo de tempo, reiniciou-se a rotação a 3 rpm e 

observou-se a máxima deflexão, este valor correspondeu ao Gel final. 

 

3.3.3 Estabilidade 

 

O ensaio de estabilidade tem por objetivo avaliar a segregação da pasta de cimento em 

condições de poço. Após a preparação das misturas obtidas conforme item 3.3.1, selecionou-se 

as amostras M1, M1SA, M2 e M2SA. Não realizou-se os testes das demais misturas, M3, 

M3SA, M4, M4SA, M5 e M5SA, pois conforme preparação de corpos de prova do teste de 

resistência à compressão esses não apresentaram resistência mecânica suficiente. 
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3.3.3.1 Materiais e equipamentos 

 

 Cilindro bipartido de 203 mm de comprimento e diâmetro interno de 25 mm 

 Banho termostático Nova ética Modelo 521/2DE 

 Misturador de palheta 

 Balança com precisão de 0,01 g Tecnal Mark 4100 

 Suporte, garra e fio de nylon. 

 Arco de serra 

 Seringa com precisão de 1 ml 

 Espátula 

 Consistômetro atmosférico Chandler Modelo 1200 

 

Procedimento 

 

Após a preparação das misturas, as pastas foram homogeneizadas em um consistômetro 

atmosférico Chandler, Figura 22, durante 20 minutos na temperatura 46 ᵒC (BHCT). Em 

seguida, as pastas foram vertidas em um tubo decantador, Figura 23, previamente engraxado e 

aquecido na temperatura de circulação 46 ᵒC (BHCT). 
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Figura 22 – Consistômetro atmosférico 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

No momento que as misturas foram vertidas no tubo decantador foram dadas leves 

pancadas no interior com um bastão de vidro com o objetivo de eliminar as bolhas de ar que 

pudessem estar trapeadas. Em seguida, foi completado o volume até que transbordasse o 

recipiente.  
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Figura 23 – Tubo decantador 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

Após isto, no tubo decantador foi enroscado a tampa superior do tubo e posicionado na 

vertical em um banho termostático ajustado para a temperatura de fundo de poço estática 

(BHST) de 49 ᵒC. O banho termostático foi desligado 1 hora e 45 minutos antes de completar 

24 horas de cura. Após 24 horas de cura, o tubo decantador foi retirado do banho e levado para 

uma pia e resfriado em água corrente por 5 minutos.  

Levou-se o tubo decantador para um torno e desenroscou-se a tampa superior. Com o 

auxílio de um papel absorvente retirou-se fluidos no topo do tubo. Com uma seringa injetou-se 

um volume (medido em cm3) de água até completar o volume total do cilindro. Esse volume 

foi convertido em comprimento utilizando o volume medido na equação 17. Este comprimento 

é denominado de rebaixamento de topo (CAMPOS, 2005). 

 

𝑅𝑒𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑝𝑜 (𝑚𝑚) = 𝑉𝑅 (𝑐𝑚3)𝑥2,037 (17) 

 

Em seguida, desenroscou-se a tampa inferior e a seguir os parafusos de vedação das 

duas meias-calhas e retirado o cilindro de pasta endurecida do tubo. Lavou-se a amostra em 

água corrente e em seguida colocou-se imersa, na posição horizontal, em água em um 

recipiente. Após isto, os corpos cilíndricos foram cortados em 4 partes iguais, identificando-se 
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as seções da seguinte maneira: topo (I), intermediárias (II e III) e fundo (IV) e colocadas de 

volta imersas na água. Em seguida, as seções das amostras foram deixadas imersas em repouso 

por 30 minutos.  

Encheu-se um béquer parcialmente com água, colocou-se em uma balança e tarou-se a 

balança. Retirou-se cada seção do banho de água e secou-se com um papel absorvente. Com o 

auxílio de um fio preso a um suporte com garra, cada seção foi imergida neste béquer, sem 

encostar nas paredes ou no fundo do recipiente. Esta pesagem é registrada como Peso da seção 

na água. Em seguida, cada seção foi abaixada até o fundo do béquer, de maneira que o fio não 

permanecesse tensionado. Este peso foi registrado como Peso da seção no ar. Este procedimento 

foi realizado com todas as seções. 

Após as pesagens foi determinado a densidade de cada seção através da equação 18 

(CAMPOS, 2005). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑆𝑒çã𝑜 (𝑙𝑏/𝑔𝑎𝑙)  =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑆𝑒çã𝑜 𝑛𝑜 𝐴𝑟

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑆𝑒çã𝑜 𝑛𝑎 Á𝑔𝑢𝑎
𝑥 8,33 

(18) 

 

A estabilidade de uma pasta de cimento depende de vários fatores como a viscosidade 

e o fator água-cimento. A contaminação de uma pasta de cimento com um fluido de perfuração 

não-aquoso pode apresentar reações entre os produtos químicos presentes no fluido de 

perfuração e na pasta de cimento (PENG; JACOBSEN, 2013). Desta forma, estas reações 

podem modificar o comportamento reológico da pasta de cimento apresentando influência 

sobre a estabilidade da pasta contaminada. 

 

3.3.4 Resistência mecânica 

 

O teste de resistência à compressão foi utilizado para medir a resistência mecânica das 

pastas endurecidas obtidas no teste de compatibilidade, sendo realizados o teste com as 

amostras: M1, M1SA, M2, M2SA, M3 e M3SA. Não realizou-se testes com as amostras, M4, 

M4SA, M5 e M5SA porque estas não desenvolveram resistência mecânica suficiente para a 

realização dos ensaios de compressão.  

 

3.3.4.1 Materiais e equipamentos 

 

 Moldes cúbicos de 50,8 mm de aresta 
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 Banho termostático 

 Bastão de vidro 

 Espátula metálica 

 Paquímetro Mitutoyo 

 Prensa hidráulica Shimadzu AG-I 

 

Procedimento 

 

Preparou-se as misturas conforme item 3.1.1, em seguida verteu-se as amostras em 

moldes plásticos cúbicos de 5 cm de aresta, em duas camadas com alturas aproximadamente 

iguais. Imediatamente após ser vertida a primeira camada, a mistura foi homogeneizada com a 

ajuda de um bastão de vidro, aplicando-se 25 golpes sobre a camada, sem tocar o fundo do 

molde. Em seguida, o molde foi enchido até completar a segunda camada. Sendo repetido o 

procedimento de homogeneização realizado com a primeira camada. Para cada mistura testada 

foi gerada três amostras iguais (CAMPOS, 2005).  

Colocou-se as misturas nos moldes, as amostras foram imersas em um banho 

termostático na temperatura de fundo de poço estática (BHST) de 49 ᵒC por 24 horas. Os corpos 

foram desmoldados 45 minutos antes do teste de ruptura, resfriando-se estes por 

aproximadamente 35 minutos. Em seguida, os corpos desmoldados foram secos com papel 

absorvente, mediu-se as dimensões, altura, largura e comprimento, dos corpos de prova com o 

auxílio de um paquímetro. Os ensaios de compressão foram realizados em uma prensa 

hidráulica modelo Shimadzu AG-I (Figura 24). 
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Figura 24 – Prensa hidráulica 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

O valor da resistência à compressão de cada corpo-de-prova foi obtido dividindo-se a 

carga de ruptura pela área da seção transversal. O fator de conversão utilizado foi de 1 MPa 

equivale a 145,0377439 psi. 

Conforme a pasta de cimento fosse contaminada com fluido de perfuração não-aquoso 

foi possível estimar que haveria uma redução da resistência pois há uma redução do volume de 

cimento, consequentemente uma redução da formação de compostos de hidratados de cimento. 

 

3.3.5 Tempo de espessamento 

 

Este teste permitiu a determinação do período de tempo que as pastas de cimento M1, 

M1SA, M2 e M2SA atingiram 100 unidades Bearden (Uc) em condição dinâmica sob pressão 

e temperatura pré-estabelecidas. Sendo determinado o tempo de espessamento, o tempo de 

bombeabilidade e a bombeabilidade da mistura analisada. 

O tempo de espessamento (TE), que consiste no tempo decorrido, em horas e minutos, 

desde o início da aplicação de pressão e temperatura no consistômetro até a obtenção da 

voltagem equivalente a 100 Uc. O tempo de bombeabilidade consiste no tempo, em horas e 

minutos, necessário para que a pasta de cimento atinja 50 Uc. A bombeabilidade é a 

consistência da pasta de cimento a 0%, 25%, 50% e 75% do tempo de espessamento (TE), estes 

dados são obtidos no gráfico Unidades de Consistência em função do tempo, gerado durante o 

ensaio (CAMPOS, 2005). 
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Uma pasta de cimento contaminada com fluido de perfuração não-aquoso pode 

apresentar comportamentos imprevisíveis (HARDER et al., 1992, 1993). Desta forma, foram 

escolhidas as menores concentrações M1, M1SA, M2 e M2SA para a realização dos testes, pois 

seria possível perceber o quanto mesmo uma pequena contaminação da pasta de cimento 

implicaria nas propriedades da pasta de cimento durante a operação de cimentação. 

Durante uma operação de cimentação, é necessário que a pasta de cimento apresente um 

comportamento conforme previsto pelo teste de espessamento, pois do contrário caso ocorra 

uma pega prematura da pasta a operação pode ser finalizada antes do previsto, devido não ser 

possível mais bombear a pasta para o poço. Ou do contrário, caso a pasta apresenta um 

retardamento do tempo de pega pode implicar em problemas operacionais futuros. 

 

3.3.5.1 Materiais e equipamentos 

 

 Consistômetro pressurizado Chandler Modelo 8040 D10 conforme norma NBR 

9829/93. Este equipamento contém um cilindro rotatório com um sistema de 

eixo e palheta e um potenciômetro conforme Figuras 25 e 26. 

 

Figura 25 – Consistômetro pressurizado utilizado nos testes de espessamento 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 
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Figura 26 – Célula de um Consistômetro Pressurizado e potenciômetro 

 
Fonte: (SOARES, 2014b) 

 

Procedimento 

 

Lubrificou-se com graxa as partes rosqueadas do cilindro e seus acessórios. Montou-se 

a célula para receber a pasta de cimento. Preparou-se cada mistura analisada conforme item 

3.1.1. Com a célula montada, verteu-se a mistura, golpeando-se levemente com uma chave 

metálica a lateral do cilindro de forma a retirar o ar trapeado na mistura. Enroscou-se a tampa 

de fundo, colocou-se o plugue central. Ajustou-se o potenciômetro no eixo e levou-se o 

conjunto para a câmara do consistômetro. Fechou-se a câmara e iniciou-se os procedimentos de 

programação de temperatura e pressão. Após o término do teste, retirou-se e desmontou-se o 

cilindro para retirada da pasta de cimento. Os resultados obtidos foram armazenados no 

computador que faz interface com o consistômetro (CAMPOS, 2005). 

 

3.4 Caracterização das pastas de cimento contaminadas por raios X e microscopia 

eletrônica de varredura 

 

3.4.1 Preparação dos corpos de prova 

 

3.4.1.1 Materiais e equipamentos 

 

 Moldes cúbicos de plástico de 5 cm de aresta. 

 Banho termostático 

 Furadeira elétrica Bosch 400 W/ 1600 rpm 
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 Estufa 

 Vidro relógio 

 Gral e pistilo 

 

Procedimento 

 

As amostras PP, M1, M1SA, M2, M2SA foram curadas em banho termostático a 49 ᵒC 

por 24 horas. Utilizou-se corpos de prova cúbicos de 5 cm de aresta. Após o tempo de cura, as 

amostras foram retiradas do banho, desmoldadas e secas superficialmente com papel. Para a 

análise de difração de raios X, realizou-se furos nos corpos de prova, com uma perfuratriz 

manual Bosch, para obtenção de 50 g de cada amostra que foram submetidas a secagem em 

estufa a 100 ⁰C por 2 horas e reduzidas com gral e pistilo até a formação de um pó uniforme. 

Para a análise de microscopia eletrônica de varredura foram retirados fragmentos do corpo de 

prova, com dimensões aproximada de 2 mm, sendo submetidos à secagem em estufa a 100 ⁰C 

por 2 horas. 

 

3.4.2 Difração de raios X (DRX) 

 

As análises de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro Shimadzu 

XRD-7000, usando CuKα com radiação de 30 kv e 30 mA, na faixa 2θ de 10ᵒ a 80ᵒ em passos 

de 0,02ᵒ e velocidade de 2ᵒ/minuto. Os dados foram interpretados utilizando o banco de dados 

JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffraction Standards). A contaminação da pasta de 

cimento por surfactantes apresenta influência sobre o desenvolvimento de produtos hidratados 

como portlandita e etringita (ZHANG et al., 2001). Desta forma, foram analisadas as amostras 

M1, M1SA, M2 e M2SA e seus resultados comparados com a pasta padrão de cimento aditivada 

(PP). 

 

3.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Realizou-se as análises em um microscópio de varredura eletrônica com o equipamento 

Shimadzu SSX-550 SuperScan. As amostras analisadas, PP, M1, M1SA, M2 e M2SA, foram 

metalizadas com ouro. Utilizou-se uma aceleração de voltagem de 15.0 kv, distância de trabalho 

17 mm e detector de elétrons secundários. Os fluidos de perfuração não-aquoso à medida que 

aumenta a viscosidade do fluido e a concentração de partículas sólidas há uma tendência a 
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estabilização da emulsão (DARLEY; GRAY, 1988; CAENN et al., 2014). As análises de MEV 

após o período de hidratação inicial das amostras, 24 horas, têm por objetivo evidenciar a 

influência que o fluido de perfuração terá sobre o desenvolvimento dos principais produtos de 

hidratação do cimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do fluido de perfuração não-aquoso 

 

O fluido de perfuração não-aquoso de acordo com a Tabela 13, pode ser classificado 

como uma emulsão inversa porque apresentou 36,94% de teor de água, apresentou alta 

salinidade (LØKLINGHOLM, 2002), a estabilidade elétrica corresponde a concentração de 

emulsificante, razão óleo/água e seu peso específico (ALI et al., 1987), o percentual de sólidos 

está próximo ao limite máximo, 6-7%, indicado como regra geral para um fluido de perfuração 

(DARLEY; GRAY, 1988). O baixo valor obtido de filtrado está associado à presença do redutor 

de filtrado e ao alto percentual de sólidos (WILLIAMS; CANNON, 1938). 

 

Tabela 13 – Propriedades do fluido de perfuração a 46 ᵒC 

Propriedade FP FPSA 

Densidade 10 ppg 10 ppg 

Salinidade 150.000 mg/l 150.000 mg/l 

Estabilidade elétrica 561 V 561 V 

%Sólidos do fluido 8,02 8,02 

Razão O/A 63/37 63/37 

Filtrado 1 ml 1 ml 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

4.2 Reologia 

 

Foi realizado os testes de reologia com as misturas obtidas pelo teste de compatibilidade. 

As Figuras 27 e 28, apresentam as curvas de consistência das misturas obtidas de pasta de 

cimento padrão (PP) com o fluido de perfuração não-aquoso sem agente umectante (FPSA) e 

com o fluido de perfuração não-aquoso com agente umectante (FP), respectivamente. 
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Figura 27 - Curvas de consistência dos fluidos a 46 ᵒC com fluido FPSA 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Figura 28 - Curvas de consistência dos fluidos a 46 ᵒC com fluido FP 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 
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Apesar de apresentar-se como uma dispersão homogênea, a pasta de cimento 

contaminada com fluido contém partículas dispersas de polímeros, de argila organofílica e de 

surfactantes (DARLEY; GRAY, 1988), a presença destes compostos possui influência sobre o 

comportamento reológico da mistura obtida (VIKAN et al., 2007). 

As equações de fluxo laminar, cujo comportamento de fluxo está relacionado com as 

características de fluxo do fluido, estão baseadas nos seguintes modelos: newtoniano, plástico 

de Bingham e pseudoplástico. Entretanto, os fluidos de perfuração não se adaptam de forma 

perfeita a estes modelos (CAENN et al., 2014). 

As Tabelas 14, 15, 16 e 17 apresentam as equações geradas pelas curvas de consistência 

e os coeficientes de correlação das misturas obtidas nos testes de reologia. Sendo utilizados os 

modelos de Bingham e pseudoplástico para caracterizar o comportamento destas misturas. A 

Tabela 18 apresenta os resultados obtidos (VP, LE, n, K, Gi e Gf) pelos dois modelos utilizados. 

 

Tabela 14 - Equações das curvas de consistência das misturas obtidas a partir dos testes de 

reologia a 46 ᵒC (Modelo de Bingham) 

 M1SA M2SA M3SA M4SA M5SA 

Equação 
y = 0,4119x 

+ 36,598 

y = 0,4689x 

+ 108,94 

y = 0,1315x 

+ 13,313 

y = 0,2081x 

+ 21,386 

y = 0,5223x 

+ 47,332 

R2 0,9702 0,8924 0,9851 0,9779 0,9869 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

Tabela 15 – Equações das curvas de consistência das misturas obtidas a partir dos testes de 

reologia a 46 ᵒC (Modelo de Bingham) 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Equação 

y = 

0,2715x + 

27,629 

y = 

0,2561x + 

49,608 

y = 

0,0621x + 

4,5328 

y = 

0,2081x + 

21,386 

y = 

0,1816x + 

29,299 

R2 0,9851 0,9728 0,9864 0,9779 0,9654 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Tabela 16 - Equações das curvas de consistência das misturas obtidas a partir dos testes de 

reologia a 46 ᵒC (Modelo de Pseudoplástico) 

 M1SA M2SA M3SA M4SA M5SA 

Equação 
y = 

4,8991x0,6229 

y = 

26,712x0,4061 

y = 

2,7471x0,5239 

y = 

3,8574x0,5483 

y = 

8,7978x0,5577 

R2 0,9998 0,9973 0,9898 0,9977 0,9951 

Fonte: (SOARES, 2014a) 

 

Tabela 17 – Equações das curvas de consistência das misturas obtidas a partir dos testes de 

reologia a 46 ᵒC (Modelo de Pseudoplástico) 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Equação 
y = 

5,6654x0,5246 

y = 

15,09x0,3799 

y = 

0,7161x0,616 

y = 

3,8574x0,5483 

y = 

7,1526x0,4406 

R2 0,9911 0,9869 0,9958 0,9977 0,9958 

Fonte:(SOARES, 2014a) 

 

Tabela 18 – Parâmetros reológicos obtidos pelos modelos de Bingham e pseudoplástico a 46 

ᵒC 

Amostra n 
K (lbf. 

Sn/ pés2) 
VP (cp) 

LE (lbf/ 

100pés2)  

GI (lbf/ 

100pés2) 

GF (lbf/ 

100pés2)   

PP 0,56 0,0186 116,30 14,88 6 17 

M1 0,52 0,0567 130,02 27,63 11 28 

M2 0,38 0,1509 122,65 49,61 22 31 

M3 0,62 0,0072 29,75 4,53 10 18 

M4 0,55 0,0386 99,67 21,39 6 20 

M5 0,44 0,0715 86,96 29,30 4 16 

M1SA 0,62 0,0490 197,29 17,53 14 45 

M2SA 0,41 0,2671 224,54 108,94 34 44 

M3SA 0,52 0,0275 62,99 13,31 11 36 

M4SA 0,55 0,0386 99,67 21,39 14 39 

M5SA 0,56 47,33 250,15 47,33 12 51 

FPSA 0,56 0,0186 55,23 9,22 9 35 

FP 0,71 0,0086 59,07 8,26 3 13 

Fonte: (SOARES, 2014a) 
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Modelo de fluxo de Bingham 

 

A viscosidade plástica é o resultado do atrito entre as partículas dispersas e as moléculas 

do líquido dispersante (MACHADO, 2002). De acordo com a Figura 29, a viscosidade plástica 

das amostras contaminadas com FPSA elevou-se até 25% de contaminação, acima deste valor 

a mistura obtida apresentou redução de valores. Já as amostras contaminadas com FP 

apresentaram uma redução da viscosidade plástica. 

 

Figura 29 - Viscosidade plástica das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade com o FP 

com e sem agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Este fenômeno pode ser explicado pela ação dos surfactantes presentes no fluido de 

perfuração: o emulsificante primário e o agente umectante. Pois o emulsificante primário tem 

por função estabilizar a emulsão, mantendo as gotículas de água emulsionadas na fase óleo. E 

o agente umectante é responsável pela inversão da molhabilidade de partículas sólidas 

tornando-as molháveis pela fase óleo. 

Desta forma, à medida que aumenta a concentração de fluido de perfuração na pasta de 

cimento, as gotículas do fluido tornam-se menores e mais estáveis reduzindo o fenômeno de 

coalescência, reduzindo a viscosidade plástica das misturas obtidas. O agente umectante possui 

função secundária de emulsificante (DARLEY; GRAY, 1988), logo a pasta de cimento 
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contaminada com fluido FP apresenta uma redução mais acentuada de sua viscosidade plástica 

quando comparado com a pasta contaminada com FPSA, pois este agente além de favorecer a 

estabilização das gotículas de água na fase óleo possui o efeito combinado de inverter a 

molhabilidade das partículas do cimento e as demais partículas incorporadas pelo fluido de 

perfuração. As partículas após adsorvidas pelo agente umectante repelem-se devido o fenômeno 

de repulsão estérica. 

Acima de 50% tanto para as misturas com FPSA como FP houve um aumento da 

viscosidade plástica. Este fenômeno pode ser atribuído de que acima de 50% o fluido de 

perfuração torna-se elemento predominante na mistura, dessa forma as partículas de cimento 

comportam-se como contaminantes. Quando um fluido de perfuração não-aquoso é 

contaminado com partículas de cimento ocorre aumento de sua viscosidade plástica (WILSON, 

1951). 

 

Figura 30 - Limite de Escoamento das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade com o 

FP com e sem agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

O limite de escoamento, também denominado de componente eletroviscosa, é resultado 

das interações entre as partículas dispersas (MACHADO, 2002), semelhante ao comportamento 

da viscosidade plástica, a pasta de cimento contaminada com FP e FPSA apresentou um 

aumento até 25% de contaminação, ocorrendo uma inversão de comportamento acima deste 
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valor. O fenômeno observado no limite de escoamento corrobora com os resultados explicados 

para a viscosidade plástica.  

O limite de escoamento é sensível ao ambiente eletroquímico, logo alterações de cargas 

na superfície das partículas possuem influência sobre seu valor (CAENN et al., 2014). 

Conforme observado na Figura 30, o agente molhante a partir da concentração de 25% reduz 

bruscamente o limite de escoamento quando comparamos o efeito de sua presença nas amostras 

M2 e M2SA. 

 

Modelo de fluxo pseudoplástico 

 

Fluidos pseudoplásticos não possuem um limite de escoamento, suas curvas de 

consistência passam pela origem. Sistemas típicos de fluidos pseudoplástico são compostos por 

suspensões de polímeros de cadeia longa. A curva de consistência deste modelo de fluxo é 

descrita por uma equação empírica, equação 19, conhecida como lei de potência. Nesta equação 

K representa o índice de consistência, o qual indica a resistência do fluido diante do escoamento 

e n é o índice de correlação o qual representa o quanto o fluido se afasta do comportamento de 

um fluido newtoniano (n=1) (CAENN et al., 2014). 

 

𝜏 = 𝐾 (
𝑑𝑣

𝑑𝑟
)

𝑛

 
(19) 
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Figura 31 - Índice de comportamento (n) das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade 

com o FP com e sem agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

De acordo com a Figura 31, à medida que ocorre a contaminação da pasta de cimento 

com o FP ou o FPSA até 25% há uma redução do valor de n. Acima deste valor, ocorre um 

aumento do valor deste índice. Quando a concentração de fluidos de perfuração é inferior a 

25%, os surfactantes presentes não conseguem estabilizar as gotículas do fluido de perfuração 

na pasta de cimento, o fluido de perfuração sofre quebra de emulsão e age na pasta de cimento 

como um contaminante. Entretanto, de 25% até aproximadamente 75%, os fluidos FP e FPSA 

apresentam uma tendência a elevar o índice n, ou seja, os surfactantes aumentam sua 

concentração na mistura passando a estabilizar melhor a emulsão formada. Acima do valor de 

75% de fluido, ocorre novamente uma redução do valor de n porque nesta concentração o fluido 

de perfuração é majoritário e a pasta de cimento torna-se o fluido contaminante. 
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Figura 32 - Índice de consistência (k) das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade com 

o FP com e sem agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

O índice de consistência conforme Figura 32 está em concordância com os resultados 

obtidos para o índice de correlação (n), pois observou-se que até 25% de contaminação de FP 

houve o aumento dos valores de K e acima deste percentual ocorreu sua inversão. Conforme 

observado, o agente umectante possui forte interação química com a superfície das partículas 

do cimento, pois a amostra M2 apresentou uma redução abrupta com relação a amostra M2SA. 

 

4.3 Força gel 

 

A força gel é uma indicação da dificuldade que um fluido apresenta para reiniciar seu 

movimento após um determinado intervalo de tempo. Conforme Nelson 2006, o gel é uma 

medida da atração entre a parte fluida da pasta e suas partículas em condição estática. Cada vez 

que um fluido de perfuração é cisalhado e medido a intervalos de tempo cada vez maiores ocorre 

um aumento crescente das leituras obtidas até ser atingido um valor máximo, denomina-se este 

fenômeno de tixotropia (CAENN et al., 2014).   
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Figura 33 - Gel inicial das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade com o FP com e 

sem agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

A força gel inicial, ou seja, a deflexão máxima obtida após 10 segundos de repouso da 

pasta após ser cisalhada a 300 rpm, seria a melhor medida do limite de escoamento real de um 

fluido de perfuração (CAENN et al., 2014). A pasta de cimento desenvolveu um 

comportamento tixotrópico até 25% de contaminação conforme Figuras 33 e 34. 
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Figura 34 - Gel final das amostras obtidas pelo teste de compatibilidade com o FP com e sem 

agente molhante a 46 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Acima deste percentual, houve tendência a redução do gel inicial e final até valores 

similares ao fluido de perfuração. Os gráficos de gel inicial e final apresentaram uma diferença 

marcante entre as pastas contaminadas como FP e FPSA. O gel final apresentou este efeito de 

forma mais acentuada.  

Este fenômeno pode ser atribuído a adsorção do agente molhante na superfície das 

partículas presentes na mistura, sendo seu efeito maior no gel final devido o mesmo apresentar 

um tempo maior para interagir com os sólidos dispersos nas misturas. O agente molhante ao 

inverter a molhabilidade das partículas de cimento, retardou o desenvolvimento dos produtos 

de hidratação.  

Deste modo, um maior volume de água ficou disponível entre as partículas no meio, 

reduzindo o atrito, facilitando o escoamento da pasta. Permitindo, desta forma, que o fluido 

reiniciasse seu movimento com uma menor tensão de cisalhamento. O aumento do valor da 

força gel pode causar prejuízos a operação de cimentação (LOCKYEAR; HIBBERT, 1989), 

como o fenômeno da canalização do cimento (LOCKYEAR et al., 1990). 
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4.4 Estabilidade 

 

Realizou-se o teste de estabilidade com as amostras PP, M1, M1SA, M2 e M2SA. A 

amostra padrão não apresentou rebaixamento de topo, diferença de nível entre o topo da pasta 

de cimento e do topo do porta amostra e a diferença de densidade entre o topo e o fundo 

respeitou os limites da norma API Spec 10A (10A, 2004) que é de 5 mm.  

 

Figura 35 - Estabilidade das amostras PP, M1, M1SA e M2SA após 24 horas de cura a 49 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

A amostra M1, M1SA e M2SA apresentaram comportamento estável conforme Figura 

35, porém com tendência à sedimentação. A diferença de densidade entre o topo e o fundo é 

proporcional à contaminação da pasta de cimento. O processo de sedimentação pode estar 

relacionado à viscosidade, à intensidade do processo de dissolução, à redução de produtos de 

hidratação do cimento, à tixotropia, aos efeitos de retardamento e de estabilização da pasta pelos 

aditivos químicos incorporados à pasta de cimento (PENG; JACOBSEN, 2013).  
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Figura 36 - Amostra M2 após o teste de estabilidade após 24 horas de cura a 49 ᵒC 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

De forma oposta, a amostra M2 não apresentou consistência após o tempo de cura, como 

pode ser observado na Figura 36. Pode-se justificar a diferença entre M2SA e M2 a ação do 

agente emulsificante que teve sua ação potencializada durante o período de homogeneização 

que precede a preparação do corpo de prova, pois este processo aumenta o contato do agente 

umectante com a pasta de cimento. 

 

4.5 Resistência à compressão 

 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado nas amostras que apresentaram 

consistência suficiente após 24 horas no banho termostático, as amostras M3 e M3SA foram 

desconsideradas para este ensaio pois não desenvolveram resistência devido à baixa 

concentração de cimento e a influência dos aditivos químicos do fluido de perfuração nos 

produtos de hidratação do cimento. 
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Figura 37 - Resistência mecânica das amostras PP, M1, M1SA, M2 e M2SA após 24 horas de 

cura a 49 ᵒC 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Conforme Figura 37, a redução da resistência à compressão é diretamente proporcional 

à contaminação por fluido de perfuração, a qual está associada a formação de microcavidades 

ou porosidades (RÖΒLER; ODLER, 1985). Entretanto, observa-se que as amostras M1SA e 

M2SA possuem resistência inferior, respectivamente, à M1 e M2.  

O agente umectante possui influência direta sobre os valores de resistência à 

compressão, pois este produto químico tem como função secundária agir como um 

emulsificante, permitindo uma maior estabilização das gotículas do fluido de perfuração. Esta 

maior estabilização reduz o fenômeno de coalescência das gotículas, permitindo uma formação 

de gotículas com tamanhos menores aumentando assim a resistência mecânica da pasta curada. 
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Figura 38 - Amostra M3SA após período de cura a 49 ᵒC por 24 horas 

 
Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

A amostra M3SA formou um sólido de constituição porosa, Figura 38, podendo-se 

observar a presença de fluido de perfuração nos poros do corpo de prova. As partículas 

provenientes do fluido e sua alta salinidade competem por água com a pasta de cimento, logo a 

pasta de cimento desidrata formando um corpo de aparência porosa e frágil. 

 

Figura 39 - M3 após período de cura à 49 ᵒC por 24 horas 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 
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A amostra M3, Figura 39, mantém sua forma pastosa mesmo após o período de cura. 

Este fenômeno pode ser associado à alta concentração do agente umectante, o qual apresenta 

um comportamento competitivo com as moléculas de água, pois após sua adsorção sobre a 

superfície das partículas de cimento houve a inversão de molhabilidade, a qual retarda os 

processos químicos de hidratação. 

 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura  

 

As amostras PP apresentaram cristais de etringita e portlandita, formando uma rede 

comunicada de produtos de hidratação conforme Figura 40.  

 

Figura 40 – Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra PP 

(1000x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

A amostra M1, Figura 41, também apresentou a formação de produtos de hidratação. 
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Figura 41 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M1 

(1000x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Nas Figuras 42, 43, 44 e 45 é possível observar a presença de pequenas microcavidades 

nas amostras M1SA, M1, M2SA e M2 respectivamente. A presença das gotículas de fluido de 

perfuração afetam o desenvolvimento dos cristais de etringita e portlandita, os quais necessitam 

de espaço para o melhor desenvolvimento dos cristais (GRUSCZSCINSKI et al., 1993). 

 

Figura 42 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M1SA 

(150x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 
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Figura 43 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M1 (150x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Figura 44 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M2SA 

(150x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 
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Figura 45 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M2 (150x) 

 
Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Estas microcavidades podem ser atribuídas a fase oleosa do fluido de perfuração que 

está sendo emulsionado devido a presença de surfactantes (emulsificante primário e agente óleo 

molhante) no fluido de perfuração. A amostra M2 e M2SA possuem um aumento da 

concentração de microcavidades devido a maior concentração de fluido de perfuração na pasta 

de cimento.  

As microcavidades da amostra M2 possuem diâmetros menores do que as da amostra 

M2SA. Isto pode ser atribuído ao agente umectante que também funciona como um 

emulsificante secundário favorecendo uma maior estabilização das gotículas do fluido de 

perfuração.  

Esta redução do diâmetro das microcavidades corrobora com os resultados de resistência 

à compressão, pois as pastas com agente umectante M1 e M2 apresentaram maior resistência 

quando comparadas respectivamente com as pastas M1SA e M2SA. 
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Figura 46 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M2SA 

(1000x) 

  

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Figura 47 - Imagem da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura da amostra M2 

(1000x) 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

É possível observar que a superfície destas gotículas de fluido de perfuração evita o 

desenvolvimento de compostos de hidratação em sua superfície, Figuras 46 e 47, pode-se 

atribuir este fenômeno a presença de parafina, um composto apolar, componente do fluido de 

perfuração não aquoso. 
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4.7 Difração de raios X 

 

Conforme Figura 48, as amostras PP, M1SA, M1, M2SA e M2  apresentaram a 

formação de portlandita (CH) e Silicato de  cálcio (C-S) (ANJOS et al., 2013). Entretanto, pode-

se observar que a intensidade dos picos de portlandita obedecem a seguinte sequência 

M1=M1SA>PP>M2=M2SA.  

 

Figura 48 - DRX amostras PP, M1SA, M1, M2SA e M2 após 24 horas à 49 ᵒC. 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Isto evidencia um comportamento competitivo entre a incorporação de cálcio 

proveniente da cal hidratada do fluido de perfuração e os tensoativos. Pois, quando na 

concentração de 5%, conforme a reação global de hidratação dos silicatos equação 20 

(NELSON; GUILLOT, 2006), o íon Ca2+ fornecido pela cal hidratada favorece as reações 

químicas produzindo compostos de hidratação. 

 

2𝐶𝑎2+ + 2𝑂𝐻− + 2𝐻3𝑆𝑖𝑂4
− → 𝐶𝑎2(𝑂𝐻)2𝐻4𝑆𝑖2𝑂7 + 𝐻2𝑂 (20) 
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Entretanto, a partir da concentração de 25% os tensoativos associados a parafina 

retardam e prejudicam o desenvolvimento dos cristais de portlandita, etringita e silicato de 

cálcio. Apesar de não ter sido detectada na análise de raios X, a formação de etringita foi 

constatada na análise de MEV (Figuras 41 e 42). O emulsificante favorece a estabilização do 

íon Ca2+, causando um retardamento na formação dos cristais de etringita e portlandita (TAN 

et al., 2013). Os picos relativos ao BaSO4 referem-se ao componente baritina proveniente do 

fluido de perfuração. 

 

4.8 Tempo de Espessamento 

 

As pastas M1, M2 e M2SA apresentaram tempo de pega acelerado Figuras 49 e 50. 

Conforme observado nos dois gráficos há um ponto de inflexão em cada curva dos ensaios, este 

ponto pode ser definido como o início do período de aceleração da formação dos produtos de 

hidratação do cimento. A partir deste período, ocorre uma redução da comunicabilidade e da 

porosidade da pasta de cimento, caracterizando este como o período de pega da pasta 

(NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

Figura 49 - Tempo de espessamento amostras PP, M1 e M1SA 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 



109 

 

 

Figura 50 - Tempo de espessamento M2 e M2SA 
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Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

A alta salinidade do fluido, Tabela 4, (TAYLOR, 1997) e o agente umectante 

contribuem para a ocorrência deste fenômeno. O NaCl age como acelerador de pega até a 

concentração de 15% (%BWOC) (NELSON; GUILLOT, 2006), bem como a grande diferença 

de salinidade entre o fluido de perfuração e a pasta de cimento favorece a desidratação desta 

última por fenômenos de osmose (AUGHENBAUGH et al., 2014).  
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Figura 51 - Amostra M2 após finalização do teste de tempo de espessamento 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

Figura 52 - Amostra M2 após finalização do teste de tempo de espessamento 

 

Fonte: (SOARES, 2014c) 

 

O agente molhante permite a inversão da molhabilidade da superfície das partículas de 

cimento (CAENN et al., 2014), reduzindo o acesso das moléculas de água. Após o teste de 

espessamento da amostra M2 foi observado a formação de uma dispersão aquosa, Figura 51 e 

Dispersão aquosa formada 

durante teste. 



111 

 

 

a amostra de cimento coletada, Figura 52, apresentou uma película de óleo em sua superfície, 

evidenciando sua inversão de molhabilidade. A dispersão aquosa formada na Figura 51 pode 

ser atribuída a água proveniente da pasta de cimento devido ao fenômeno de osmose causado 

pela alta salinidade da fase aquosa do fluido de perfuração (AUGHENBAUGH et al., 2014). 

A pasta M1SA apresentou tempo de espessamento retardado conforme Figura 49. Este 

efeito de retardamento pode estar associado às interações químicas entre o emulsificante 

primário e os principais componentes químicos do cimento, como os íons Ca2+ dissolvidos, e 

seus produtos de hidratação, como a etringita. 

De acordo com a teoria da fase de indução, ocorre uma lenta formação de cristais de 

portlandita sobre a matriz de C-S-H (NELSON; GUILLOT, 2006). Entretanto, surfactantes 

podem prolongar este período, devido a capacidade destes grupos químicos de complexar o íon 

cálcio.  

 

Figura 53 - Estrutura química de um surfactante catiônico (sal de uma amina graxa) 

 

Fonte: Caenn (2014, p. 306) 

 

Figura 54 - Estrutura química de um surfactante aniônico (oleato de sódio) 

 

Fonte: Caenn (2014, p. 306) 

 

Figura 55 - Estrutura química de um surfactante não iônico (um fenol com 30 mol de óxido de 

etileno conhecido na indústria como DMS) 

 

Fonte: Caenn (2014, p. 306) 

 

Pode-se classificar estes surfactantes em três principais categorias: catiônicos, aniônicos 

e não iônicos. Os catiônicos são frequentemente sais de uma amina graxa ou poliamina 

conforme Figura 53, quando estes se dissociam formam um cátion orgânico e um ânion 
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inorgânico. Os aniônicos de forma oposta ao se dissociarem formam um grande ânion orgânico 

e um cátion, Figura 54. Os não iônicos são formados por longas cadeias de polímeros, os quais 

não se dissociam Figura 55 (CAENN et al., 2014).  

Os cristais de etringita apresentam-se como agulhas que precipitam sobre a superfície 

do C3A, retardando seu posterior processo de hidratação. De acordo com a equação de reação 

dos componentes do gesso com o C3A, equação 21, gera-se um período de indução artificial, 

sendo este caracterizado pelo consumo de gesso e produção de etringita (COLLEPARDI et al., 

1978). 

 

6𝐶𝑎2+ + 2[𝐴𝑙(𝑂𝐻)4]− + 3𝑆𝑂4
2− + 4𝑂𝐻− + 26𝐻2𝑂

→ 𝐶𝑎6[𝐴𝑙(𝑂𝐻)6]2(𝑆𝑂4)3. 26𝐻2𝑂 

(21) 

 

Após o gesso ser consumido, a concentração de íons sulfato rapidamente é reduzida. A 

etringita torna-se instável e converte-se em monosulfato de cálcio hidratado (COLLEPARDI et 

al., 1978). 

Desta forma, os componentes do cimento apresentam durante o fenômeno da hidratação 

pontos com cargas positivas e negativas (PLANK; HIRSCH, 2007). Estas superfícies podem 

também estar interagindo com o emulsificante primário através de atrações eletrostáticas, 

ocasionado mudanças nos fenômenos de hidratação das partículas do cimento. Conforme Plank 

(2007), a Figura 56 apresenta um modelo proposto para explicar as possíveis interações entre 

um grupo surfactante (superplastificante) e os produtos de hidratação do cimento. 

 

Figura 56 - Mecanismo de interação de um superplastificante sobre a superfície de uma 

partícula de cimento 

 

Fonte: Plank (2007, p. 541). 
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O aumento do percentual de sólidos, provenientes do fluido de perfuração, causa uma 

redução da água disponível para a formação de produtos hidratados, bem como o emulsificante 

primário pode estar formando complexos com os íons Ca2+ (ZINGG et al., 2008), em 

concordância com as teorias da adsorção e da complexação (NELSON; GUILLOT, 2006), 

retardando a formação dos produtos de hidratação e impedindo o desenvolvimento destes e 

consequente retardando o endurecimento da pasta. A solubilidade, viscosidade, comprimento 

da cadeia, polaridade e grupo funcional deste emulsificante primário podem estar contribuindo 

para acentuar este efeito de retardamento do tempo de pega (TAN et al., 2013). 
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5 CONCLUSÕES 

 

O teste de compatibilidade indicou que a contaminação de uma pasta de cimento 

aditivada com fluido de perfuração não-aquoso apresentou mudanças no comportamento 

reológico da pasta. Ocorrendo aumento da viscosidade plástica, do limite de escoamento e da 

força gel. Essas mudanças podem comprometer as operações de cimentação pois acima de 

determinados valores de viscosidade, torna-se inviável o deslocamento de pasta de cimento para 

o poço.  

A estabilidade da pasta de cimento foi reduzida à medida que ocorreu o aumento da 

contaminação. Pastas contaminadas com fluido de perfuração com agente de molhabilidade 

acima de 25% de concentração não apresentaram consistência sólida após o período de cura. O 

agente umectante possui sua ação potencializada devido a maior concentração e ao período de 

homogeneização no consistômetro atmosférico que antecede a preparação dos corpos de prova 

no teste de estabilidade.  

O fluido de perfuração sem agente molhante possui um efeito de retardamento do tempo 

de pega da pasta de cimento. Este fenômeno pode ser associado a presença de emulsificante 

primário do fluido de perfuração o qual forma complexos com os íons cálcio disponíveis no 

cimento e a presença de n-parafina no fluido, retardando a formação de compostos hidratados.  

Amostras contaminadas com fluido de perfuração com o agente óleo molhante tiveram 

um processo de pega acelerada. O agente óleo molhante pode estar adsorvendo sobre a 

superfície do cimento, impedindo o acesso das moléculas de água. As amostras contaminadas 

com fluido de perfuração apresentaram redução de sua resistência à compressão, a qual pode 

estar associada a presença de microcavidades na pasta de cimento após o período de cura.  

Estas microcavidades são originadas a partir de microgotículas do fluido de perfuração 

emulsionado na pasta de cimento. Os tensoativos comprometem o desenvolvimento dos cristais 

de etringita, portlandita e silicatos de cálcio. 

As microcavidades reduzem os mecanismos de comunicação de poros da pasta de 

cimento durante o período de hidratação e não observou-se a formação de compostos de 

hidratação na superfície delas, pois contêm fluido de perfuração, o qual possui a n-parafina em 

sua constituição não permitindo o desenvolvimento de produtos hidratados.  

O teste de compatibilidade evidencia a necessidade do estudo dos efeitos de uma 

contaminação indesejada de uma pasta de cimento com fluido de perfuração não-aquoso, pois 

conforme analisado a qualidade da pasta de cimento pode ser comprometida durante e após a 

operação de cimentação primária. 
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