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RESUMO 

Pastas de cimento utilizadas em operações de cimentação de poços 

petrolíferos são preparadas conforme as características específicas de cada 

poço. As propriedades físicas requeridas para cada formulação de pasta 

dependem das condições de temperatura e pressão do poço a ser cimentado. 

As propriedades reológicas das pastas são parâmetros de importante controle 

para a eficiência no deslocamento e posicionamento da pasta durante a 

operação de cimentação. Um dos principais tipos de aditivo utilizado para a 

adequação das propriedades reológicas das pastas de cimento é o aditivo 

dispersante. O presente trabalho tem como objetivo estudar, a influência da 

variação do tempo de adição do policarboxilato (0, 5, 10 e 15 minutos) em 

pastas de cimento, considerando os períodos iniciais de hidratação das 

partículas de cimento como ponto fundamental para uma melhor atuação do 

aditivo dispersante. Foram preparadas pastas com densidade fixada em 15,6 

lb/gal (1,87 g/cm3) e concentrações de policarboxilato variando entre 0,01 gpc 

até 0,05 gpc, a temperatura de circulação (BHCT) de 51ºC e temperatura 

estática (BHST) de 76º C. As pastas foram caracterizadas a partir de ensaios 

reológicos, volume de filtrado, tempo de espessamento e resistência à 

compressão para formulações. Foram também realizados ensaios de Difração 

de raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados 

mostraram que a adição do policaboxilato após 15 minutos reduziu em até 70% 

os valores dos parâmetros reológicos. De acordo com resultados de DRX e 

MEV, a adição do dispersante, após 15 minutos, não influenciou as reações 

químicas e a consequente formação dos produtos de hidratação do cimento. 

Foi realizado um estudo da viabilidade econômica para constatar as vantagens 

financeiras da técnica, onde pode-se constatar que apenas com a utilização da 

técnica proposta nesse trabalho a redução no custo da produção da pasta de 

cimento, pode chegar até a $1015,00 para cada 100 barris de pasta produzidos 

com a referida formulação. 

 

Palavras chaves: dispersante, pastas de cimento, poços de petróleo, 

policarboxilato. 



ABSTRACT 

 

Cement pastes used in cementing oil wells operations are prepared according 

to the specific characteristics of each well. The physical properties requested for 

each folder formulation depend on the temperature and pressure of the well to 

be cemented. The rheological properties of the pulp are important control 

parameter for efficiency in transportation and positioning the folder during the 

cementing operation. One of the main types of additive used for the adjustment 

of rheological properties of cement pastes is the dispersant additive. This work 

aims to study the influence of variation of the time of addition of the 

polycarboxylate (0, 5, 10 and 15 minutes) in cement pastes, considering the 

initial periods of hydration of cement particles as fundamental point for better 

performance dispersant additive. Pastes were prepared with a density set at 

15.6 lb/gal (1.87 g/cm3) and polycarboxylate concentrations ranging from 0.01 

gpc to 0.05 gpc circulation temperature (BHCT) of 51°C and static temperature 

(BHST) of 76 C. The pastes were characterized from a rheological 

measurements, volume filtered, thickening time and resistance to compression 

formulations. Also were carried out tests Diffraction X-ray (XRD) and Scanning 

Electron Microscopy (MEV). The results showed that the addition of 

policaboxilato after 15 minutes decreased by 70% the values of rheological 

parameters. According to results of DRX and MEV, the addition of dispersant 

after 15 minutes did not affect the chemical reactions and subsequent formation 

of cement hydration products. A study of the economic feasibility to realize the 

financial benefits of the technique, which can be seen only with the use of the 

technique in this work to reduce the cost of production of cement paste was 

carried out, can get up to $ 1015.00 for each folder 100 barrels produced with 

said formulations. 

 

Keywords: cement pastes, dispersant, oil wells, polycarboxylate. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cimentação de um poço de petróleo é uma etapa crítica durante a fase 

de perfuração. Problemas durante essa etapa pode trazer sérias 

consequências ao prosseguimento operacional, demandando altos custos 

financeiros, tempo, ou até mesmo levar a perda do poço. A cimentação é 

dividida em dois tipos, cimentação primária e cimentação secundaria. A 

cimentação primária tem por objetivo posicionar pasta de cimento entre o 

revestimento e a parede do poço, isolando diversos intervalos abertos durante 

a perfuração. Enquanto que a cimentação secundária consiste em realizar 

operações emergenciais de cimentação de forma a permitir a continuidade das 

operações de perfuração, podendo ser um tampão de cimento, compressão de 

cimento (squeeze) ou uma recimentação.  

Para que a pasta de cimento possa atender aos requisitos, é necessário 

que alguns cuidados sejam tomados na formulação, preparação e utilização da 

mesma. Os fatores que influenciam a cimentação devem ser levados em 

consideração para a obtenção de uma pasta de cimento com composição 

adequada. Na grande maioria das pastas, é necessária a adição de produtos 

químicos ao cimento para modificar suas propriedades, conforme as condições 

do poço ou operação, permitindo assim que tais pastas possam se deslocar no 

interior do revestimento promovendo um bom posicionamento na zona de 

interesse.  

Atualmente, mais de 100 tipos de aditivos para cimentação de poços de 

petróleo estão disponíveis no mercado, muitos deles podem ser fornecidos na 

forma líquida ou sólida. Oito categorias de aditivos são comumente 

reconhecidas: Aceleradores, Retardadores, Extendedores, Adensantes, 

Dispersantes, Agentes de controle de perda de fluido, Agente de controle de 

perda de circulação, e aditivos especiais (NELSON, 1990). 

O uso de aditivos dispersantes empregados como plastificantes e 

redutores de água, buscam aumentar a trabalhabilidade e/ou a resistência 

mecânica das pastas, através da redução do fator água cimento. A utilização 

de aditivos dispersantes de terceira geração a base de carboxilatos vem 

despertando o interesse da indústria de cimentos para um melhor 
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entendimento e aplicação dos fatores associados ao mecanismo de atuação 

dessas moléculas poliméricas. Conceitos como o mecanismo eletroestérico do 

policarboxilato e seu processo de adsorção sobre as partículas de cimento, são 

fundamentais para uma maior eficiência do aditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a influência da variação do tempo de adição do policarboxilato 

(0, 5, 10 e 15 minutos) na pasta de cimento, sendo o tempo de 0 minuto a 

adição feita de forma habitual na água de mistura, enquanto que para os 

demais tempos, temos a adição posterior da mistura Água – Cimento, 

buscando observar uma maior eficiência do aditivo considerando os períodos 

iniciais de hidratação das partículas de cimento como ponto fundamental para 

uma melhor atuação do dispersante. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar o efeito do Policarboxilato em diferentes momentos de adição 

sobre as propriedades reológicas das pastas formuladas com diferentes 

concentrações do dispersante; 

 Determinar a influência da utilização do Policarboxilato em diferentes 

momentos de adição no tempo de pega das pastas; 

 Avaliar o comportamento da resistência à compressão das pastas 

contendo o aditivo policarboxilado adicionado em diferentes momentos; 

 Investigar a possível influência da mudança no tempo de adição sobre a 

formação das fases hidratadas do cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. ASPECTOS TEÓRICOS  

 

3.1 CIMENTO PORTLAND 

O cimento Portland é um material inorgânico, finamente moído que ao 

ser misturado com água forma uma pasta que endurece por reações e 

processos de hidratação e que depois de endurecida, conserva a sua 

resistência e estabilidade em condições normais de temperatura e pressão. 

(ANJOS, 2009). 

Segundo Mehta e Monteiro (2001), o cimento Portland é um aglomerante 

hidráulico produzido pela moagem do clínquer, que consiste essencialmente de 

silicatos de cálcio hidratados, usualmente com uma ou mais formas de sulfato 

de cálcio como um produto de adição. Os clínqueres são nódulos de 20 a 25 

mm de diâmetro de um material sintetizado, produzido quando uma mistura de 

matérias-primas de composição pré-determinada é aquecida a altas 

temperaturas. 

A API (American Petroleum Institute) define cimento Portland como 

aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland com adição, 

durante a moagem, de pequena quantidade de sulfato de cálcio (CaSO4) - 

gesso. 

O processo de fabricação do cimento Portland pode ser resumido nas 

seguintes operações: (1) mineração e britagem do calcário, (2) preparo e 

dosagem da mistura crua, (3) homogeneização da mistura, (4) clinquerização, 

resfriamento e moagem de cimento. Do ponto de vista químico, os pós podem 

ser considerados como misturas de óxidos de cálcio (CaO), de alumínio 

(Al2O3), de silício (SiO2),  de magnésio (MgO), de ferro (Fe2O3), de potássio 

(K2O) e de sódio (Na2O). 

Durante o processo de aquecimento, a temperaturas entre 1450 °C e 

1650 °C, estes óxidos se combinam em proporções convenientemente dosadas 

e homogeneizadas para formar silicatos de cálcio e aluminatos, os quais são 

comumente referenciados como clínquer. Posteriormente, o clínquer é resfriado 

e moído com a adição de pequenas quantidades de gesso (CaSO4) para 
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retardar o processo de pega prematura do cimento. O produto final pode reagir 

com a água para formar um composto hidratado com propriedades cimentantes 

(TAYLOR, 1990; HEWLETT, 1998). 

 

3.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CIMENTO PORTLAND 

Na produção do cimento Portland, a matéria-prima (formada 

principalmente pelos óxidos) ao ser aquecida passa pelos processos de 

evaporação da água livre a 100°C, liberação da água adsorvida a 450°C, 

ativação dos silicatos por desidratação e alterações na rede cristalina a 700ºC, 

decomposição do carbonato de cálcio com liberação de cal livre, de 700ºC a 

900°C e, finalmente, a clinquerização, que ocorre entre 900ºC e 1200ºC com a 

formação do silicato bicálcio (2CaO.SiO2), do aluminato tricálcico (3CaO.Al2O) 

e do ferroaluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O2) que consiste na fusão do 

aluminato e da ferrita. Acima de 1200°C inicia a fase líquida constituída pela 

combinação de parte dos óxidos de cálcio com os óxidos de alumínio e ferro, 

que promove a formação do silicato tricálcico (3CaO.SiO2), a partir do silicato 

de bicálcio já formado (COUTINHO, 2002). 

Os compostos químicos dos cimentos industriais não são exatamente 

iguais, pois comumente são encontradas impurezas, como MgO, TiO2, MnO2, 

K2O e Na2O que estão presentes na forma de soluções sólidas.  

Dos quatro óxidos principais (Tabela 1), designados na química do 

cimento pelas letras C, S, A e F, respectivamente, derivam os compostos 

principais constituintes do clínquer e que determinam as propriedades do 

cimento. As principais fases constituintes do clínquer, são os silicatos de cálcio 

conhecidos como betasilicato bicálcico (β.C2S = β.SiO22CaO) e o silicato 

tricálcico (C3S = SiO2.3CaO), também denominados de belita e alita 

respectivamente, os aluminatos de cálcio (C3A = Al2O3.3CaO) e o 

ferroaluminato de cálcio (C4AF = Fe2O3.Al2O3.4CaO). Os principais compostos 

são os silicatos de cálcio, tanto pelo maior teor no cimento, como por suas 

funções nas propriedades deste. 
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Tabela 1: Composição química do cimento Portland. 

Os principais componentes químicos do cimento Portland 

 

Cal (CaO) 60 % a 67 % 

Sílica (SiO2) 17 % a 25 % 

Alumina (Al2O3) 3 % a 8 % 

Óxido de ferro (Fe2O3) 0,5 % a 6 % 

 

A composição final do clínquer depende principalmente dos teores dos 

componentes empregados na mistura e da temperatura de clinquerização. 

A determinação direta da composição do clínquer pode ser avaliada 

utilizando a difração de raios X (DRX) de amostras pulverizadas e por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), onde a alita (C3S) aparece como 

cristais em placas hexagonais, a belita (C2S) como grãos arredondados e o 

C3A assim como o C4AF surgem como fases intersticiais. Essas determinações 

são importantes para indústria de cimento, pois a partir dessas análises é 

possível calcular o teor dos compostos e controlar a qualidade da produção. 

Segundo Thomas (2004); Taylor (1997); Nelson (1990). Os principais 

compostos do clínquer são descritos a seguir: 

a) Silicato tricálcico (alita) 

O silicato tricálcico (Ca3SiO5, C3S ou alita) apresenta forma hexagonal 

quando observado em microscópio. O C3S é o principal componente da maioria 

dos clínqueres de cimento Portland e pode formar compostos sólidos com Al, 

Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, e Mn, tendo esses ou alguns desses elementos na forma 

de óxido, em até 3% de sua composição. Todavia, durante o resfriamento do 

clínquer, pode se decompor em C2S e cal livre, a qual torna o clínquer 

defeituoso e, consequentemente, gera cimento com desempenho inferior. A 

alita é a principal responsável pelas propriedades hidráulicas e mecânicas do 

cimento, pois reage rapidamente com a água provocando uma imediata 

liberação de calor e elevada resistência inicial (1 a 28 dias). Sua hidratação 
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começa em poucas horas e desprende quantidade de calor inferior ao C3A. 

Cimentos de alta resistência inicial geralmente têm maior percentual deste 

componente. O tempo decorrido entre o início e o fim da pega é de poucas 

horas. 

b) Silicato dicálcico (belita) 

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

frequentemente, uma forma arredondada quando observado no microscópio 

óptico. Pode, ainda, aparecer sob forma de reentrâncias e saliências que se 

assemelham a dedos, quando é chamado de C2S digitado. 

A belita reage lentamente com a água e desprende menor calor de 

hidratação que o C3S, apresentando inicialmente baixa resistência mecânica. 

Mas contribui decisivamente, em longo prazo, para o aumento da resistência 

final do cimento. 

c) Aluminato tricálcico (celita) 

Aluminato tricálcico (Ca3Al2O3, C3A ou celita) apresenta-se, em geral, 

como um cimento vítreo junto com o C4AF no clínquer. Este cimento é 

denominado fase intersticial do clínquer. Quando se apresenta cristalizado, 

devido a um resfriamento lento do clínquer, ao sair do forno, tem formato 

cúbico. O C3A forma soluções sólidas com Fe2O3, MgO e álcalis. Aliás, a 

presença de álcalis (Na2O) faz com que o C3A se cristalize sob a forma 

acicular. 

O aluminato tricálcico é o principal responsável pela pega do cimento, 

pois reage rapidamente com a água e se cristaliza em poucos minutos, 

conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a resistência inicial às 

solicitações mecânicas. A taxa de resfriamento do clínquer também determina, 

em parte, a quantidade de C3A disponível para a hidratação. Quanto mais 

rápido o clínquer for resfriado, menos C3A estará disponível e mais longa será 

a cura. 

O C3A é o constituinte do cimento que apresenta o maior calor de 

hidratação, (quantidade de calor desenvolvida durante as reações de pega e 
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endurecimento da pasta). O desenvolvimento das resistências mecânicas do 

C3A no início da pega, e o tempo de endurecimento da pasta, dependem do 

C3A. Todavia, essa dependência resulta em propriedades indesejáveis ao 

cimento, como baixa resistência aos sulfatos e variação volumétrica, com o 

consequente aumento do calor de hidratação. Um cimento de alta resistência 

aos sulfatos deve ter menos de 3 % de C3A, para aumentar a resistência aos 

sulfatos e evitar a pega prematura nas condições de poço. (MEHTA e 

MONTEIRO, 2001) 

d) Ferro-aluminato tetracálcico (ferrita) 

Ferro-aluminato tetracálcico (Ca2AlFeO5, C4AF, ferrita ou brownmillerite) 

constitui, juntamente com C3A, a fase intersticial do clínquer. Esta fase não é 

um composto definido, mas sim uma solução sólida, variando de C2F a C8A3F. 

A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena participação na 

resistência aos esforços mecânicos do cimento. Sua característica principal é a 

resistência à corrosão química do cimento. Ela libera baixo calor de hidratação 

e reage mais lentamente que o C3A. 

e) Cal livre 

A presença de cal livre (CaO) é sinal de deficiência de fabricação, 

formando no clínquer cristais arredondados associados à alita ou à fase 

intersticial (C3A + C4AF), a qual resulta geralmente, da combinação incompleta 

dos constituintes da matéria-prima do cimento (calcário e argila), via queima ou 

dosagem excessiva de cal. Sua presença pode, ainda, estar associada à 

decomposição de belita por resfriamento lento do clínquer. 

O excesso de cal livre é o fator determinante em cimentos que exibem 

expansão a frio, caso seu conteúdo ultrapasse certos limites. Na transformação 

de cal livre em hidróxido de cálcio, durante o processo de hidratação, ocorre 

uma forte expansão, dando lugar a grandes tensões dentro da pasta. Como 

essa hidratação é lenta, a expansão só ocorre após o endurecimento do 

cimento, provocando sua desintegração. 
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f) Magnésia 

A magnésia (MgO) pode ocorrer nos clínqueres tanto em soluções 

sólidas, como em forma cristalina. Quando aparece nos clínqueres em teores 

acima de 2 %, pode se cristalizar livremente como periclásico. A magnésia que 

fica em solução sólida nos compostos de clínquer não é prejudicial. Entretanto, 

aquela precipitada como periclásio, tende a se hidratar ainda mais lentamente 

que a cal livre ao longo dos anos e, com o aumento de volume, provoca fortes 

tensões internas em uma estrutura já consolidada. Um clínquer resfriado 

rapidamente faz com que o MgO fique na forma vítrea ou como pequenos 

cristais que se hidratam mais rapidamente, com efeitos menos indesejáveis. As 

desvantagens de MgO se apresentam quando seu teor está acima de 4 %. 

g) Álcalis 

Os álcalis (Na2O e K2O) se combinam preferencialmente com o SO3 do 

combustível para formar sulfatos. Os sulfatos alcalinos afetam a pega do 

cimento, acelerando-a. 

3.3 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

O processo de hidratação do cimento não é totalmente entendido e, 

portanto, está sujeito a controvérsias. Por causa disso, existem várias teorias 

que procuram explicar esse processo, mas com base em hipóteses iniciais 

diferentes, as análises de calorimetria mostram que as reações químicas, 

durante o processo de hidratação, ocorrem muito rapidamente nas primeiras 

quatro horas e continuam ocorrendo mais lentamente ao longo do tempo 

(SANTOS JUNIOR, 2006). 

As reações de hidratação do cimento são reações químicas que ocorrem 

entre a água e os silicatos e aluminatos presentes no cimento anidro. São dois 

os mecanismos de hidratação do cimento: o primeiro que ocorre nos estágios 

iniciais, é o de dissolução-precipitação, onde ocorre a dissolução dos 

compostos anidros em seus constituintes iônicos e a formação dos hidratos na 

solução, onde devido à sua baixa solubilidade acontece a precipitação dos 

produtos hidratados. No segundo mecanismo, denominado de hidratação no 

estado sólido do cimento, as reações ocorrem diretamente na superfície dos 
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componentes do cimento anidro, sem que estes entrem em solução (MEHTA e 

MONTEIRO, 1994; MICHAUX et al., 1990). 

No processo de hidratação inicial (dissolução-precipitação), tem-se, 

quase que instantaneamente, o início de uma série complexa de reações de 

dissolução de compostos anidros e a formação de novas fases hidratadas na 

solução. Nesse estágio, há um aumento da taxa de liberação de calor. Esta 

taxa diminui rapidamente durante o período de indução, que é o período 

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

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

HANEHARA e YAMADA, 1999). Nesse período predominam a reações das 

fases aluminato e, finalizando, a taxa de evolução aumenta rapidamente dando 

início ao período de aceleração da hidratação, também conhecido como 

período de pega, que ocorre após 4 horas (TAYLOR, 1990). 

Entende-se que a água não tem como objetivo somente propiciar a 

suspensão do sólido, ela dissolve as espécies químicas constituintes do 

cimento, até a saturação, proporcionando consistência à suspensão (início de 

pega), que evolui até o enrijecimento (fim de pega), chegando ao 

endurecimento (ganho de resistência) de forma acentuada. O endurecimento é 

o resultado das transformações do cimento anidro, através de reações 

químicas associadas a um mecanismo de reação, a uma cinética de reação, e 

esta vinculada à reatividade do produto e a condições de pressão e de 

temperatura. 

Logo após o cimento ser misturado com água ocorre uma troca de 

espécies iônicas entre os sólidos e a fase líquida, seguida pelo aumento da 

concentração de aluminatos, sulfatos e álcalis (sódio, potássio e cálcio) na fase 

líquida, este aumento é resultado da solubilidade dos constituintes do clínquer, 

como: Silicato de cálcio; Aluminatos de cálcio; Sulfato de cálcio; Sulfatos 

alcalinos (YOUNG, 1983). 

A estabilidade do processo de pega é governada por forças coloidais 

(forças Coulombianas e de van der Waals). Onde à distância entre duas 

partículas coloidais depende do potencial de interação (V), o qual é a soma do 

termo atrativo (Van der Walls) com o termo repulsivo (força coulombiana), 
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através da representação da Figura 1, podemos visualizar a relação das forças 

atrativas e repulsivas atuantes na superfície das partículas de cimento em 

processo de hidratação, de acordo com a distância existente entra as mesmas. 

 

Figura 1: Potencial de interação em função da distância entre partículas (GRIESSER, 2002) 

 

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

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

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

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

ordem: C3A>C3S>C4AF>C2S (JOLICOEUR e SIMARD, 1998), descritas a 

seguir.  

3.3.1 Hidratação das Fases Silicatos 

Os primeiros hidratos são formados no início da reação de hidratação, 

recobrindo as superfícies das partículas de cimento, a partir dos íons Ca+2, 

H2SiO4
-2 e OH-, formando o silicato de cálcio hidratado CaO.SiO2.H2O (C-S-H) 

ou gel de torbemorita com a liberação de cal na forma de Ca(OH)2, conhecido 

como Portlandita, representado por CH. O C-S-H é responsável pelas 

propriedades hidráulicas do cimento (SANTOS JUNIOR, 2006; SALHAN et al., 

2003; GRIESSER, 2002; AÏTCIN, 2000). 

O processo de hidratação do silicato tricálcico (C3S) e de certa forma 

semelhante ao processo do silicato dicálcico (C2S), ambos ocorrem 

simultaneamente, produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e hidróxido de 

cálcio (NELSON, 1990; PREECE et al., 2001; SALHAN et al., 2003; 
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BILLINGHAM et al., 2005). Como mostram as reações químicas (1), (2), (3) e 

(4) abaixo: 

(3CaO.SiO2) + 6H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 (1) 

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

De acordo com a nomenclatura da indústria de cimentos estas reações 

químicas são representadas da seguinte forma: 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH  (3) 

2βC2S + 4H → C3S2H3 + CH  (4) 

METHA e MONTEIRO (2001) descreve que a estequiometria das 

reações do C3S produz cerca de 61% de C-S-H e 39% de CH, enquanto que a 

estequiometria da reação de hidratação do C2S produz cerca de 82% de C-S-H 

e 18% de CH. 

Temos o processo de hidratação do C3S (Alita) e C2S (Belita), como um 

processo exotérmico e que ocorrem de maneira simultânea. Porém, temos a 

hidratação do C3S ocorrendo de forma bem mais rápida do que a do C2S, e 

formando também uma maior quantidade de hidróxido de cálcio. Além disso, a 

rede cristalina formada durante a hidratação destes compostos é que garante a 

resistência da pasta de cimento Portland (NELSON, 1990). O grande 

responsável pela resistência mecânica do cimento é o C-S-H, que possui 

estrutura praticamente amorfa (Figura 2). Já a Portlandita (CH) possui 

morfologia bem definida, de forma cristalina e prismática, com tendência à 

forma hexagonal, como mostra a Figura 3. Este elemento pouco contribui para 

a resistência mecânica da pasta de cimento, mas tem grande influência no 

tempo de pega da pasta de cimento (GOMES, 2005). 
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Figura 2: Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase C-S-H e 

Portlandita (CH) (MÉDUCIN et. al. 2007). 

 

Figura 3: Micrografia Eletrônica de Varredura mostrando a morfologia da fase Portlandita 

(NELSON, 2006). 

 

3.3.2 Hidratação do Silicato de Cálcio Hidratado (C-S-H) 

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

volume de sólidos de uma pasta de cimento Portland completamente hidratada, 

sendo o principal responsável pelas propriedades mecânicas da pasta. A 

Figura 4 apresenta as morfologias típicas comumente encontradas para este 

composto quando hidratado a temperatura ambiente. 
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Figura 4: Morfologias típicas da C-S-H amorfo – (a) PENHA, et al. (2007); (b) QIAO, et al., 

(2008). 

 

A estrutura do C-S-H varia desde formas semicristalinas a altamente 

cristalinas, não tendo sido ainda completamente elucidadas todas as estruturas 

possíveis para esta fase, embora uma larga gama de C-S-H já seja conhecida, 

sabe-se que as fases cristalinas do C-S-H são formadas a altas temperaturas 

(BLACK et al., 2003) e as fases semicristalinas estão presentes nas 

hidratações a temperatura ambiente, além disso, podem assumir variadas 

estequiometrias, dependendo de parâmetros como relação CaO/SiO2 do 

cimento, dos aditivos empregados, do teor de água quimicamente combinada, 

da temperatura e pressão imposta durante a hidratação (cura) (ANJOS, 2009). 

Vários trabalhos (DE CASTRO et al., 2005; MARTIRENA et al., 2006; 

BEZERRA, 2006; MANSUR et al., 2008), ao analisar a formação de silicato de 

cálcio hidratado em pastas cimentícias ou concretos apenas citam a formação 

de um C-S-H sem informar o tipo de silicato formado, sendo assim impossível 

realizar um refinamento da estrutura cristalina de pastas cimentícias e 

consequentemente determinar os percentuais de cada um dos compostos 

hidratados e assim ter uma avaliação real da relação entre a microestrutura e 

as propriedades apresentadas. 

Os tipos mais comuns de C-S-H citados na literatura são os C-S-H tipo I 

e II, a jennita e o 1,4-nm tobermorita, relatados por TAYLOR (1990), que 

apresentam as seguintes fórmulas (CaO)5.(SiO)5.(H2O)6, 

(CaO)9.(SiO)5.(H2O)11, (CaO)9.(SiO)6.(H2O)11, (CaO)6.(SiO)6(H2O)9. Verifica-se 

uma grande diferença entre as relações cálcio/sílica dos silicatos apresentados, 

(b) (a) 
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o que proporciona estruturas quase amorfas até cristalinas, com propriedades 

bastante distintas. 

Segundo Richardson (2008), que apresentou estudo sobre a fase silicato 

de cálcio hidratado e sílico-aluminatos de cálcio hidratados, relatando 45 tipos 

de estruturas para essas fases, informando os nomes utilizados para cada 

silicato, suas fórmulas, relações Ca/Si, referências relacionadas com cada um 

dos silicatos, estruturas cristalinas, densidades, entre outros parâmetros. 

3.3.3 Hidratação da Fase Aluminato 

A hidratação do C3A é muito importante para as condições reológicas 

durante as primeiras horas de hidratação do cimento (GRIESSER, 2002). Este 

composto ao reagir com o gesso hidratado (CaSO4.2H2O), controla a sua 

hidratação, uma vez que a ausência desses ocorreria o enrijecimento muito 

rápido da pasta de cimento Portland, conhecido como pega instantânea, que 

prejudica as propriedades físicas da pasta (NELSON,1990). 

O resultado da reação do gesso com o C3A é a formação do 

sulfoaluminato insolúvel (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), mas, eventualmente, 

forma-se um composto metaestável chamado de aluminato de cálcio hidratado, 

conhecido como Etringita. O gesso além de ser um poderoso agente 

retardador, forma uma camada impermeável que bloqueia qualquer nova 

hidratação do C3A (CHEN et al., 2004). 

A Etringita apresenta morfologia fibrosa com longas agulhas hexagonais 

(TAYLOR, 1997), de acordo com a Figura 5, abaixo. 
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Figura 5: Micrografia Eletrônica de Varredura da Etringita (NELSON, 1990). 

 

Ainda, existe a reação do ferroaluminato tetracálcio (C4AF) com o gesso, 

formando fases similares, as quais se distinguem pela substituição parcial do Al 

por Fe, o ferroaluminato de cálcio e sulfoaluminato de cálcio, que podem 

acelerar a hidratação dos silicatos. É comum observar-se a terminologia “AFt” e 

“AFm” para designar, respectivamente, a Etringita e o monossulfoaluminato 

decorrentes da substituição parcial do Al pelo Fe e do SO4 por outros ânios. 

A hidratação do cimento também possibilita a dissociação CaSO4, isto é, 

gerando os íons de cálcio e sulfato, fazendo com que apenas uma pequena 

parte do composto C3A se converta em Etringita (CHEN, 2004). 

Em função do caráter eminentemente exotérmico das reações de 

hidratação do cimento, uma das maneiras mais usuais de acompanhar o 

desenvolvimento dessas reações tem sido tomada por medidas calorimétricas, 

nas quais se registra a quantidade de calor liberado em função do tempo de 

reação. A Figura 6 representa, esquematicamente, uma típica curva de 

evolução calorimétrica (A) acrescida de algumas interpretações mais imediatas. 

Na parte superior da figura (B), apresenta-se uma tentativa de representação 

da evolução do teor de Ca+ na solução da pasta de cimento com o 

prosseguimento do processo de hidratação. 
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Figura 6: Curvas Esquemáticas da Taxa de Liberação de Calor (A) e a Concentração do Ca
2+

 

em Solução (B) durante o Transcorrer do Processo de Hidratação do Cimento (LIMA, 2004). 

 

O mecanismo de hidratação pode ser dividido em cinco etapas 

(TAYLOR, 1990; YOUNG, 1983, ODLER, 1998): estágio inicial (I), período de 

indução (II), período de aceleração (III), período de desaceleração (IV) e 

estágio final (V). 

a) Estágio inicial (I) 

Imediatamente após a mistura do cimento com a água ocorre em 

primeiro lugar à dissolução dos sulfatos alcalinos, que liberam íons K+, Na+ e 

SO4
2-. O sulfato de cálcio dissolve até a saturação liberando íons Ca2+ e SO4

2-; 

em seguida, inicia-se a dissolução das fases anidras C3S, C3A e C4AF. Estas 

reações, como também a eventual conversão do sulfato de cálcio 

hemihidratado em dihidratado e o efeito de molhamento das partículas são 

responsáveis pela formação do primeiro pico de liberação de calor. Neste 

estágio é formada uma camada de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) sobre as 

partículas de cimento, com liberação de íons Ca2+ e OH- em solução. Neste 

momento ocorrem reações do C3A e C4AF dissolvidos com os íons Ca2+ e 

SO4
2- presentes na solução. Um gel amorfo, rico em aluminato é formado sobre 

a superfície dos grãos de cimento com o aparecimento de espessas agulhas da 

fase etringita (AFt) sobre o gel e na solução. 
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b) Período de indução (II) 

Neste período ocorre a hidratação da cal livre (CaO) e uma reação de 

pequena intensidade com a alita. Estas reações ocorrem com certa velocidade, 

mas são desaceleradas devido à deposição do gel hidratado sobre os grãos; 

que faz com que surja uma barreira entre as fases anidras e a fase aquosa, 

dando origem a um período dormente. Este período geralmente dura de 30 

minutos a 3 horas e termina quando a camada formada sobre o grão de 

cimento se rompe ou quando se torna permeável, devido à transformação de 

fase, coincidindo com a nucleação e o crescimento de C-S-H e Ca(OH)2. 

c) Período de aceleração (III) 

A hidratação segue com uma intensa liberação de calor e rápida 

formação de C-S-H e hidróxido de cálcio, com decaimento da concentração de 

íons Ca2+ na solução. Este período dura de 3 a 12 horas após a mistura do 

cimento com a água. Ocorre também a dissolução por completo do sulfato de 

cálcio e redução na concentração dos íons SO4
2- em solução, devido à 

adsorção dos íons na superfície das partículas de C-S-H e de formação da fase 

AFt. Neste período a cinética de hidratação é controlada pela velocidade de 

nucleação e crescimento do C-S-H.  

O fenômeno da pega é observado no decorrer do período de aceleração, 

em que os silicatos, sobretudo a alita, passam a se hidratar rapidamente até 

alcançar a taxa máxima de hidratação, que corresponde ao pico máximo de 

calor liberado.  

d) Período de desaceleração (IV) 

A taxa de reação diminui progressivamente. Posterior ao decaimento do 

período de aceleração a hidratação passa a ser controlada pelo mecanismo de 

difusão iônica ou por reação topoquímica. Neste estágio a hidratação da belita 

torna-se mais importante e a formação do C-S-H e do hidróxido de cálcio 

ocorre de forma mais lenta. A fase aquosa sofre uma redução dos íons SO4
2-, e 

alguns cimentos que contêm teores de C3A acima de 12%, podem apresentar 

uma formação diferente da fase AFt, com acentuada diminuição da 
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concentração de íons SO4
2- e Ca2+ na solução, causando um aumento na 

liberação de calor de hidratação.  

e) Estágio final 

No estágio final ocorre a conversão das fases AFt em 

monossulfoaluminato de cálcio (AFm). A formação de placas hexagonais 

delgadas de AFm, a partir da reação da fase AFt com o C3A e o C4AF, ocorre 

devido à indisponibilidade de sulfato de cálcio no sistema e o prosseguimento 

da hidratação do C4AF, mais lento do que a hidratação do C3A. 

Os diversos compostos do clínquer se encontram misturados em todas 

as partículas do cimento anidro, ocorrendo reações simultâneas dos compostos 

do cimento. No entanto a velocidade de reação desses compostos e a 

formação de seus produtos hidratados são diferentes, como visto 

anteriormente. Todas essas reações químicas que ocorrem após a adição de 

água ao cimento são as mesmas, independentes da classificação do cimento 

Portland, variando apenas a velocidade com que elas ocorrem. Essa 

velocidade vai depender da quantidade de cada fase presente e do tamanho 

das partículas de cimento (HIBBELER et al., 2000). 
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4. CIMENTAÇÃO DE POÇOS PETROLÍFEROS  

 

4.1 HISTÓRICO  

O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859, mas só no ano de 

1903 é que foi realizada a primeira cimentação de poço, no Campo Lompoc na 

Califórnia. Nessa primeira operação foi bombeada uma pasta preparada com 

cinquenta sacos de cimento com o objetivo de evitar o influxo de água da 

formação para o poço. Na ocasião esperavam-se vinte e oito dias para o 

endurecimento do cimento.  

Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia na 

realização de uma operação de cimentação com dois tampões, isto é, a pasta 

era bombeada para o poço, com tampões metálicos à frente e atrás desta, para 

evitar a sua contaminação durante seu deslocamento por água ou fluido de 

perfuração. 

Depois de algum tempo trabalhando com Perkins, em 1919, Erle P. 

Halliburton parte para o “MidContinent”, onde fundou sua própria empresa, 

Halliburton Cementing Co., que se tornou, por sua vez, a maior empresa da 

especialidade. Em 1922, Halliburton patenteou o misturador com jatos “jet 

mixer” automatizando a mistura de pasta, ampliando as possibilidades 

operacionais, fazendo com que a prática de cimentar os revestimentos fosse 

adotada pela maioria das companhias. Nessa época aguardava-se de 7 a 28 

dias para o endurecimento do cimento (HALLIBURTON COMPANY, 1998). 

A partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento 

passaram a fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta 

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

sendo paulatinamente reduzido (72 horas até 1946; 24 a 36 horas a partir de 

1946) e outras propriedades da pasta de cimento foram controladas. 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um 

poço de petróleo. Ocorre após o término da perfuração com o objetivo de 

compor a vedação entre as zonas permeáveis ou até mesmo em um único 

intervalo permeável, impedindo a intercomunicação de fluidos da formação que 



33 

 

ficam por trás do revestimento, bem como propiciar suporte à coluna de 

revestimento (OLIVEIRA, 2004, VLACHOU et al., 1997). 

 

4.2 TIPOS DE CIMENTAÇÃO 

 

4.2.1 Cimentação Primária 

A cimentação primária é de grande relevância para a construção de 

qualquer poço de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada e/ou realizada 

reduz o ciclo de vida do poço e implica em altos custos adicionais para 

correção. Esse tipo de cimentação é aquela realizada após a descida de cada 

coluna de revestimento, e sua qualidade é avaliada geralmente, por meio de 

perfis acústicos corridos por dentro do revestimento (PELIPENKO e 

FRIGAARD, 2004; THOMAS, 2004). A Figura 7 detalha os tipos de 

revestimento, onde o poço está dividido em fases e com cada fase já 

cimentada. 

 

Figura 7: Tipos de revestimento numa cimentação primária (COSTA, 2012) 

Tubo Condutor 

Revestimento de 

Superfície 

Revestimento 

Intermediário 
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Produção 

Bainha 
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Cimento 
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O número de “fases” do poço depende do projeto de Engenharia do 

poço, que considera diversos parâmetros para definir o tipo de revestimento, 

profundidade, etc.  

O tubo condutor é o primeiro revestimento do poço assentado à pequena 

profundidade e tem como finalidade sustentar os sedimentos superficiais não 

consolidados. O próximo revestimento a ser descido no poço é o revestimento 

de superfície e visa proteger os aquíferos superficiais, prevenir o 

desmoronamento das formações não consolidadas, e servir de base de apoio 

para os equipamentos de segurança de cabeça de poço. É um revestimento 

muito importante para o prosseguimento operacional da perfuração. O 

revestimento intermediário tem a finalidade de isolar e proteger zonas de altas 

ou baixas pressões, isolar zonas de perda de circulação, isolar formações 

portadoras de fluidos corrosivos ou contaminantes do fluido de perfuração, etc. 

Por fim, o revestimento de produção, como o próprio nome indica, é descido 

com a finalidade de confinar a produção do poço, suportar suas paredes e 

possibilitar o isolamento entre os vários intervalos produtores (THOMAS, 2004). 

O objetivo principal da cimentação primária é proporcionar um 

isolamento impermeável, rígido e resistente no espaço anular entre a formação 

rochosa e o revestimento, onde uma cimentação primária satisfatória está 

associada a uma boa aderência do cimento ao revestimento e à formação 

rochosa, além do preenchimento de todo o espaço do anular. Antes do 

bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para 

garantir o sucesso na colocação da pasta no anular (FREITAS, 2008). Embora 

com toda tecnologia e cuidados na elaboração e aplicação das pastas em 

todas as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com 

sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser necessária uma nova 

operação de cimentação para evitar acidentes (NELSON, 1990). 

Problemas advindos do projeto de pasta até a execução operacional 

poderão provocar problemas na eficiência da cimentação. No projeto, podem 

ocorrer falhas nas simulações, nas formulações das pastas, nos testes 

laboratoriais, etc. Já na execução, podem ocorrer falhas no condicionamento 

do poço, no preparo da água de mistura (aditivos químicos vencidos, água 
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industrial inadequada, ordem de mistura, contaminação), no preparo da pasta, 

na densidade da pasta, nos bombeios, na falha de algum equipamento, etc. 

Quando ocorre algum desses problemas citados, como consequência têm-se 

gelificação ou pega prematura da pasta, aderência deficiente na interface, fluxo 

de gás ascendente, contração volumétrica, perda de resistência, zonas de 

interesse descobertas, entre outros (SANTOS JÚNIOR, 2006; PELIPENKO et 

al., 2004).  

Na Figura 8 observam-se casos típicos de falhas de cimentação. A 

Figura 8.(a) representa uma falha por migração de gás, formando as chamadas 

“canalizações”. A Figura 8.(b) destaca em marrom uma área que representa o 

reboco deixado pelo fluido de perfuração que não foi retirado durante os 

preparativos para a cimentação, com o uso de um colchão espaçador e/ou 

lavador, comprometendo assim a aderência entre a pasta de cimento e a 

formação rochosa. Já a Figura 8.(c) demonstra o que pode ocorrer no contato 

de uma substância corrosiva com a coluna de revestimento, ocasionando com 

o tempo a deterioração do tubo a ponto de furá-lo. No caso, a imagem ilustra 

uma substância que migrou por uma falha (rachadura) até ter acesso ao tubo. 

A Figura 8.(d) mostra o que pode ocorrer com a bainha de cimento em 

condições de temperatura acima dos 230 °F e sem o uso do aditivo mineral 

adequado, onde a matriz sofre o fenômeno da “retrogressão”. Na retrogressão, 

o cimento perde gradativamente sua capacidade de suportar as cargas 

mecânicas, vindo assim a se degradar com o tempo. Trata-se de uma situação 

comum de ocorrer em poços HPHT (High Pressure and High Temperature) 

caso não seja usada uma pasta projetada para tal condição. Para prevenir tal 

fenômeno são adicionados os chamados agentes anti-retrogressão, onde o 

mais usado é a sílica, adicionado normalmente numa concentração entre 30 – 

40%. 
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(a)                                                 (b) 

   

                          (c)                                                 (d)                    

Figura 8: Falhas de cimentação primária (COSTA, 2012) 

 

4.2.2 Cimentação Secundária 

Define-se cimentação secundária como as cimentações realizadas 

visando corrigir falhas na cimentação primária. Assim sendo, uma cimentação 

secundária pode ser realizada para eliminar a entrada de água de uma zona 

indesejável, abandonar zonas depletadas, reparar vazamentos na coluna de 

revestimento, etc.  

4.2.2.1 Compressão de Cimento (Squeeze) 
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Consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, visando corrigir 

localmente algum problema, que pode ser a correção de uma cimentação 

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

passaram a produzir água, combater uma perda de circulação, etc. A Figura 9 

apresenta um tipo de compressão de cimento.  

 

Figura 9. Squeeze de cimento para fechamento de zona produtora indesejável (COSTA, 2012) 

 

4.2.2.2 Tampão 

O tampão é constituído de um bombeio de pasta para cobrir um 

determinado trecho do poço. Esse tipo de operação é executado nos casos de 

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

para desvios, para elevação de fundo, etc. A Figura 10 mostra um exemplo 

típico de abandono de poço por tampões de cimento que, a depender do caso, 

poderá ser temporário ou definitivo.  
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          Figura 10. Tampões de abandono (COSTA, 2012) 

 

4.2.2.3 Recimentação 

É a correção da cimentação primária quando o cimento, por algum 

motivo, não selou satisfatoriamente um grande trecho no anular entre o 

revestimento e a formação. Alguns dos motivos da necessidade de 

recimentação são quando, por exemplo, a pasta não cobriu a altura necessária, 

ou quando ocorreu canalização de gás, ou ainda quando houve contaminação 

de pasta, etc. O revestimento é canhoneado em dois pontos e a recimentação 

só é realizada quando se consegue circulação pelo anular, através destes 

canhoneados. Para possibilitar a circulação com retorno, a pasta é bombeada 

através da coluna de cimentação, dotada de um obturador (packer) para 

permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo anular. 

A Figura 11 apresenta uma recimentação. Pela imagem, percebe-se a 

similaridade com a operação de Squeeze. De fato, operacionalmente as 

cimentações algumas vezes são parecidas, no caso, para a recimentação a 

falha na cimentação é bem maior, sendo necessário assim além de comprimir o 

cimento, circulá-lo por trás do revestimento, passando pela zona afetada no 

objetivo de preencher o local que estava sem cimento. Vale ressaltar que os 

canhoneados são feitos para permitir a circulação e não visam produção.  

Tampão de 

Cimento  
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           Figura 11. Recimentação (COSTA, 2012) 

 

4.3 OBJETIVOS DAS OPERAÇÕES DE CIMENTAÇÃO 

Como a cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta 

cimentante no anular formado pelo revestimento e as paredes do poço, espera-

se que a mesma, após a pega, proporcione: 

 Aderência tanto ao revestimento quanto a formação; 

 Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações no seu interior.  

 Resistência mecânica para suportar exigências mecânicas que são 

aplicadas durante as operações; 

 Isolamento das formações. 

Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos mencionados acima 

é necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação 

primária sejam tomados. Os fatores listados abaixo são reconhecidamente 

responsáveis pelas deficiências na capacidade de um selante, embora essa 

deficiência não se limite apenas a esses fatores:  
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 Densidade incorreta da pasta podendo resultar no desbalanceamento 

hidrostático assim como outros problemas relativos às propriedades da 

pasta; 

 Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, 

proporcionando contaminação da pasta, falha na aderência, etc.; 

 Gelificação prematura, resultando na perda do controle da pressão 

hidrostática e entupimento de coluna de cimentação (no caso de 

tampões de cimento); 

 Pega prematura, resultando em pastas mal posicionadas (plugueamento 

de coluna, prisão de revestimento, zonas de interesse descobertas, 

etc.); 

 Pasta sem controle para gás quando deveria ter, permitindo, por 

exemplo, a entrada de gás na coluna da pasta; 

 Pastas permeáveis, contribuindo para deficiências no isolamento 

hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

 Contração volumétrica apreciável devido ao processo de hidratação e 

fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos. 

 Matriz cimentícia sofrendo fissuração com consequente perda de 

resistência mecânica pela não utilização de um agente anti-retrogressão.  

Como a cimentação primária consiste no posicionamento de uma pasta 

cimentante no anular formado pelo revestimento e as paredes do poço, espera-

se que a mesma, após a pega, proporcione: 

 Aderência mecânica ao revestimento; 

 Isolamento das formações; 

Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações no seu interior. Para que a pasta de cimento atenda 

aos requisitos mencionados acima, é necessário que alguns cuidados no 

projeto e na execução da cimentação primária sejam tomados. Os fatores 

listados abaixo são reconhecidamente responsáveis pelas deficiências na 

capacidade de um selante, embora essas deficiências não se limitem apenas a 

estes fatores:  
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 Densidade incorreta da pasta, podendo resultar no desbalanceamento 

hidrostático e entrada de fluidos na pasta; 

 Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, 

permitindo o fluxo de gás ascendente no anular; 

 Gelificação prematura, resultando na perda do controle da pressão 

hidrostática; 

 Perda de filtrado excessiva, permitindo a entrada do gás na coluna da 

pasta; 

 Pastas altamente permeáveis, contribuindo para deficiências no 

isolamento hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

 Contração volumétrica apreciável, devido ao processo de hidratação e 

fissuração da bainha de cimento sob tensão, gerando fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos (COSTA, 2012). 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DAS PASTAS DE CIMENTO  

O desempenho de uma pasta de cimentos depende basicamente das 

características do cimento, da temperatura e pressão a que o mesmo é 

submetido, da concentração e do tipo de aditivos utilizados no sistema, da 

ordem de mistura, da energia de mistura e da razão água-cimento. Devido à 

grande interação entre os vários aditivos incluídos na pasta e à variação da 

composição do cimento em função da batelada, os testes com as pastas são 

imprescindíveis para a previsão do desempenho da pasta a ser utilizada. 

Para a maior parte das operações com cimento na completação, a pasta 

deve apresentar baixa viscosidade, não gelificar quando estática, manter a 

viscosidade praticamente constante até a ocorrência da pega, ter baixa perda 

de filtrado sem separação de água livre ou decantação de sólidos (FREITAS, 

2008). 

4.5 ADITIVOS PARA CIMENTAÇÃO 

São produtos químicos que são adicionados às pastas de cimento com o 

objetivo de modificar suas propriedades, conforme as condições de poço ou 

tipo de operação a ser executada (BENSTED, 1993).  
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Para que uma cimentação seja realizada com sucesso, é essencial que 

a pasta satisfaça exigências como: 

- Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob 

condições particulares; 

- Manter as suspensões estáveis; 

- Uma vez posicionada no local desejado, endurecer no tempo projetado; 

- Manter aderência mecânica ao revestimento e a formação; 

- Manter o isolamento das formações. 

Com o objetivo de atender aos requisitos mencionados, é necessário 

que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação primária sejam 

tomados. A escolha dos aditivos, quantidades a serem adicionadas à pasta 

dependem das propriedades individuais de cada poço. 

Atualmente, existe uma grande quantidade de aditivos encontrados no 

mercado, tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Esses aditivos, 

utilizados em pastas de cimento, são classificados em várias funções, 

conforme seu desempenho, tais como: aceleradores de pega, adensantes, 

agente anti-retrogressão, agente tixotrópico, antiespumante, controlador de 

migração de gás, dispersante, estendedores, redutor de filtrado, retardador de 

pega, etc. Dentre estes, os mais utilizados estão descritos a seguir. 

4.5.1 Aceleradores de Pega 

Os aceleradores de pega aumentam a taxa de hidratação do cimento, 

por meio do aumento do caráter iônico da fase aquosa, fazendo com que os 

principais componentes do cimento seco (C3S, C2S e C3A) se hidratem e 

liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente, resultando, assim, numa rápida formação 

do CSH gel, que é responsável pela pega do cimento. Dentre esses, os mais 

utilizados são o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Este último apresenta 

efeitos colaterais como o aumento do calor de hidratação, aumento da 

viscosidade, desenvolvimento mais rápido de resistência à compressão, 

aumento do encolhimento da pasta e aumento da permeabilidade final do 
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cimento com redução da resistência do cimento endurecido a sulfatos. O NaCl 

a 2% funciona como acelerador, contudo, em concentrações superiores a 6% 

apresenta o comportamento contrário, retardando a pasta (NELSON, 1990). 

4.5.2 Antiespumante 

Durante a mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro 

utilizado para verificar se os materiais estão na proporção definida no teste de 

laboratório. Se durante a mistura da pasta for incorporado ar, estará medindo-

se a densidade do sistema cimento, água e ar. Como o ar é compressível, ao 

atingir o fundo do poço, a densidade real será maior do que a medida na 

superfície, o que pode levar a resultados indesejáveis. Outro problema da 

adição de ar é a formação de poros após endurecimento da pasta, o que 

aumentará a porosidade e diminuição da resistência mecânica. Então, para se 

evitar tais problemas, utiliza-se o antiespumante, que produz uma alteração na 

tensão superficial e modifica a dispersibilidade dos aditivos que poderiam 

estabilizar a espuma. 

O mecanismo mais importante de ação desses aditivos é por 

espalhamento sobre a superfície da espuma, ou pela penetração na mesma. 

Ao baixar a tensão superficial, a película de líquido não consegue manter o ar 

aprisionado, dessa forma a espuma se destrói. Os antiespumantes mais 

utilizados são à base de poliglicóis e os quebradores de espuma são derivados 

de silicone. 

4.5.3 Retardadores de Pega 

Ao contrário dos aditivos aceleradores de pega, os aditivos retardadores 

são utilizados para retardar o tempo de pega das pastas de cimento de modo 

que permita uma maior segurança durante as operações de bombeio, 

principalmente em poços cujas temperaturas são elevadas.  

Os retardadores mais utilizados, os lignossulfonatos, são polímeros não 

refinados, obtidos de polpa de madeira, contendo compostos sacarídeos. As 

quatro principais teorias que descrevem o mecanismo de funcionamento dos 

retardadores estão descritas a seguir. 
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1. Adsorção do retardador sobre a superfície dos produtos de hidratação 

inibindo o contato com a água; 

2. O retardador reage com o cálcio na fase aquosa formando uma camada 

insolúvel e impermeável ao redor do grão; 

3. O retardador adsorve nos núcleos dos produtos de hidratação, 

impedindo o futuro crescimento desses núcleos; 

4. Íons cálcio são quelados pelo retardador prevenindo a formação dos 

núcleos de hidratação.  

 

4.5.4 Controladores de Filtrado 

A perda de filtrado API para uma pasta de cimento pura (sem aditivo) 

geralmente supera 1500 mL/30 min. Com frequência, é necessário pastas com 

perda de aproximadamente 70 mL/30 min. Para reduzir o filtrado, normalmente, 

adiciona-se à pasta aditivos controladores de filtrado. Esses aditivos diminuem 

a velocidade de filtração pela redução da permeabilidade do reboco e/ou pelo 

aumento da viscosidade da fase aquosa (COSTA, 2012). 

Os polímeros introduzidos como controladores de filtrado na década de 

40, são os mais utilizados. Acredita-se que eles se adsorvam na superfície dos 

grãos do reboco diminuindo os tamanhos dos poros formando agregados 

coloidais que bloqueiam os poros, reduzindo, portanto, a permeabilidade do 

reboco (GOUVÊA, 1994). Naturalmente, aumentam também a viscosidade da 

água de mistura, não podendo ser muito alta para não prejudicar a mistura da 

pasta. 

Os polímeros derivados da celulose (Carboximetilhidroxietilcelulose / 

CMHEC) foram os primeiros a serem usados e ainda hoje seu uso é comum na 

grande maioria das cimentações. Teorias atuais responsáveis pelo efeito 

polimérico no desenvolvimento de um reboco de filtrado com baixa 

permeabilidade incluem: 

 A junção polimérica na superfície da partícula e a extensão do polímero 

no espaço do poro, através do qual o filtrado deve passar. A propriedade de 

ligação de água do polímero então permite uma conexão eficiente no espaço 

intersticial nos poros do filtrado; 
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 Localização do polímero dentro da rede de poros mecanicamente 

conectados, que resulta em espaços porosos com menos perdas de fluidos; 

 A viscosificação do fluido intersticial pelo material polimérico.  

A área de superfície específica é uma propriedade que afeta diretamente 

o teor ótimo de aditivo, visto que para que ocorra de forma eficiente o 

mecanismo de estabilização da suspensão, o aditivo deve estar adsorvido por 

toda superfície do cimento (LYRA et al., 2012). 

4.5.5 Dispersantes 

Esses aditivos reduzem a viscosidade aparente, o limite de escoamento 

e a forças géis das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. Facilitam a 

mistura da pasta, reduzem a fricção e permitem a confecção de pastas com 

elevada densidade. O dispersante mais utilizado na cimentação de poços de 

petróleo é o sal de polinaftaleno sulfonato de sódio. A adição de dispersantes 

pode produzir efeitos secundários indesejáveis, tais como: aumento da água 

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

influenciando no tempo de pega da mesma. O mecanismo de atuação destes 

aditivos consiste na adsorção do dispersante nas partículas de cimento, 

impedindo sua floculação e dispersando o sistema. Esta dispersão é devida a 

forças de repulsão geradas entre as moléculas do aditivo adsorvidas nas 

partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática e/ou através de 

repulsão estérica dependendo da composição do aditivo (RONCERRO, 2000). 

4.5.5.1 Tipos de Aditivos Dispersantes  

Os dispersantes são polímeros solúveis em água, obtidos como 

subprodutos da indústria ou sinteticamente, por polimerização (BUEKETT, 

1998, RIXOM, 1999). Na grande maioria são aniônicos com elevado número de 

grupos funcionais na cadeia de hidrocarboneto, formando longas moléculas 

que se adsorvem sobre as partículas de cimento e que, devido a fenômenos 

físico-químicos, como as forças de van der Waals, promovem a dispersão 

(UCHIKAWA, 1997).  

Os aditivos dispersantes podem ser divididos em três grandes grupos de 

aditivos e descritos segundo três gerações: os condensados de 
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lignossulfonados modificados, ácidos hidroxi-carboxílicos e polímeros 

hidroxilatos, classificados como aditivos de primeira geração. Os condensados 

sulfonados de melamina-formaldeídos, condensados sulfonados de naftaleno-

formaldeídos e os poliacrilatos, classificados como aditivos de segunda 

geração e os éteres, base policarboxilato, sendo os aditivos de terceira geração 

(AITCIN, 2000).  

4.5.5.1.1  Lignossulfonato ou Aditivo de Primeira Geração  

Os aditivos a base de lignossulfonato são utilizados como redutores de 

água e em alguns casos também como plastificantes, são obtidos a partir do 

rejeito líquido do processo de extração da celulose da madeira, um subproduto 

que contém uma mistura complexa de produtos da lignina entre 20% a 30%, 

produtos da decomposição da celulose, carboidratos e ácidos sulfurosos livres 

ou sulfatos (RIXOM, 1999)  

A obtenção desses aditivos é relativamente simples, sendo algumas 

vezes processados por fracionamento, para aumentar a massa molecular 

média. Suas composições podem variar em função do processo de fabricação, 

caso ocorra neutralização, precipitação ou fermentação (RIXOM, 1999). Um 

parâmetro importante é a massa molecular do aditivo, está é como um índice 

da eficiência do aditivo na dispersão das partículas de cimento, sendo 

atualmente produzidos aditivos com cadeias mais longas e de maior massa 

molecular (ANDERSEN, 1986). A estrutura molecular de um lignossulfonato é 

apresentada na Figura 12.  

 

Figura 12 – Monômero de um lignossulfonato (RIXOM, 1999). 
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O uso destes aditivos promove o retardo de pega, causado pelos altos 

teores de açúcares na sua composição, o que pode gerar problemas como 

atrasos no endurecimento da pasta, além de incorporação indesejável de ar à 

mistura. Alguns fabricantes, submetem estes subprodutos industriais a 

processos de purificação mais refinados para remoção dos açúcares, por meio 

de ultra filtragens, tratamentos térmicos com pH controlado e fermentação, 

reduzindo assim os efeitos secundários e obtendo aditivos que não influenciam 

o tempo de pega e nem provocam incorporação de ar, porém torna-se um 

produto mais caro (RIXOM, 1999). O uso deste aditivo permite uma redução da 

água da mistura entre 8 e 12%, podendo alcançar uma eficiência de 15%, 

segundo alguns fabricantes. Quando utilizados em altas dosagens, no extremo 

destes intervalos, podem causar excessivo retardo da pega e incorporação de 

grande quantidade de ar na pasta (RIXOM, 1999).  

4.5.5.1.2  Naftaleno Sulfonato ou Aditivo de Segunda Geração  

O naftaleno sulfonato foi uma das primeiras substâncias químicas a 

serem referenciadas na literatura técnica como um agente de redução de água 

nas misturas das pastas. No entanto, somente na década de 1970 ela foi 

empregada com exclusividade para a produção de aditivos plastificantes 

(DODSON, 1990). 

Estes aditivos à base de naftaleno são produzidos a partir da sulfonação 

e consequente polimerização dos semi-produtos. A descrição do processo 

genérico de produção dos aditivos à base de naftaleno pode ser encontrada no 

estudo de Rixom e Mailvaganam (1999), algumas etapas também podem ser 

encontradas em Aïtcin (2000), e os mecanismos de ação em estudos de 

Dezhen et al.,1982. A Figura 13 apresenta a estrutura molecular do aditivo 

base naftaleno. 
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Figura 13: Monômero de um poli-naftaleno sulfonato de sódio linear (RIXOM, 1999, 

RAMACHANDRAN, 1995,). 

 

Essa classe de aditivo, assim como os aditivos a base melamina 

sulfonato e os poliacrilatos, é conhecida comercialmente como aditivos de 

segunda geração e permitem a redução em até 25% da quantidade de água da 

mistura, se usados como redutores de água (AITCIN, 2000, NEVILLE 1997).  

4.5.5.1.3  Policarboxilatos ou Aditivo de Terceira Geração  

Os aditivos superplastificantes à base de policarboxilatos foram 

introduzidos recentemente no mercado nacional, disponíveis no mercado 

desde a década de 1990. Eles são também conhecidos como aditivos 

superplastificantes de alta eficiência ou ainda, como aditivos hiperplastificantes, 

pois promovem uma redução de água das misturas de aproximadamente 40% 

(AITCIN, 2000, MEHTA, 2008). 

Esses aditivos poliméricos apresentam larga distribuição de massa 

molecular e sua caracterização química é muito complexa, assim como seu 

processo de produção. As propriedades desses aditivos são influenciadas, 

principalmente pelo comprimento de sua cadeia e pela quantidade de 

repetições dos meros, representados por a, b, c e d, como podem ser 

observados na Figura 14. 
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Figura 14: Policarboxilato éter de sódio (CINCOTTO, 2013). 

 

Basicamente os policarboxilatos são formados por grupos carboxílicos e 

apresentam cadeias laterais de diferentes comprimentos, sendo este um 

parâmetro importante para o controle da eficiência do aditivo. Sabe-se que a 

dispersão das partículas de cimento e a estabilização da suspensão, podem 

ser controladas por meio da mudança do comprimento dessas cadeias e, 

ainda, pela mudança da cadeia central (YAMADA, 2000). Em estudos sobre os 

efeitos da estrutura molecular dos superplastificantes à base de policarboxilato 

na fluidez das pastas de cimento foi constatado que, para uma mesma 

dosagem de aditivo, quanto maior o tamanho da cadeia desse aditivo, mais 

fluida é a mistura e maior é o seu tempo de pega; e também, quanto maior a 

quantidade de grupos sulfônicos e carboxílicos presentes nos polímeros, maior 

a fluidez do sistema, para uma mesma dosagem de aditivo. (LYRA, 2010). 

Os parâmetros dos géis (inicial e final) são obtidos após um determinado 

intervalo de repouso. Pode-se perceber que com o aumento na concentração 

do dispersante, os valores de gel inicial e final são reduzidos. Essa redução 

está relacionada com a interferência no processo de nucleação e crescimento 

dos produtos de hidratação devido à presença das moléculas do aditivo 
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dispersante e sua respectiva forma de atuação. Através da interação das 

moléculas de dispersante com a superfície dos produtos de hidratação 

nucleados por íons Ca+, O mecanismo de formação da rede tridimensional 

entre as partículas dos produtos hidratados torna-se dificultado, ocasionando 

assim a redução nos valores de força gel inicial e final (Figura 15), confirmado 

por Nelson (1990).   

 

Figura 15: Adsorção do dispersante na superfície da partícula do cimento (NELSON, 1990). 

 

Para se entender como ocorre à interação cimento-dispersante é 

fundamental estudar o processo de hidratação do cimento para uma melhor 

compreensão da interferência deste aditivo. De uma maneira geral, quando o 

cimento Portland reage com a água, os principais produtos formados são o 

silicato de cálcio hidratado (C-S-H), o hidróxido de cálcio ou portlandita 

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

hidratado (C4ASH18 = AFm), como visto anteriormente. A velocidade de 

hidratação para cada composto do clínquer do cimento é distinta, além disso, 

os aditivos superplastificantes não são adsorvidos uniformemente pelos 

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

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

aluminato e seus produtos de hidratação desempenham um papel importante 

no processo de atuação do aditivo dispersante. 

Resumidamente, o mecanismo de atuação destes aditivos, consiste na 

adsorção do dispersante nas partículas de cimento, impedindo sua floculação e 

dispersando o sistema, como mostrado na Figura 15. Como já citado 

anteriormente, esta dispersão está relacionada com as forças de repulsão 

geradas entre as moléculas do aditivo adsorvidas nas partículas de cimento, 
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cuja origem pode ser eletrostática e/ou através de repulsão estérica, 

dependendo da composição do aditivo (RONCERO, 2000). 

As forças de repulsão ocorrem pelas moléculas orgânicas que, tendo 

grupos carregados negativamente (SO3-, COO-), interagem com a superfície da 

partícula através de forças eletrostáticas (cargas de superfície das partículas e 

grupos iônicos da molécula do aditivo). Além disso, grupos polares (OH) de 

moléculas orgânicas (açúcares) podem, também, interagir fortemente com 

fases hidratadas altamente polares, através de forças eletrostáticas e ligações 

de hidrogênio (JOLICOEUR e SIMARD, 1998).  

No caso dos aditivos dispersantes a base de policarboxilatos, estes são 

similarmente adsorvidos pelas partículas de cimento e a dispersão ocorre pelo 

mecanismo da repulsão eletrostática de grupos carboxílicos ionizados. No 

entanto, ocorre um efeito físico adicional que ajuda e manter a dispersão do 

sistema, o qual é conhecido como repulsão estérica. Esta repulsão é devido às 

longas cadeias laterais ligadas à cadeia central do polímero, que agem como 

barreiras físicas, impedindo que as partículas de cimento entrem no campo das 

forças de van der Waals. 

4.5.5.2 Ação de Aditivos Dispersantes na Hidratação do Cimento  

A utilização de diferentes superplastificantes pode dificultar 

significativamente o entendimento da hidratação do cimento, pois os diferentes 

modos de interação com o cimento podem alterar a cinética da reação de 

hidratação, e em alguns casos a morfologia dos produtos formados (YAMADA, 

2003).  

Segundo JOLICOEUR e SIMARD (1998), as diferentes atuações de 

cada tipo de aditivo são causadas por vários efeitos, dentre eles, a adsorção 

diferenciada, que dificulta a difusão da água e dos íons de cálcio na interface 

cimento/solução; a ação dos íons Ca2+ dos aditivos, que alteram a 

nucleação/precipitação dos hidratos; e a forte ação dispersante, que altera a 

cinética de crescimento e morfologia dos produtos hidratados.  

Nos primeiros instantes da adição do superplastificante na mistura, o 

aditivo pode estar livre na água (formando a solução) ou adsorvido nas 
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partículas de cimento. A adsorção no C3A ocorre rapidamente, em poucos 

segundos, retardando o prosseguimento da hidratação. Os aditivos também 

podem retardar a hidratação nas fases silicato (C2S e C3S). No entanto, este 

efeito é mais fraco do que no C3A. Ramachandran et al; 1983, observam que 

os aditivos à base de naftaleno e melamina retardam a hidratação do C3A. 

Admite-se que na hidratação do cimento, que é polifásico, o mecanismo 

é semelhante: os aditivos são adsorvidos pela fase C3A, resultando menor 

quantidade de aditivo para combinar com as demais fases, reduzindo o 

possível atraso na hidratação (RAMACHANDRAN, 1998). 

O processo de hidratação do cimento pode ser alterado pela presença 

de aditivos de diversas formas, isoladamente ou em conjunto, esta alteração 

pode ser observada a partir de diversos efeitos e variações como: a alteração 

do grau de hidratação do cimento ou da composição e morfologia dos produtos 

hidratados; a precipitação de produtos insolúveis que agem como barreiras 

para a evolução da hidratação; e a alteração do pH da solução, alterando a 

solubilidade ou a estabilidade do sistema, quando o aditivo entra em contato 

com o cimento (RIXOM, 1999). 

4.5.5.3 Interação das Partículas de Cimento com o Aditivo Dispersante  

Por mais que já se tenha estudado e realizado pesquisas, procurando 

um entendimento mais profundo sobre a reação de hidratação de cimento 

Portland na presença de aditivos, algumas vezes focando os aspectos físicos, 

em outras os aspectos químicos, e o efeito dos aditivos nas diferentes fases 

constituintes: C3S, C2S, C3A, e C4AF. Não existe ainda uma teoria bem aceita 

explicando a ação dos aditivos sobre as partículas do cimento durante a 

mistura e hidratação inicial, e sobre os produtos intermediários da hidratação 

do cimento (RIXOM, 1999; AITCIN, 2000). Acredita-se que quando os aditivos 

entram em contato com o cimento, ocorre à adsorção das macromoléculas na 

superfície das partículas, provocando repulsão que resulta na desaglomeração, 

com grande redução da viscosidade do sistema cimento-água-aditivo. Estes 

aditivos, principalmente os aditivos base lignossulfonato, também podem 

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

partículas de cimento (RAMACHANDRAN, 1998).  
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O fenômeno de aglomeração das partículas é ocasionado, quando as 

mesmas entram em contato com a água, devido aos diversos tipos de 

interação, tais como a ação das forças de van der Waals. Certa quantidade de 

água fica aprisionada entre os grãos de cimento, reduzindo a água para a 

mistura e para lubrificação, resultando no aumento da viscosidade e redução 

da área de superfície específica dos grãos disponíveis para a hidratação 

(CARINO, 1983; ANDERSEN, 1983). O uso de aditivos pode minimizar a 

tendência de aglomeração, presente nos diversos tipos de cimento Portland 

(AITCIN, 2000). Esta redução está relacionada com as interações físico-

químicas que ocorrem entre partícula/aditivo. 

É observada uma diminuição do potencial zeta nos primeiros instantes 

após a mistura, este efeito é decorrente da estabilização estérica originada pela 

adsorção de uma camada polimérica na superfície das partículas, evitando a 

aproximação entre as mesmas. Com o passar do tempo, as reações de 

hidratação vão acontecendo e a estabilização da suspensão passa a ser 

controlada pelos mecanismos eletroestérico originado pelos grupos funcionais 

contidos nas cadeias laterais do polímero.  

O cimento apresenta tendência natural de se aglomerar quando em 

contato com a água devido às interações de van der Waals e as forças 

eletrostáticas de atração, já que é composto por várias fases com cargas 

superficiais contrárias. As forças de aglomeração podem aumentar à medida 

que a hidratação do cimento prossegue devido ao aumento da força iônica e a 

formação dos produtos hidratados. Assim, qualquer fenômeno que afete a 

cinética de dissolução, a formação dos compostos hidratados, o movimento 

browniano das partículas em suspensão, a taxa de colisões entre elas e a 

velocidade da reação de hidratação do cimento, pode afetar a cinética de 

aglomeração (LYRA et al,. 2012). 

Na Figura 16 podemos observar o resultado do estudo apresentado por 

Lyra et. al.; 2012, o qual mostra a influência do aditivo policarboxilato na 

hidratação inicial da pasta de cimento. A presença do aditivo gerou o 

mecanismo de estabilização eletroestérico que dificultou a aproximação entre 

as partículas de cimento, provavelmente reduzindo a taxa de liberação de íons 
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Ca2+ durante a hidratação e dificultando o aumento da força iônica do sistema. 

Também, com o aumento do teor de policarboxilato, uma maior quantidade do 

polímero permaneceu livre na suspensão e, por isso, maior tempo para o início 

da aglomeração foi observado, já que os íons cálcio gerados na dissolução 

poderiam ser consumidos pelo excesso de aditivo. O que ocasionou uma 

alteração no tempo necessário o processo de hidratação inicial. 

 

Figura 16: Fluxo de calor liberado durante a hidratação das pastas de cimento aditivadas com 

diferentes concentrações de policarboxilato (LYRA et al,. 2012). 

 

4.5.5.4 Aditivos à Base de Policarboxilato  

O éster policarboxilato (PCE) é um Copolímero utilizado como aditivo em 

pastas de cimento com o objetivo torná-las mais fluidas e facilitar a sua 

colocação/deslocamento. A molécula do policarboxilato-éster (PCE) adsorve-se 

pelos grupos carboxílicos na superfície das partículas do cimento, ou de seus 

produtos de hidratação, numa interação de origem eletrostática. As cadeias 

laterais, por sua vez, apresentam grande afinidade pela solução presente nos 

sistemas cimentícios nas idades iniciais da hidratação, dispersando as 

partículas por repulsão estérica gerada pelos grupos éter da cadeia lateral 

(ALONSO et al., 2007; GRIESSER, 2002; HUI et al., 2007; 

PLANK;SACHSENHAUSER, 2009). 

Dois parâmetros determinam a capacidade de o aditivo adsorver-se às 

partículas e seu desempenho: 
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(a) a densidade de carga aniônica da macromolécula e sua interação 

eletrostática com o cimento, a qual é proporcional à quantidade de grupos 

carboxílicos não esterificados;  

(b) o comprimento das cadeias laterais, responsável pela espessura da 

camada de polímero que se forma em volta dos grãos e pelo tipo de interação 

das cadeias dos polímeros adsorvidos em duas partículas diferentes, ambos 

resultando na repulsão estérica entre elas (PLANK et al., 2008; PLANK; 

SACHSENHAUSER, 2009; WINNEFELD et al., 2007).  

Na Figura 17 temos a representação da molécula de policarboxilato, com 

suas longas cadeias laterais e com as cargas presentes na cadeia principal do 

polímero, representando a densidade de carga aniônica. O processo de 

interação estérica e eletrostática do polímero com a superfície do cimento é 

percebida pela disposição das cargas na superfície da partícula de cimento e 

pelo impedimento estérico pelo tamanho das cadeias laterais do polímero.  

  

Figura 17: Esquema da interação da molécula de policarboxilato com a superfície da partícula 

de cimento (CINCOTTO, 2013). 

 

4.5.5.4.1  Influência da Estrutura Molecular dos Aditivos à Base de 

Policarboxilato na Hidratação do Cimento  
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Inicialmente atribuiu-se o retardo nas pastas à formação de composto 

complexo entre as moléculas do policarboxilato e o íon cálcio da solução da 

pasta de cimento (PUERTAS e VAZQUEZ, 2001; UCHIKAWA, SAWAKI e 

HANEHARA, 1997). Em pesquisa mais recente não foi verificada nenhuma 

alteração na concentração do íon cálcio da água do poro das pastas, 

confirmando que o retardo é, de fato, consequente à adsorção do aditivo na 

superfície das partículas, e o efeito fluidificante, por dispersão estérica ou 

eletroestérica gerada pela densidade de cargas na molécula do aditivo 

(LOTHENBACH, WINNEFELD e FIGI, 2007). 

Estudos recentes abordam a influência da estrutura molecular do PCE, 

uma vez que esses produtos diferem pela densidade de carga aniônica e 

comprimento das cadeias laterais. Alguns autores têm verificado que o grau no 

qual os aditivos à base de policarboxilato dispersam as partículas e retardam a 

pega e endurecimento dos produtos à base de cimento depende da estrutura 

molecular do aditivo utilizado, e, de forma geral, quanto maior a densidade de 

carga aniônica do aditivo utilizado (comprimento e densidade de cadeias 

laterais pequenas), maior será a alteração nos fatores citados. (MORATTI, 

MAGAROTTO e MANTELLATO, 2011; POURCHET et al., 2007; SCHMIDT et 

al., 2011; WINNEFELD et al., 2007b; ZINGG et al., 2009). 

Os comportamentos descritos acima estão diretamente relacionados 

com a capacidade do aditivo de se adsorver na superfície. Assim, os polímeros 

que apresentam os maiores teores de adsorção são os que prolongam a 

duração do período de indução e os tempos de pega em maior proporção.  

Ensaios de ressonância nuclear magnética, técnica a partir da qual é 

possível obter-se um indicativo da formação do gel C-S-H por comparação da 

quantidade de monômero (silicato anidro), dímeros e polímeros (silicato 

polimerizado devido à formação do gel C-S-H), permitiram verificar que aditivos 

com elevada densidade de carga aniônica retardam a formação do gel C-S-H 

durante os primeiros 7 dias de hidratação, sem influência na quantidade 

formada após 28 dias (MORATTI, MAGAROTTO E MONTELLANO, 2011). 

A eficiência obtida pelos aditivos à base de PCE está diretamente 

relacionada à capacidade dele de se adsorver nas partículas, já que, quanto 
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menor a densidade de cadeias laterais e menor seu tamanho, maior é a 

adsorção, uma vez que os fatores de repulsão estérica e eletrostática, 

causados por uma maior densidade de carga e tamanho das cadeias laterais 

são minimizados. Dependendo da estrutura molecular do aditivo, a quantidade 

necessária para se obter igual estado de dispersão pode variar.  

A partir do entendimento do mecanismo de atuação do aditivo 

policarboxilato e da sua influencia no fenômeno de hidratação do cimento, o 

presente trabalho trás a proposta do estudo do tempo de adição do PCE em 

pastas de cimento Portland para cimentação de poços petrolíferos.  
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5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

Uma das etapas de grande importância para o sucesso de uma 

operação de cimentação é a escolha do sistema de pasta de cimento a ser 

utilizado. Esta escolha é realizada com base em testes laboratoriais, seguindo 

técnicas que permitam a simulação das condições reais a que a pasta de 

cimento estará submetida no poço (pressão e temperatura) e a definição de 

padrões que permitam diferenciar e comparar os resultados sem dificuldades 

de interpretação. 

Grande parte dos testes realizados no presente trabalho são ensaios 

puramente tecnológicos, os quais seguem procedimentos internos da Petrobras 

através do PROCELAB – Procedimentos e Métodos de Laboratório Destinados 

à Cimentação de Poços Petrolíferos, baseado em normas adotadas 

mundialmente. Dentre essas normas, as mais importantes são: API RP 10B – 

API Recommended Practice for Testing Well Cements, 22° edição, 

Dezembro/1997 e a API Spec 10A – API Specification for Cements and 

Materials for Well Cementing, 22º edição, Janeiro/1995. Os referidos testes 

serão descritos a seguir como ensaios tecnológicos API. Na Figura 18 é 

apresentado o fluxograma da metodologia empregada no desenvolvimento do 

presente trabalho. 
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Figura 18: Fluxograma da metodologia empregada. 

 

Para as formulações das pastas de cimento deste trabalho, foram 

utilizados os seguintes materiais.  

 Cimento Portland especial BATELADA 124 fornecido pela CIMESA – 

Cimento Sergipe S.A., localizada em Laranjeiras – Sergipe. Este cimento 

Portland especial é um cimento classe A modificado industrialmente, que 

possui propriedades equivalentes as do cimento Portland classe G. 

 Aditivos comerciais (controlador de filtrado, antiespumante) comumente 

utilizados pelas indústrias petrolíferas; 

 Aditivo policarboxilato Glenium 51 - BASF Chemical Company 

 Água Destilada; 
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5.1 CÁLCULOS E FORMULAÇÕES DAS PASTAS CIMENTANTES 

Para obtenção dos valores de massas correspondentes a cada 

concentração de aditivo utilizado, o peso específico da pasta de cimento é 

fixado e se atribui as concentrações desejadas de aditivos sólidos ou líquidos. 

Todos esses cálculos foram efetuados de acordo com a norma API RP 10B. 

As pastas foram calculadas para uma quantidade de componentes de 

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

necessária para a realização dos ensaios de laboratório, segundo as normas 

API. 

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados 

em uma balança digital Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01g. As 

formulações foram nomeadas de acordo com a variação da concentração do 

aditivo dispersante estudado e também pelo tempo de adição desse aditivo no 

sistema. As concentrações estudadas inicialmente partiram de 0,01 gpc até 

0,05 gpc do dispersante, sendo tais formulações nomeadas da seguinte forma, 

para as formulações com a adição do dispersante já na água de mistura, temos 

a nomenclatura de ACG acrescida dos números 01 até 05 como representação 

das concentrações estudadas. Como exemplo tem-se ACG 0,1 para a 

formulação com 0,01 gpc, ACG 0,2 para a formulação com 0,02 gpc, e assim 

sucessivamente para as demais concentrações. Enquanto que as pastas com a 

adição do dispersante após os intervalos pré-determinados receberam a 

nomenclatura DCG e a concentração de dispersante, mais o intervalo de tempo 

da adição (Ex:DCG01-05, para a pasta com concentração de 0,01 gpc de 

dispersante adicionado após 5 minutos), como descritas na Tabela 2. Na 

Figura 19 está apresentado através de fluxogramas os processos de adição do 

dispersante das formas ACG e DCG – A sigla ACG consiste na reunião dos 

termos da adição Antes/Concentração/gpc, enquanto que a sigla DCG consiste 

na reunião dos termos Depois/Concentração/gpc. As correspondentes 

concentrações e as respectivas massas dos materiais utilizados nas 

formulações das pastas estão descritas nas Tabelas 3 e 4. As pastas de 

cimento foram formuladas com cimento Portland Classe Especial – Batelada 

124, água destilada, antiespumante, controlador de filtrado, dispersante. Todas 

com massa específica de 15,6 lb/gal (1,87g/cm3). 
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Tabela 2: Concentrações do aditivo e nomenclatura das pastas formuladas  

Concentração de 
Dispersante (gpc) 

Tempo de Adição do aditivo (minutos) 

0 5 10 15 

0,01 ACG01 DCG01-05 DCG01-10 DCG01-15 

0,02 ACG02 DCG02-05 DCG02-10 DCG02-15 

0,03 ACG03 DCG03-05 DCG03-10 DCG03-15 

0,04 ACG04 DCG04-05 DCG04-10 DCG04-15 

0,05 ACG05 DCG05-05 DCG05-10 DCG05-15 

-        ACG00 pasta de referência (sem adição de dispersante) 

 

  

Figura 19: a) Fluxograma da metodologia da etapa 1 (ACG). b) Fluxograma da metodologia da 
etapa 2 (DCG). 

 

Tabela 3: Formulações das pastas de cimento – antes do cimento (ACG) 

ACG- 00 (g) ACG- 01 (g) ACG- 02 (g) 

AGUA 347,59 AGUA 346,94 AGUA 346,29 

D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 

glennium 51 0,00 glennium 51 0,75 glennium 51 1,50 

Viapol 3,85 Viapol 3,85 Viapol 3,85 

Cimento 769,50 Cimento 769,40 Cimento 769,30 

 

ACG- 03 (g) ACG- 04 (g) ACG- 05 (g) 

AGUA 345,64 AGUA 344,99 AGUA 344,34 

D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 

glennium 51 2,25 glennium 51 3 glennium 51 3,75 

Viapol 3,85 Viapol 3,85 Viapol 3,85 

Cimento 769,20 Cimento 769,10 Cimento 769,00 

a)

) 

a) b) 
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Tabela 4: Formulações das pastas de cimento – depois do cimento (DCG) em 5, 10 e 15 

minutos 

DCG- 01 (g) DCG- 02 (g) DCG- 03 (g) 

AGUA 346,94 AGUA 346,29 AGUA 345,64 

D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 

Viapol 3,85 Viapol 3,85 Viapol 3,85 

Cimento 769,40 Cimento 769,30 Cimento 769,20 

glennium 51 0,75 glennium 51 1,50 glennium 51 2,25 

 

DCG- 04 (g) ACG- 05 (g) 

AGUA 344,99 AGUA 344,34 

D-air 3000L 0,64 D-air 3000L 0,64 

Viapol 3,85 Viapol 3,85 

Cimento 769,10 Cimento 769,00 

glennium 51 3,00 glennium 51 3,75 

 

As condições dos testes foram simuladas no SCHEDULE, programa 

desenvolvido pela PETROBRAS, para um poço com profundidade de 

aproximadamente 1500m e gradiente geotérmico de 1,7 °F/100pe. O resultado 

dessa simulação foi uma temperatura de circulação (Bottom Hole Circulation 

Pressure – BHCT) de 56°C, usada para os testes de reologia, Filtrado e tempo 

de espessamento e uma temperatura estática de fundo de poço (Bottom Hole 

Static Temperature – BHST) de 76° C, foi usada para a cura das pastas para 

os testes de resistência à compressão. 

5.2 ENSAIOS TECNOLÓGICOS API 

 

5.2.1 Mistura das Pastas  

As misturas das pastas foram realizadas em um misturador Chandler 

modelo 3060. Uma vez pronta a água de mistura (água mais aditivos – 

antiespumante, controlador e dispersante*), adicionou-se o cimento, através de 

funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A adição foi 

realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 4000 rpm ± 200 rpm, 

durante 15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa central e agitou-

se a pasta por 35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ± 500 rpm 

(NBR 9831, 2006).  Para as pastas com tempo adicional para o incremento do 

dispersante, foi realizado o procedimento supracitado e após a mistura 

completa da pasta, o sistema foi mantido em agitação com a velocidade 2000 
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rpm até o tempo determinado para a  adição do dispersante (5, 10 ou 15 

minutos*). 

5.2.2 Homogeneização das Pastas Formuladas 

Imediatamente após a mistura das pastas, realizou-se a 

homogeneização das mesmas, em uma célula de um consistômetro 

atmosférico Chandler modelo 1200. As pastas foram vertidas para o interior da 

célula do consistômetro e homogeneizadas por 20 min a 150 rpm ± 15 rpm 

(NBR 9831, 2006). As temperaturas utilizadas durante a homogeneização das 

pastas foram de 27 ºC até 56ºC ± 1 ºC.  

5.2.3 Reologia das Pastas Formuladas 

A determinação das propriedades reológicas das pastas formuladas foi 

efetuada de acordo com procedimento padronizado pela API, de forma a gerar 

resultados reprodutíveis para a indústria de petróleo. As leituras obtidas no 

viscosímetro rotacional são aplicadas ao modelo de um fluido que represente 

melhor o modelo, geralmente, de potência ou modelo de Bingham. O 

equipamento utilizado para realizar as medidas reológicas foi o viscosímetro 

Chandler modelo 3500. 

Depois de misturadas e homogeneizadas (NBR 9831, 2006), as pastas 

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

várias taxas de cisalhamento, de acordo com a norma de ensaios reológicos 

definidas pela API. As leituras foram realizadas aplicando-se taxas de 

cisalhamento ascendentes e descendentes a intervalos de 10 segundos, 

mantendo-se a temperatura constante até o final do ensaio. As taxas 

empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 60, 100, 200 e 300 rpm.  

Após a leitura de 3 rpm (já da fase descendente), aumentou-se a 

velocidade do rotor para 300 rpm, mantendo-a por 1 min. Em seguida, o motor 

é desligado e após 10 s, o mesmo foi novamente ligado acionado a 3 rpm, 

registrando-se a deflexão máxima observada (Gel inicial - Gi). Desligou-se mais 

uma vez o motor por 10 min e, ao final deste tempo, o motor foi ligado, 

registrando-se a deflexão máxima observada (Gel final - Gf). 
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5.2.4 Ensaio de Determinação de Filtrado 

Para a realização deste teste, as pastas formuladas foram misturadas e 

homogeneizadas de acordo com os itens 5.2.1 e 5.2.2, em seguida, a pasta foi 

colocada em uma célula do Filtro-prensa Fann HPHT série 387. Antes do 

fechamento da célula, foi colocado uma peneira com filtro, de abertura de 44 

µm (#325 mesh), para filtrar a pasta que foi pressurizada a 1000 psi com N2 

durante 30 min ou até completar a desidratação completa da pasta, 

registrando-se o período de tempo e encerrando o teste (API, 2000). 

5.2.5 Ensaio de Consistometria 

Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme mostrado 

no item 4.2.1, e em seguida, a pasta foi adicionada a uma célula cilíndrica, 

onde também foi colocado um conjunto eixo-palheta. Depois de fechada, a 

célula, contendo a pasta de cimento, foi levada ao consistômetro pressurizado 

Chandler modelo 8240, e colocada sobre a mesa rotativa dentro da câmara de 

pressão. Depois da colocação do termopar e do completo preenchimento da 

câmara com óleo, iniciou-se a pressurização e o aquecimento da pasta de 

acordo com o programa Schedule/Petrobras, até se atingir uma pressão e 

temperatura de circulação de fundo de poço. O ensaio é finalizado quando a 

pasta de cimento atinge uma consistência de 100 Uc (API, 2000; NBR 9831, 

2006). 

5.2.6 Resistência à Compressão (API) 

Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme o item 5.2.1, 

vertendo a pasta em três moldes plásticos de forma cúbica de 50 mm de 

aresta, para cada formulação, e fechado. Depois, foram levados à cura, à 

temperatura de 76ºC e a pressão atmosférica, em um Banho Termostático 

Nova Ética Modelo 500/3DE com água, que possui dimensões adequadas à 

imersão completa dos moldes e também um sistema de circulação realizado 

por um agitador (NBR-9825, 1993). 

As curas foram realizadas em 28 dias de imersão, os moldes foram 

removidos do banho, após o tempo especifico de cura de cada um. A ruptura 
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dos mesmos foi realizada em uma Máquina Universal de Ensaios Shimadzu 

Autograph Modelo AG-I, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. 

Os ensaios de resistência à compressão foram feitos em temperatura 

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

5.2.6.1 Resistência à Compressão pelo Método Ultrassônico (UCA) 

As analises das resistências à compressão nas primeiras 24 horas das 

formulações selecionadas foram realizadas pelo método ultrassônico, em um 

equipamento Ultrasonic Cement Analyzer (UCA) da Chandler, a uma 

temperatura de 76ºC. 

5.3 ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO E DAS PASTAS FORMULADAS 

 

5.3.1 Difração de Raios X 

As análises foram realizadas em um equipamento Shimadzu modelo 

XRD-7000 utilizando-se uma fonte de radiação de CuKα com voltagem de 

30kV, corrente de 30 mA 

Os dados foram coletados na faixa de 2 de 10 a 80 graus, utilizando 

spin de 60 rpm para diminuir os erros causados pela orientação preferencial. 

As fases cristalinas foram identificadas e as amostras refinadas pelo método de 

Rietveld com a utilização do programa Phillips X’pert High Score Plus, que 

contem os padrões do banco de dados JCPDS (ICDD-2002). Essa técnica foi 

utilizada para identificar as fases presentes nas pastas curadas e a influência 

da nano sílica na evolução das mesmas 

5.3.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização morfológica dos materiais foi feita por microscopia 

eletrônica de varredura. Os exames microscópicos das amostras foram 

realizados em um microscópio eletrônico de varredura da Philips modelo XL30 

ESEM. O procedimento de preparação dos materiais para a análise consistiu 

na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de carbono 

fixada no porta-amostra. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1 REOLOGIA  

Na indústria do Petróleo, os conhecimentos básicos de reologia auxiliam 

na análise do comportamento reológico dos diversos tipos de fluidos. A 

definição dos parâmetros reológicos permite que se estimem as perdas de 

pressão por fricção (perda de carga), capacidade de transporte e sustentação 

de sólido, além de especificar e qualificar fluidos, materiais dispersante e 

viscosificantes. (MACHADO, 2002). 

6.1.1 Viscosidade Plástica  

Na Figura 20 são apresentados os resultados de viscosidade plástica em 

função do tempo de adição do aditivo policarboxilato das formulações com as 

diferentes concentrações do dispersante. Pode-se verificar que com o aumento 

da concentração do policarboxilato há uma redução nos valores das 

viscosidades plástica. Tal fato já era esperado devido à presença de uma maior 

quantidade de dispersante no sistema, o que representa um maior número de 

moléculas poliméricas atuando na superfície das partículas de cimento, 

apresentando consequentemente, uma maior atuação das forças dispersivas 

(eletrostáticas e estéricas).  
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Figura 20: Viscosidade plástica em função do tempo de adição do aditivo policarboxilato 

Para a formulação com concentração de policarboxilato de 0,05 gpc, o 

comportamento anômalo observado pode ser atribuído a grande quantidade de 

moléculas poliméricas com cargas presentes no sistema. O que ocasiona uma 

espécie de saturação do meio, resultando assim em um efeito adverso a 

adsorção do polímero na superfície da partícula de cimento. 

A redução sequencial dos valores de viscosidade plástica, dentro da 

mesma concentração apresentada com a mudança, apenas do tempo de 

adição do policarboxilato, pode ser explicada através do mecanismo de 

interação do aditivo dispersante com a partícula de cimento, como descrito 

anteriormente.  

A Figura 21 descreve esquematicamente o mecanismo de interação do 

policarboxilato no sistema da pasta. No primeiro momento (a), temos a adição 

do dispersante na água de mistura (tempo de adição igual a 0), com posterior 

adição do cimento. Nesse sistema tem-se a interação dos íons Ca2+ (oriundos 

do processo de dissolução das partículas nos momentos iniciais do contato 

com a água), com as moléculas do dispersante e com os próprios grãos de 

cimento, após a mistura do cimento com a água, onde ocorre a dissolução do 

sulfato de cálcio até a saturação, liberando íons Ca2+ e SO4
2-.  
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Figura 21: Mecanismo de interação do policarboxilato no sistema da pasta (PEREIRA, 2015) 

Segundo YOUNG et. al., (1983), imediatamente após o contato do 

cimento com a água, inicia-se uma troca de espécies iônicas entre os sólidos e 

a fase líquida. A elevada solubilidade de alguns componentes do clínquer 

origina um rápido aumento na concentração de aluminatos, sulfatos e álcalis 

(sódio, potássio e cálcio) na fase líquida. As maiores contribuições para a 

composição da fase aquosa em contato com o cimento são: 

 

• Silicatos de cálcio (C3S e C2S): Ca2+ e OH- 

• Aluminatos de cálcio (C3A) e ferritas (como C4AF): Ca2+ e Al(OH)4
- 

• Sulfato de cálcio (CaSO4): Ca2+ e SO4
2- 

• Sulfatos alcalinos (Na2SO4 e K2SO4): Na+, K+ e SO4
2- 

 

Ainda nos minutos iniciais do contato cimento-água, inicia-se a 

dissolução das fases anidras C3S, C3A e C4AF dando origem a uma camada de 

gel de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) que reveste a superfície dos grãos 

anidros do clínquer. Os íons liberados com a dissolução do C3A e do C4AF 

reagem com os íons Ca2+ e SO4
2- dando origem a um gel amorfo, rico em 

aluminato (como mostrado anteriormente na Figura 15), sobre a superfície dos 

grãos do clínquer e de bastões ou em pequenas e espessas agulhas de 

etringita (fase AFt) (QUARCIONI, 2008). Então se tem de maneira geral uma 

espécie de competição atrativa entre a face da molécula do dispersante, com 

caráter aniônico, e a superfície da camada de silicato de cálcio hidratado e da 

etringita. Todos buscando interagir com os íons Ca2+ presentes no meio, tal 

A B 
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comportamento pode ocasionar uma menor eficiência do aditivo dispersante, 

quanto a redução dos parâmetros reológicos, uma vez que a atuação do 

dispersante ocorre pela adsorção direta nas partículas de cimento.  

No segundo momento (b), tem-se a adição do policarboxilato após 

alguns minutos, o que permite a formação inicial da camada de silicato de 

cálcio hidratado (C-S-H), com caráter aniônico, sobre as partículas de cimento 

e posterior nucleação pelos íons de Ca2+ presentes no sistema, antes da 

adição do aditivo. Tal efeito beneficia a adsorção das moléculas do 

policarboxilato na superfície da partícula de cimento, favorecendo dessa forma, 

a atuação do aditivo e ocasionando assim uma maior eficiência na redução dos 

valores dos parâmetros reológicos. 

A partir da hipótese proposta pode-se justificar que com o aumento 

progressivo do tempo de adição do aditivo policarboxilato (5, 10 e 15 minutos), 

há um decréscimo equivalente nos valores de viscosidade plástica. 

6.1.2 Limite de Escoamento 

O atrito entre as partículas dispersas e as moléculas do liquido 

dispersante é o responsável por um dos componentes de resistência ao 

escoamento. (MACHADO, 2002). 

Com o aumento do teor de aditivo na pasta, tanto a viscosidade plástica 

quanto o limite de escoamento diminuíram. Este efeito deve-se ao resultado da 

desaglomeração das partículas de cimento por parte do policaboxilato através 

dos dois mecanismos de estabilização de dispersões que ocorrem 

simultaneamente, o eletrostático e o estérico. Na Figura 22, estão 

representados os resultados dos valores de limite de escoamento para as 

formulações com diferentes concentrações de acordo com o tempo de adição. 

Assim como nos resultados da viscosidade plástica, os valores dos limites de 

escoamento seguiram a mesma tendência de redução.  
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Figura 22: Limite de escoamento em função do tempo de adição do aditivo policarboxilato 

 

6.1.3 Forças Géis 

 

6.1.3.1 Géis Iniciais  

Uma estrutura em gel se forma imediatamente após a introdução de 

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

coloidais, como atração de van Der Waals e repulsão elestrostática, forças 

hidrodinâmicas e reações químicas produzidas pelos hidratos de silicato de 

cálcio. (SAAK et al., 2001)  

A Figura 23 mostra os valores dos géis iniciais para as diferentes 

concentrações de aditivos nos respectivos tempos de adição. As formulações 

não apresentaram mudanças significativas nos valores de força gel inicial 

quanto ao acréscimo no tempo de adição do policarboxilato, praticamente 

mantendo os valores iniciais mesmo com o aumento no tempo de adição do 

aditivo. A redução dos valores de força gel inicial ocorreu apenas entres as 

formulações com diferentes concentrações do policarboxilato. 
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Figura 23: Valores dos Géis iniciais para as diferentes concentrações de aditivos em função do 

tempo de adição do aditivo policarboxilato 

 

6.1.3.2 Géis Finais 

Na Figura 24, tem-se a apresentação dos valores de géis finais, onde pode 

ser observada uma redução nos valores de acordo com o acréscimo da 

concentração de aditivo. Pode-se observar, também, que não houve mudanças 

representativas nos resultados das formulações com o aumento do tempo de 

adição do aditivo policarboxilato. 
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Figura 24: Valores dos Géis finais para as diferentes concentrações de aditivos em função do 

tempo de adição do aditivo policarboxilato 

 

Para os parâmetros de géis iniciais e finais pôde-se perceber que com o 

aumento na concentração do dispersante, os valores de gel inicial e final foram 

reduzidos.  Essa redução está relacionada com a interferência no processo de 

nucleação e crescimento dos produtos de hidratação, principalmente da 

etriginta, devido à presença das moléculas do aditivo dispersante, como 

descrito por NELSON (1990).  

Na Figura 25 encontra-se a representação da evolução do processo de 

hidratação das partículas de cimento de acordo com o tempo de hidratação e 

com as respectivas fases formadas em cada etapa. Sabendo que a eficiência 

do aditivo policarboxilato está relacionada ao processo de uma boa adsorção 

do mesmo sobre a partícula de cimento, e que a adsorção ocorre 

preferencialmente nas partículas de C3A-C4AF (principalmente etringita) já 

submetidas ao processo de dissolução inicial e nucleação por partes dos íons 

Ca2+, a proposta da adição do aditivo policarboxilato após a etapa 1 mostrada 

na Figura 25, se mostra como a forma mais eficiente para a adsorção do 

dispersante nas partículas de cimento, resultando assim em uma atuação mais 

significativa do aditivo como redutor dos parâmetros reológicos. 
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Figura 25: Etapas da hidratação das partículas de cimento. (Adaptado de COSTA, 2012) 

 

6.2 FILTRADO 

As análises do volume de filtrado para as formulações com diferentes 

concentrações de aditivo policaboxilato e com os referidos tempos de adição 

do dispersante foram realizadas com o objetivo de verificar a influência de 

ambas as variáveis. A Tabela 5 mostra os resultados dos ensaios. Analisando-

a, pode-se observar que com o aumento da concentração de aditivo 

dispersante o valor do volume de filtrado das formulações foi reduzido 

sequencialmente. Esse efeito pode ser atribuído ao fato de que com uma maior 

concentração de aditivo dispersante, o sistema tende a se tornar mais fluido, 

por fatores já mencionados anteriormente, o que facilita a formação da camada 

do reboco responsável por sessar/reduzir o volume de liquido migrado para a 

formação rochosa. 

 

 

 



74 

 

Tabela 5: Volume filtrado (mL) em função do tempo de adição do policarboxilato em diferentes 

formulações 

Tempo 
(min) 

Formulações 

ACG - 00 ACG - 01 ACG - 02 ACG - 03 ACG - 04 ACG-05 

0 50 30,5 23 18 16,5 15 

5 ** 23 18,5 17 16 14 

10 ** 22 19 16 17 15 

15 ** 20 18,5 17 15 14 

 

Mantidas as concentrações do aditivo policarboxilato e alterando apenas 

o tempo de adição do aditivo, observou-se que apenas a pasta com 0,01 gpc 

do aditivo apresentou uma redução significativa quanto ao volume de filtrado. 

Isso pode ser justificado pela maior eficiência do aditivo quando adicionado de 

forma retardada. Tal fato se mostra mais representativo para a formulação com 

0,01 gpc (fato já observado nos percentuais de redução para os parâmetros de 

viscosidade plástica e limite de escoamento), apresentando reduções mais 

acentuadas, devido, principalmente, ao fato da pequena quantidade de 

polímero existente no sistema ser adsorvida nas partículas de cimento de 

maneira mais eficiente, resultando assim uma maior fluidez. Para as demais 

formulações, não foi visto mudanças nos valores do volume de filtrado entre as 

formulações em função do tempo de adição do aditivo acrescido. 

6.3 CONSISTOMETRIA (TEMPO DE PEGA) 

Para os ensaios de consistometria foram selecionadas as formulações 

com concentrações 0,01 gpc e 0,03 gpc, ambas contendo todos os tempos de 

adição do dispersante (0, 5, 10 e 15 minutos). As formulações supracitadas 

foram escolhidas para a realização dos demais testes em virtude dos 

resultados apresentados nas análises iniciais terem sido mais satisfatórios 

quanto aos efeitos da redução dos parâmetros reológicos em relação ao 

aumento do tempo para a adição do dispersante. O objetivo dessa análise foi 

verificar a existência de uma possível influência dos diferentes tempos de 

adição do policarboxilato no tempo final de pega das formulações ensaiadas.  

Para esse tipo de ensaio também foi analisada a formulação ACG00 

como pasta de referência, que teve como objetivo analisar, também, um 

possível retardo causado pela presença do aditivo dispersante. 
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Os valores do tempo de espessamento para a formulação ACG00 estão 

apresentados na Tabela 6. Nas Tabelas 7 e 8, estão representadas os valores 

para as formulações 0,01 e 0,03 gpc. Verificou-se que com o aumento da 

concentração do aditivo dispersante no sistema, houve um aumento também 

no tempo de pega das pastas. Pode-se dizer que dois fenômenos são 

responsáveis por essa variação. No primeiro momento a atuação dos grupos 

ionizáveis das moléculas poliméricas nas cargas superficiais das partículas 

diminui a concentração de Ca2+ em solução e torna a precipitação dos hidratos 

mais lenta. O segundo diz respeito à redução da taxa de dissolução do cimento 

anidro, por meio da formação de camadas adsorvidas na superfície das 

partículas de cimento, que dificultam a aproximação das moléculas de água. 

É importante ressaltar que a presença de policarboxilato altera somente 

a cinética de reação química do cimento, tendo à ocorrência das demais 

reações na pasta pura de maneira similar as ocorridas nas pastas aditivadas, 

porém em tempos maiores quanto maiores os teores de aditivos (LYRA, 2012, 

apud PANDOLFELLI 2007). 

Tabela 6: Tempo de espessamento para a formulação ACG00 

Formulação 

Consistência (UC) 

50 UC 75 UC 100 UC 

ACG 00 01:35:30 01:54:00 02:07:00 

 

Tabela 7: Tempo de espessamento para a formulação ACG01 

Formulação 
Consistência (UC) 

50 UC 75 UC 100 UC 

ACG 01 01:48:30 02:04:30 02:17:00 

DCG 01 - 05 01:49:00 02:08:30 02:18:30 

DCG 01 - 10 01:46:30 02:04:00 02:17:00 

DCG 01 - 15 01:31:30 01:51:00 02:06:00 
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Tabela 8: Tempo de espessamento para a formulação ACG03 

Formulação 
Consistência (UC) 

50 UC 75 UC 100 UC 

ACG 03 02:10:00 02:32:00 02:46:30 

DCG 03 - 05 02:20:30 02:37:30 02:50:00 

DCG 03 - 10 02:16:00 02:32:30 02:44:30 

DCG 03 - 15 02:08:30 02:25:00 02:38:00 

 

6.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A resistência do cimento é de vital importância para a vida produtiva de 

um poço de petróleo, já que a bainha cimentante servirá como proteção para o 

revestimento e os equipamentos que por ventura estejam presentes no poço.  

Para os ensaios de resistência à compressão com idades de cura de 28 

dias, tendo como objetivo a verificação da influência da variação da 

concentração de aditivo dispersante na resistência das pastas, foram 

selecionadas as pastas com concentrações 0,01, 0,03 e 0,05 gpc, com tempo 

de adição 0 e 15 minutos. Além da pasta ACG00, que foi analisada como pasta 

de referência. Na Figura 26 pode-se verificar os valores de resistência à 

compressão para as formulações supracitadas. Os resultados mostraram que 

não houve mudança significativa entre os valores de resistência à compressão 

entre as formulações, evidenciando assim a não influencia do tempo de adição 

do policaborxilato na resistência da pasta para a idade de cura de 28 dias.  
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Figura 26: Comparação da resistência à compressão entre as diferentes formulações 

 

6.5 UCA 

Os ensaios realizados para a determinação da resistência das 

formulações com idade de cura de 24 horas foram realizados no UCA – 

Ultrasonic Cement Analyser. As formulações selecionadas para a realização 

dos testes foram as pastas 0,01 e 0,03 gpc, com seus respectivos tempos de 

adição para o aditivo dispersante.  

Os resultados das resistências são apresentados nas Tabelas 9 e 10. 

Pode-se verificar que mais uma vez, que a variação no tempo de adição do 

policarboxilato e a variação da concentração do mesmo, não se mostraram 

influentes nos resultados finais das resistências. 
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Tabela 9: Resistência à compressão (PSI/Mpa) em função do tempo de cura na formulação 

0,01 gpc 

Formulação 
Tempo de Cura 

8 Horas 12 Horas 24 Horas 

ACG 01 1887 / 13,01 2477 / 17,08 3233 / 22,29 

DCG 01 - 05 2212 / 15,25 2803 / 19,33 3444 / 23,75 

DCG 01 - 10 2165 / 14,93 2754 / 18,99 3443 / 23,73 

DCG 01 - 15 2203 / 15,19 2547 / 18,58 3606 / 24,86 

 

Tabela 10: Resistência à compressão (PSI/Mpa) em função do tempo de cura na formulação 

0,03 gpc 

Formulação 
Tempo de Cura 

8 Horas 12 Horas 24 Horas 

ACG 03 2390 / 16,48 3147 / 21,70 3175 / 21,89 

DCG 03 - 05 1880 / 12,96 2547 / 17,56 3334 / 22,99 

DCG 03 - 10 2055 / 14,17 2633 / 18,15 3288 / 22,67 

DCG 03 - 15 2115 / 14,58 2713 / 18,70 3406 / 23,48 

 

6.6 DRX 

O ensaio de difração de raios X permitiu a identificação dos materiais 

quanto as suas características cristalinas e a quantificação de fases de 

constituição em faixa adequada de concentração. Os principais picos relativos 

aos compostos hidratados do cimento foram determinados por vários 

pesquisadores como Nelson (1990), Taylor (1990); Richardson (2008) e Lea 

(1971). Assim, as análises foram feitas com o intuito de identificar as fases 

presentes nas pastas estudadas neste trabalho de forma comparativa aos 

padrões contidos no banco de dados JCPDS (ICDD-2002). 

As análises de difração de raios X foram feitas para as formulações 

selecionadas curadas por 24 horas e 28 dias, com a finalidade de se avaliar a 

influência do tempo de adição no dispersante na formação das principais fases 

do processo de hidratação do cimento, silicato de cálcio hidratado, hidróxido de 

cálcio ou portlandita, e etringita.  

O refinamento das análises de DRX das pastas foi realizado através do 

método de Rietveld, que se trata de um método de refinamento de estruturas 
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cristalinas que faz uso de dados de difração de raios-X. A estrutura cristalina é 

refinada de forma que o difratograma calculado, com base nessa estrutura, se 

aproxime o máximo possível do difratograma observado (SANTOS, 2005).  

Após a análise dos difratogramas de raios-X através, os dados foram 

refinados e puderam ser calculadas as fases utilizando o programa Maud, 

obtendo-se os gráficos apresentados na Figura 27. 
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Figura 27. DRXs das formulações 0,01 e 0,03 gpc com cura em 24h. (a) ACG01(b) DCG01-15, 

(c) ACG03, (d) DCG03-15 

 

Todas as formulações apresentaram praticamente as mesmas fases 

hidratadas, uma vez que só houve mudança na concentração do aditivo 

dispersante. Pode-se observar que tal mudança não se mostrou relevante 

quanto a ocasionar modificações na estrutura das fases cristalinas presentes 

nas pastas. A mudança no tempo de adição no aditivo também não foi 

representativa a ponto de promover mudanças estruturais ou formação de 

novas fases. 

A Figura 27 mostra os difratogramas das pastas com concentrações 

0,01 e 0,03gpc com as formulações ACG01/ACG03/DCG01-15/DCG03-15 para 

a idade de cura de 24 horas. Na qual podemos perceber a presença das três 

principais fases hidratadas, representadas de formar muito similar para todas 

as formulações. Foram caracterizadas em todas as amostras as fases silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H), portlandita (Ca(OH)2), etringita (C6AS3H32 = AFt ) e 

sílica (SiO2), as quais foram identificados com base no banco de dados do 

ICDD pelas cartas (72-1907), (87-0674), (41-1451) e (85-6795) 

respectivamente.  

A Figura 28 nos mostra os difratogramas das pastas com concentrações 

0,01 e 0,03gpc com as formulações ACG01/ACG03/DCG01-15/DCG03-15 para 

a idade de cura de 28 dias. Através da caracterização podemos perceber a 

presença das três principais fases hidratadas para a referida idade, 

representadas de formar muito similar para todas as formulações. Foram 

caracterizadas em todas as amostras as fases silicato e cálcio hidratado (C-S-

H), portlandita (Ca(OH)2), monosulfato (C6AS3H32 = AFm ) e sílica (SiO2), as 

quais foram identificados com base no banco de dados do ICDD pelas cartas 

(72-1907), (87-0674), (83-1289) e (85-6795) respectivamente. 
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Figura 28: DRXs das formulações 0,01 e 0,03 gpc com cura em 28 dias. (a) ACG01, (b) 

DCG01-15, (c) ACG03, (d) DCG03-15. 
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6.7 MEV 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi utilizada 

com o intuito de caracterizar morfologicamente as pastas de cimento 

hidratadas. Para um acompanhamento do desenvolvimento morfológico, 

foram feitas análises nas idades de 24 horas e 28 dias, Figuras 29, 30, 31 e 

32.  

 

Figura 29: MEV da formulação ACG01 com 28 dias de cura. 

 

Figura 30: MEV da formulação ACG03 com 28 dias de cura. 
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Figura 31: MEV da formulação DCG01-15 com 28 dias de cura. 

 

Figura 32: MEV da formulação DCG03-15 com 28 dias de cura. 

 

Em geral, as micrografias mostram que em todo o processo de 

hidratação houve a formação dos principais compostos hidratados, como a 

portlandita (Ca(OH)2), o C-S-H e etringita (Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26(H2O)) e 

monosulfato Ca6[Al(OH)6]2(SO4)3.26H2O.  
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7. ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Para uma validação mais aplicável quanto à utilização da técnica de 

adição do dispersante policarborxilato após a mistura prévia água de mistura – 

cimento foi realizado um estudo da viabilidade econômica para constatar as 

vantagens financeiras da técnica. Nos resultados dos parâmetros reológicos, 

observou-se que a formulação DCG01-15, mesmo tendo cerca de 70 % a 

menos na concentração de policarboxilato (frente a formulação ACG03), 

apresentou valores semelhantes. Comprovando que apenas com a mudança 

no momento de adição do dispersante, já temos uma melhora de até 70% dos 

parâmetros reológicos.  

Uma consulta prévia realizada junto a funcionários do setor de 

cimentação da empresa Petrobras quanto aos valores cobrados pelo galão do 

aditivo dispersante comumente utilizado nas operações, constatou que o valor 

médio de um galão contendo 3,6 litros desse tipo de aditivo é comercializado 

para a companhia com o valor médio de 92 dólares. 

Na Tabela 11 mostra-se o valor da diferença em volume e em valores 

(dólares), de dispersante utilizado nas formulações ACG03 e DCG01-15.  Ficou 

constatado que apenas com a utilização da técnica proposta nesse trabalho a 

redução no custo da produção da pasta de cimento, pode chegar até a 

$1015,00 para cada 100 barris de pasta produzidos com a referida formulação. 

Tabela 11: Estudo da viabilidade econômica da utilização do policarboxilato com posterior 
adição  

 

 

Formulação 

DCG01-15 

Formulação 

ACG03 
  

Volume de 

Pasta 

Volume 

Dispersante. 

(mL) 

Volume. 

Dispersante. 

(mL) 

Diferença 

de volume 

Valor Diferença. 

($) 

P/ 600 mL 0,75 2,25 1,50 0,038 

P/ 159 L 198,75 596,25 397,50 10,15 

P/ 100 bbl 19875,00 59625,00 39750,00 1015,00 
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8. CONCLUSÕES  

Fazendo uso de uma metodologia inovadora quanto ao tempo de adição 

do aditivo dispersante em pastas de cimentos destinadas a cimentação de 

poços petrolíferos. Foi possível avaliar a influência do aditivo policarboxilato na 

consolidação das pastas de cimento, sendo verificado que o mecanismo de 

atuação do referido dispersante é influenciado tanto pelos fenômenos químicos 

de hidratação do cimento, como também pelos fenômenos físicos, que estão 

diretamente ligados à aglomeração das partículas de cimento em meio aquoso. 

Foi observado que a presença do aditivo promoveu alterações nas 

propriedades reológicas das suspensões, tendo o aumento da concentração do 

mesmo resultado na queda tanto da viscosidade quanto da tensão de 

escoamento. Estes efeitos são maiores quanto maior for o aumento do teor de 

aditivo. A adição do dispersante de forma retardada (5, 10 e 15 minutos) 

resultou em uma maior eficiência quanto à redução dos parâmetros reológicos, 

frente aos valores obtidos com a utilização do dispersante da forma habitual. 

A velocidade de reação de hidratação do cimento também foi afetada 

pela presença do aditivo. Quanto maior o teor do mesmo, maior foi o tempo de 

pega. Como efeito secundário, o policarboxilato propiciou o retardo das 

reações de hidratação, que está diretamente relacionado com o estado de 

dispersão das partículas, por meio do mecanismo eletroestérico, mantendo as 

partículas de cimento afastadas e com potencial de dissociação e precipitação 

de hidratos reduzidos. Além disso, quanto maior os teores de aditivo, maiores 

foram às diferenças entre o início e o final de pega. Lembrando que, as 

reações tanto para a pasta sem aditivo dispersante, quanto para as pastas 

aditivadas, as reações ocorreram normalmente, no entanto para as pastas 

aditivadas a taxa de reação foi bem menor, resultando em um maior período de 

aceleração, ou seja, a reação alcança o final de pega em tempo acima do 

normal.  

Quanto às características micro estruturais das pastas de cimento 

ensaiadas, pode-se observar através das analises de DRX e MEV que a 

mudança no tempo de adição do aditivo dispersante não ocasionou nenhuma 
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mudança significativa nos produtos de hidratação e também não influenciou 

nos percentuais das fases hidratadas presentes nas pastas curadas. 

Como forma de ganho com eficiência da metodologia proposta, a análise 

comparativa de uma pasta preparada com a metodologia habitual com 

concentração de 0,03 gpc, apresentou valores de viscosidade plástica e limite 

de escoamento, equivalentes aos apresentados pela formulação preparada 

com 0,01gpc e tempo de adição de 15 minutos. Evidenciando uma maior 

eficiência de aproximadamente 70% para a formulação com tempo de adição 

do policarboxilato retardado, frente à pasta com a metodologia padrão. Todas 

as formulações com tempo de tempo de adição extra, mostraram reduções dos 

parâmetros de viscosidade plástica e limite de escoamento, mais acentuadas 

do que as pastas com a adição na água de mistura. 

Para uma avaliação quanto à utilização da técnica de adição do 

dispersante policarborxilato após a mistura prévia água de mistura – cimento, 

buscando constatar as vantagens financeiras da técnica. Foi realizado um 

estudo da viabilidade econômica, onde pode-se constatar que apenas com a 

utilização da técnica proposta nesse trabalho a redução no custo da produção 

da pasta de cimento, pode chegar até a $1015,00 para cada 100 barris de 

pasta produzidos com a referida formulação.  
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10. ANEXOS  

Tabela 1: Parâmetros Reológicos e Volumes de filtrado das formulações 

 ACG - 01 DCG - 01 -05 DCG - 01 -10 DCG - 01 -15 

VP 243,73 221,09 172,96 173,53 
LE 13,49 5,99 4,61 3,33 
Gi 7 4 4 4 
Gf 14 13 10 12 

Vol. Filtrado 
(mL) 

30,5 23 22 20 

     
 ACG - 02 DCG -02 -05 DCG -02 -10 DCG -02 -15 

VP 211,35 173,22 155,63 150,59 
LE 9,17 3,06 3,17 1,27 
Gi 4 4 4 3 
Gf 14 10 7 7 

Vol. Filtrado 
(mL) 

23 18,5 19 18,5 

     
 ACG - 03 DCG -03 -05 DCG -03 -10 DCG -03 -15 

VP 202,29 166,97 156,76 124,89 
LE 6,92 3,82 3,21 0,99 
Gi 3 3 3 3 
Gf 12 9 6 4 

Vol. Filtrado 
(mL) 

18 17 16 17 

     
 ACG - 04 DCG-04-05 DCG-04-10 DCG-04-15 

VP 204,66 159,68 150,24 129,41 
LE 7,57 3,21 2,70 0,56 
Gi 4 4 4 4 
Gf 10 9 6 7 

Vol. Filtrado 
(mL) 

16,5 16 17 15 

     
 ACG - 05 DCG-05-05 DCG-05-10 DCG-05-15 

VP 277,27 191,24 167,33 156,62 
LE 8,39 2,95 1,86 0,44 
Gi 4 3 3 3 
Gf 7 4 5 4 

Vol. Filtrado 
(mL) 

15 14 16 14 
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