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RESUMO 

A capacidade produtiva de poços de petróleo está diretamente relacionada à 

qualidade da cimentação. A cimentação tem como objetivo isolar as zonas 

indesejáveis, da zona produtora. Em alguns casos, cada vez mais frequente e usual, 

para atingir a zona desejada durante a perfuração, são necessários desvios de alto 

ângulo e com grandes extensões horizontais, submetendo o poço à elevada 

variação de gradiente geotérmico. A operação de cimentação de poços direcionais e 

horizontais requer condições de pastas de cimento específicas, com maior fluidez e 

estabilidade e tempos de pega específicos. Outra grande preocupação é o 

comportamento mecânico da região cimentada em poços submetidos à estimulação 

da produção de óleo por métodos térmicos de recuperação. Onde, devido à 

dilatação térmica do revestimento metálico, não acompanhada na mesma proporção 

pela bainha de cimento, ocorre formação de trincas no material cimentante, 

comprometendo a integridade mecânica do anular. Compósitos cimentantes 

contendo polímeros vem sendo estudados para garantir melhor qualidade de 

cimentação de poços sujeitos a condições de alta temperatura, garantindo maior 

coeficiente de dilatação térmica ao cimento e maior adesão ao revestimento. Nesse 

contexto foram desenvolvidos compósitos cimentantes contendo polímeros para 

operações de cimentação de poços direcionais com grandes extensões horizontais, 

sujeitos à condição de injeção de vapor. Foram estudadas as influências da adição 

poliuretana e quitosana nas pastas de cimento no estado fresco e no estado 

endurecido, por meio de testes laboratoriais normatizados. As pastas contendo 

poliuretana e quitosana apresentaram boa fluidez, estabilidade de densidade e 

auxiliam no controle de filtrado.  

 

Palavras-chave: Cimentação, poço direcional, poliuretana, quitosana, injeção de vapor. 
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ABSTRACT 

The productive capacity of oil wells is directly related to the quality of cementing. 

Cementing has the objective to isolate the undesirable areas of the producing zone. 

In some cases, increasingly frequent and usual, to achieve the desired zone during 

drilling, are required angle deviations and large horizontal extension, subjecting the 

well to the high variation in geothermal gradient. The cementing operation of 

directional and horizontal wells requires specific conditions of cement slurries with 

greater fluidity and stability, and grip specific times. Another major concern is the 

mechanical behavior of cemented wells region undergoing stimulation of oil recovery 

by thermal methods. Where, because of thermal expansion of the metal coating, not 

accompanied by the same ratio of cement sheath, crack formation occurs in the 

cementitious material, compromising the mechanical integrity of the void. Cements 

composite containing polymers has been studied to ensure a better quality of 

cementing wells subject to high temperature conditions, ensuring greater coefficient 

of thermal expansion of the cement and greater adherence to coating. In this context 

were developed cements composite containing polymers for cementing operations 

directional wells with large horizontal runs, subject to steam injection condition. The 

influences of polyurethane addition and chitosan were studied in cement slurries in 

fresh and hardened state, through standardized laboratory tests. Slurries containing 

polyurethane and chitosan had good fluidity, density stability and assist in the filtrate 

control.  

 

Keywords: Cementing, directional well, polyurethane, chitosan, steam injection. 
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1. INTRODUÇÃO 

A operação de cimentação é um trabalho de extrema importância para as 

fases de perfuração e completação de poços de petróleo. Tendo grande impacto 

sobre a produtividade do poço, consistindo basicamente no preenchimento do 

espaço anular entre os tubos e a parede da formação e como principal finalidade a 

união da tubulação de revestimento com a parede do poço. Além disso, tem por 

objetivo formar tampão de selo no fundo do poço ou para corrigir desvios do furo 

durante a perfuração (THOMAS, 2004). 

Segundo Tavares (2006), a perfuração direcional é particularmente 

interessante ao Brasil devido à maioria de suas reservas de petróleo estar localizada 

em campos marítimos. Adicionalmente, Pinto (2007) relata que na região Nordeste 

do Brasil, poços com profundidade de até 1000 m com desvios de 30° a 50°, são 

utilizados para injeção de vapor, tanto de maneira cíclica quanto contínua. 

A principal finalidade de um poço direcional é garantir que certa região de 

interesse seja atingida, aumentando a produtividade do poço e diminuindo os 

impactos ambientais, explorando uma extensão maior do reservatório com um 

número menor de poços produtores (ROCHA et. al., 2011). 

Apesar de bem desenvolvidas as técnicas de perfuração de poços 

direcionais, ainda são comuns problemas durante a operação de cimentação desses 

poços, devido a falhas no bombeio e preenchimento do espaço anular. A bainha de 

cimento deve estar bem aderida à coluna de revestimento e a formação rochosa 

adjacente. Porém, na região de ganho de ângulo de poços direcionais, a coluna de 

revestimento é sujeita a elevado esforço de flexão (ROCHA et. al., 2011).     

Apesar das pastas convencionais contendo sílica suportarem altas pressões 

e temperaturas, elas apresentam natureza frágil. Por se tratar de um material de 

aglomerados cerâmicos unidos por interações fracas do tipo van der walls, podem 

surgir tensões e assim trincas na estrutura do cimento (MEHTA e MONTEIRO, 

1994). 

A falta de integridade do cimento pode comprometer a produção final do 

poço e causar comunicação não desejada entre as diferentes zonas do reservatório. 

Em alguns casos, isto pode resultar em danos ecológicos, como por exemplo, a 

comunicação de uma zona de hidrocarbonetos com uma zona de água (THOMAS, 

2004). 
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Estudos anteriores mostraram que a adição de polímeros em pastas 

cimentantes proporciona maior flexibilidade, devido à formação de filme polimérico 

envolvendo as fases do cimento hidratado. Além de atribuir baixa perda de filtrado, 

propriedades anti-migração de gás, boa resiliência e resistência à corrosão. Nesse 

contexto, o Laboratório de Cimentos (LabCim) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) tem estudado o efeito da adição de polímeros no 

comportamento mecânico de pastas de cimento formuladas para poços de petróleo 

sujeitos condições de alta temperatura (NASCIMENTO, 2006; BEZERRA, 2006; 

PINTO, 2007; FREITAS, 2008; NOBREGA, 2009; FREITAS, 2011; OLIVEIRA, 2011; 

ANJOS, et. al. 2013). 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver compósitos cimentícios para 

cimentação de poços direcionais, comparando o efeito da adição de poliuretana e da 

quitosana no comportamento mecânico, considerando a viabilidade de sua aplicação 

em condição de poço direcional com extensão horizontal sujeito a injeção vapor.  

Foram formuladas pastas contendo diferentes concentrações de poliuretana 

e de quitosana. Nas quais foram realizados ensaios no estado fresco e no estado 

endurecido, com a intenção de otimização de sistemas, análise da influência dos 

polímeros e estudo do comportamento mecânico nos compósitos cimentícios. Tendo 

como objetivos específicos: 

 Determinar o peso específico e as propriedades reológicas; 

 Analisar a perda de filtrado; 

 Ajustar o tempo de bombeio; 

 Verificar a estabilidade das pastas; 

 Investigar o comportamento mecânico dos compósitos sobre a ação de 

esforços compressivos e trativos, através de métodos destrutivos e não 

destrutivos. 
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2. REVISÂO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DE POÇOS DIRECIONAIS E CIMENTAÇÃO 

Segundo Chipindu (2010), é de 1859 o relato da primeira perfuração de poço 

de petróleo, realizada pelo Coronel Edwin L. Drake, na Pensilvânia, Estados Unidos 

de América.  

Porém, o primeiro uso de cimento em poço de petróleo ocorreu na Califórnia, 

em 1883. Mas, foi só em 1902 que o cimento Portland começou a ser usado, 

misturado com água através de processo manual para obtenção de pasta de 

cimento. O uso de fluido para bombeio da pasta, através do revestimento metálico 

do poço, com tampões metálicos à frente e atrás da pasta para evitar contaminação, 

foi patenteado em 1910 por Perkins. Sendo criada em 1918, a primeira companhia 

de serviços especializados na cimentação de poços petrolíferos localizada em Los 

Angeles – EUA, chamada Companhia Perkins (FREITAS, 2007). 

Em 1922, Erle P. Halliburton patenteou o misturador automático com jatos 

(jet mixer), ampliando as possibilidades operacionais e diminuindo o tempo de 

endurecimento do cimento, que motivou diversas companhias a passarem a adotar a 

prática de cimentar revestimentos (FREITAS, 2011). 

A partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento passaram a 

fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, onde certas propriedades 

das suas pastas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo (FREITAS, 2007).  

Em 1929, foi criado o primeiro laboratório de cimentação. Sendo apenas em 

1948, realizado o primeiro estudo efetivo sobre as técnicas de deslocamento de 

pasta. Em 1964, foram introduzidas as pastas de cimento mais pesadas, reduzindo a 

concentração de água para obter-se um ganho na resistência à compressão 

(FREITAS, 2007). 

A perfuração direcional é uma das especialidades que mais evoluiu ao longo 

dos últimos anos na construção de poços de petróleo. Sendo a cada dia batidos um 

número expressivo de recordes em complexidade de poços. Segundo Rocha et al. 

(2011), dados dos últimos 25 anos mostram que 75% dos poços de petróleo 

perfurados são direcionais.  

O início da perfuração de poço direcional ocorreu por volta do ano 1900, nos 

Estados Unidos. No entanto, era comum a perda de poços, devido à prisão de 
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ferramentas ou quebras de equipamento. Outro problema que ocorria e continua 

ocorrendo, era o desvio dos poços devido às inclinações das camadas terrestres 

que forçam o poço a ganhar ângulo, afastando-o do objetivo (PORTO, 2009).  

De acordo com Rocha et al. (2011), no Brasil, o primeiro poço direcional do 

tipo horizontal foi perfurado também em 1990. Hoje, esse tipo de poço chega a cerca 

de 50% dos poços marítimos.   

Em 1929 foi perfurado o primeiro poço direcional controlado, no campo de 

Seminole, Oklahoma – EUA, atingindo 38° de inclinação. Um ano depois, na 

Califórnia (EUA), foram perfurados vários poços direcionais em praias, dirigidos para 

o mar, a fim de desenvolver o campo ali existente. Em 1933, na Califórnia – EUA, o 

campo de Signal Hil foi desenvolvido embaixo do imenso cemitério que havia no 

local. A partir dessa data a técnica de perfuração direcional passou a ser importante 

para o desenvolvimento dos campos petrolíferos marítimos e lacustres nos EUA 

(PORTO, 2009). 

No Brasil, segundo Thomas (2004), a produção de petróleo teve um 

crescimento expressivo nas ultimas décadas, devido a contínuos avanços 

tecnológicos de perfuração e produção na plataforma continental, gerando 

sucessivos recordes mundiais de produção marítima de petróleo. 

De acordo com dados estatísticos do Banco de dados de exploração e 

produção da Agencia Nacional do Petróleo, Gás natural e biodiesel (Bdep-ANP), até 

2012, foram perfurados 6.419 poços dos tipos horizontais, direcionais e partilhados 

(também chamado de multilateral; aproveita um poço já perfurado ou parte dele, 

tendo objetivos diferentes do poço aproveitado), sendo 31% em bacias de terra e 

69% em bacias marítimas.  

O gráfico da Figura 01 apresenta o quantitativo de poços perfurados 

conforme o tipo/geometria (direcional, horizontal e partilhado) e conforme a bacia. 

Dentre as bacias com muitos poços perfurados, a que tem o maior percentual de 

poços direcionais, horizontais e partilhados é a porção mar da bacia de Campos com 

2.448 poços perfurados. O maior número de poços desse tipo perfurados em terra 

foi no nordeste, nas bacias de Alagoas (235), Potiguar (786), Recôncavo (1.098) e 

Sergipe (666), totalizando 2.785 poços dos tipos direcional, horizontal e partilhado. 
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Figura 01 – Gráfico quantitativo de poços perfurados conforme o tipo/geometria 

(direcional, horizontal e partilhado) e conforme a bacia (BDEP - ANP, 2012). 

 

 

2.2. POÇO DIRECIONAL 

A perfuração direcional é uma técnica amplamente utilizada não somente no 

seguimento petrolífero, mas também na Engenharia Civil e de Minas. Os objetivos 

da utilização dessa técnica são diversos e variam de acordo com a área de 

aplicação (TAVARES, 2006). 

Para Rocha et al. (2011), a utilização de poços direcionais no 

desenvolvimentos de poços petrolíferos tem se tornado uma prática cada vez mais 

comum e utilizada, principalmente na exploração e desenvolvimento de campos 

marítimos de petróleo. Podendo ser utilizado não somente em poços de 

desenvolvimento, mas também em poços exploratórios e poços de alívio. A Figura 

02 ilustra diferentes situações nas quais é utilizado o poço direcional.  
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Figura 02 – Aplicações de Poços Direcionais (THOMAS et al., 2004). 

 

 

Segundo Tavares (2006) e Rocha et. al (2011), o poço direcional apresenta 

diversas vantagens em relação ao tradicional poço vertical. Entre as vantagens da 

perfuração direcional podemos citar: 

 A possibilidade de atingir diversos pontos do reservatório a partir de um 

mesmo ponto de operação na superfície torna a perfuração direcional 

bastante atrativa em operações marítimas, diminuindo os custos com 

locação da sonda de perfuração.  

 Permite contornar a existência de obstáculos para a perfuração. Sejam 

obstáculos de superfície como, montanhas e cidades, ou obstáculos da 

formação rochosa como, formação de difícil perfuração e falhas; 

 Através da técnica de perfuração direcional é possível realizar desvio lateral 

em poços que foram obstruídos durante a perfuração, aproveitando o trecho 

já perfurado; 

 Realizar alívio de poços em blowout, a partir de uma região segura 

diminuindo os impactos ambientais de forma direta e pontual;  

 Aumentar a eficiência das técnicas de recuperação secundaria, já que uma 

maior área exposta da formação pode responder melhor a injeção de vapor 

ou água, como ilustra a Figura 03. 
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Figura 03 – Aumento da exposição do reservatório nos poços horizontais em relação 

ao vertical (ROCHA et al., 2011). 

 

 
Thomas (2004) e Rocha et al. (2011) classificam os poços direcionais em 

três tipos, de acordo com sua trajetória, como mostrados na Figura 04, sendo:  

 Tipo I – O ponto de desvio (KOP) é raso e o trecho inclinado prossegue até 

atingir o objetivo. Utilizado quando o afastamento horizontal é grande em 

relação à profundidade do poço, minimizando o ângulo do poço; 

 Tipo II – O ponto de desvio (KOP) é raso e o desvio prossegue até atingir o 

afastamento desejado, onde volta a ser verticalizado até atingir o objetivo. 

Utilizado quando o afastamento horizontal é pequeno em relação a 

profundidade do poço e de difícil controle direcional na zona final do poço; 

 Tipo III – O objetivo é atingido na fase de crescimento de inclinação. 

Geralmente utilizado para aproveitamento de poços verticais. 

 
Figura 04 – Tipos de poços direcionais (THOMAS et al., 2004). 
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Outro tipo de poço direcional que vem sendo bastante aplicado é o poço 

com extensão horizontal. Onde o ângulo de inclinação é aproximadamente 90°, 

atingindo o reservatório paralelamente a superfície.  

Os poços direcionais também são comumente classificados de forma a se 

identificar o grau de severidade do desvio (Figura 05). Rocha et al. (2011) classifica 

os poços direcionais da seguinte forma:  

 Quanto ao raio de curvatura, podendo ser de raio longo (2-8°/30 m), raio 

médio (8-30°/30 m), raio intermediário (30-60°/30 m) e raio curto (60-200°/30 

m); 

 Quanto ao afastamento, onde a classificação é dada pela razão entre a 

extensão horizontal e a profundidade vertical, desconsiderando a lamina 

d’água nos poços marítimos. O poço pode ser classificado como, 

convencional (H / V < 2), de grande afastamento (2 ≤ H / V ≤ 3) e de 

afastamento severo (H / V > 3); 

 Quanto ao giro, podendo ser em um único plano (bidimensional) ou que 

cortam vários planos (tridimensional).  

 

Figura 05 – Tipos de severidade do desvio de poços direcionais 

(ROCHA et. al., 2011). 

 

 

Quanto mais profundo o ponto de desvio (KOP – Kickoff Point) maior 

dificuldade de ganho de ângulo inicial, já que a formação se torna mais dura e 

consolidada com a profundidade. Dificultando a orientação e utilização de 
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equipamentos de deflexão do motor de fundo, além de aumentar as tensões no 

revestimento e bainha de cimento, na região de ganho de ângulo (Rocha et al., 

2011).  

 

2.3. REVESTIMENTO 

Segundo Thomas (2004), a utilização de revestimentos nos poços 

petrolíferos vem desde a antiguidade. O objetivo principal do revestimento é proteger 

as paredes do poço, evitando desmoronamento durante as fases de completação e 

produção. Atualmente o revestimento é feito, em sua maioria, com tubos de aço 

especial. 

O revestimento do poço petrolífero é feito em diversas etapas, variando o 

diâmetro dos tubos em função das especificações de projeto. Thomas (2004) 

apresenta que de forma geral, os revestimento são classificados em:  

 Revestimento condutor – O primeiro revestimento do poço, assentado a 

partir da superfície, atingindo pequena profundidade (entre 10 a 50 m). Com 

o objetivo de sustentar sedimentos superficiais não consolidados; São 

assentados por cravação ou por jateamento (no caso de poços marítimos); 

 Revestimento de superfície – Podendo atingir até 600 m de profundidade, 

tem a finalidade de suportar equipamentos de segurança de cabeça de 

poço. Deve ser cimentado em toda sua extensão de anular, evitando 

desmoronamentos de formações inconsolidadas e flambagem devido ao 

peso suportado dos equipamentos e revestimentos subsequentes. 

 Revestimento intermediário – Depende da profundidade do poço, sendo 

utilizada para proteger zonas de alta ou baixa pressão e evitar a percolação 

de fluídos indesejáveis até a superfície ou até a zona de produção. Essa 

fase pode ser totalmente cimentada ou apenas parcialmente cimentada; 

 Revestimento de produção – É tido como a última fase de revestimento, em 

que é responsável por, além de suportar as paredes da formação, isola os 

intervalos produtores.         

 

A Figura 06 ilustra o esquema típico de revestimento em poços verticais e 

direcionais. Onde de acordo com Rocha et al. (2011), os poços direcionais possuem 

a mesma sequência de posicionamento dos revestimentos que os poços verticais, 
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diferindo no cálculo de esforços apenas devido as tensões de flexão imposta pela 

curvatura do poço.  

 

Figura 06 – Esquema típico de revestimentos em poços verticais e direcionais 

(ROCHA et al, 2011). 

 

 

2.4. CIMENTAÇÃO 

De acordo com Thomas (2004), a cimentação é uma das etapas de 

completação mais importantes, tendo grande influência sobre a produtividade do 

poço. Pois é a cimentação que ira realizar a fixação do revestimento metálico à 

formação rochosa, proporcionando o suporte mecânico, além de realizar a vedação 

hidráulica impedindo o fluxo de fluídos através do espaço anular (espaço entre o 

revestimento metálico e a formação rochosa adjacente), isolando a zona de 

produção das zonas indesejáveis. 
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De acordo com Nelson (1990) e Thomas (2004), a cimentação primária 

típica ocorre após a descida do revestimento, sendo a pasta de cimento injetado 

pelo interior do revestimento, envolvendo as seguintes etapas:  

 Montagem das linhas de cimentação (cabeça de cimentação e unidade de 

cimentação); 

 Circulação para condicionamento do poço com fluído de condicionamento; 

 Preparação e injeção do colchão de lavagem e/ou espaçador; 

 Teste das linhas de cimentação para evitar paradas inesperadas; 

 Lançamento do tampão de fundo, que além de fazer inicialmente a 

separação entre o colchão e a pasta de cimento, indica quando a pasta 

chegou ao fundo do poço e iniciará o preenchimento do espaço anular; 

 Bombeamento da pasta de cimento, previamente calculado o volume 

necessário para preenchimento de todo o espaço anular na zona desejada; 

 Lançamento do tampão de topo, para evitar a contaminação da pasta de 

cimento com o fluído de perfuração ou condicionamento; 

 Deslocamento do fluido de perfuração ou condicionamento, para 

deslocamento da pasta de cimento por dentro do revestimento até o fundo 

do poço, onde o tampão de fundo e o de topo se encontrará, indicando o fim 

da operação.  

 

A Figura 07 ilustra o esquema operacional de bombeio da pasta de cimento 

em poço direcional, no qual tem seu princípio de operação semelhante à de poços 

verticais. Após o cimento atingir determinada resistência mecânica, a coluna com a 

broca é descida para cortar o cimento residual e prosseguir a perfuração, caso 

necessário (THOMAS, 2004). 
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Figura 07 – Esquema de operação de cimentação de poço petrolífero direcional 

(DOWELL SCHLUMBERGE, 1984 apud PINTO, 2007). 

 

 

Rocha et al. (2011) recomenda a utilização de centralizadores nas colunas 

de revestimentos, principalmente na região de ganho de ângulo, no caso dos poços 

direcionais. No entanto o uso excessivo de centralizadores podem ocasionar 

enrijecimento da coluna, dificultando a descida no trecho de ganho de ângulo, 

principalmente no caso de raio curto. 

Além da centralização do revestimento, a boa cimentação depende da 

eficiência da operação de condicionamento do poço, devendo-se evitar cascalhos 

depositados na parte de baixo do poço direcional e reboco formado pelo fluido de 

perfuração nas paredes do poço (Rocha et al. 2011). 
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Devido a dificuldade de centralização da coluna de revestimento e a 

dificuldade de distribuir a pasta de cimento no anular, Rocha et al. (2011) sugere que 

a cimentação do trecho direcional do poço seja realizada com o revestimento 

mantido sob rotação. Evitando assim trechos mal cimentados, favorecidos pela 

formação de bolsas de fluído de perfuração gelificado no espaço anular, como ilustra 

a Figura 08. 

 

Figura 08 – Ilustração do efeito da cimentação de poço direcional com ou sem 

rotação da coluna de revestimento (ROCHA et al, 2011). 

 

 

Durante a operação de cimentação de poços direcionais, devido às 

variações de condições de temperatura e pressão, as quais as pastas de cimento 

são condicionadas, e as dificuldades de bombeio da pasta pelo anular, é comum 

serem projetadas pastas de cimento com tempo de pega mais demorado. Além de 

serem exigidas elevada fluidez e estabilidade física (ROCHA et al, 2011).  

 

2.5. FALHAS NA CIMENTAÇÃO 

O mau planejamento da etapa de cimentação pode gerar falhas na bainha 

de cimento, como mostra a Figura 09, provocando a necessidade de correções 

futuras, tipo squeeze (cimentação secundária). 
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Figura 09 – Esquema de falhas na cimentação (THOMAS, 2004). 

 

 

Cimentações primárias deficientes podem causar intervenções onerosas. A 

decisão quanto à necessidade ou não da correção de cimentação primária é uma 

tarefa de grande importância. A correção implica em elevados custos, principalmente 

no caso de poços marítimos, onde o custo diário de uma sonda é bastante alto 

(FREITAS, 2008).   

No entanto, o prosseguimento das operações sem o devido isolamento entre 

as formações permeáveis, pode ocasionar prejuízo na produção, danos ambientais e 

perda do poço. Podendo ocorrer, contaminação do óleo por fluídos indesejados 

devido à comunicação entre zonas, fluxo de gás pelo anular. Intervenções para 

bloquear o fluxo de gás pelo anular, depois de ocorrida a falha, são de difícil 

realização e controle, por isso devem ser evitadas (OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Freitas (2011), a pasta de cimento utilizada na operação de 

cimentação de poços de petróleo deve apresentar baixa permeabilidade no estado 

endurecido, nenhum fluxo significativo de fluidos deve ocorrer, a menos que haja 

caminhos preferenciais do fluxo como degradação, fratura ou falha na operação de 

cimentação. As possíveis formas de infiltração existentes no interior da bainha de 

cimento são mostradas esquematicamente na Figura 10, onde são consideradas 

falhas na aderência do cimento/revestimento (a, b), falhas na aderência 

cimento/formação (f), fissura no cimento (c, e) e fissura no revestimento (d).  
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Figura 10 – Caminhos potenciais de vazamento existente ao longo de um poço:  

(a e b) entre o cimento e o revestimento, (c) através do cimento, (d) através do 

revestimento, (e) com fraturas, e (f) entre o cimento e a formação  

(CELIA e BACHU, 2003).  

 

 

Outro problema enfrentado por poços não apenas da região Nordeste, mas 

também de outras regiões do Brasil e do mundo, é devido à resistência do cimento 

frente a métodos de recuperação especial de petróleo como a injeção de vapor. 

Onde, devido à dilatação térmica do revestimento metálico, não acompanhada na 

mesma proporção pela bainha de cimento, ocorre formação de trincas no material 

cimentante, comprometendo a integridade mecânica do anular, tornando necessária 

à interrupção da produção do poço para operação de correção (NASCIMENTO, 

2006). 
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2.6. RECUPERAÇÃO DE ÓLEO 

Quase tão antigos quanto à indústria do petróleo, os métodos de 

recuperação de óleo cru foram desenvolvidos para se obter uma produção maior do 

que aquela que se obteria, caso apenas a energia natural do reservatório fosse 

utilizada. Além de após a exaustão da energia natural os reservatórios ainda reter 

grandes quantidades de hidrocarbonetos (THOMAS, 2004).       

Segundo o Thomas (2004) os métodos de recuperação de petróleo são 

tradicionalmente divididos em: 

 Recuperação primária, estágio inicial da produção, onde é utilizada a energia 

natural do reservatório para deslocamento do fluído. 

 A recuperação secundária, que se faz necessária quando há um declínio na 

produção, sendo também conhecida como métodos convencionais de 

recuperação. 

 A recuperação terciária, que engloba todos os métodos mais avançados, por 

isso também é denominada recuperação avançada ou especial. 

 

Thomas (2004) recomenda que os métodos de recuperação não sejam 

aplicados apenas com o declínio total da produção, mas que sejam utilizados 

também para a manutenção das pressões de produção ainda no início da vida útil do 

reservatório. Sendo assim aplicados mesmo havendo condições de produção com 

recuperação primária. 

    

2.6.1. MÉTODOS CONVENCIONAIS DE RECUPERAÇÃO 

Baseados na ideia de que as baixas recuperações são resultados de baixas 

pressões nos reservatórios. Thomas (2004) diz que esses métodos buscam fornecer 

pressão ao reservatório, por meio da injeção de um fluido com as finalidades de 

deslocar o fluido residente no meio poroso e ocupar o espaço deixado por este, 

buscando-se um comportamento puramente mecânico. Ou seja, sem qualquer 

interação de natureza química ou termodinâmica entre os fluidos ou entre os fluidos 

e a rocha. 

O fluido injetado recebe o nome de fluido deslocante e o contido na rocha 

reservatório é chamado de fluido deslocado. Sendo a água e o gás natural os fluidos 

deslocantes mais convencionais (THOMAS, 2004). 
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De acordo com Thomas (2004), a injeção de água é, geralmente, o primeiro 

método convencional de recuperação aplicado no reservatório, devido seu menor 

custo e segurança operacional. A água injetada pode ser de origem subterrânea 

(coletada em mananciais de subsuperfície por meio de poços perfurados para esse 

fim), de superfície (coletada de rios, lagos ou do mar) ou produzida (água que vem 

associada à produção de petróleo). Nos projetos de injeção de gás natural, o gás é 

injetado no meio poroso utilizando-se compressores que fornecem as pressões e 

vazões necessárias para o processo. Podendo ser injetado com a mesma 

composição com a qual é produzida ou após ser processado. 

      

2.6.2. MÉTODOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO 

Os métodos especiais de recuperação são empregados onde os métodos 

convencionais não são tão efetivos ou falhariam caso fossem empregados. 

Basicamente esses casos podem ser creditados a dois aspectos: Alta viscosidade 

do óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o 

óleo. Os métodos especiais podem ser divididos em térmicos, miscíveis e químicos 

(THOMAS, 2004).  

Segundo Thomas (2004), os métodos térmicos se desenvolveram com base 

na constatação de que o óleo ao ser aquecido tem a sua viscosidade 

substancialmente reduzida. Podendo o aquecimento ser realizado de duas formas 

diferentes:  

 O fluido injetado é aquecido na superfície e é conduzido até o reservatório. 

Nesse caso o fluido injetado é água na forma de vapor ou em temperaturas 

altas, mas ainda no estado líquido. Recebendo assim os nomes de injeção 

de vapor e injeção de água quente, respectivamente;  

 Combustão In situ, onde é realizada uma combustão de parte do óleo 

existente no reservatório. Se dando inicialmente pela injeção de ar aquecido, 

que devido ao processo de oxidação do óleo gera calor ate chegar à 

temperatura chamada de “ponto de ignição”, estabelecendo a combustão. A 

partir daí, continua-se a injetar ar frio para dar continuidade ao processo. O 

calor gerado desencadeia processos que resultam no aumento do fator de 

recuperação. 
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Thomas (2004) diz que a recuperação por injeção de vapor pode ser do tipo 

injeção contínua ou cíclica, conforme ilustrado na Figura 11 e 12. No entanto a 

prática da injeção cíclica de vapor é extremamente danosa à bainha de cimento, 

devido à alta ciclagem térmica. 

 

Figura 11 – Recuperação por injeção de vapor continua (THOMAS, 2004). 
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Figura 12 – Recuperação por injeção de vapor cíclica (THOMAS, 2004). 

 

 

2.7. CIMENTO PORTLAND 

O API (American Petroleum Institute) define cimento Portland como 

aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer com adição, durante a 

moagem, de pequena quantidade de sulfato de cálcio (gesso) para retardar o tempo 

de início de hidratação dos componentes (MEHTA e MONTEIRO, 1994). 

O clínquer é um material constituído basicamente de silicatos de cálcio 

anidros, obtido pela calcinação, à temperatura em torno de 1450 °C, de materiais 

carbonáticos e argilosos, dosados de forma a obter uma proporção satisfatória de 

óxido de cálcio (CaO) e sílica (SiO2) (MEHTA e MONTEIRO, 1994).   
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Posto que o cimento Portland seja formado essencialmente de vários 

compostos de cálcio, os resultados de análises químicas de rotina são expressos em 

relação aos óxidos dos elementos presentes, como apresentados na Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Composição química do cimento Portland (FREITAS, 2008) 

Cal (CaO) 60% a 67% 

Sílica (SiO2) 17% a 25% 

Alumina (Al2O3) 3% a 8% 

Óxido de ferro (Fe2O3) 0,5% a 6% 

 

Segundo Lima (2006), Os compostos mais complexos do clínquer são 

responsáveis pelas diferentes fases formadas e suas propriedades durante a 

hidratação do cimento portland, que são: 

 Silicato tricálcico (C3S) – sendo o principal componente do cimento, ele é o 

que responde pela sua resistência mecânica inicial (1 a 28 dias). Sua 

hidratação começa em poucas horas e desprende quantidade de calor 

inferior ao C3A; 

 Silicato dicálcico (C2S) – reage lentamente com a água e libera baixo calor 

de hidratação. Apresenta baixa resistência mecânica inicial, mas contribui de 

forma significativa com o aumento da resistência ao longo do tempo; 

 Aluminato tricálcico (C3A) – reage rapidamente com a água e cristaliza-se 

em poucos minutos. É o constituinte do cimento que apresenta maior calor 

de hidratação. Controla a pega inicial e o tempo de endurecimento da pasta, 

mas é o responsável pela baixa resistência aos sulfatos; 

 Ferroaluminato tetracálcico (C4AF) – é o componente responsável pela 

coloração cinzenta do cimento, devido à presença de ferro. Este libera baixo 

calor de hidratação e reage menos rapidamente que o C3A. Controla a 

resistência a corrosão química do cimento. 

 

Mehta e Monteiro (1994) diz que a hidratação do cimento Portland progride 

com o tempo. Tendo aos 28 dias de cura, cerca de 70-80% de grau de hidratação. 

Entretanto, o processo de hidratação depende do tipo e da finura do cimento, da 



35 

 

Revisão Bibliográfica 

Filipe Johnatan Martins Dantas Costa, Fevereiro/2015 

 

relação entre água e cimento, da temperatura de cura e da presença de aditivos 

químicos e minerais. A reação de hidratação baseia-se na formação do silicato de 

cálcio hidratado, aluminato de cálcio hidratado, etringita, monosulfaluminato de 

cálcio hidratado e do hidróxido de cálcio, a partir da reação dos compostos do 

cimento (C2S, C3S, C3A e C4AF) com a água. As principais características de cada 

composto do cimento Portland estão apresentadas na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Principais compostos e propriedades do cimento Portland  

(FREITAS, 2008). 

Composição aproximada 3CaO.SiO2 2CaO.SiO2 3CaO.Al2O3 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

Formula abreviada C3S C2S C3A C4AF 

Fase 
Silicato 

tricálcico 

Silicato 

dicálcico 

Aluminato 

tricálcico 

Ferroaluminato 

tetracálcico 

Nome comum Alita Belita - Ferrita Fss 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico 
Cúbico 

ortorrômbico 
Monoclínico 

Principais impurezas 
MgO, Al2O3, 

Fe2O3 

MgO, Al2O3, 

Fe2O3 

SiO2, MgO, 

álcalis 
SiO2, MgO 

Proporção 

dos 

compostos 

presentes 

(%) 

Intervalo de 

variação 
35 - 65 10 - 40 0 - 15 5 – 15 

Média no 

cimento 

comum 

50 25 8 8 

Velocidade 

de reação 

com água 

Média Lenta Rápida Média 

Contribuição 

para a 

resistência 

Primeiras 

idades 
Boa Pequena Boa Boa 

Ultimas 

idades 
Boa Excelente Média Média 

Calor de hidratação típico 

(cal/g) 
120 60 320 100 
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Segundo Nóbrega (2009) a hidratação do cimento pode ser apresentada de 

forma simplificada pela equação: 

 

Cimento + H2O → C-S-H + CH + calor 

 

Onde, C-S-H representa silicato de cálcio hidratado e CH, o hidróxido de 

cálcio ou Portlandita. Entretanto, a reação de hidratação é a composição de diversas 

reações, podendo ser apresentadas na forma das seguintes equações: 

 C3S + H → C-S-H + CH + calor        

 C2S + H → C-S-H + CH + calor        

 C3A + CSH2 + H → AFt + calor       

 C4AF + CSH2 + H → AFt + CH + FH3 + calor     

 C4AF+ AFt + H → AFm + CH + FH3  

 

Sendo, AFt a etringita e AFm o monossulfato. Onde as reações de hidratação 

do cimento Portland e suas diferentes fases são interdependentes, com cinéticas 

diferentes, ocorrendo à medida que os grãos de cimento anidros reagem 

progressivamente com a água de hidratação. A maior parte dos produtos formados 

são os C-S-H. Assim, com o aumento dos hidratos, ocorre o aumento da rigidez e da 

resistência mecânica do material (MEHTA e MONTEIRO, 1994; NÓBREGA, 2009). 

O cimento Portland é o material mais utilizado na cimentação de poços de 

petróleo. Sendo fabricado para atender certos requisitos físicos e químicos que 

dependem da profundidade do poço. 

De acordo com Oliveira (2011), o cimento para poços petrolíferos (CPP) é 

regulamentado pela norma NBR 9831 e não se observam em sua composição 

outros componentes além do clínquer e do gesso. Na fabricação do cimento para 

poços de petróleo é necessário tomar algumas precauções de modo a garantir que o 

produto mantenha as propriedades reológicas (plasticidade) necessárias nas 

condições elevadas de pressões e temperaturas presentes a grandes 

profundidades, durante sua aplicação em poços de petróleo. 

O comitê API (Association Petroleum Industry), criado em 1937, desenvolveu 

vários tipos de cimento, hoje chegando a oito classes, cada um com propriedades 

diferentes para utilização nos mais diversos tipos de poços petrolíferos, como mostra 
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a Tabela 03. A Tabela 04 apresenta a relação das classificações de cimento 

conforme normas ASTM, ABNT e API. 

 

Tabela 03 – Tipos de cimento API e suas características principais (FREITAS, 2007). 

Classe Profundidade (m) Propriedades especiais 

A Até 1830 Nenhuma 

B Até 1830 MRS e ARS 

C Até 1830 Rápida pega e alta resistência inicial; ARS 

D 1830 a 3050 
Pressão e temperatura moderadas/altas; Todos os graus 

de resistência a sulfatos. 

E 1830 a 4270 Pressão e temperatura altas; MRS e ARS 

F 3050 a 4880 Pressão e temperatura extremas; MRS e ARS 

G e H Até 2440 
Cimento de superfície; Podem conter aditivos químicos; 

MRS e ARS 

Sendo: MRS - Média Resistência a Sulfatos; ARS - Alta Resistência a Sulfatos. 

 

Tabela 04 – Relação das classificações de cimento conforme normas  

API, ASTM e ABNT (FREITAS, 2007). 

Denominação Sigla API Sigla ASTM Sigla ABNT 

Portland comum A I CP I 

Portland com moderada resistência a 

sulfatos  
B (MSR) II CPI RS 

Portland com alta resistência a sulfatos B (ASR) V - 

Portland com alta resistência inicial C III CP V – ARI 

Portland para temperatura 

moderadamente elevada 
D - - 

Portland para temperatura elevada E - - 

Portland para temperatura 

extremamente elevada 
F - - 
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Portland para poço de petróleo G - CPP CLASSE G 

Portland para poço de petróleo H - - 

Sendo: MRS - Média Resistência a Sulfatos; ARS - Alta Resistência a Sulfatos. 

 

Para atender necessidades especiais, também são produzidos cimentos 

especiais. Porém, seu volume é pequeno e preço geralmente mais elevado. Os 

cimentos hidráulicos especiais podem ser considerados cimentos Portland 

modificados, pois são fabricados pela alteração da composição percentual dos 

compostos do clínquer do cimento Portland ou mediante mistura de aditivos ao 

cimento Portland (MEHTA e MONTEIRO, 1994).   

 

2.8. ADITIVOS PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

Para a maioria das operações de cimentação de poços de petrolíferos, uma 

boa pasta de cimento deve apresentar baixa viscosidade, não gelificar quando 

estática, manter sua consistência o quanto mais constante possível até ocorrer à 

pega, ter baixa perda de filtrado, sem o efeito de separação de água livre ou 

decantação de sólidos (NELSON, 1990). Para isso, são feitos testes laboratoriais 

para o desenvolvimento de pastas que se ajustem as várias situações, sendo 

empregado grande variedade de aditivos.  

Os aditivos, empregados nas pastas de cimento, são classificados em várias 

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

agente antiretrogressão, agente tixotrópico, antiespumante, controlador de migração 

de gás, estendedores, dispersante, redutor de filtrado, retardador de pega, dentre 

outros. 

 

2.8.1. ANTIESPUMANTE  

No decorrer da mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro para 

confirmar se os materiais estão na proporção definida no teste de laboratório. Se 

durante a mistura da pasta for agregado ar, estará se medindo a densidade do 

sistema cimento, água, ar. Como o ar é compressível, ao atingir o fundo do poço, a 

densidade real será maior que a medida na superfície, o que pode levar a resultados 

indesejáveis (FREITAS, 2008). 
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Freitas (2010) explica que o antiespumante produz uma alteração na tensão 

superficial e modifica a dispersibilidade dos aditivos que poderiam estabilizar a 

espuma. Os antiespumantes mais utilizados são à base de poliglicóis e 

polidialquilsiloxanos (silicone). Os silicones são polímeros que possuem a fórmula 

genérica R2SiO, ilustrada na Figura 13. 

 

Figura 13 – Estrutura química dos Polidialquilsiloxanos (silicone) (FREITAS, 2010). 

 

 

2.8.2. DISPERSANTE  

Os dispersantes reduzem a viscosidade plástica, o limite de escoamento e a 

força gel das pastas, aprimorando suas propriedades de fluxo. Favorecem a mistura 

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

densidade. 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, assim como influencia no tempo de pega da mesma (FREITAS, 

2008; LIMA, 2006). 

O princípio básico da ação do dispersante no cimento é por repulsão 

eletrostática, onde os polímeros carregados são envolvem as partículas de cimento, 

promovendo repulsão entre elas. No caso dos aditivos dispersantes a base de 

policarboxilatos, além do mecanismo de repulsão eletrostática de grupos 

carboxílicos ionizados, a dispersão também ocorre pelo efeito físico de repulsão 

estérica, devido às longas cadeias laterais ligadas à cadeia central do polímero 

(FREITAS, 2010). 

Os dispersantes mais usados na cimentação de poços de petróleo são o 

polinaftaleno sulfonato de sódio, polimelamina sulfonato de sódio e o policarboxilato. 

Suas estruturas químicas estão ilustradas na Figura 14. 
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Figura 14 – Estrutura química dos principais dispersantes (FREITAS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3. CONTROLADOR DE FILTRADO  

Os aditivos controladores de filtrado são essenciais para a prevenção da 

perda de água da pasta de cimento para uma formação permeável e porosa, devido 

ao peso exercido pela coluna hidrostática. Os controladores de filtrado diminuem a 

desidratação prematura da pasta, reduzindo a permeabilidade do reboco de cimento 

criado e/ou aumentam a viscosidade do filtrado (LIMA, 2006). 

Os polímeros derivados da celulose (Carboximetilcelulose e 

hidroxietilcelulose) foram os primeiros polímeros utilizados como controlador de 

filtrado e ainda hoje seu uso é comum na grande maioria das cimentações, sendo 

seu efeito controlador otimizado com a adição de aditivos dispersantes (FREITAS, 

2010). 

 

2.8.4. ACELERADOR DE PEGA 

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

através do aumento do caráter iônico da fase aquosa, fazendo com que os principais 

componentes do cimento seco (C2S, C3S e C3A) se hidratem e liberem o Ca(OH)2 

mais rapidamente, resultando, assim, numa rápida formação do CSH gel, que é 

Polinaftaleno sulfonato de sódio 
Polimelamina sulfonato de sódio 

Policarboxilato 
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responsável pela pega do cimento (NELSON, 1990). Sendo os mais utilizados, 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 da resistência à compressão, aumento do encolhimento da pasta e aumento 

da permeabilidade final do cimento com redução da resistência do cimento 

endurecido a sulfatos. O cloreto de sódio a 2% funciona como acelerador, 

entretanto, em concentrações maiores do que 6% apresenta o comportamento 

contrário, retardando a pasta (LIMA, 2006).  

 

2.8.5. RETARDADOR DE PEGA  

Os aditivos retardadores são empregados para retardar o tempo de pega 

das pastas de cimento de modo que permita uma maior segurança durante uma 

operação de bombeio, especialmente em poços cujas temperaturas são elevadas. 

São usados como retardadores de pega: celuloses, lignossulfatos e derivados de 

açúcar. Estes aditivos agem basicamente inibindo a precipitação do hidróxido de 

cálcio e/ou o contato da água com os grãos de cimento não hidratados (FREITAS, 

2011; LIMA, 2006; NELSON, 1990). 

De acordo com Nelson (1990), quatro principais teorias descrevem o 

mecanismo de funcionamento dos retardadores: 

 Adsorção do retardador sobre a superfície dos produtos de hidratação 

inibindo o contato com a água; 

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

insolúvel e impermeável ao redor do grão; 

 O retardador adsorve nos núcleos dos produtos de hidratação, impedindo o 

futuro crescimento dos mesmos; 

 Íons cálcio são quelados pelo retardador prevenindo a formação dos núcleos 

de hidratação.  

  

2.8.6. ESTENDEDOR E ADENSANTE 

Os estendedores são utilizados para diminuir a densidade ou aumentar o 

rendimento da pasta. Basicamente são divididos em três categorias: estendedores 

de água (permitem adição de excesso de água), materiais de baixa densidade e 

estendedores gasosos (LIMA, 2006). 
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Seu uso é permitido em profundidades mais altas por causar menor pressão 

hidrostática. As argilas e outros agentes viscosificantes permitem a adição de água, 

mantendo a homogeneidade da pasta evitando a separação de água, tendo como 

mecanismo de ação absorção de água. A bentonita é a argila mais usada como 

estendedor para água doce, e a atapulgita para água salgada (SANTOS, 2006). 

Já os adensantes possuem o efeito contrário aos “estendedores”, são 

materiais que ao serem adicionados às pastas aumentam sua massa específica, ou 

seja, sua densidade (LIMA, 2006).   

 

2.9. ADIÇÃO DE POLÍMEROS NO CIMENTO 

Atualmente, diversos materiais alternativos são utilizados em pastas para 

cimentação, objetivando a modificação e a melhoria de suas propriedades 

(FREITAS, 2011). 

Os polímeros podem promover várias modificações nas características da 

pasta de cimento, entre elas pode-se citar: melhoria na propriedade viscoelástica, 

controle de perda de água, retarda a hidratação, maior aderência, maior deformação 

mecânica, dentre outras (NASCIMENTO, 2006).  

Os polímeros podem ser adicionados no cimento, para modificação de 

propriedades, em quatro formas principais: polímero em pó, solúvel em água, liquido 

e/ou látex (dispersão aquosa) (NASCIMENTO, 2006; PINTO, 2007). 

Para se entender o mecanismo de mistura entre o cimento Portland, a água 

e algum tipo de polímero, deve-se considerar duas importantes e necessárias 

reações químicas: a hidratação do cimento Portland e o processo de polimerização 

(NÓBREGA, 2009). 

Devido o caráter polar da água e dos polímeros utilizados, era esperado com 

a adição de polímero em solução aquosa que uma das reações ou ambas não 

ocorressem, já que o cimento Portland (material anidro) só hidrata na presença de 

água e o processo de polimerização é retardado e até bloqueado pela presença da 

água. No entanto, pesquisas anteriores mostraram que embora haja interferência, a 

mistura destes dois materiais resulta na hidratação do cimento Portland 

acompanhada da polimerização parcial do polímero, resultando em substancial 

aumento de sua capacidade de absorção de energia antes da ruptura (resiliência) 

(NÓBREGA, 2009; FREITAS, 2011). 
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De acordo com Freitas (2011), a modificação de uma pasta de cimento pela 

adição de um látex polimérico é governada pela hidratação do cimento e pelo 

processo de formação de filme polimérico nas suas fases aglomeradas. A Figura 15 

apresenta um esquema simplificado da formação da fase co-matriz durante a 

hidratação do cimento e formação do filme polimérico. 

 

Figura 15 – Esquema de formação da Co-matriz Cimento – Polímero  

(OHAMA e RAMACHANDRAN, 1996). 
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O processo de hidratação do cimento normalmente precede o processo de 

formação do filme polimérico, originando uma fase monolítica, onde cimento e 

polímero se interpenetrem, garantindo a uniformidade no desempenho das 

propriedades da pasta em toda sua extensão. A formação da microestrutura envolve 

as seguintes etapas (PINTO, 2007; OHAMA e RAMACHANDRAN, 1996): 

 Inicialmente, as partículas do polímero são uniformemente dispersas na fase 

líquida; 

 O cimento começa a formar os primeiros produtos de hidratação, 

consumindo a água. 

 As partículas de polímero, gradualmente, se aglomeram nos poros do 

cimento, formando uma fina camada, empacotando as superfícies dos 

produtos de hidratação e nos grãos de cimento não hidratados; 

 Finalmente, com a remoção da água, as partículas de polímero coalescem 

em filmes contínuos formando a rede polimérica. 

 

Na Figura 16 pode ser observado de forma isolada, o processo de formação 

do filme polimérico na superfície das fases hidratadas do cimento. 

 

Figura 16 – Esquema de formação do filme polimérico na superfície do cimento 

hidratado (OHAMA e RAMACHANDRAN, 1996). 
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2.10. LÁTEX  

De acordo com Freitas (2008), o desenvolvimento do termo látex teve 

origem, para designar o produto natural obtido da seringueira, um leite branco 

constituído de partículas de borracha sólida dispersa em água.  

Látex são dispersões de partículas de polímeros orgânicos em água. São 

fluidos leitosos que apresentam coloração branca. Sua consistência pode variar de 

fluido a muito viscoso. Os látex podem ser divididos em catiônicos (positivamente 

carregados), aniônicos (negativamente carregados) ou não-iônicos (sem carga 

elétrica). A carga elétrica das partículas é determinada pelo tipo de surfactante 

usado na dispersão (FREITAS, 2008). 

O uso de látex em cimento Portland vem ocorrendo desde 1920, com o látex 

de borracha natural adicionado a concreto e argamassa (NELSON, 1990). 

A adição de látex iniciou devido à necessidade de proporcionar aos materiais 

à base de cimento, um melhor desempenho em aplicações nas quais eram exigidas 

maior capacidade de absorção de energia e maior resistência à tração (Freitas, 

2011). 

Freitas (2008) diz que normalmente os látex catiônicos e aniônicos não são 

adequados para o uso conjunto com aglomerantes hidráulicos, devido a falta de 

estabilidade. Já os látex não-iônicos podem ser utilizados com cimento Portland. 

De acordo com American Concrete Institute (1995), a pasta de cimento 

endurecida é predominantemente uma estrutura cerâmica de aglomerados de 

Silicatos de Cálcio, Aluminatos e Hidróxidos, mantidos juntos por forças de van der 

Waals, que são relativamente fracas. Consequentemente, microtrincas são 

induzidas, devido evaporação em excesso de água. A introdução do látex ajuda de 

duas formas:  

 As partículas do látex reduzem a quantidade da movimentação de água 

através dos capilares, reduzindo assim a retração por perda de água; 

 O látex forma um filme polimérico em torno dos grãos de cimento hidratado, 

restringindo a propagação de trincas, resultando em ganho de resistência a 

flexão, como ilustra a Figura 17. Onde de acordo com a mecânica da fratura 

pode-se dizer que será formada uma zona plástica a frente da trinca 

aumentando assim a tenacidade à fratura do compósito cimentante. 
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Figura 17 - Microfotografia eletrônica: (a) Concreto modificado com látex; 

(b) Concreto Convencional (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 1995). 

  

 

Segundo o American Concrete Institute (1995), o ponto ótimo de adição de 

látex em pastas de cimento situa-se entre 5% e 10% do teor de sólidos por peso de 

cimento. Onde, percentagens menores não propiciam mudanças significativas nas 

propriedades mecânicas do compósito. Já o uso de sólidos em excesso torna-se 

inviável economicamente e pode causar elevada incorporação de ar. 

De acordo com Freitas (2011), compósitos cimentantes contendo 

poliuretana, melhoram a aderência da interface revestimento metálico – bainha de 

cimento, devido sua capacidade de aumentar o coeficiente de dilatação térmica da 

bainha.      

 

2.10.1. LÁTEX DE POLIURETANA  

Dispersão aquosa de poliuretano é uma tecnologia recente, introduzida no 

mercado no final dos anos 1960, que vem sendo usada devido à preocupação com o 

meio ambiente. Os látex de poliuretana apresentam uma grande gama de 

aplicações, como em revestimentos têxteis, acabamento de couro, adesivos, 

revestimentos para madeira, borracha e folhas, peças plásticas, “primer” para 

metais, dentre outras (PINTO, 2007).  

Os poliuretanos são polímeros resistentes a altas temperaturas que contêm 

o grupo uretano (também denominado carbonato). O grupo uretano resulta da 

reação do grupo isocianato (NCO) com o grupo hidroxilo (OH) (FREITAS, 2011). 

(a) (b) 
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Os poliuretanos têm boas propriedades mecânicas e químicas e estas 

podem ser ajustadas conforme os constituintes da cadeia, o tamanho do segmento 

flexível, razão NCO/OH, entre outros parâmetros (NASCIMENTO, 2006).  

Basicamente, as poliuretanas são hidrofóbicas e o grau de hidrofilicidade é 

um dos fatores chaves determinantes da distribuição do tamanho de partícula no 

látex de poliuretana. Essas partículas devem ter um tamanho relativamente regular 

para formar uma dispersão estável (FREITAS, 2011). 

A extensão de cadeia é uma etapa muito importante no processo de 

produção de látex de poliuretana. Pois as cadeias não crescem depois de 

adicionados a água, mesmo na presença de extensor de cadeia (FREITAS, 2011). 

Uma dispersão aquosa de poliuretano é um sistema coloidal binário no qual 

as partículas de poliuretana são dispersas em uma fase aquosa contínua, com teor 

de sólidos entre 35% e 50%, sem ou com o uso de surfactantes. O tamanho de 

partícula tende a ficar entre 20 – 200 nm, e as partículas têm alta energia superficial, 

resultando numa elevada tendência para formação do filme depois da evaporação 

da água, como mostra a Figura 18. A estabilidade coloidal dos látex de poliuretana é 

influenciada pela distribuição do tamanho de partícula (NASCIMENTO, 2006; 

FREITAS, 2011).  

 

Figura 18 – Micrografia obtida em MEV do filme polimérico de poliuretana, aumento 

4000X (NASCIMENTO, 2006). 

 

 

A vantagem dos látex de poliuretana é que na fabricação, não se utiliza 

solventes, consequentemente, diminui a toxidade. Na produção do látex, a 

Filme 
polimérico 

(Poliuretana) 



48 

 

Revisão Bibliográfica 

Filipe Johnatan Martins Dantas Costa, Fevereiro/2015 

 

poliuretana deve ser modificada para formar dispersões estáveis em água, pela 

incorporação de grupos, que atuam como emulsificantes internos. Tanto grupos 

aniônicos, catiônicos e não iônicos podem ser utilizados (VILAR, 2004). 

Segundo Freitas (2011), a poliuretana pode ser disperso em água com a 

ajuda de um colóide protetor, um emulsificante externo ou pela modificação 

estrutural. Os primeiros dois métodos sofrem algumas desvantagens, porque 

requerem uma elevada força de cisalhamento para dispersar o polímero, que resulta 

em partículas grosseiras e em baixa estabilidade da dispersão. As dispersões 

aquosas de poliuretana modificadas estruturalmente, por inserção de grupos 

hidrofílicos (emulsificantes internos), tem vantagem quando comparados a outros 

métodos: 

 A poliuretana modificada pode ser disperso sob circunstâncias mais 

brandas; 

 Dispersões com tamanho de partícula menor são obtidas e a estabilidade da 

dispersão é conseqüentemente aumentada; 

 Os filmes formados por essa dispersão apresentam maior resistência a 

solventes e à água. 

 

Os poliuretanos lineares são obtidos a partir da reação de policondensação 

de monômeros di ou polifuncional, dos tipos diisocianatos, que podem ser 

aromáticos ou alifáticos, e os diois (poliois), que podem ser principalmente a base 

poliéster ou base poliéter, como ilustra a Figura 19. De forma a evitar o 

aparecimento de reticulação (formação de grupos alofanato e biureto), a temperatura 

de síntese não deve exceder os 80 °C (VILAR, 2004; FREITAS, 2011). 

 

Figura 19 – Obtenção da poliuretana, através de policondensação (VILAR, 2004). 
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2.11. BIOPOLÍMEROS 

Os biopolímeros são polímeros naturais, classificados estruturalmente como 

polissacarídeos, poliésteres, poliamidas e hidrocarboneto. Alguns exemplos de 

polímeros naturais utilizados no dia-a-dia são a borracha, amido, algodão, couro, lã 

e seda, dentre outros. Os biopolímeros oferecem diversas vantagens, em relação 

aos polímeros sintéticos, como custo, fácil obtenção, biocompatíveis e 

biodegradáveis (NÓBREGA, 2009).  

Os biopolímeros vêm sendo visto com grande interesse pelos cientistas em 

função de ser uma fonte renovável e de matéria-prima industrial. A celulose, 

polissacarídeo produzido pela fotossíntese das plantas, é o biopolímero mais 

abundante na natureza. Em segundo lugar, encontra-se a quitina, um polissacarídeo 

encontrado em animais marinhos, insetos e fungos (ANTONINO, 2007).  

O Brasil, dentre outros países, devido à grande dimensão territorial, 

características de clima, diversidade natural, apresenta um imenso potencial a ser 

explorado na área de biopolímero (FREITAS, 2011). 

 

2.11.1. QUITINA  

Por ser o segundo polímero natural mais abundante na superfície da terra, a 

quitina vem ganhando destaque no estudo de suas aplicações e derivados. Sendo a 

quitosana seu principal derivado (DUTTA et. al., 2004; RINAUDO, 2006). 

A quitina foi isolada pela primeira vez, em 1811, em cogumelos pelo 

professor francês Henri Braconnot quando estudava fungos, que deu o nome de 

“fungina”. Em 1823, Odier isolou a mesma substância através de carapaças de 

insetos, a qual deu o nome de quitina. Posteriormente, Odier observou a presença 

de quitina na carapaça de caranguejos (CHIANDOTTI, 2005; ANTONINO, 2007).    

A quitina é encontrada principalmente em exoesqueletos de crustáceos e 

nas paredes celulares de alguns fungos. Atualmente, toda quitina produzida 

comercialmente é obtida a partir de carapaças de caranguejos e cascas de 

camarões, oriundos de resíduos da indústria de processamentos desses crustáceos 

enquanto alimentos. Nestes materiais, a quitina está associada com proteínas, 

materiais inorgânicos, pigmentos e lipídeos. Os exoesqueletos de crustáceos podem 

apresentar entre 15-20% de quitina, 25-40% de proteínas e 40-55% de carbonatos 

de cálcio e dependendo do método, pode-se também recuperar a astaxantina, um 
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carotenóide que é usado na indústria como corante (MORAIS, 2007; ANTONINO, 

2007). 

A reutilização dessa substância química é muito importante do ponto de vista 

ambiental e econômico, porque além de eliminar os resíduos da indústria pesqueira, 

o custo final de produção é reduzido em cerca de 60% (ANTONINO, 2007). 

Segundo Antonino (2007), somente a produção de crustáceos nos Estados 

Unidos (150.000 t de camarão, 25.000 t de lagosta e 85.000 t de caranguejos) é 

capaz de fornecer matéria-prima para produção de aproximadamente 15.000 t de 

quitina todo ano. 

A quitina, que em grego quer dizer túnica, envelope ou cobertura, é um pó 

amarelado que apresenta estrutura cristalina ou amorfo, insolúvel em água, solvente 

orgânico e em alguns ácidos e bases (DUTTA et. al., 2004; ANTONINO, 2007). 

A quitina é um polissacarídeo de cadeia linear, muito semelhante a da 

celulose, formada por unidades de N-acetil-2-dioxi-D-glicopiranose, que são 

interligadas por ligações glicosídicas β (1→4) (Figura 20). A quitina é um material 

biodegradável, não-tóxico, insolúvel em água e em muitos solventes orgânicos 

(DUTTA, 2004; RINAUDO, 2006).  

 
Figura 20 – Estrutura da (a) celulose e (b) quitina (ANTONINO, 2007). 
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A fase cristalina da quitina é ordenada, ocorrendo em três diferentes formas 

denominadas α, β e γ, as quais diferem no arranjo de suas cadeias nas regiões 

cristalinas , como ilustra a Figura 21(ANTONINO, 2007). 

 

Figura 21 – Estruturas polimórficas da quitina (ANTONINO, 2007) 

 

 

As três estruturas polimórficas estão possivelmente relacionadas a 

diferentes funções no organismo. A forma α é encontrada onde é necessária uma 

extrema dureza (resistência), como em cutículas de artrópodes e freqüentemente, é 

associada com proteínas ou materiais inorgânicos ou com ambos. As formas β e γ 

são encontradas onde são necessárias flexibilidade e dureza. A forma dominante, α 

é mais estável, entretanto as formas β e γ, podem ser convertidas à forma α por 

tratamentos adequados (ANTONINO, 2007). 

 

2.11.2. QUITOSANA  

A quitosana foi descrita pela primeira vez em 1859 por Rouget. Este nome 

foi proposto em 1894 por Hoppe-Seyler pelo fato de que esta substância possui 

quantidade de nitrogênio igual à quitina original (ANTONINO, 2007). 

Apesar de ter sido descoberta há séculos, a quitosana só foi produzida 

industrialmente pela primeira vez, em 1971, no Japão. Atualmente, várias 

companhias produzem quitina e quitosana em escala comercial, a maioria delas 

localizadas no Japão, onde mais de 100 bilhões de toneladas de quitosana é 

produzida anualmente a partir de exoesqueletos de caranguejos e camarões, uma 

quantidade que corresponde aproximadamente 90% da quitosana produzida no 

mundo (aproximadamente 4 trilhões de toneladas por ano) (ANTONINO, 2007). 

O grande interesse comercial na quitina e na quitosana deve-se as 

importantes propriedades químicas e físicas, tais como: presença de três sítios 

quelantes (que podem se ligar seletivamente a gorduras, proteínas, células tumorais 
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e íons metálicos), biocompatibilidade, biodegradabilidade, não é tóxica e absorve 

água. No entanto, a quitosana é insolúvel em água neutra e solventes orgânicos 

comuns. Sendo solúvel apenas em solventes polares de alto ponto de ebulição, 

como N-metil pirrolidona (NMP), e em meio aquoso ácido conseguem dissolver o 

polímero (DUTTA et. al., 2004; GOY et. al., 2004; CHIANDOTTI, 2005; MORAIS, 

2007). 

Segundo Antonino (2007), atualmente estes polissacarídeos vêm tomando 

destaque considerável nas pesquisas e aplicações, sendo até mesmo considerados 

um dos materiais de maior potencial para o futuro próximo. Esta afirmação vem 

sendo tomada com base na grande versatilidade de aplicações encontradas para 

estes biopolímeros e muitos de seus derivados. 

A quitosana é um copolímero, do tipo poliaminossacarídeo, constituído por 

unidades de poli (1→4) 2-amino-2-deoxi-β-D-glucopiranose (m) e poli (1→4) 2-

acetamida-2-deoxi-β-D-glucopiranose (n) (Figura 22). A quitosana é produzida a 

partir da quitina por purificação e N-desacetilação (40 – 98%) em meio alcalino. 

Durante a reação de desacetilação, os grupamentos acetamido (-NHCOCH3) da 

quitina são transformados, em graus variados, em grupos amino (-NH2), dando 

origem a quitosana. Dessa forma, quanto maior o grau de desacetilação, menor a 

quantidade do grupo acetamido (SANTOS et. al., 2003; DUTTA et. al., 2004; 

RINAUDO, 2006). 

 

Figura 22 – Estrutura da quitosana (MORAIS, 2007). 

 

 

Segundo Nóbrega (2009) o grau de desacetilação (quantidade de 

monômeros desacetilados (m) na cadeia) define a forma do polímero dominante, 

sendo considerado quitosana quando o grau de desacetilação for maior que 50%. Já 
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Goy et. al. (2004) diz que é necessário 60% de desacetilação para o copolímero ser 

considerado quitosana.  

Estruturalmente, a quitina e quitosana são polímeros rígidos, com interações 

intermoleculares fortes, devido às ligações de hidrogênio com o oxigênio e o 

nitrogênio. Além do alto peso molecular dos meros, com sua estrutura cíclica. 

Atribuindo boa resistência mecânica e térmica ao polímero, que se decomponham a 

partir de 300 °C e não possuindo ponto de fusão (CHIANDOTTI, 2005).  

A quitosana é solúvel na maioria das soluções de ácidos orgânicos, 

dependendo diretamente do pH e pK do ácido. Além desses fatores, a solubilidade 

da quitosana está relacionada com a quantidade de grupos amino protonados (NH3
+) 

na cadeia polimérica (quanto maior a quantidade de NH3
+, maior a repulsão 

eletrostática entre as cadeias e também maior a solvatação em água). O ácido 

acético e o fórmico são os mais usados para a solubilização da quitosana. Alguns 

ácidos inorgânicos diluídos, tais como: ácido nítrico, clorídrico, perclórico e fosfórico, 

também podem ser usados para preparar uma dispersão da quitosana, mas 

somente após prolongada agitação e aquecimento. Misturas como dimetilformamida 

com tetróxido de dinitrogênio numa proporção de 3:1 também podem ser utilizados 

como solventes (SANTOS et. al., 2003; RINAUDO, 2006).  

A viscosidade da quitosana em dispersão é influenciada por muitos fatores, 

tais como: grau de desacetilação do polímero, peso molecular, concentração, força 

iônica, pH e temperatura. Geralmente com o aumento da temperatura, a viscosidade 

da dispersão polimérica diminui. Contudo, a mudança do pH na dispersão polimérica 

pode levar a diferentes resultados, dependendo do tipo de ácido empregado. Com 

ácido acético, a viscosidade da quitosana tende a aumentar com a diminuição do 

pH, enquanto que, com ácido clorídrico, a viscosidade diminui (DUTTA et. al., 2004; 

RINAUDO, 2006). 

Nóbrega (2009) diz que os grupos amino da quitosana são completamente 

protonados em ácidos com pH 3. Assim, com a cadeia polimérica carregada 

positivamente, é possível obter uma solução viscosa estável de quitosana em meio 

aquoso. No entanto, com o tempo, o ácido pode atacar as ligações glicosídicas (C-

O-C) presentes na cadeia polimérica, quebrando as cadeias poliméricas, 

apresentando diminuição da viscosidade do gel e escurecimento da solução. Porém, 
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o processo de degradação da quitosana em meio ácido é lento e pode ser retardado 

mantendo em recipiente fechado ou temperatura baixa (15 °C). 

Nóbrega (2009) observou que a quitosana em meio ácido severo e 

temperatura ambiente, após 5 meses de preparo, é iniciada a hidrólise de 

resistência, degradando a cadeia polimérica. 

Segundo Antonino (2007) e Chiandotti (2005), a cristalinidade da quitosana, 

depende do grau de acetilação e do processo pelo qual o polissacarídeo foi obtido. 

Já a estrutura espacial está relacionada à forma na qual a quitosana se encontra no 

estado sólido, ou seja, depende da quitosana estar na forma hidratada, anidra, como 

complexos ou sais de quitosana. A Figura 23 ilustra as principais rotas de derivação 

da quitina e quitosana. 

 

Figura 23 – Principais vias de funcionalização da quitina / quitosana 

(CHIANDOTTI, 2005). 
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1 - Quitina 6 - N-alquilideno 11 - Derivado de polimerização 

2 - Quitosana 7 - N-acetil derivados 12 - O-acil derivado 

3 - Álcali-quitina 8 - Derivado deoxihalogenado 13 - O-sulfonil derivado 

4 - Sal (complexo polieletrólito)  9 - N-alquil derivado 
14 - Derivado de sulfonado, 
fosforado ou nitrado 

5 - Quelato metálico 10 - Carbixi 15 - Ciano derivado 

 

As aplicações da quitina e da quitosana são inúmeras, principalmente 

quando se considera seus derivados obtidos através de inserção de grupos 

funcionais as suas estruturas (DUTTA et. al., 2004). Algumas dessas aplicações são 

mostradas na Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Principais áreas de emprego da quitina / quitosana (ANTONINO, 2007). 

Área Emprego 

Biomédica 
Biomembranas artificiais 

Sutura cirúrgica 

Farmacêutica 

Agente cicatrizante 

Aditivo de medicamentos 

Liberação controlada de drogas 

Lente de contato 

Cosmética 

Umectante 

Fungicida 

Bactericida 

Indústria de alimentos 

Aditivos alimentares 

Nutrição animal 

Embalagem biodegradável para alimentos 

Biotecnologia 

Imobilização de enzimas e de células 

Separação de proteínas 

Cromatografia 

Agente antibactericida 

Indústria têxtil e de papel Tratamento de superfície 

Papel para indústria fotográfica Filmes 
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2.11.2.1. ADIÇÃO DE QUITOSANA EM PASTA DE CIMENTO 

São poucos os estudos da aplicação da quitosana em pastas de cimento 

para operação de cimentação de poços de petróleo. 

Nóbrega (2009) estudou a aplicação de quitosana diluída em ácido acético 

glacial (99%), constatando modificações consideráveis as pastas tanto no estado 

fresco quanto endurecido. Foi observada a formação de filme polimérico em forma 

de teias, como mostra as imagens obtidas MEV na Figura 24, que atribuiu maior 

energia de fratura as pastas contendo o polímero. 

 
Figura 24 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de pastas contendo 

quitosana após a cura (NÓBREGA, 2009). 

 

 

Nóbrega (2009) ainda observou através de análise termogravimétrica que a 

pasta contendo quitosana não diminuiu a estabilidade térmica da pasta de cimento 

no estado endurecido, mantendo estabilidade térmica entre 200 e 400 °C, como 

mostra os gráficos da Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Revisão Bibliográfica 

Filipe Johnatan Martins Dantas Costa, Fevereiro/2015 

 

Figura 25 – Gráficos de análise termogravimétrica da (a) pasta padrão (sem 

quitosana) e (b) pasta contendo quitosana, após a cura (NÓBREGA, 2009). 
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Capítulo 3 – Materiais e Métodos 

 
Sigilo protegido pela cláusula 13 do termo de cooperação No. 2500.0066418.11.9 

firmado entre UFRN, FUNPEC e PETROBRAS.  
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Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

 
Sigilo protegido pela cláusula 13 do termo de cooperação No. 2500.0066418.11.9 

firmado entre UFRN, FUNPEC e PETROBRAS.  

 



87 

 

 

Filipe Johnatan Martins Dantas Costa, Fevereiro/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 – Conclusões 

 
Sigilo protegido pela cláusula 13 do termo de cooperação No. 2500.0066418.11.9 

firmado entre UFRN, FUNPEC e PETROBRAS.  
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Sugestões Para Trabalhos Futuros 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar a aderência de interfaces revestimento metálico/bainha de cimento, com 

adição de quitosana. 

 

 Estudar a compatibilidade química entre pasta de cimento contendo 

quitosana/colchão lavador e espaçador. 
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