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Resumo 
 

 
A cimentação é uma prática comum na indústria do petróleo e, tem importância fundamental 
na construção de um poço. O desenvolvimento desta atividade tem promovido a busca de 
materiais mais adequados para cimentação de poços de petróleo, buscando melhoria do 
comportamento das pastas durante as operações de cimentação, no que diz respeito ao 
desempenho e maior vida útil, suportando assim, as solicitações requeridas pelas normas 
nacionais e internacionais. Neste trabalho, estudou-se a influência da adição de diatomita nas 
propriedades de pastas geopoliméricas à base de metacaulim. O emprego de uma nova 
matéria prima abundante na natureza e de baixo valor agregado, a diatomita é outra alternativa 
como fonte de sílica na produção de geopolímeros, sendo a mesma utilizada como aditivo, 
para melhorar algumas propriedades. Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar como as 
características físicas, químicas e mineralógicas da diatomita influenciam nas reações de 
geopolimerização, assim como as características dos geopolímeros. O efeito da adição de 
diatomita nas propriedades das pastas geopoliméricas foi avaliado, comparando-as com as 
propriedades do geopolímero à base de metacaulim. Para o desenvolvimento deste estudo 
foram preparadas pastas geopoliméricas leves, com diferentes concentrações de diatomita. 
Para análise dos efeitos destas concentrações de diatomita, em pastas geopoliméricas, foram 
realizados testes de reologia, filtrado, água livre, massa específica, tempo de espessamento e 
resistência à compressão. Também são apresentados resultados de difração de raios-X (DRX), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise térmica (TG), a fim de reunir 
informações para um melhor entendimento da microestrutura do cimento geopolimérico. Os 
resultados mostraram que a adição de diatomita mudou sensivelmente a microestrutura e 
drasticamente as propriedades reológicas e mecânicas das pastas geopoliméricas, funcionando 
como acelerador de pega, reduzindo o tempo de espessamento das pastas. Com o aumento na 
concentração de diatomita, observou-se que os parâmetros reológicos aumentam, porém o 
volume de filtrado diminui, independente da temperatura estudada. Ao avaliar a resistência  à 
compressão, foi verificado que a adição de diatomita levou a ganhos de até 67%, nessa 
propriedade, se comparado com a pasta à base de metacaulim.  
 
 
Palavras-chave: Cimentação de poços de petróleo, geopolímero, metacaulim, diatomita. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 
Cementation is a common practice in the oil industry, and have fundamental importance  in 
building a oil well. The development of this activity has promoted the search for suitable 
materials for cementing oil wells, seeking to improve the behavior of the pastes during 
cementing operations, as regards performance and longer life, thus supporting the requests 
required by national and international standards. In this work was studied the influence of the 
addition of diatomite in the properties of geopolymeric pastes based on metakaolin. The use 
of a new raw material abundant in nature and low added value, the diatomite is another 
alternative source of silica in the production of geopolymers, being used as an additive for 
improving some properties. The objective of this work was to study how the characteristics 
physical, chemical and mineralogical of diatomite influence the geopolymerization reactions, 
as well as the characteristics of geopolymers. The effect of the addition of diatomite in the 
properties of the geopolymeric pastes has been evaluated, comparing them with the properties 
of the geopolymer based on metakaolin. For the development of this study were prepared light 
geopolymeric pastes, with different concentrations of diatomite. To analyze the effect of these 
concentrations of diatomite in geopolymeric pastes were performed rheology tests, fluid loss 
control, free water, density, thickening time, compressive strentgth. Also presented results of 
x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Thermal analysis (TG) to 
gather information for a better understanding of the microstructure of geopolymeric cement. 
The results showed that the addition of diatomite changed appreciably microstructure and 
drastically the rheological and mechanical properties of the geopolymeric pastes, functioning 
as accelerator effect, reducing the thickening time of the pastes. Increasing the concentration 
of diatomite,  it was observed that rheological parameters increase, but decreases fluid loss 
control volume, independent of the temperature studied. When evaluating the compressive 
strentgth, was verified that the addition of diatomite led gains of up to 67%, this property, 
compared with the paste based on metakaolin. 
 
 
Keywords: Oil well cementing, geopolymer, metakaolin, diatomite. 
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1.  Introdução 
 

Com a crescente preocupação em relação ao meio ambiente, em especial com o 

aquecimento global, as tecnologias ecologicamente corretas têm ganhado bastante espaço no 

mercado mundial, trazendo grandes benefícios à sociedade, proporcionando o seu 

desenvolvimento. Com o avanço tecnológico das últimas décadas e as pesquisas de novos 

materiais e processos, a ciência dos materiais, vem assumindo papel importante na inovação 

tecnológica mundial. O estudo de materiais com elevada eficiência tecnológica, energética e 

ambiental tem se tornado um tema que necessita de urgente atenção por parte de toda a 

sociedade. Desta forma, buscam-se materiais com propriedades mecânicas elevadas, que 

envolvam menores quantidades de energia no seu processo construtivo, que gerem menos 

resíduos poluentes e que também sejam mais facilmente reabsorvidos na natureza, sendo, 

portanto, amigáveis ao meio ambiente. Este é um dos grandes desafios das indústrias e dos 

centros de pesquisas, produzir materiais com melhores propriedades, seja química, física, ou 

mecânica, porém, que não agridam o meio ambiente. Isso é possível por meio de um maior 

controle na emissão de gases poluentes, da redução do consumo de energia na sua produção e 

do uso de matérias-primas renováveis e abundantes. A diversidade de materiais, atualmente 

disponíveis para o uso em engenharia, é extraordinariamente grande, existindo materiais cada 

vez mais especializados para aplicações específicas (BARROSO, 2009).  

O geopolímero é um material que apresenta um potencial ecológico e que já vem 

sendo estudado há décadas. Quanto ao aspecto de poluição ambiental relacionado à sua 

fabricação, considera-se ecologicamente mais correto, quando comparado ao cimento 

Portland. Considerado de alto desempenho, tem encontrado aplicações estruturais e refratárias 

nas mais diversas áreas, desde as indústrias de construção civil, cerâmica, petroquímica, 

nuclear, automobilística e naval. Suas aplicações mais importantes ocorrem na substituição de 

produtos cerâmicos, cimentos e concretos para a indústria de construção, a proteção ao fogo 

de prédios e de túneis, o controle de resíduos tóxicos e radioativos e produção de materiais 

compósitos avançados de alta tecnologia para indústrias nuclear, farmacêutica, aeronáutica e 

de transporte (DAVIDOVITS, 1994). 

O geopolímero é baseado em materiais aluminossilicatos que ocorrem em 

abundância na crosta terrestre ou derivam de resíduos industriais. O processo de produção é 

energeticamente econômico, visto que o mesmo é curado e seco em temperaturas abaixo de 

100°C. Em relação à produção do cimento Portland, o cimento geopolimérico consome muito 
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menos energia. As matérias-primas do cimento Portland devem ser aquecidas até 1600°C por 

8 horas, emitindo CO2, enquanto que as do geopolímero devem ser aquecidas a 850°C por 2 

horas, emitindo apenas vapor d’água. Isso resulta numa menor emissão de gases poluentes, de 

até 80%, na fabricação do cimento geopolimérico (DAVIDOVITS, 1991). A busca por 

alternativas ao cimento, sobretudo em condições de exposição a ambientes agressivos [Silva, 

2000], visa, além da maior durabilidade, mitigar efeitos negativos do emprego deste 

tradicional material, sobretudo associados ao impacto ambiental atrelado à indústria do 

cimento. 

O geopolímero é uma alternativa ao cimento Portland, e vem sendo muito estudada. 

Este composto apresenta características particulares que revelam o seu grande potencial de 

aplicação como aglomerante em substituição total ou parcial ao cimento Portland 

convencional (SILVA, 2002). De acordo com vários pesquisadores, os materiais obtidos por 

ativação alcalina são, em geral, mais resistentes do ponto de vista mecânico e apresentam 

maior durabilidade (DAVIDOVITS, 1991).  

A fim de se aliar o baixo custo com a questão da preservação ambiental, muitos 

estudos vêm sendo desenvolvidos apresentando a adição de diversos produtos em pastas de 

cimento para poços de petróleo, como por exemplo: resíduos industriais e argilominerais 

(vermiculita, bentonita e diatomita), reduzindo assim o custo final do produto, além da 

melhoria das propriedades da pasta. A busca de materiais alternativos em pastas cimentícias 

busca melhorar suas propriedades. Neste contexto, o desenvolvimento de trabalhos que 

contemplem pastas geopoliméricas com adição de materiais alternativos torna-se importante, 

dentro de uma visão que trata estes materiais como matéria-prima importante para aplicações 

nobres, com maior valor agregado, visando à proteção do meio ambiente. 

Dessa forma, a utilização de diatomita neste trabalho como aditivo foi incentivada 

por sua abundância e baixo custo, objetivando a produção de pastas com melhores 

propriedades, se tornando outra alternativa à aplicação de cimento Portland em poços de 

petróleo. A utilização de diatomita como aditivo em geopolímeros é uma ideia que surge para 

viabilizar economicamente a utilização desse material em aplicações de engenharia, buscando 

assim, mais uma alternativa para a cimentação de poços de petróleo, além do 

desenvolvimento de novos materiais, com boas propriedades. Observando-se as características 

necessárias aos seus reagentes, é possível que os processos de geopolimerização sejam 

capazes de consumir a diatomita como uma matéria-prima. 

É importante destacar que o sucesso de operações de cimentação representa a 

garantia de longevidade do poço. Problemas com a cimentação implicam em problemas 
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econômicos relacionados à correção do poço e redução temporária da produção de petróleo, 

além de resultar em problemas ambientais quando houver, por erro de cimentação, oferecendo 

assim, grande risco para as pessoas que trabalham próximo ao poço produtor. Sendo assim, o 

estudo de pastas cimentícias com outros tipos de precursores ou até mesmo outros tipos de 

aditivos, é de extrema importância, para a obtenção de pastas com propriedades melhores. 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver pastas geopoliméricas utilizando 

diatomita como aditivo e estudar como as características físicas, químicas e mineralógicas da 

diatomita influenciam nas reações de geopolimerização, assim como seu efeito nas 

propriedades das pastas geopoliméricas, comparando-as com as propriedades do geopolímero 

à base de metacaulim.  

Compuseram os objetivos específicos deste trabalho: 

 

• Realizar e estudar caracterizações químicas, físicas e mineralógicas da diatomita e 

dos componentes geopoliméricos, através das técnicas de composição 

mineralógica e química, além de análise termogravimétrica;  

• Avaliar o efeito da adição de diatomita nas propriedades mecânicas de resistência 

à compressão, de reologia, de perda de filtrado e de tempo de espessamento em 

pastas geopoliméricas à base de metacaulim; e 

• Caracterizar as pastas geopoliméricas curadas, através de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), observando a microestrutura das mesmas, relacionando as 

interações com as propriedades mecânicas avaliadas. 
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2.  Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Poços de Petróleo 

2.1.1. Perfuração  

 

O petróleo é o mais importante combustível consumido na sociedade nos dias de 

hoje. Por volta de 1850, seu uso na iluminação abriu caminho para sua exploração industrial. 

Hoje, mais da metade da quantidade total da energia que produzimos vem do petróleo 

(MELO, 2009).  

O petróleo é geralmente encontrado sob a forma de um líquido preto e oleoso, com 

densidade menor que a da água, constituído principalmente de átomos de hidrogênio e 

carbono. A busca de jazidas de petróleo, chamada de programa de prospecção, tem como 

objetivo fundamental, localizar dentro de uma bacia sedimentar, as situações geológicas de 

maior probabilidade de se encontrar óleo. Com as informações obtidas decide-se pelas 

localizações onde serão perfurados os poços utilizando-se uma sonda, constituída por torre e 

equipamentos especiais (MELO, 2009).  

A torre (Figura 2.1) sustenta a coluna de perfuração, em cuja extremidade é colocada 

uma broca, que através de movimentos de rotação e de peso transmitidos pela coluna de 

perfuração à broca, ocorre a perfuração das rochas. Os fragmentos da rocha são removidos 

continuamente através de um fluido de perfuração ou lama. O fluido é injetado por bombas 

para o interior da coluna de perfuração através da cabeça de injeção (swivel) e retorna à 

superfície através do espaço anular formado pelas paredes do poço e a coluna de perfuração. 

Ao atingir determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada do poço e uma coluna 

de revestimento de aço, de diâmetro inferior ao da broca, é descida no poço. O anular entre os 

tubos do revestimento e as paredes do poço é cimentado com a finalidade de isolar as rochas 

atravessadas, permitindo então o avanço da perfuração com segurança. Após a operação de 

cimentação, a coluna de perfuração é novamente descida no poço, tendo na sua extremidade 

uma nova broca de diâmetro menor do que a do revestimento para o prosseguimento da 

perfuração (MATA, 2006).  

Do exposto, percebe-se que um poço é perfurado em diversas fases, caracterizadas 

pelos diferentes diâmetros das brocas (THOMAS, 2001). No mar, as atividades seguem etapas 
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praticamente idênticas às feitas na terra, onde as mesmas são executadas através de 

plataformas fixas ou flutuantes e de navios-sonda. 

 

Figura 2.1 - Esquema simplificado de uma sonda, ilustrando alguns equipamentos utilizados e 

de parte do processo (HOWSTUFFWORKS, 2001 apud NÓBREGA, 2009).  

 

 

 

Na Figura 2.2 são ilustrados os detalhes de uma perfuração e injeção do fluido de 

perfuração para o interior da coluna de perfuração e sua retomada à superfície através do 

espaço anular formado pelas paredes do poço e a coluna. 

 

Figura 2.2 - Detalhes de uma perfuração e injeção do fluido de perfuração. 

FONTE: Lima, 2001 apud Amorim, 2003. 

 

Espaço anular e  
lama + detritos 

Broca 

Jato de lama 
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Existem três trajetórias diferentes de perfuração de poços: vertical, direcional e 

horizontal (Figura 2.3). O poço é perfurado na vertical quando a zona a ser atingida é de fácil 

acesso, podendo ser instalada a sonda acima do reservatório explorado. A perfuração 

direcional é indicada quando é preciso desviar a trajetória de um poço vertical, para atingir 

objetivos que não se encontram diretamente abaixo da sua locação na superfície ou quando o 

poço ao ser perfurado na vertical apresenta alguma zona de instabilidade e/ou algum problema 

de perfuração. A perfuração de poços horizontais só se viabilizou após o surgimento de 

motores steerable (MWD), brocas apropriadas e o melhor conhecimento da mecânica de 

perfuração. A perfuração com essa trajetória é indicada quando a formação possui uma 

permeabilidade baixa, precisa-se aumentar a área exposta ao fluxo de hidrocarbonetos ou 

apresentar reservatórios fraturados (ROCHA, 2006). A escolha é feita de acordo com o estudo 

do local a ser perfurado e dependerá do tipo de formação, tipo de reservatório, dos poços já 

presentes na região e das condições financeiras da empresa exploradora (NÓBREGA, 2009). 

  

Figura 2.3 - Tipos de trajetórias de perfuração de poços de petróleo.  

FONTE: Nóbrega, 2009. 

 

 

2.1.2. Cimentação  

 

A cimentação tem a função primordial de promover vedação hidráulica entre os 

diversos intervalos permeáveis, ou até mesmo dentro de um mesmo intervalo, impedindo a 

migração de fluido por trás do revestimento, bem como proporcionar suporte mecânico ao 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                    20 

revestimento (THOMAS, 2001). Ela 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 ficam por trás do revestimento, bem como 

propiciar suporte à coluna de revestimento (OLIVEIRA, 2004; VLACHOU et al, 1997). 

A cimentação é uma operação na qual uma pasta de cimento é forçada a descer 

através de um revestimento até sair na outra extremidade deste, preenchendo o espaço entre o 

revestimento e as paredes do poço a uma altura pré-determinada acima do fundo do poço 

(PINTO, 2007). A bainha de cimento é responsável pela estabilidade mecânica do poço, bem 

como pelo isolamento de zonas produtoras de óleo e/ou gás das formações adjacentes, além 

de dar sustentação e estabilidade ao revestimento. Na Figura 2.4 é mostrado um esquema 

simplificado de uma operação de cimentação de um poço de petróleo direcional e alguns 

equipamentos e acessórios cujas funções são: 

 

• Sapata: colocada na extremidade da coluna, serve de guia para a introdução do 

revestimento no poço, podendo ter um mecanismo de vedação que evita o retorno da 

pasta após seu deslocamento; 

• Colar: posicionado 2 a 3 tubos acima da sapata serve para reter os tampões de 

cimentação, alem de poder ter mecanismo de vedação; 

• Colar de estágio: posicionado em algum ponto intermediário da coluna, ele permite a 

cimentação em mais de uma etapa, quando o trecho a cimentar é muito extenso ou 

quando existam zonas críticas muito acima da sapata; 

• Tampões: são feitos de borracha, normalmente são utilizados dois, o de fundo e o de 

topo, com o objetivo de evitar a contaminação da pasta; 

• Centralizadores: são peças de aço fixadas externamente a coluna de revestimento, 

visando sua centralização. 
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Figura 2.4 – Esquema de uma operação de cimentação e alguns equipamentos e acessórios. 

FONTE: Thomas, 2001. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

secundária (TARGINO, 2006 apud NÓBREGA, 2009). 

A cimentação primária tem início após a descida do revestimento e consiste em 

cimentar o espaço anular entre as paredes do poço perfurado (formação) e a coluna de 

revestimento (Figura 2.5), de modo a se obter fixação e vedação eficientes e permanentes 

deste anular com a parede do poço, isolando os diversos intervalos abertos durante a 

perfuração.  
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Figura 2.5 - Esquema de revestimentos e cimentação de poços.  

FONTE: Souza, 2006 apud Anjos, 2009. 

 

 

A Figura 2.6 mostra de forma esquemática a cimentação realizada através do 

bombeio da pasta de cimento através da coluna de revestimento para dentro do espaço anular, 

seguindo a seguinte sequência: 

a) perfuração das camadas rochosas; 

b) manobra para retirada da coluna de perfuração; 

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

condicionamento do poço e deslocamento do colchão de lavagem; 

d) injeção e deslocamento da pasta de cimento; 

e) aspecto final do poço cimentado; e 

f) continuação das operações de perfuração. 

 

O desenho esquemático de um poço de petróleo cimentado é ilustrado na Figura 2.7 

(http://www.bauchemie-tum.de/master-framework/index.php?p=Tief&i=13&m=1&lang=en, 

acessado em 10/04/2012). 

Já a cimentação secundária é realizada quando ocorrem falhas na cimentação 

primária. As cimentações secundárias são classificadas como: tampões de cimento, 

recimentação e compressão de cimento ou squeeze. Fatores como densidade incorreta da 

pasta, fluxo de gás ascendente, entrada de gás na coluna de pasta, contração volumétrica e 

aderência insuficiente podem ser responsáveis por erros de cimentação (THOMAS, 2001).  
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Figura 2.6 

       

(a)                                              

                 

                  (d)                                               

Figura 2.7 – Desenho esquemático final de um poço de petróleo cimentado.
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Figura 2.6 – Etapas da cimentação de poços de petróleo.

                             

                              (b)                                                

                             

                                               (e)                                               

esenho esquemático final de um poço de petróleo cimentado.
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Etapas da cimentação de poços de petróleo. 

   

                                                (c) 

 

            (f) 

esenho esquemático final de um poço de petróleo cimentado. 

 

Torre de 
Perfuração 

Torre de 
Perfuração 
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As operações com cimento estão inseridas nas fases exploratória de desenvolvimento 

e produtora de um poço. A Tabela 2.1 resume as principais atividades realizadas com cimento 

na vida produtiva de um poço de petróleo. 

 

Tabela 2.1 - Operações com cimento em poços exploratórios e de produção. 

FONTE: Thomas, 2001; Campos, 2002. 

TIPO DE 
CIMENTAÇÃO  

CARACTERÍSTICA OPERACIONAL 

Cimentação 
Primária 

 

Denomina-se Cimentação primária à cimentação de cada coluna de 
revestimento, levada a efeito logo após a sua descida a poço. Seu 
objetivo básico é colocar uma pasta de cimento não contaminada em 
determinada posição no espaço anular entre o poço e a coluna de 
revestimento, de modo a se obter fixação e vedação eficiente e 
permanente deste anular. Estas operações são executadas em todas as 
fases do poço, sendo previstas no programa do mesmo. 

Cimentação 
Secundária 

 

São assim denominadas as operações de cimentação realizadas 
visando corrigir falhas na cimentação primária, eliminar a entrada de 
água de uma zona indesejável, reduzir a razão água / óleo (RAO) 
através do isolamento da zona indesejável, abandonar zonas 
depletadas ou reparar vazamentos na coluna de revestimento.  

Tampão de 
Cimento 

É um tipo de cimentação secundária, onde consiste no bombeamento 
para o poço de determinado volume de pasta, que cobre um trecho do 
poço onde se deseja abandonar. São usados nos casos de perda de 
circulação, abandono total ou parcial do poço, como base para desvios, 
etc. 

Recimentação  

 
Recimentação é a correção da cimentação primária, quando o cimento 
não alcança a altura desejada no anular ou ocorre canalização severa. 
O revestimento é canhoneado e a recimentação só é realizada quando 
se consegue circulação pelo anular, através deste canhoneio em dois 
pontos. Para possibilitar a circulação com retorno, a pasta é bombeada 
através de coluna de perfuração, dotada de retentor de cimento para 
permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo 
anular. 

  

Compressão de 
Cimento ou 

Squeeze 
 

É um tipo de cimentação secundária, onde consiste na injeção forçada 
de cimento sob pressão, visando corrigir localmente a cimentação 
primária, sanar vazamentos no revestimento de produção ou impedir a 
produção de zonas que passaram a produzir água. 
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2.1.3. Cimentos para Poços de Petróleo  

 
Os cimentos para poços de petróleo são classificados pelo American Petroleum 

Institute (API SPEC, 2000), em oito classes diferentes, designadas de A a H, em função das 

condições de resistência aos sulfatos, profundidade de aplicação, pressão e temperatura dos 

poços, em que: 

• Classe A: para uso em poços de até 1.830 m, quando não são requeridas 

propriedades especiais. Corresponde ao cimento Portland comum; 

• Classe B: para poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada a alta 

resistência aos sulfatos; 

• Classe C: também para poços de até 1.830 m, quando é requerida alta 

resistência inicial. Apresenta alta resistência aos sulfatos; 

• Classe D: para uso em poços de 1.830 m até 3.050 m, sob condições de 

temperaturas moderadamente elevadas e altas pressões. Apresenta alta 

resistência aos sulfatos; 

• Classe E: para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de 

pressão e temperatura elevadas. Apresenta alta resistência aos sulfatos; 

• Classe F: para profundidades entre 3.050 m a 4.880 m, sob condições 

extremamente altas de pressão e temperatura. Apresenta alta resistência aos 

sulfatos; 

• Classe G e H: para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 m. 

Têm composição compatível com aditivos aceleradores ou retardadores de 

pega, podendo ser usados praticamente em todas as condições previstas para 

os cimentos das classes A até E. 

 

As pastas de cimento para uso em poços de petróleo devem ser previamente testadas 

conforme procedimentos padronizados, que simulam o comportamento da pasta em função 

das condições previstas para a sua utilização, tais como a pressão, a temperatura, o tempo 

previsto de operação e o regime de fluxo durante o deslocamento. Os principais testes 

realizados em um laboratório de cimentos para poços são: teor de água livre, resistência à 

compressão, perda de água, reologia (gel inicial e final, viscosidade plástica, limite de 

escoamento e consistência), densidade e tempo de espessamento (ANJOS, 2009). 
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No Brasil são utilizados dois tipos de cimento: Cimento Portland Classe G, que é 

padronizado pelo Instituto Americano de Petróleo (API), pela Organização de Padronização 

Internacional (ISO) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Cimento 

Portland Classe Especial, que e padronizado pela ABNT.  

A Tabela 2.2 apresenta alguns dos os requisitos físicos para as pastas de acordo com 

a NBR 9831 (2006), enquanto que na Tabela 2.3 são apresentados os limites estabelecidos de 

exigências físicas e mecânicas para os diferentes tipos de cimento, segundo a ABCP (2002) 

apud Melo (2009). 

 

Tabela 2.2 - Especificação do Cimento Portland Classe G e Classe Especial. 

REQUISITOS FÍSICOS CLASSE G CLASSE ESPECIAL 

Água livre (máx.) 5,90% 5,90% 

Tempo de espessamento  
à 52°C  

90 min. - 120 min. 90 min. - 120 min. 

Viscosidade plástica 
à 27°C e 52°C   55 cP  55 cP  

Limite de escoamento  
à 27°C  

30 lbf/100pé2 a  
70 lbf/100pé2 

 

30 lbf/100pé2 a  
70 lbf/100pé2 

 

Limite de escoamento  
à 52°C  

30 lbf/100pé2 a  
80 lbf/100pé2 

 

30 lbf/100pé2 a  
80 lbf/100pé2 

 

Gel inicial  
à 27°C e 52°C  

25 lbf/100pé2  25 lbf/100pé2 

Gel final 
à 27°C e 52°C  

35 lbf/100pé2  35 lbf/100pé2  

Resistência à compressão 
8h à 38°C (mín.) 

2,1 MPa  2,1 MPa  
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Tabela 2.3 – Exigências físicas e mecânicas dos diferentes tipos de cimento Portland. 

 

 
 
 
 

2.1.4. Fatores que Afetam uma Cimentação  

 

Problemas de cimentação podem estar relacionados ao deslocamento da lama de 

perfuração e das pastas de cimento. Defeitos de cimentação se manifestam através dos canais 

em torno do revestimento no espaço anular. Falhas de cimentação podem resultar em 

problemas de segurança, proteção ambiental e problemas econômicos em produção de 

petróleo offshore (MARINHO, 2004).  

Para se ter uma boa cimentação de um poço de petróleo, espera-se que o cimento 

depois de endurecido proporcione isolamento das formações, aderência mecânica ao 

revestimento e à formação, proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações em seu interior. No entanto, os problemas sempre aparecem e se 

manifestam através de canais em torno do revestimento no espaço anular. Embora as pastas 

tenham um bom desempenho mecânico para poços de petróleo, o cimento apresenta 

fragilidade intrínseca e baixa energia de fratura. É frequente a ocorrência de rachaduras e 

fraturas na bainha cimentícia (Figura 2.8), provocando perda de estabilidade mecânica e 

isolamento zonal. A fratura da bainha pode ocasionar migração de fluidos através de zonas 

adjacentes e ocorrer a produção de petróleo e gás através do espaço anular, provocando 

inevitável prejuízo econômico, atraso na produção e problemas ambientais (NÓBREGA, 2009 

apud ROSA, 2006). Como a formação está pressurizada, os fluidos podem fluir, seja para 
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zonas rochosas de menor pressão ou diretamente para a superfície. Neste momento, um 

trabalho para a correção é difícil e o perigo severo à vida e ao meio ambiente já está instalado. 

 

Figura 2.8 – Revestimento com falha na cimentação  

FONTE: Freitas, 2008. 

 
 

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

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

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

cimento. Portanto, devem-se ter alguns cuidados durante o projeto e execução da 

cimentação para minimizar os efeitos prejudiciais. Abaixo, seguem alguns fatores e suas 

consequências (SOUZA E BORGES, 2011): 

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

diferencial de pressão podendo permitir a penetração de fluidos em seu 

interior, que alteram suas propriedades ou não permitem o selamento 

adequado; 

• Fluido de Perfuração e Reboco: quando inadequados permitem um fluxo de 

gás no anular e também, quando não são removidos adequadamente, podem 

prejudicar a aderência do cimento à formação; 

• Geleificação: uma geleificação da pasta prematura pode causar perda do 

controle da pressão hidrostática; 

• Perda de Filtrado: quando excessiva, permite a entrada de gás na coluna da 

pasta; 

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

isolamento hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

Bainha 
cimentante 

Tubo de 
revestimento 

exposto 

Falhas de 
cimentação 
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• Contração Volumétrica: devido à hidratação do cimento a pasta de cimento 

sofre um processo natural de contração que permite a migração de fluidos; 

• Fissuração da Bainha: a bainha do cimento sob tensão pode gerar fraturas e 

microanulares que permitem a migração de fluidos; e 

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

cimento/formação pode causar uma inadequada aderência resultando em falha 

no isolamento. 

 

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

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

fase de projeto até a etapa posterior de colocação no anular. 

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

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

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

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

desenvolvimento da resistência à compressão adequada à aplicação. 

Diante do exposto, diversos estudos, em todo o mundo, com novos materiais estão 

sendo feitos adicionado-os à pastas de cimento para proporcionar melhor resistência, 

aumentar a energia de fratura, menor densidade e diminuir a desidratação da pasta cimentícia 

quando ela estiver sob influência de intempéries e as variações de temperatura. 

 

2.2. Materiais Pozolânicos  

2.2.1. Histórico e Definição 

 

A adição de materiais pozolânicos foi muito motivada pelo desempenho das antigas 

argamassas de pozolana e cal, utilizadas pelos romanos e, anteriormente, pelos gregos 

(colocar referência dos gregos). Deve-se destacar, todavia, que os materiais que recebem a 

designação de "pozolânico" se caracterizam não somente por exibirem origens variadas, como 

também composições bastante diversificadas (PAIVA, 2003). 

Na antiguidade, tanto os gregos quanto os romanos tinham conhecimento de que 

certos materiais vulcânicos, quando finamente moídos e adicionados à cal extinta e areia, 

proporcionavam argamassas de melhor desempenho mecânico, as quais exibiam, 
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adicionalmente, a propriedade de endurecer mesmo quando submersas em água (PAIVA, 

2003). 

Dessa forma, com o objetivo de elaborar obras mais duráveis e resistentes, os gregos 

utilizavam um tufo vulcânico encontrado na Ilha de Thera, enquanto os construtores romanos 

se valiam de outros depósitos, também de origem piroclásica, encontrados nas vizinhanças da 

Baia de Nápoles. Uma vez que os materiais de melhor qualidade eram obtidos ao redor do 

monte Puzzuoli, nas proximidades do Vesúvio, atribuiu-se a esses materiais a designação de 

pozolanas. Quando não dispunham de materiais vulcânicos, os romanos empregavam telhas 

ou cerâmicas moídas, as quais, segundo registros da época, produziam efeito similar 

(GOODING, 1952 apud PAIVA, 2003). 

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 1992) materiais pozolânicos são materiais silicosos 

ou silicoaluminosos, que possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas quando 

finamente dividido e na presença de água reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura 

ambiente para formar compostos com propriedades aglomerantes. A NBR 12653 (ABNT, 

1992) define as pozolanas naturais como materiais de origem vulcânica ou de origem 

sedimentar com teor de óxido de silício (SiO2) maior que 65%, e as pozolanas artificiais como 

materiais resultantes de processos industriais ou provenientes de tratamento térmico, com 

atividade pozolânica, sendo esta atividade determinada pelo índice de atividade pozolânica 

com o cimento determinada de acordo com a NBR 5752 (ABNT, 1992), ou pelo atividade 

pozolânica com a cal, de acordo com a NBR 5751 (ABNT, 1992). 

 

2.2.2. Classificação 

 

As pozolanas são constituídas basicamente de sílica (SiO2) na forma não cristalina, 

com algum teor de alumina (Al2O3) e de óxido de ferro (Fe2O3) (ANJOS, 2009).  

A norma brasileira NBR 5736 (ABNT, 1991) classifica os materiais pozolânicos em 

dois grandes grupos: naturais e artificiais, de acordo com os critérios listados a seguir: 

• Pozolanas naturais: materiais de origem vulcânica, geralmente ácidos, ou de 

origem sedimentar como, por exemplo, diatomita; 

• Pozolanas artificiais: materiais provenientes de tratamento térmico ou de 

subprodutos industriais com atividade pozolânica. 
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Ainda sob esta especificação, as pozolanas artificiais podem ser divididas em:  

• Argilas calcinadas: materiais provenientes da calcinação de determinadas 

argilas que, quando tratadas a temperaturas entre 500°C e 900°C, adquirem a 

propriedade de reagirem com hidróxido de cálcio; 

• Cinzas volantes: resíduos finamente divididos, provenientes da combustão de 

carvão pulverizado ou granulado; 

• Outros materiais: são considerados ainda como pozolanas artificiais outros 

materiais não tradicionais, tais como escórias siderúrgicas ácidas, sílica ativa, 

rejeito silico-aluminoso de craqueamento de petróleo, cinzas de resíduos 

vegetais e de rejeito de carvão mineral. 

 

A norma americana ASTM C618-01 (ASTM, 2001), regulamenta de forma similar o 

uso de materiais pozolânicos, classificando esses materiais em três classes: 

• Classe N: abrange pozolanas naturais submetidas ou não ao processo de 

calcinação, tais como certas terras diatomáceas, folhelhos opalíferos, tufos, 

cinzas vulcânicas e também argilas e folhelhos termicamente ativados; 

• Classe F: cinzas volantes produzidas normalmente através da queima de carvões 

antracíticos ou betuminosos e; 

• Classe C: cinzas vulcânicas produzidas usualmente a partir de carvões ligníticos 

ou sub-betuminosos. Além das propriedades, as cinzas dessa classe apresentam 

também características cimentantes e podem conter um teor de CaO superior a 

10%. 

 

Para Massazza (1976), as pozolanas naturais seriam todas aquelas que dispensam 

qualquer tipo de tratamento para revelar ou acentuar o seu caráter pozolânico, exceção feita 

aos processos normais de moagem. As pozolanas artificiais, por sua vez, abrangeriam os 

materiais que, através de modificações químicas e da mineralogia original, passam a exibir 

acentuada atividade pozolânica. Nesse grupo se incluiriam também os subprodutos 

industriais. 

Diversos são os materiais que têm sido estudados com a adição de pozolanas. As 

pozolanas são altamente reativas, como por exemplo, a metacaulinita e a cinza da casca do 

arroz, além da escória de alto forno e das cinzas volantes e, os resíduos da queima do bagaço 

da cana-de-açúcar. 
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Além das vantagens tecnológicas e econômicas, o uso das pozolanas tem implicações 

ecológicas, contribuindo para o melhor aproveitamento de resíduos industriais poluidores, 

como é o caso das cinzas volantes transportadas pelos gases de exaustão das termelétricas e da 

sílica ativa decorrente das indústrias de ferro-silício e silício metálico. 

Por fim, a incorporação de materiais pozolânicos ao cimento Portland promove, 

efetivamente, expressivas mudanças na maioria das características do produto endurecido 

como, por exemplo, na evolução dos valores de resistência à compressão, na permeabilidade e 

na resistência a águas agressivas, entre outras (BATTAGIN, 1987 apud PAIVA, 2003). 

 

2.3. Geopolímeros 

2.3.1. Origem e Definição 

 

A descoberta dos geopolímeros surgiu na década de 70 motivada pela crise mundial 

do petróleo como também da necessidade de se obter polímeros não inflamáveis. Este fato 

ocorreu devido a uma série de incêndios que vinham ocorrendo na França os quais estavam 

estreitamente relacionados aos materiais utilizados nas construções daquela época 

(DAVIDOVITS, 1979). Diante dessa necessidade, um grupo de pesquisadores franceses, 

coordenado por Joseph Davidovits, iniciou suas pesquisas em busca de polímeros com 

estrutura diferente dos polímeros tradicionais à base de carbono. A ideia inicialmente proposta 

foi trabalhar com elementos geológicos constituídos por silício e utilizando baixa temperatura 

e aplicando técnicas similares aquelas usadas na síntese das zeólitas. A partir destes estudos, 

Davidovits constatou a possibilidade de se obter, não apenas uma resina, mas um material 

cimentício com estrutura análoga às zeólitas (aluminossilicatos cristalinos), porém de natureza 

amorfa (DAVIDOVITS, 1994). Posteriormente, as pesquisas com geopolímeros foram 

orientadas em duas linhas: cimentos e materiais para imobilização de resíduos tóxicos 

(MARINHO, 2004). Em 1976, Davidovits patenteou nos EUA cimentos de base alcalina 

chamando-os genericamente de geopolímeros. 

O termo geopolímero foi, então, criado sendo ‘Geo’ referente à natureza do material 

inorgânico precursor e ‘polímero’ para identificar a estrutura em forma de cadeia, análoga à 

de polímeros orgânicos (DAVIDOVITS, 1979). 

O geopolímero é designado uma classe de materiais obtidos por ativação alcalina de 

precursores à base de silicatos e aluminatos (DAVIDOVITS, 2002). Embora haja registros do 
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estudo da escória de alto-forno ativada por álcalis desde a década de 40, estes materiais 

ganharam popularidade através do trabalho de Davidovits (PACHECO-TORGAL, 2008). 

Os geopolímeros são polímeros inorgânicos que em meio alcalino reagem entre si 

sob determinadas condições de pressão e temperatura, formando produtos de natureza amorfa 

de combinação impar apresentando propriedades mecânicas importantes para aplicações na 

construção civil (DAVIDOVITS, 1994). Além disso, o comportamento apresentado pelos 

geopolímeros é superior em várias propriedades ao cimento Portland, o que faz substituto em 

concretos e argamassas tradicionais e também em produto de características muito especiais, 

para ser utilizado nas condições onde as propriedades do cimento Portland são insuficientes. 

Segundo Davidovits (1994), os geopolímeros são uma nova família de materiais à 

base de óxido-aluminossilicatos polimerizados, obtidos por um processo semelhante àquele 

empregado na síntese de zeólitas cristalinas.  

O primeiro geopolímero sintetizado utilizou caulinita (Al2O3·2SiO2·2H2O), quartzo 

(SiO2) e soluções de hidróxido de sódio (NaOH) em concentrações variadas, sendo estes 

materiais submetidos à temperatura de síntese de 150°C (DAVIDOVITS, 1987; 

DAVIDOVITS, 1991). De modo geral as temperaturas de síntese utilizadas variam de 25°C a 

100°C, o que influencia tanto a cinética da reação quanto as propriedades que determinam o 

tipo de aplicação do produto sintetizado (DAVIDOVITS, 1991). 

 

2.3.2. Nomenclatura e Estrutura Química 

 

Os geopolímeros também são conhecidos por polisialatos, por possuírem grande 

cadeia molecular constituída de silício, oxigênio, e alumínio (Figura 2.9). O termo sialato foi 

sugerido para abreviar silício-óxido-aluminato. O termo polisialato foi estabelecida pela 

IUPAC, no encontro realizado em Estocolmo, 1976, durante o International Symposium on 

Macromolecules (DAVIDOVITS, 1982). A fórmula empírica dos polisialatos é dada por: 

Mn [- (SiO2)z - AlO2] n .wH2O 

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

(PS), z igual a 2, poli (sialato-siloxo) (PSS), e z igual a 3, poli (sialato-disiloxo) (PSDS). 
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Figura 2.9 - Esquema das estruturas moleculares de polisialatos. 

FONTE: Davidovits, 1991. 

 

 

Os geopolímeros são polímeros inorgânicos constituídos por tetraedros de SiO4 e 

AlO4 ligados alternadamente pelo compartilhamento de átomos de oxigênio. A carga negativa 

do Al no estado de coordenação IV deve ser balanceada por íons positivos, tais como Na+, K+, 

Ca2+, Ba2+, NH4
+, H30

+. Os geopolímeros são considerados análogos das zeólitas, entretanto 

sua estrutura é amorfa ou semicristalina (DAVIDOVITS, 1991). 

Os geopolímeros resultam da condensação polimérica de aluminossilicatos e silicatos 

alcalinos originando estruturas poliméricas tridimensionais. Essa estrutura tridimensional é 

gerada devido à relação Si/Al, pois o arranjo 3D se forma quando as ligações cruzadas de 

Si/Al são iguais ou superiores a 2, aí se obtém um polímero denominado de 

polissiloxossialato ou PSS.  

Os geopolímeros são produzidos de uma maneira distinta daquela do cimento 

Portland. Não requerem fornos com temperaturas extremas, grandes gastos com combustíveis, 

nem grande capital para investimentos em plantas e equipamentos. O processamento térmico 

de silico-aluminatos alcalinos e aluminossilicatos, disponíveis em qualquer continente, 

fornece as matérias-primas necessárias para a geopolimerização (DAVIDOVITS, 2005). 

Compostos geopoliméricos desenvolvidos para aplicações industriais podem ser 

cristalinos, semicristalinos ou amorfos. As estruturas cristalinas do polisialato (Mn-(-Si-O-Al-

O-))n e poli(sialato-siloxo) (Mn-(-Si-O-Al-O-Si-O-))n resultam de condições de pega 

hidrotérmicas, enquanto que o endurecimento a temperatura ambiente induz a formação de 

estruturas amorfas e vítreas. Usando caulinita (A12Si2O5(OH)4) como precursor 

geopolimérico e condições experimentais hidrotérmicas (150°C/5 - 10 MPa) em meio 

alcalino, a formação de uma estrutura tipo sodalita idêntica à zeólita A é favorecida (Figura 

2.10). 
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Figura 2.10 – Estrutura do polisialato do tipo sodalita.  

FONTE: Davidovits, 1991. 

 

 
Usando o óxido aluminossilicato (Si2O5, Al2O2) como precursor geopolimérico em 

condições experimentais, tais como 150°C/15 MPa, não se favorece a formação de cristais 

conforme ocorre com espécies zeolíticas, o que se observa é a formação de uma mistura de 

polisialato e zeólita tipo A (DAVIDOVITS, 1991). Vários poli (hidroxialuminossilicatos) 

podem ser usados como material de partida para preparar o (Si2O5, Al2O2), incluindo minerais 

com espaçamentos basais de cerca 7 Å e tendo no mínimo um cátion alumínio localizado em 

camadas octaédricas (MARINHO, 2004). 

A estrutura dos geopolímeros consiste de um polímero semelhante a das zeólitas em 

relação a sua estrutura química. No caso dos polímeros tradicionais, estas estruturas são 

comumente formadas de cadeias carbônicas, enquanto que as cadeias dos geopolímeros são 

formadas pelo compartilhamento de átomos de oxigênio (DAVIDOVITS, 1987; PALOMO 

AND DE LA FUENTE, 2003; PALOMO END GLASSER, 1992 apud SOUZA, 2009). O 

equilibro de cargas da estrutura é balanceada por cátions, tais como Na+, K+, Ca2+, Ba2+, 

NH4
+, H3O

+, que tem a função de ordenação das moléculas de água e depois na solubilização 

das espécies para iniciar o processo de nucleação que conduzirá à formação da estrutura e do 

ordenamento dos geopolímeros (SOUZA, 2009), conforme ilustra a Figura 2.11. Nesta figura 

é evidenciado o encadeamento de tetraedros de silício e alumínio ligados alternadamente pelo 

compartilhamento de átomos de oxigênio. 
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Figura 2.11 - Estrutura e ordenamento dos geopolímeros, adaptados por Barbosa (1999). 

 

 

A microestrutura dos geopolímeros derivados da metacaulinita, por exemplo, tem 

sido investigada em variações sistemáticas da composição do ativador e relacionada com a 

resistência mecânica (DUXSON, 2005; DUXSON, 2006; ROWLES, 2003 apud SOUZA, 

2009). Foi observado que a microestrutura mudou, deixou de conter poros largos e ficou mais 

homogênea com pequenos poros à medida que a razão Si/Al crescia, esta observação foi 

correlacionada com o módulo de Young e grandes aumentos na resistência mecânica. Isso 

também pôde ser observado para os geopolímeros sintetizados de cinzas volantes (DUXSON, 

2007 apud SOUZA, 2009). 

 

2.3.3. Mecanismos de Geopolimerização 

 

A reação, a que se pode chamar geossíntese, manifesta-se em abundância na natureza 

e baseia-se na capacidade do alumínio induzir, por ativação alcalina, alterações químicas e 

cristalográficas em uma estrutura de matriz silicosa. De um ponto de vista estrutural e em uma 

abordagem simples, consiste na transformação, em um tempo muito curto, de uma estrutura 

plana como é a da caulinita (um filo-silicato constituído por camadas tetra e octaédricas), em 

uma estrutura reticulada espacial característica dos tecto-silicatos, em que os tetraedros de Si 

e Al se ligam alternadamente, compartilhando os oxigênios (DAVIDOVITS, 1994). 

A geopolimerização é um fenômeno exotérmico que pode ser esquematizado como o 

resultado da policondensação de monômeros, ainda hipotéticos, designados por orto-

polisialatos (K-OS), o (sódio, potássio)-polisialatosiloxo [(Na,K)-PSS] e o potássio-
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polisialato-siloxo (K-PSS) são usados na fabricação dos materiais geopoliméricos 

(DAVIDOVITS, 1991). 

Para ocorrer a polimerização é necessário um meio fortemente alcalino para ser 

possível dissolver certa quantidade de sílica e alumina (SiO2 e Al2O3), assim como hidrolisar 

(decompor uma molécula pela ação da água) a superfície das partículas das matérias-primas 

(VAN JAARSVELD et al.,1997). O mecanismo de formação de geopolímeros (Figura 2.12) 

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

mineral, mas também dissolve uma pequena quantidade de espécies Al e Si. 

 

Figura 2.12 - Esquema do mecanismo de geopolimerização. 

FONTE: Van Jaarveld e Van Deventer, 2002 apud Marinho, 2004. 

 

 

Estas espécies dissolvidas reagem com os íons silicato já dissolvidos e polimerizam 

por reações de condensação, formando um gel que é transformado na estrutura final, seja por 

outra dissolução e outro processo de cristalização, ou por um mecanismo do estado sólido, 

como proposto por Scrivener para cimentos de escória ativados por álcalis (VAN 

JAARVELD E VAN DEVENTER, 2002 apud MARINHO, 2004). 
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A fase gel é altamente reativa e, provavelmente, produzida principalmente pela 

copolimerização de espécies de alumina e sílica individuais, dissolvidas pelo hidróxido 

alcalino das fontes de sílica e alumina. Desta forma, pode-se supor que a concentração de 

álcali, bem como o tamanho de partícula e a estrutura cristalina das fontes de sílica e alumina 

terão uma maior influência na eventual formação de gel via espécies dissolvidas (VAN 

JAARVELD E VAN DEVENTER, 2002 apud MARINHO, 2004). No entanto, o mecanismo 

químico responsável pela dissolução e formação do gel não é completamente entendido. Mas, 

em muitos casos, a dissolução dos materiais de partida não é completa, até que a estrutura 

final endurecida seja formada. Pequenas quantidades de sílica e alumina presentes na 

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

(VAN JAARVELD E VAN DEVENTER, 2002 apud MARINHO, 2004). Durante a síntese, 

os cátions de metais alcalinos desempenham um papel muito importante na ordenação das 

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

nucleação que conduzirá à formação da estrutura. O tamanho do cátion também afeta a 

morfologia do eventual cristal, sendo o potássio o responsável por um maior grau de 

condensação, quando comparado ao sódio, sob as mesmas condições. A escolha do tipo de 

álcali a ser utilizado durante a síntese dependerá de muitos fatores, sendo o mais importante o 

tipo de material de partida a ser utilizado, bem como, o objetivo final em termos de aplicação 

(VAN JAARVELD E VAN DEVENTER, 2003 apud MARINHO, 2004). 

As reações de superfície no processo de geopolimerização dependem de quatro 

fatores fundamentais: mineralogia, teor de sílica, alumina, finura ou área superficial reativa e 

morfologia. O conhecimento da composição química dos produtos é essencial para a eficácia 

na reação. A composição e a síntese dos geopolímeros determinam suas características de 

pega e cura, bem como seu comportamento mecânico final. Endurecem a temperatura 

ambiente e possuem alta resistência à compressão, durezas próximas dos 200 HB e são 

estáveis a temperaturas acima de até 1400°C. Entretanto, são frágeis e necessitam de fibras 

para inibir a formação de microfissuras durante a geopolimerização (FREITAS, 2007). 

Xu (2002) e Xu et.al. (2002a) consideraram que a geopolimerização consiste nas 

etapas de lixiviação, difusão, condensação e endurecimento. Quando os materiais da fonte Al-

Si (aluminossilicato) entram em contato com a solução alcalina, ocorre lixiviação (processo 

de extração de uma substância sólida através de sua dissolução em um líquido) de ambas as 

espécies Al e Si da superfície das partículas, liberando-as em solução, como ilustra a Figura 

2.13. Em seguida, as espécies aluminato e silicato começam a difundir para a fase aquosa, que 

pode conter silicato na solução de ativação, e formam espécies aquosas através da ação dos 
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íons hidróxidos, completando o processo de dissolução. A extensão com que essa etapa ocorre 

depende de alguns fatores como a concentração da solução alcalina, cátion metálico alcalino 

usado na solução alcalina, velocidade de mistura, tempo de lixiviação e na estrutura, tamanho 

das partículas, área específica superficial e composição das fontes de Al-Si (aluminossilicato). 

A dissolução de Si e Al das matérias-primas pode ser descrita pela Equação 2.1: 

 

(SiO2, Al2O3) + 2 MOH + 5H2O    � Si(OH)4 + 2Al(OH)4
- + 2M+                              (2.1) 

 

Em que M denota Na ou K (GIANNOPOULOU, 2007). Quanto maior o tempo de lixiviação 

e mais intensa for a mistura, maior será a dissolução dos complexos de Al e Si da superfície 

das partículas Al-Si (aluminossilicato). A barreira de energia entre a superfície da partícula 

Al-Si e a fase gel é rompida, acelerando a difusão dos complexos. 

 

Figura 2.13 - Modelo conceitual de geopolimerização, indicando as várias etapas (modificado 

a partir de Duxson et.al., 2007 e Yao, 2009). 

 

 

Uma mistura complexa de espécies aluminato, silicato e aluminossilicato é formada, 

ocorrendo equilíbrio após um tempo finito. O Al apresenta maior solubilidade que o Si em 

condições alcalinas, mas a solubilidade do Si aumenta em condições altamente alcalinas. 

Dessa forma, a adição do silicato de sódio permite a condensação mais rápida entre as 
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espécies, e controla a polimerização da sílica e da alumina, que lixiviam das partículas 

sólidas, influenciando profundamente o desenvolvimento da microestrutura (SAGOE-

CRENTSIL, 2007). Essa etapa será rápida em condições altamente alcalinas, criando uma 

solução aluminossilicato supersaturada, que resulta na formação de um gel, onde os 

oligômeros da fase aquosa formam grandes redes de ligação por reação de policondensação. 

Como a energia de ativação para formar uma ligação Al-O-Si é menor do que para 

formar uma ligação Si-O-Si, a polimerização entre os complexos de Al e Si é preferencial do 

que entre os complexos Si. Esse processo de difusão libera água (consumida durante a 

lixiviação), e chama-se de polimerização. Esta água marca presença nos poros do gel e ajuda a 

formar a estrutura bifásica do geopolímero, que consiste de água e gel (DUXSON et.al., 

2005b; DUXSON et.al., 2007; XU, 2002; XU et.al., 2002a). 

A distribuição de água no gel é influenciada pela razão de Si/Al e o tipo de cátion 

metálico alcalino. Mudanças na distribuição da água afetam a microestrutura do geopolímero. 

Há melhoria significativa nas propriedades mecânicas quando a água é distribuída em 

pequenos poros, possível com maiores teores de Si. Ao observar esses poros, foi constatado 

que eles chegam a ser tão pequenos que fazem parte da rede tridimensional do material, 

reduzindo sua massa específica real (DUXSON et.al., 2005b; DUXSON et.al., 2007). 

Acredita-se que os três maiores fatores que afetam a síntese das zeólitas, 

temperatura, pH e cátions, também afetam a geopolimerização. Maiores temperaturas, pH e 

tamanho atômico do cátion metálico alcalino estimulam a etapa de condensação, promovendo 

assim a geopolimerização ao estágio final. A solidificação do geopolímero difere das etapas 

de secagem e de endurecimento da zeólita, em que não ocorre reação química, apenas 

evaporação de água. Por outro lado, no geopolímero, ainda pode ocorrer lixiviação e difusão 

entre as superfícies das partículas e a fase gel (DUXSON et.al., 2005b). 

A composição química do geopolímero tem grande influência nas propriedades e 

consequentemente nas suas aplicações. Variações mínimas nas concentrações de Si e Al 

afetam drasticamente as propriedades (SILVA, 2007). Baixas razões molares Si/Al geram 

materiais com estrutura tridimensional rígida com aplicações voltadas para produção de 

tijolos e cerâmicas. Razões molares altas geram materiais com características poliméricas e 

são ideais para resistência ao fogo e ao calor, chegando a resistir a temperaturas de até 

1200°C (DAVIDOVITS, 1991; DAVIDOVITS, 1994; BARBOSA, 2003). 

A composição e a síntese dos geopolímeros determinam suas características de pega 

e cura, bem como seu comportamento mecânico final. Endurecem a temperatura ambiente e 

possuem alta resistência à compressão, durezas próximas dos 200 HB e são estáveis a 
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temperaturas acima de até 1400°C. Entretanto, são frágeis e necessitam de fibras para inibir a 

formação de microfissuras durante a geopolimerização (FREITAS, 2007).  

 

2.3.4. Precursores Geopoliméricos  

 

Os precursores são resíduos industriais provenientes da mineração e das usinas 

termoelétricas e geralmente são compostos predominantemente por sílica e alumina. Diversas 

fontes de aluminosilicatos podem ser utilizadas na síntese de geopolímeros. Os precursores 

tradicionais mais utilizados são a metacaulinita (argila calcinada altamente reativa), cinzas 

volantes e escórias de alto forno (resíduos das indústrias siderúrgicas e termoelétricas) 

(SOUZA, 2009). Argilas como a metacaulinita se tornam o material precursor mais usado, 

como material de referência, devido a sua composição estrutural amorfa e composta de 

tetraedros de silício e alumínio, base de cadeias aluminosílicosas (BARROSO, 2009). 

Entre os materiais precursores que são adequados para produzir os geopolímeros 

incluem-se as cinzas volantes,  as escórias de alto forno, os minerais que contém Al e Si e 

argilas, como, caulim e metacaulim (BARROSO, 2009), ou seja, matérias-primas fonte de 

aluminossilicato. Materiais residuais como cinzas volantes, escória de alto forno, e resíduos 

da indústria de mineração contém quantidades suficientes de alumina e sílica reativas que 

podem ser usados como materiais de partida para reações de polimerização dos geopolíneros 

(PINTO, 2007). Alguns trabalhos mostraram síntese usando escória de alto forno combinada 

com metacaulinita e como ativador da reação foi usada uma combinação de hidróxido de 

potássio e silicato de sódio (CHEHO E CHIU, 2003 apud BARROSO, 2009). Van Jaarsveld 

et al., (1997; 1999) identificaram o uso potencial de materiais residuais tais como cinza 

volante e resíduos de construções para imobilizar materiais tóxicos. 

Palomo e colaboradores (1999) estudaram geopolímeros à base de cinza volante 

utilizando combinações de hidróxido de sódio com silicato de sódio e hidróxido de potássio 

com silicato de potássio como ativadores alcalinos. Neste mesmo estudo, os autores 

comentam que a álcali-ativação, muitas vezes denominada geopolimerização, é um processo 

químico que permite transformar estruturas vítreas (parcialmente ou totalmente amorfos e/ou 

metaestáveis) em um compósito bem compactado e cimentante. Palomo et al., (2003) 

comentam que a ativação da cinza volante ocorre como uma consequência da interação do 

ativador presente na água da mistura e alumino-silicatos vítreos presentes na cinza volante. O 
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principal produto de reação obtido a partir da ativação da cinza volante foi um gel 

aluminossilicato amorfo, gel esse responsável pelas características mecânicas do material.  

Deve-se considerar que, dependendo do tipo e da natureza do material de partida 

usado, as propriedades físicas e químicas do geopolímero formado serão diretamente afetadas 

(VAN JAARSVELD, et al, 2002). Assim, de acordo com as propriedades requeridas para os 

geopolímeros, buscam-se novas matérias-primas que sirvam de precursoras para a síntese 

destes materiais e possam, consequentemente, possibilitar novas aplicações. 

 

2.3.4.1. Metacaulim  

 

Antes do surgimento do cimento Portland, em 1824, argamassas e concretos eram 

produzidos usando-se uma mistura de materiais pozolânicos e cal. Solos argilosos calcinados, 

na forma de fragmento de materiais cerâmicos moídos, foram as primeiras pozolanas 

artificiais e, misturados à cal, constituíram, há cerca de 3.600 anos, o primeiro cimento 

hidráulico produzido pelo homem (COOK, 1986 apud FARIAS FILHO et al.,2000). 

Nos últimos anos, tem-se observado interesse crescente no uso do metacaulim e de 

outros aditivos minerais, como substitutos parciais do cimento Portland, para a produção de 

concretos e argamassas de alto desempenho, além de pastas para cimentação de poços de 

petróleo, em função dos benefícios que essas adições podem trazer. 

De acordo com Araújo et al. (2006), o caulim é uma rocha de granulometria fina, 

geralmente de cor branca e de boa inércia química. Devido às suas características é 

amplamente utilizado na indústria, tendo sua principal aplicação na indústria do papel, sendo 

também utilizado como matéria-prima para produção de metacaulim, entre outros como: 

tintas, cerâmicas, borracha, plásticos, remédios, fibra de vidro, catalisadores, fertilizantes. 

Segundo Rocha (2005), o caulim, em geral, é obtido através do beneficiamento de 

argilas cauliníticas, cujos teores de caulim normalmente situam-se acima de 50%, e abaixo do 

qual normalmente torna-se inviável para este tipo de aplicação devido ao alto custo de 

beneficiamento. O caulim é geralmente formado pela decomposição do feldspato por meio de 

processos geológicos, podendo ser representada pela Equação 2.2, mostrada a seguir: 

 

                         2 KAlSi3O8 + 3 H2O � Al2Si2O5(OH)4 + 4 SiO2 + 2 KOH                        (2.2) 

          Feldspato + Água � Caulinita + Sílica + Hidróxido de Potássio 
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O mineral do caulim mais comum e importante industrialmente é a caulinita 

[Al 2Si2O5(OH)4]. A caulinita tem composição química teórica de 39,50% de Al2O3, 46,54% 

de SiO2 e 13,96% de H2O (GRIM, 1968). Pequenas variações na composição podem ser 

observadas. Os principais elementos contaminantes dos caulins comerciais são o ferro e o 

titânio. O ferro está presente em grande parte nos minerais goethita, hematita, magnetita, 

pirita e ilmenita e o titânio nos minerais rutilo, anatásio e ilmenita. O ferro também pode ser 

encontrado como impureza substitucional na estrutura da caulinita, onde o Fe3+ substitui o 

Al 3+ em sítios octaédricos. A quantidade de ferro estrutural pode variar de um caulim para 

outro, dependendo da origem do depósito e dos processos geológicos (ARAÚJO et al., 2006). 

A Figura 2.14 mostra a estrutura da caulinita, onde a mesma é um aluminossilicato lamelar, 

formada por tetraedros de silício e octaedros de alumínio unidos pelo compartilhamento de 

átomos de oxigênio (DANA, 1960). 

 

Figura 2.14 - Estrutura da caulinita.  

FONTE: http://www.science.uwaterloo.ca 

 
 
 

Os maiores produtores mundiais de caulinita são: Inglaterra, Tchecoslováquia, 

Alemanha, China, Estados Unidos da América, França, índia e Rússia. No nosso país, existem 

depósitos de origem pegmatítica ou granítica no nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Bahia), Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, todos em exploração industrial comercial, geralmente 

para cerâmica, borracha, papel e usos menores (MARINHO, 2004). 

Os caulins resultam da ação do intemperismo ou hidrotérmica sobre as rochas 

feldspáticas, sendo classificados em primários e secundários. Os primários ou residuais apesar 

de serem produtos de decomposição de rochas e conter grandes quantidades de restos da 

rocha matriz, tais como quartzo, mica e feldspato, são os que se encontram no lugar em que 
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estava a rocha original. Os caulins secundários ou transportados são os que são transportados 

para outro lugar. Os argilominerais presentes nos caulins primários são caulinita e/ou haloista 

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

presente é geralmente a caulinita (MARINHO, 2004). 

Muito embora muitos caulins, primários ou secundários, sejam suficientemente puros 

para uso industrial no estado bruto, a maioria deles deve ser refinada ou purificada por 

lavagem ou por outros processos de beneficiamento (MARINHO, 2004). 

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

simples e barato quando comparado ao úmido, porém o produto final de caulim possui 

qualidade inferior. Como as propriedades do caulim ao final do processo são bem semelhantes 

às originais, esse processo somente deve ser empregado no caso de caulins que já possuam 

propriedades desejáveis de alvura, distribuição granulométrica e abrasividade (baixo teor de 

quartzo). O processo envolve as etapas de britagem, secagem, pulverização e classificação 

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

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

não possui tais propriedades (FALCÃO E PAIVA, 2006 apud PINTO, 2007). 

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

orgânica, mica, feldspato e quartzo, podem ser removidas ou diminuídas a partir do 

beneficiamento a úmido. Inicialmente, a polpa do caulim é misturada a dispersantes para 

promover a desagregação das partículas. Em seguida, a suspensão dispersa passa pelo 

processo de desareamento, onde as partículas mais grossas (diâmetro acima de 44mm) 

presentes no caulim são removidas. Após o desareamento, a suspensão de caulim é fracionada 

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

seguinte, o alvejamento, os compostos de ferro e de titânio coloridos são removidos, a partir 

de processos como flotação, separação magnética e lixiviação (oxidante ou redutora). Os 

resíduos da etapa de alvejamento são, então, eliminados com o processo de filtração, seguido 

de secagem (FALCÃO E PAIVA, 2006 apud PINTO, 2007). 

As argilas cauliníticas têm aplicações muito diversificadas. Além do uso amplamente 

conhecido para produção de produtos cerâmicos estruturais e na indústria de refratários. As 

argilas cauliníticas são também usadas como carga e como material de recobrimento de 

papéis; como carga ativa para borracha vulcanizada, plásticos e adesivos; como aditivo inerte 

para tintas, cosméticos, fertilizantes e drogas medicamentosas e como minério de alumínio. 

Na ausência da água, a caulinita apresenta elevada acidez superficial de Brönsted e de Lewis e 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                    45 

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

petroquímica (GONÇALVES E VASCONCELOS, 2000 apud PINTO, 2007). 

Para que a argila caulinítica possa desenvolver a atividade pozolânica existe a 

necessidade que a mesma sofra um processo de calcinação, em temperaturas entre 500ºC e 

800ºC, e posteriormente a moagem, visando diminuição da sua granulometria. Quando o 

processo de moagem reduz o tamanho das partículas a valores inferiores a 5µm, constata-se 

uma excelente atividade pozolânica, sendo denominado por alguns autores como metacaulim 

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

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

resistência (SOUZA E DAL MOLIN, 2002). O processo de calcinação e formação do 

metacaulim está descrito na Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 - Processo de fabricação e formação do metacaulim. 

FONTE: Metacaulim do Brasil, 2006 apud Souza, 2009. 

 

 

2.3.5. Aplicações dos Geopolímeros 

 

O geopolímero é um material que tem chamado a atenção da comunidade científica e 

tem sido investigado seu  potencial de emprego em várias áreas, inclusive na formulação de 

compósitos com possbilidades de aplicações tecnológicas. O geopolímero, também chamado 

de materiais alcalinamente ativados, é um material de origem inorgânica que tem sido 

bastante investigado devido a propriedades como alta resistência química,  resistência a 

chama e propriedades mecânicas elevadas. Propriedades estas decorrentes da estrutura desse 

material e que por sua vez podem ser adaptadas a diferentes aplicações (YONG et al., 2007 

apud BARROSO, 2009). 
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O geopolímero pode ser utilizado em diversos campos que vão desde produtos 

compósitos que podem ser aplicados para resistência ao calor e ao fogo, produtos cerâmicos, 

confinamentos de estruturas, materiais cerâmicos, etc. O seu campo de aplicação irá ser 

determinado em função da composição química do material de origem e do tipo de ativador 

utilizado.  

Os ligantes geopoliméricos podem ser aplicados em praticamente todos os domínios 

da indústria (DAVIDOVITS, 2002). Apresentam altas resistências mecânicas, resistência ao 

gelo-degelo, elevada inércia química e excelente comportamento ao fogo, podendo ser 

considerados materiais refratários. A sua estrutura, de natureza similar a dos zeólitos e 

feldspatóides, confere-lhes apreciáveis propriedades de intercâmbio iônico e, portanto, 

permite a imobilização de resíduos tóxicos, do tipo metais pesados e inclusive do tipo 

radioativos, dentro da matriz do próprio geopolímero (KUNZE et al, 1999). 

As aplicações destes materiais estão na indústria automobilística e aeronáutica, 

fundição não ferrosa e metalúrgica, engenharia civil, indústria de plásticos, etc. Podem ser 

usados puros ou na forma de compósitos. Dentre as características que dão destaque a este 

material incluem-se alta resistência inicial, baixo encolhimento, resistência a sulfates e 

resistência a aciclos resfriamento-descongelamento (DAVIDOVITS, 1994).  

Um exemplo de aplicação de geopolímeros é a preparação de compósitos com fibra 

de carbono, para ser aplicada no interior de cabines e outros componentes de aeronaves cuja 

matriz não é combustível, adequados para situações onde se deseja alta resistência à queima e 

com custo baixo a moderado (LYON, 1997). 

Alguns estudos têm investigado o uso de geopolímeros para substituir polímeros 

orgânicos em compósitos de fibra de carbono aderidos a feixes de concreto (BALAGURU; 

KURTZ; RUDOLPH, 2002). Os resultados mostram vantagens quanto à resistência à queima, 

durabilidade frente à luz UV e não emissão de qualquer substância tóxica. O material em 

excesso pode ser descartado como lixo comum, além de promover melhor adesão.  

Outros usos reservados por patentes são: reforço de fibra em compósitos de concreto 

e aço, com o objetivo de proteger estruturas (DAVIDOVITS, 1999); na construção de 

sensores piezoelétricos para temperaturas entre a ambiente e 1360°C (VILJOEN; JOOSTER, 

2000); na construção de varistores e resistores (GREUTER; STRUMPLER, 1999); 

recobrimento de superfícies contendo carbono (LAURENT; PAILLET, 1998), e outros. 

Foram produzidos cimentos geopoliméricos de alta resistência mecânica, estabilidade 

térmica e resistência à degradação química, utilizados em peças pré-moldadas e pretendidas. 

Produtos mistos de geopolímeros e cimento Portland também foram desenvolvidos, bem 
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como produtos reforçados com fibras, empregados em reparo e reforço de estruturas 

(DAVIDOVITS, 1999; BALAGURU, 2002). 

De uma maneira resumida, pode-se dizer que o desenvolvimento destes novos tipos 

de materiais se orienta por duas grandes linhas de atuação: uma dirigida à obtenção de 

material de baixo custo, para utilização em grandes quantidades, como materiais de 

construção e uma segunda linha dirigida à obtenção de materiais mais sofisticados, ainda que 

mais caros, podendo inclusive admitir-se a incorporação de fibras de vários tipos (amiantos, 

carbono, vidro, etc) (PINTO, 2004). 

Dentre as vantagens dos geopolímeros podemos destacar (SEPÚLVEDA, 2011): 

• Uso de matéria-prima abundante: é possível criar um geopolímero através do uso de 

pozolanas ou através de produtos cuja composição contenha quantidades de sílica e 

alumina; 

• Economia de energia e sustentabilidade ambiental: a produção de geopolímeros não 

requer grandes quantidades de energia para a sua produção. As emissões de CO2 para 

a atmosfera são igualmente insignificantes, comparando com a produção de cimento 

Portland; 

• Boa estabilidade volumétrica do geopolímero: geopolímeros possuem um coeficiente 

de retração 4/5 inferior ao do cimento Portland; 

• Ganhos rápidos de resistência: estudos indicam que os geopolímeros adquirem cerca 

de 70% da resistência à compressão em 4 horas; 

• Excelentes propriedades de durabilidade: possuem uma resistência a ataques de 

ácidos significativamente superiores à resistência de betões convencionais; 

• Elevada resistência ao fogo: conseguem resistir a temperaturas de 1000º C a 1200º C 

sem perder características funcionais; 

• Baixa condutividade térmica: a sua condutividade térmica varia entre valores de 0,24 

a 0,3 w/m.k; 

• Possuem excelente comportamento a ataques de sulfatos; 

• Os geopolímeros têm um campo de aplicação bastante vasto que vai desde reforço 

estrutural, geotécnica, reabilitação, utilização em estruturas que estejam sujeitas a 

ataques de ácidos. 

 

Diante destas vantagens, os geopolímeros são aplicados nas mais diversas áreas, 

cobertas por dezenas de patentes. Segundo a generalidade das referências bibliográficas, os 

materiais obtidos por activação alcalina (ou geopolimerização) são em geral mais resistentes 
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do ponto de vista mecânico, apresentam maior durabilidade e estabilidade e atingem estes 

graus de comportamento muito mais rapidamente que os materiais fabricados com a utilização 

do cimento Portland (DAVIDOVITS, 2002). 

 

2.3.6. Geopolímeros e a Questão Ambiental 

 

Nos países em desenvolvimento, como China e Índia, ao contrário do observado nos 

países da Comunidade Europeia e Estados Unidos, a década de 70 marcou o início de uma 

grande produção de CO2 decorrente da produção de cimento Portland, devido ao uso 

exponencial de concreto nesses países. De modo que, em 1990 a indústria do cimento mundial 

atingiu a produção de 1.100 milhões de toneladas de CO2, havendo uma expectativa de 3.500 

milhões de toneladas deste poluente para o ano de 2015, considerando-se a continuidade do 

crescimento mundial. Este valor representa atualmente a emissão de CO2 da Comunidade 

Europeia em todas as suas atividades humanas (indústria, energia e transporte), ou 65% da 

emissão causada pelos Estados Unidos, dos quais apenas 1,5% são oriundos da produção do 

cimento Portland. Estes dados são preocupantes, uma vez que o dióxido de carbono é um 

perigoso poluente, que contribui para o superaquecimento da Terra, fenômeno conhecido 

como efeito estufa, que é um dos responsáveis pelo desequilíbrio ambiental (DAVIDOVITS, 

2004 apud PINTO, 2007). 

O processamento térmico de silico-aluminatos alcalinos e aluminosilicatos, 

disponíveis em qualquer continente, fornece as matérias-primas necessárias para a 

geopolimerização. Esta reação não requer fornos com temperaturas extremas, grandes gastos 

com combustíveis, nem grande capital para investimentos em plantas e equipamentos. A 

diminuição do consumo de cimento Portland, através de sua substituição por geopolímeros, 

proporciona benefícios ambientais, como a redução de emissões atmosféricas de CO2, o qual é 

um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. A produção de 1 tonelada de cimento 

Portland gera 0,55 toneladas de dióxido de carbono (CO2) e necessita da combustão de 

carbono combustível gerando 0,44 toneladas de CO2, como ilustrado na equação 2.3 

(DAVIDOVITS, 1994). 

                               

 5CaCO3  +  SiO2 → (3CaO, SiO2) + (2CaO, SiO2) + 5CO2                           (2.3) 
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Esta emissão chega a ser 8 vezes maior que as atividades metalúrgicas. Para 

economizar energia e materiais, as indústrias de ferro, vidro e química têm aumentado seus 

programas de uso de materiais recicláveis. Este tipo de iniciativa contribui para a redução de 

poluentes. Entretanto, reciclar cimento Portland ainda permanece como uma tarefa hipotética. 

O que têm sido feito, tradicionalmente, para ajudar na redução da emissão de CO2 gerado pela 

indústria do cimento, é a reabsorção de CO2 atmosférico durante a carbonatação e a mistura de 

cimento Portland com subprodutos industriais como pozolonas naturais, escória de forno e 

cinzas volantes. A reabsorção de CO2 é uma reação muito lenta, levando décadas para se 

completar, além de ser um processo indesejável por diminuir a proteção do cimento contra a 

corrosão. Diante destas questões ambientais, o desenvolvimento de novos materiais 

cimentantes ecologicamente mais corretos soa como mais adequado para a realidade mundial 

(DAVIDOVITS, 1994). A produção de l tonelada de cimento geopolimérico gera 0,18 

toneladas de CO2 provenientes da queima de combustíveis de carbono, que é cerca de 6 vezes 

menos do que a emissão relacionada à produção de cimento Portland (DAVIDOVITS, 2004 

apud PINTO, 2007). 

O geopolímero é um material considerado de baixo impacto ambiental, tendo como 

vantagens: resistência à alta temperatura, alta reatividade, boa plasticidade, baixa densidade, 

capacidade de servir como molde, pega rápida, boa trabalhabilidade, boa resistência 

mecânica, coesão e acabamento superficial, que são observados no estado fresco, associadas 

ao rápido desenvolvimento de resistência mecânica e dureza superficial. 

Do ponto de vista econômico, as pastas geopoliméricas utilizam recursos naturais, 

onde quase todos os tipos de aluminossilicatos podem ser usados como precursores 

geopoliméricos ou como aditivos. Além disso, a realização de operações de cimentação com 

geopolímeros pode resultar em redução nos acidentes de trabalho e nos prejuízos ao meio 

ambiente, melhorando a imagem do setor frente à sociedade, no que diz respeito ao risco 

ambiental, pois a sociedade ainda tem uma percepção negativa com relação a essa questão. 

Os materiais geopoliméricos são favoráveis ao meio ambiente e necessitam somente 

de energia moderada para serem produzidos. Eles também podem ser obtidos usando 

subprodutos disponíveis na indústria como material de base. Possui características especiais, 

pois foi desenvolvido com tecnologia inovadora empregando, principalmente, argilominerais 

naturais e sintéticos de forma distinta em relação à indústria de cimento tradicional que tem 

como principal fonte à matéria calcária para gerar o clínquer Portland. 

Essa nova tecnologia contribui amplamente para diminuição do impacto ambiental, 

já que há queda de 80% de emissão de gás carbônico para a atmosfera. Outra característica 
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relevante é que, apesar de ser à base de água, os produtos de reação não são hidratos cálcicos 

como nos cimentos convencionais. Isto traz como consequência a formação de uma matriz 

amorfa, mas estável quimicamente. Os geopolímeros são cimentos com resistência à tração 

superiores aos convencionais, além de ser imune a reações álcali-agregado. Tem melhor 

acabamento, que em muitos casos, proporcionará redução significativa de custos com 

eliminação dessa etapa na produção da peça (DAVIDOVITS, 2002). 

 

2.3.7. Estudos Sobre Geopolímeros 

 

Um dos focos atuais de pesquisa em é quanto à fonte de aluminossilicato (Al-Si) que 

pode ser utilizada na produção das zeólitas, geopolímeros e cimento Portland, e consiste em 

identificar materiais baratos e facilmente disponíveis, como a escória metalúrgica e resíduos 

de mineração (MAJIDI, 2009). Apesar das características macroscópicas similares entre 

geopolímeros preparados com diferentes fontes de aluminossilicato, a microestrutura e as 

propriedades (física, mecânica, química e térmica) variam consideravelmente (DUXSON 

et.al., 2007b). 

Muitos materiais naturais e resíduos industriais têm sido utilizados na produção de 

geopolímeros, zeólitas e cimento Portland, como a metacaulinita, cinza volante, escória de 

alto forno, feldspatos alcalinos, cal, cinza de casca de arroz, casca de ovo calcinada, entre 

outros (XU, 2002; ZAHARAKI, 2007; DAVIDOVITS, 1991; YIP, 2003; SKAF, 2008; 

BIGNO, 2007; SOUZA, 2005).  

Teoricamente, qualquer material que contém alumínio e silício em sua composição 

pode ser a fonte sólida de aluminossilicato para a geopolimerização. Os minerais 

aluminossilicatos, que consistem de Al, Si e O, compõem mais de 75% da crosta terrestre, e 

são os mais abundantes. (XU, 2002; XU et.al., 2002a). 

Nas últimas décadas, o interesse pelo geopolímero atraiu a intenção de grupos de 

pesquisa em todo o mundo, incluindo por exemplo, importantes contribuições oriundas da 

Universidade do Minho em Portugal (PINTO, 2004), do Instituto Eduardo Torroja na Espanha 

(FERNÁNDEZ - JIMENEZ, 2005), da Universidade de Vitória em Wellington na Nova 

Zelândia [FLETCHER, 2005] e da Universidade de Melbourne na Austrália (DUXSON, 

2005). No Brasil, há vários grupos ativos de pesquisa, incluindo aqueles do Instituto Militar 

de Engenharia (THAUMATURGO, 2004), da Universidade Estadual Norte Fluminense 
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(DIAS, 2007), da Universidade Federai do Rio Grande do Sul (VARGAS, 2006) e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MARINHO, 2004). 

Dentre as características que dão destaque ao geopolímero estão: alta resistência 

iniciai, baixa retração, resistência a ácidos e sulfatos e resistência a ciclos gelo-degelo 

(DAVIDOVITS, 1994b). Contudo, a resistência à tração e a fragilidade do material são 

fatores limitantes. Silva (2000), Thaumaturgo e Silva (1999) avaliaram a adição de fibras 

minerais a uma matriz geopolimérica para melhorar a tenacidade à fratura deste material. A 

adição promoveu ganhos da ordem de 26% para um volume de adição de 2% de fibra mineral. 

Isto sugere que a fragilidade destes materiais geopoliméricos pode ser mitigada através de 

reforço mecânico. Além dessas características, deve-se ressaltar os beneficies ambientais. 

Apesar de todo o estudo sistemático sobre geopolímeros, realizado desde década de 

1970, o desenvolvimento de formulações geopoliméricas específicas para aplicação em poços 

de petróleo é muito mais recente. Neste aspecto, o trabalho em parceria PETROBRAS/UFRN 

produziu resultados pioneiros a partir de 1999, com a aprovação do projeto FINEP/CTPETRO 

intitulado "Materiais Alternativos para Cimentação e Correção de Poços Submetidos á Injeção 

Cíclica de Vapor". Com este projeto foi possível montar uma infra-estrutura local, 

denominada Laboratório de Cimentos (LABCIM), além de produzir e caracterizar uma série 

de formulações preliminares à base de geopolímeros (PAIVA, 2008). 

Os resultados obtidos nos últimos anos têm sido positivos: Marinho (2004) publicou 

formulações preliminares que atendem parcialmente os requerimentos da indústria do 

petróleo, no que diz respeito a pastas geopoliméricas. Em seguida, Nóbrega (2006) 

desenvolveu geopolímeros de pega rápida para aplicações fora da indústria de poços de 

petróleo. Finalmente, Pinto (2007) apresentou composições que já podem ser caracterizadas 

utilizando-se a norma API Spec 10B (2000(b)), incluindo por exemplo o uso de retardadores 

inorgânicos para combater a pega demasiada rápida desta classe de materiais. Em parceria 

com a Petrobras, foram depositadas duas patentes brasileiras, BRPI0600543 (ARAÚJO, 

2007a) e BRPI0600622 (ARAÚJO, 2007b), cobrindo a utilização de geopolímeros à base de 

metacaulim e microssílica em poços de petróleo (PAIVA, 2008). 

Em paralelo com a academia, a indústria de petróleo também desenvolveu pesquisas 

neste sentido. No Congresso Mundial de Geopolímeros em Saint Quentin na França (2005), 

representantes da indústria compareceram e demonstraram significativo interesse. Em 2008, a 

empresa prestadora de serviços Schlumberger teve publicados seus requerimentos de patentes 

norte-americanas: 20080028994 (BARLET-GOUEDART, 2008a) e 20080028995 (BARLET-

GOUEDART, 2008b), contemplando formulações geopoliméricas para aplicação na indústria 
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de petróleo. Estas patentes, originalmente depositadas em 2006 já incluem amplas 

considerações sobre aditivação, principalmente aceleração e retardamento da pega, além das 

formulações básicas e faixas de composição aplicáveis. A aplicação 20090014177 

(HILLEARY, 2009), referente a um método de recimentação de revestimentos, já contempla 

o uso de geopolímeros em substituição ao cimento (PAIVA, 2008). 

Pinto (2011) estudou a adição de rejeito cerâmico em pastas geopoliméricas, como 

forma de redução do custo final e melhoria das propriedades da pasta geopolimérica. Neste 

estudo foi realizado testes de reologia, filtrado, tempo de espessamento, resistência à 

compressão, água livre, peso específico e permeabilidade. Os resultados encontrados para 

todas as formulações demonstram que as pastas estudadas apresentam resistência mecânica 

elevada para uma pasta leve; volume de filtrado baixo; ausência de água livre; permeabilidade 

muito baixa; pasta fluída, coerente com uma pasta leve; e tempo de espessamento baixo, que 

pode ser corrigido com a utilização de um retardador de pega.  

 

2.4. Aditivos Para Cimentação de Poços de Petróleo 

 

As operações de cimentação dificilmente são realizadas com pastas preparadas sem a 

presença de algum tipo de aditivo. Várias propriedades devem ser corrigidas ou otimizadas 

para se bombear a pasta de cimento para o interior do poço. A indústria do petróleo, a 

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

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

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

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

de cimentação de poços. O uso de aditivos é muito comum em pastas para cimentação de 

poços de petróleo, pois eles podem agir como retardadores ou aceleradores de pega, além de 

modificarem as propriedades físico-químicas e mecânicas da pasta de cimento, conforme as 

condições de poço ou operação.  

Existem várias classificações para aditivos, mas de um modo geral a própria 

definição de aditivo ainda não é bem clara. A norma DD ENV 197-1 (1995) da British 

Standards Institution, define aditivo como sendo compostos adicionados para promover as 

condições de fabricação e propriedades do cimento. Esta norma estabelece um máximo de 1% 

em relação à massa do cimento, como limite para que um composto possa ser considerado 

como aditivo. Já a norma ASTM C 219 (1994) não utiliza a expressão aditivo e prefere o 
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temo adição (que é definido pela norma ASTM C 125 (1992), embora com o mesmo 

significado de aditivo e sem a imposição de um valor limite. No Brasil não existem limites 

estabelecidos pela norma NBR 11768 (1992) para aditivos e/ou adições. Esta norma se 

restringe apenas à definição, classificação por tipos e nomenclatura dos aditivos. Assim, 

segundo a NBR 11768 (1992), aditivos são produtos que adicionados em pequena quantidade 

a concretos de cimento Portland modificam algumas de suas propriedades, no sentido de 

melhor adequá-las a determinadas condições. Para o meio acadêmico, por outro lado, 

costuma-se considerar aditivo como sendo qualquer composto incorporado ao cimento, 

argamassa ou concreto que otimize uma ou mais das suas propriedades e esteja abaixo de 2% 

em relação à massa de cimento. Para adição convenciona-se dizer que são materiais que 

promovem uma ou mais de uma das propriedades do cimento, argamassa ou concreto e 

apresenta porcentagem superior a 5%, também em relação à massa de cimento (BARBOSA, 

1998 apud BEZERRA, 2006). 

Os aditivos não atuam única e exclusivamente em uma propriedade, paralelamente a 

uma ação principal, podem exercer ações secundárias tanto benéficas como maléficas, 

devendo ser devidamente consideradas. Dependendo de sua dosagem, condições de emprego, 

natureza e proporções do aglomerante, o mesmo aditivo pode apresentar ação oposta 

(SCANDIUZZI E ANDRIOLO, 1986).  

Hoje, vários tipos de aditivos sólidos e líquidos estão disponíveis para a utilização na 

indústria do petróleo e desempenham funções extremamente específicas para cada tipo de 

poço. Esses aditivos, utilizados em pastas de cimento, são classificados em várias funções, 

conforme seu desempenho. A Tabela 2.4 resume os aditivos mais utilizados em pastas para 

cimentação de poços de petróleo. 
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Tabela 2.4 - Aditivos mais utilizados na cimentação de poços de petróleo. 

FONTE: Freitas, 2008; Nóbrega, 2009. 

TIPO DE ADITIVO  FUNÇÃO 

Retardadores de 
Pega 

 

São usados para aumentar o tempo de pega do cimento, 
disponibilizando tempo para o lançamento da pasta. Este aditivo 
age na superfície dos grãos de cimento, fazendo com que as 
partículas interajam mais lentamente com a água de mistura. Os 
retardadores mais utilizados são à base de lignossulfonato, ácido 
hidrocarboxílico, derivados de celulose e compostos sacarídeos. 

 
Aceleradores de 

Pega 
 

Ao contrário dos retardadores, os aceleradores reduzem o tempo 
de pega, aumentando a taxa de hidratação do cimento, fazendo 
com que os principais componentes do cimento se hidratem e 
liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente para formar o CSH gel, que 
é responsável pela pega do cimento. Dentre os mais utilizados 
estão o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. 

Dispersantes 

Reduzem a viscosidade aparente, o limite de escoamento e a força 
gel das pastas de cimento, melhorando suas propriedades de 
fluxo. Por reduzirem a viscosidade aparente das pastas, 
possibilitam o bombeio com maior vazão e menor perda de carga. 
Os dispersantes mais usados são à base de policarboxilatos e o sal 
de polinaftaleno sulfonato de sódio. 

 
 

Antiespumantes 
 
 

Evitam a formação de bolhas na preparação da pasta e em seu 
posterior bombeio, alterando a tensão superficial e evitando que 
os aditivos presentes na água de mistura aprisionem ar em sua 
superfície. Os antiespumantes mais utilizados são à base de 
poliglicóis, álcool e silicone. 

Controladores de 
Filtrado 

Atuam reduzindo a permeabilidade do reboco de cimento, 
formado frente às zonas com formação permeável. As pastas de 
cimento devem apresentar baixa perda de filtrado, de modo a 
evitar a desidratação prematura. Os controladores de filtrado mais 
usados são os polímeros derivados da celulose e polímeros 
sintéticos.  

 
Expansores 

 

Promovem a expansão da pasta fresca no interior de poros não 
preenchidos ou de difícil penetração em função do tipo de 
formação. 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica                                                                                                    55 

2.4.1. Aditivos Minerais  

 

O uso do termo aditivo mineral ao invés de adição mineral é utilizado por alguns 

autores como Metha e Monteiro (1994) e Lawrence et al (2003). Já Neville (1997) e Taylor 

(1990) preferem utilizar o termo adição mineral, os dois termos são aceitos para designação 

de materiais em pó que são incorporados ao concreto ou argamassa com a finalidade de 

melhorar algumas de suas propriedades. 

Neste trabalho adota-se o termo aditivo mineral, pois estes materiais são muitas 

vezes empregados como substitutos parciais do cimento e não só como adição, tendo a 

capacidade de mudar as propriedades dos materiais cimentícios no estado fluido e endurecido, 

assim como os aditivos químicos. Além disto, nas operações de cimentação de poços, esta é a 

nomenclatura utilizada, ou seja, aditivos para cimentação. 

Os aditivos minerais são geralmente materiais de origem mineral, compostos 

basicamente de minerais silicosos ou silico-aluminosos finamente moídos. Nos materiais 

cimentícios estes aditivos são adicionados em quantidades relativamente grandes, geralmente 

entre 10% a 100% em relação à massa do cimento Portland, com a função de alterar algumas 

características de concretos e argamassas (ANJOS, 2009). 

Os aditivos minerais têm a finalidade de melhorar o comportamento dos materiais 

cimentícios, especialmente os concretos e argamassas no estado fluido, melhorando a 

consistência e coesão das misturas. No estado endurecido, melhoram a resistência à 

compressão e diminuem a permeabilidade através de reações químicas como as reações 

pozolânicas ou cimentícias, ou por efeitos físicos através do preenchimento de poros, 

conhecido como efeito filler (ANJOS, 2009). 

Segundo Mehta e Monteiro (1994) apud Anjos (2009) os aditivos minerais podem 

ser classificados em: aditivos com propriedades pozolânicas, como a cinza volante com baixo 

teor de cálcio e a microsílica; aditivos cimentantes, como a escória granulada de alto forno; e 

aditivos tanto cimentantes como pozolânicos, como a cinza volante com alto teor de cálcio. 

A utilização de resíduos industriais e agroindustriais como aditivos minerais em 

materiais a base de cimento estão cada vez mais sendo analisados e difundidos em tecnologia 

de materiais devido às melhorias técnicas e econômicas que estes podem proporcionar, além 

de ser uma solução satisfatória para preocupações de controle ambiental e armazenagem 

destes resíduos, pois as pastas cimentícias promovem, através de ligação química, um abrigo 
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seguro para muitos dos elementos tóxicos presentes nos resíduos industriais e agroindustriais 

(SWAMY E BARBOSA, 1998; GANESAN et al, 2007 apud ANJOS, 2009). 

Dentre os principais aditivos minerais utilizados em materiais cimentícios estão os 

materiais pozolânicos naturais e os materiais de subprodutos como microssílica, as cinzas 

volantes, a escória granulada de alto forno e a cinza da casca de arroz (ANJOS, 2009). 

Falando-se de efeito dos aditivos minerais no comportamento dos materiais 

cimentícios podemos destacar que os mesmos podem proporcionar melhorias nos materiais 

cimentícios através de efeitos físicos associado ao tamanho reduzido das partículas ou por 

efeitos químicos associado a atividade pozolânica ou pela ação conjunta dos dois efeitos. O 

uso de aditivos minerais em partículas mais finas que o cimento, normalmente melhora o 

comportamento no estado fluido dos materiais cimentícios no aspecto de coesão das misturas, 

minimizando efeitos de exsudação e segregação, pois estes aditivos agem restringindo os 

movimentos relativos dos grãos e retém a água. 

Diante do exposto, tem-se observado nos últimos anos interesse crescente no uso de 

diversos aditivos minerais, como substitutos parciais do cimento Portland para a produção de 

concretos, argamassas de alto desempenho e cimentos para cimentação de poços de petróleo, 

em função dos benefícios que essas adições podem trazer. 

 

2.4.1.1. Diatomita  

 

Existem relatos do emprego da diatomita desde o império Romano (532 d.C), quando 

era utilizada na fabricação de tijolos para construção devido a sua leveza. Em 1860, com a 

descoberta dos grandes depósitos de diatomita de Hanover, na Alemanha, deu-se início a sua 

utilização em escala industrial na fabricação de papel absorvente de líquidos. Por volta de 

1976, a diatomita começou a ser empregada nos Estados Unidos como substituta da polpa de 

papel, algodão e filtros de celulose e asbestos. No Brasil, os estudos das algas diatomáceas 

tiveram seu início registrado em 1880, com uma classificação de algas de acordo com o 

ambiente lacustre, tendo recebido a denominação de Actinella brasiliensis (OTMER, 2005).  

O material diatomáceo formou-se em épocas recentes em terrenos de sedimentação, 

principalmente, em zonas de formação lacustre e oceânica, dispostas em camadas delgadas ou 

espessas entre as argilas (SOUZA, 1962). A estrutura em carapaças das diatomitas é resultado 

de um processo denominado pseudomorfismo, no qual a matriz orgânica constituída pelas 

algas diatomáceas sofre um processo de substituição por sílica, originando uma matriz 
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mineral (ABREU, 1973). A fixação da sílica pelas algas diatomáceas está ligada à história 

geoquímica da decomposição das argilas cauliníticas por via biológica, e presume-se que estas 

algas incorporam a sílica das argilas para constituir o seu material de estrutura, de modo que o 

silício está presente na ordem de 2 a 10% no semi-líquido de cada célula (SOUZA, 1962). O 

crescimento e a reprodução destas algas só se dá em condições ambientais favoráveis, ou seja, 

em meio não tóxico onde haja, também, condições adequadas para a ocorrência da 

fotossíntese (bacias rasas), rico em nutrientes e sílica (MORO, 1977). 

A diatomita é classificada como um mineral industrial não-metálico. Devido a sua 

morfologia e a não reatividade com a maioria dos ácidos e bases, a diatomita pode ser 

aplicada em produtos e processos, como matéria-prima, insumo, aditivo, carga, abrasivo, 

isolante e auxiliar de filtração, sendo que esta última representa, em geral, 53% das aplicações 

(DNPM, 2002). Como auxiliar de filtração, seus usos mais comuns são: filtração de água, 

vinhos, sucos de frutas, cervejas, óleos, corantes, etc. A diatomita pode ainda ser útil em 

diversos segmentos industriais, tais como: indústria cerâmica, agricultura e alimentação 

(BATISTA, 1973; MORO, 1981). Suas características e propriedades físico-químicas 

permitem esta variedade de aplicações em diferentes segmentos industriais desde agente 

filtrante a isolante, agente de carga industrial ou enchimento (fabricação de tintas, papel e 

borrachas), como também agente de suporte absorvente na fabricação de fertilizantes, 

inseticidas, herbicidas, pilhas elétricas e dinamites, aplicado também como agente abrasivo 

quando isento de grãos de quartzo (MELO, 1989). 

A diatomita é um material pulverulento, leve e de estrutura alveolar, apresentando no 

estado bruto, cores que, dependendo do teor de matéria orgânica e óxido de ferro existentes, 

variam de branco ao cinza e sua aspereza ao tato assemelha-se ao giz. As frústulas das 

diatomáceas têm dimensões que variam de 4 a 500 µm e são formadas basicamente de sílica 

amorfa hidratada ou opalina (que possui resistência elevada, sendo as partículas rígidas e 

abrasivas) e impurezas como argilominerais, quartzo, óxido de ferro, alumínio, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, titânio, matéria orgânica, etc. (MORO, 1977; BICUDO, 1970). 

A estrutura da diatomita é constituída principalmente de sílica amorfa hidratada 

(SiO2·nH2O), e a quantidade de água livre pode variar de 10 a 60% do seu peso e a sílica pode 

chegar a valores superiores a 90% de sua estrutura. Além disso, a diatomácea pode ser 

constituída de alumina, ferro, metais alcalinos e alcalinos terrosos. As diatomitas podem 

também estar associadas a minerais co-depositados como a argila, areias quartzosas, mica, 

feldspatos, carbonatos (SOBRINHO, 1979; FRANÇA e LUZ 2005, PIMENTEL e 

PACCOLA 2007, SOUZA et al. 2003) e ainda em menor frequência podem ser encontradas 
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associadas à pirita, enxofre e manganês (FRANÇA et al., 2008). Sua coloração pode variar 

dependendo do teor de matéria orgânica e óxidos de ferro existentes na diatomácea, essa 

coloração pode variar de branco a cinza escuro (BRAGA, 2008). 

As propriedades físico-químicas estão relacionadas de forma intrínseca com a 

morfologia das carapaças, textura, empacotamento, natureza da superfície de sílica e 

impurezas sólidas (DNPM, 2002; BATISTA, 1973; SANTOS, 1975), apresentando as 

seguintes características físicas e químicas (ABREU, 1973; BATISTA, 1973): dureza (escala 

Mohr): 1,0 a 1,50 em função da porosidade das partículas microscópicas; peso específico: 

1,90 a 2,35 g/cm3, quando calcinada oscila de 0,20 a 0,50 g/cm3; massa específica relativa: 

2,10 a 2,30 g/cm3; densidade aparente: 0,12 a 0,5 g/cm3 quando calcinada; sistema cristalino: 

amorfo; ponto de fusão: 1400°C a 1650°C; traço: opaco ou terroso; clivagem: ausente; 

fratura: irregular; tenacidade: quebradiça; solubilidade: insolúvel em ácidos, com exceção do 

hidrofluorídrico (HF); índice de refração: 1,42 a 1,48 %; condutividade térmica: baixa em 

virtude da baixa porosidade de 0,49 a 0,77kcal/h.cm. °C; massa específica real: 2,1 a 2,3 

g/cm3; porosidade: 80 a 90%, quando o material é compactado sem compressão. 

Quimicamente, a diatomita apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO e demais impurezas que, dependendo do tipo de aplicação, têm ou não que 

serem removidas total ou parcialmente de sua composição (LIMA, 2005).  

Muitos dos estudos com diatomitas no Brasil, envolvem pesquisas físicas, químicas, 

localização de jazidas, extração, beneficiamento, comercialização e aplicações (ABREU, 

1973; ABREU, 1940; ABREU, 1941). Há, entretanto, estudos mais antigos envolvendo 

microscopia óptica de diatomitas. Estudos atuais de microscopia eletrônica de varredura, 

descrevendo a morfologia de carapaças de diatomáceas brasileiras têm sido realizados 

(BICUDO, 1970; ANDRADE, 1975). A caracterização de diatomáceas por microscopia 

eletrônica de transmissão, para fins tecnológicos, também tem sido realizada (SOUZA, 1962; 

HOFFMANN, 1948). 

Ensaios físicos e químicos tais como: análise química, difração de raios-x, alvura, 

teor de sílica da diatomácea, análise térmica diferencial, microscopias óptica e eletrônica 

foram realizados para diatomitas de diferentes estados brasileiros, tendo concluído a 

existência de impurezas de argilominerais do grupo de caulinita (MORO, 1977).  

As diatomáceas fósseis são classificadas com base na sua morfologia e desenho dos 

orifícios classificados como primários, secundários e terciários. Assim, a diatomita em pó é 

um sistema sólido poroso com área específica de 1 a 4 cm2/g, mesmo que as carapaças não 

apresentem dimensões coloidais (MORO, 1977). A característica que controla de uma forma 
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geral as propriedades físicas e, conseqüentemente, a maioria das aplicações industriais das 

diatomitas são as configurações estruturais, sendo estas uma característica do gênero das 

diatomáceas (BATISTA, 1973). 

As presenças de sílica, argila e matéria orgânica representam o critério básico para a 

classificação da qualidade dos depósitos de diatomitas, em classes A, B e C (DANTAS, 

1982). A classe A apresenta teores de sílica, argila e matéria orgânica, respectivamente, maior 

que 60%, menor ou igual a 25% e menor ou igual a 15%; a classe B, sílica de 51 a 60%, argila 

de 26 a 35% e matéria orgânica de 16 a 35%; a classe C tem teor de sílica menor que 50%, 

argila maior que 35% e matéria orgânica maior que 30%. A classe C é anti-econômica em seu 

aproveitamento, sendo geralmente utilizada para a construção civil; A classe B pode ser 

economicamente aproveitável e a classe A é considerada uma jazida de primeira qualidade.  

A produção mundial estimada de diatomita foi de 1.960 mil toneladas em 2004 

(COSTA, 2006). Os Estados Unidos lideram o mercado produtor e consumidor mundial de 

diatomita, com uma produção estimada em torno de 635 mil toneladas/ano ou 32,4% da 

produção mundial. Em termos de reservas, os recursos existentes de minérios de diatomita são 

suficientes para suprir o mercado mundial em uma necessidade futura. Os Estados Unidos e a 

China são considerados os maiores detentores de recursos de diatomita. Suas reservas somam 

juntas cerca de 910 milhões de toneladas. No Brasil, em se tratando de reservas oficiais 

(medidas + indicadas), inclusive reavaliadas, estima-se que as mesmas sejam da ordem de 2,6 

milhões de toneladas (FRANÇA, 2006). As reservas brasileiras estão assim distribuídas: 

Bahia, 1.171 mil toneladas (44%), nos municípios de Ibicoara, Medeiros Neto, Mucugê e 

Vitória da Conquista; Rio Grande do Norte, 994 mil toneladas (37,4%), nos municípios de 

Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Rio do Fogo, Nísia Floresta e Touros; 

Ceará, 439 mil toneladas (16,5%), nos municípios de Aquiraz, Aracati, Camocim, Horizonte, 

Itapipoca e Maranguape; Rio de Janeiro, 38 mil toneladas (1,4%), no município de Campos 

dos Goitacazes; São Paulo, 19 mil toneladas (0,7%), no município de Porto Ferreira 

(HOFFMANN, 1948). No Rio Grande do Norte, as primeiras descobertas dos depósitos de 

diatomita foram registradas na década de 1930, nos municípios de Ceará - Mirim, Macaíba e 

São José de Mipibu, mas somente em 1940 surge o Grupo Sinval Duarte Pereira S.A. – Agro 

Indústria e Mineração, constituindo-se no maior produtor nacional já que apresentava 

produtos de boa qualidade (BATISTA, 1983). 

A lavra da diatomita, em se tratando de um sedimento de fácil remoção, se dá pelo 

auxílio de uma pá escavadeira, não precisando do uso de explosivos. Quando os depósitos da 

diatomita encontram-se em lagos, sua remoção é feita por dragagens. Segundo França (2001) 
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a diatomita é um sedimento com umidade variando de 30 a 60% em alguns casos, onde o 

clima é favorável, o sedimento passa por uma secagem ao sol antes de submetê-las no 

processo de beneficiamento. 

A produção de diatomita consiste em três etapas distintas: lavra, beneficiamento e 

calcinação. Os depósitos diatomíticos são formados por terraços secos e submersos (em 

lagoas, estuários, baías fechadas), existindo lavras a céu aberto, dragagens e túneis. A lavra é 

feita com a remoção de matéria orgânica e vegetação, presente na superfície da mina. A 

diatomita é lavrada e depositada em tanque com água para a que ocorra a formação de uma 

polpa e em seguida ser levada para tanques de decantação onde ocorrerá a separação da argila. 

A calcinação da diatomita é feita com adição de um fundente que tem como função auxiliar 

na aglomeração das partículas e na escorificação das impurezas. Essa mistura é encaminhada 

ao forno de calcinação cuja temperatura varia de acordo com o teor de matéria orgânica na 

diatomita. Depois de calcinada a diatomita é resfriada e desagregada. Os produtos obtidos são 

submetidos a ensaios específicos de acordo com a finalidade de sua futura aplicação.  

No mercado são oferecidos três tipos de produtos de diatomito: o natural, com mais 

de 60% de umidade, é seco ao sol, moído e classificado em ciclones; esse produto quando 

calcinado em temperaturas elevadas (950°C) é comercializado como produto calcinado e 

possui ainda o produto calcinado com fundente (Na2CO3, NaCl, NaOH) (MELO, 1989). 

A Figura 2.17 apresenta um fluxograma de beneficiamento de diatomita realizado no 

Centro de Tecnologia Mineral (CETEM). 

 

Figura 2.17 - Fluxograma do beneficiamento de diatomita operada no CETEM. 

FONTE: França; Luz, 2002. 
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Na Figura 2.18 são mostradas algumas carapaças de diatomita, com imagens obtidas 

através de um microscópio eletrônico de varredura – MEV. As carapaças possuem formato 

cilíndrico e navicular (que é denominada desta maneira por se assemelhar a um navio) além 

de apresentar poros circulares e elípticos, típicos da família das Naviculaceae. 

 

Figura 2.18 - Detalhe da diatomita de formato cilíndrico e navicular.  

FONTE: França, 2002. 

 

 

Muitos dos estudos com diatomita no Brasil (SOUZA, 2003) envolvem pesquisas 

físicas, químicas, extração, beneficiamento, comercialização e aplicações. Estudos atuais de 

microscopia eletrônica de varredura, descrevendo a morfologia de carapaças de diatomáceas 

brasileiras têm sido realizados. Com relação ao emprego da diatomita como aditivo em pastas 

geopoliméricas, não foi encontrada nada na literatura. A diatomita foi utilizada neste trabalho 

como aditivo, fonte de silício (SiO2) e alumina (Al2O3), na geopolimerização, cujo potencial 

de ativação alcalina para a síntese de matrizes geopoliméricas ainda não foi sistematicamente 

estudado. 

 

 
 
 

 

 

 

Formato navicular 
Formato cilíndrico 
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3.  Procedimento Experimental 
 

Neste capítulo será apresentado o processo de preparação das pastas geopoliméricas 

e os materiais aplicados. Será descrito os materiais e métodos experimentais utilizados na 

realização deste trabalho, as técnicas utilizadas, bem como os procedimentos de cada ensaio. 

A concentração dos constituintes utilizados nas pastas, tempo de bombeabilidade, 

viscosidade, tempo de cura, resistência mecânica, controle de filtrado e a temperatura, foram 

fatores importantes observados, uma vez que influenciam nas propriedades das pastas 

geopoliméricas. Na Figura 3.1 encontra-se descrita, através de um fluxograma, um resumo de 

toda procedimento utilizado no desenvolvimento deste trabalho. Nele é possível observar às 

caracterizações realizadas nas matérias-primas e nas pastas curadas, além das caracterizações 

tecnológicas, de acordo com a API, que foram realizadas nas pastas para verificação da 

adequação as operações de cimentação. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma geral do procedimento experimental. 
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3.1. Materiais Utilizados 

 

Os materiais utilizados no preparo das pastas geopoliméricas, assim como suas 

funções, densidades e procedências estão descritos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Materiais utilizados nas pastas geopoliméricas. 

Material Função 
Massa 

Específica 
(g/cm3) 

Procedência 

Silicato de 
Potássio 

Ativador alcalino e 
fonte de SiO2 

1,39 
Diatom Mineração 

LTDA 

Hidróxido de 
Potássio 

Ativador alcalino 2,04 VETEC  

Metacaulim 
Fonte de SiO2 e 

Al 2O3 
2,40 

Metacaulim do Brasil, 
Indústria e Comércio 

LTDA 

Diatomita 
Aditivo e fonte de 

SiO2  
2,10 Dianorte LTDA 

 

3.1.1. Silicato de Potássio 

 

Como fonte adicional de sílica (SiO2) foi utilizado o silicato de potássio. Além de 

participar da ativação alcalina do precursor geopolimérico, o silicato de potássio contribuiu 

com um teor significativo de sílica extra para a reação.  

 

3.1.2. Hidróxido de Potássio 

 

O composto químico hidróxido de potássio (KOH) utilizado apresenta-se como um 

sólido branco, relativamente translúcido e em escamas finas. Possui muitas aplicações 

industriais e especiais. A maioria das aplicações explora sua reatividade com ácidos e suas 

características corrosivas. Além de ativador alcalino, o hidróxido de potássio foi usado para 

assegurar o pH básico necessário à geopolimerização.  
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3.1.3. Metacaulim 

 

Como precursor geopolimérico, foi utilizado um metacaulim comercial previamente 

calcinado, sendo este a principal fonte de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3).  

 

3.1.4. Diatomita 

 

Como aditivo e fonte alternativa de sílica (SiO2) no geopolímero, foi utilizado a 

diatomita, incentivada por sua abundância e baixo custo. A diatomita usada neste trabalho 

encontrava-se na forma de pó, e foi tratada previamente a 750°C pela empresa fornecedora. 

Neste trabalho, a diatomita foi utilizada nas pastas de cimento geopolimérico como aditivo.  

 

3.2. Análise Química e Física dos Materiais 

 

A seguir, são mencionadas as técnicas utilizadas na caracterização dos materiais 

utilizados nas pastas geopoliméricas, assim como os equipamentos utilizados nas 

caracterizações. A caracterização inicial do metacaulim, da diatomita e do silicato de potássio 

foram fundamentais para a determinação da composição química desses materiais e posterior 

cálculo das pastas de cimento geopolimérico.  

 

3.2.1. Fluorescência de Raios-X 

 

A análise química dos materiais utilizados nas pastas geopoliméricas foi realizada 

para se estabelecer as concentrações do precursor geopolimérico e do aditivo (Diatomita) 

utilizados nas pastas geopoliméricas. A composição química dos materiais foi determinada 

através de análise química semiquantitativa por um espectrômetro de fluorescência de raios-X 

(FRX) modelo EDX-720 da Shimadzu. As amostras sólidas (metacaulim e diatomita) foram 

analisadas em vácuo.  

No estudo de geopolímeros, a análise química é de extrema importância, uma vez 

que obtem-se os percentuais de SiO2, Al2O3 e M2O do precursor e do aditivo, em que M 

representa o elemento K+ ou Na+. Diante destes dados acrescidos das informações sobre as 

concentrações nos ativadores estabelecemos a quantidade de material a ser trabalhada na 
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formulação dos geopolímeros, ou seja, as razões molares de SiO2/Al 2O3 definidas em cada 

formulação, assim como as razões M2O/Al2O3. 

 

3.2.2. Difração de Raios-X dos Materiais 

 

As análises de difração de raios-X do metacaulim e da diatomita foram feitas com o 

objetivo de avaliar o caráter amorfo destes materiais, pois para que a reação de 

geopolimerização ocorra é necessário que o metacaulim tenha um caráter amorfo. Procurou-se 

identificar picos relativos à presença de formas cristalinas para sílica e alumina. De acordo 

com Rocha (2005), no caso do metacaulim de alta reatividade, esta técnica de caracterização 

auxilia na identificação da fase presente, ou seja, no nível de vitrificação e dos minerais 

presentes. Esta técnica também foi utilizada para avaliar a transformação de caulinita em 

metacaulinita e a presença de outras fases do precursor geopolimérico.  

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

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

2°xmin-1 com valores de 2θ entre 5° e 70°.  

 

3.2.3. Titulação do Silicato de Potássio 

 

O teste de titulação do silicato de potássio foi realizado com o objetivo de quantificar 

os seus componentes químicos. O procedimento de titulação foi realizado conforme método 

enviado pela DIATOM ao Laboratório de Cimentos da UFRN. Primeiramente, foi pesado 1,0 

g de silicato de potássio em um Erlenmeyer. Em seguida, 100 ml de água destilada foram 

adicionados e agitados vigorosamente. Após a agitação adicionaram-se 5 gotas do indicador 

vermelho de Metila. A titulação foi realizada com ácido clorídrico (HCl) 0,1N, para a 

determinação da porcentagem de óxido de potássio (K2O). Ao final da determinação da 

porcentagem de K2O foi adicionado 2,5 g de NaF à mesma solução, titulando-se a mesma 

com HCl 1N para a determinação da porcentagem de SiO2.  
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3.2.4. Análise Granulométrica 

 

As distribuições granulométricas das amostras de metacaulim e diatomita foram 

obtidas através de um granulômetro a laser da marca Cilas, modelo 920. Esta análise foi feita 

por ser importante na estimativa do grau de participação dos componentes em função do 

tamanho das partículas presentes. 

 

3.2.5. Massa Específica dos Materiais 

 

As massas específicas do metacaulim e da diatomita foram obtidas de acordo com a 

NBR NM 23 (2001). Esta norma estabelece o método de determinação da massa específica de 

cimento portland e outros materiais em pó, por meio do frasco volumétrico de “Le Chatelier”. 

O método consiste em se adicionar um líquido imiscível com o material que se deseja 

determinar a massa específica. Com auxílio do funil de haste longa, o frasco foi cheio com o 

líquido, até o nível compreendido entre as marcas correspondentes a 0 cm3 e l cm3, na escala 

graduada do frasco. Registrou-se assim, o volume inicial (V1). Em seguida, introduziu-se uma 

massa conhecida do material a ser analisado até que provocasse o deslocamento do líquido no 

intervalo compreendido entre as marcas de 18 cm3 e 24 cm3, da escala graduada do frasco de 

“Le Chatelier”. A introdução do material foi feita em pequenas porções, com o auxílio do 

funil de haste curta, atentando para que não ocorresse a aderência do mesmo nas paredes 

internas do frasco. Em seguida, tampou-se o frasco e girou-o em posição inclinada em 

círculos horizontais, no intuito de que as bolhas de ar subissem para a superfície do líquido. 

Por fim, registrou-se o volume final (V2). Com a massa da amostra (m) e a diferença dos 

volumes (V2, V1) calculou-se a densidade da amostra, através da Equação 3.1.  

 

� = �/�                                                                    (3.1) 

 

Em que, 

ρ, é a massa específica do material ensaiado, em gramas por centímetro cúbico; 

m, é a massa do material ensaiado, em gramas; e 

V, é o volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2 - V1), em centímetros cúbicos; 

 



Capítulo 3 – Procedimento Experimental                                                                                            67 

As amostras de metacaulim e de diatomita foram ensaiadas da forma como foram 

recebidas. As medidas de massa específica foram realizadas utilizando-se etanol absoluto 

como solvente. Para maior confiabilidade do ensaio, foram realizadas três determinações por 

amostra, obtendo-se o resultado pela média. 

 

3.3. Cálculos e Formulação das Pastas Geopoliméricas 

 

Após realizar a caracterização dos componentes participantes da reação de 

geopolimerização, deve-se estabelecer as razões molares que se deseja estudar. As 

formulações das pastas geopoliméricas são calculadas baseadas em razões molares, as quais 

definem suas propriedades finais tais como tempo de pega e resistência mecânica. As 

principais razões molares levadas em consideração na formulação das pastas são: SiO2/Al 2O3, 

K2O/SiO2, K2O/Al2O3 e H2O/K2O. Após a definição das razões molares a serem estudadas é 

que se pode determinar a quantidade de cada material de partida (silicato de potássio, 

metacaulim e hidróxido de potássio) a ser utilizado no preparo das pastas, pois a quantidade 

de cada um destes materiais depende das quantidades relativas dos óxidos presentes nas suas 

composições químicas, sobretudo da composição do metacaulim, por esta ser a maior fonte de 

alumínio nesse estudo. 

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

geopolimérico (metacaulim) e no aditivo (diatomita) usados. Feito isto, calcula-se quanto de 

SiO2 adicional será necessário para manter a concentração desejada. A fonte adicional de 

sílica pode ser proveniente de uma solução aquosa de silicato que apresente espécies de sílica 

já disponíveis para a reação. Neste trabalho foi utilizado o silicato de potássio como fonte 

adicional de sílica. Para garantir a polimerização, o pH do meio deve ser fortemente alcalino. 

Para isso, adiciona-se uma fonte de álcali na forma de hidróxido, no caso deste trabalho, foi 

usado o hidróxido de potássio para assegurar o pH básico necessário à geopolimerização.  

Em casos de formulações que utilizam silicato como fonte adicional de SiO2, o teor 

de álcali disponível na solução também é considerado nos cálculos da razão molar SiO2/M2O 

(em que M é um metal alcalino; neste caso, o potássio). Por fim, é estabelecida a razão molar 

M2O/H2O. Os teores de água, álcali, alumina e sílica presentes em todos os componentes são 

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

Dentre os trabalhos estudados para a definição das formulações das pastas 

geopoliméricas a serem utilizadas neste trabalho, alguns permitiram-nos concluir que as 
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pastas que utilizam o metacaulim como precursor apresentaram melhor desempenho em 

relação às propriedades estudadas como resistência à compressão, tempo de bombeabilidade, 

controle de filtrado e viscosidade. Quanto à solução ativadora, a utilização do potássio 

contribui para o melhor desempenho das pastas geopoliméricas, tornando o uso de 

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

algumas situações de poço, em especial aquelas que requerem baixa massa específica. Diante 

do exposto, optou-se pelo metacaulim, como precursor, e pelo silicato de potássio, juntamente 

com o hidróxido de potássio, como solução ativadora.  

As pastas geopoliméricas foram formuladas a partir das observações feitas em 

estudos e resultados preliminares, obtidos em outros trabalhos existentes na literatura 

(DUXSON, 2005; STEVESON, 2005; MARINHO, 2004; PINTO, 2007; PAIVA, 2008), onde 

serviram de referência para a formulação dos geopolímeros. Neste trabalho, escolheu-se a 

razão SiO2/Al2O3 = 3,8 por ser a que produz cimentos geopoliméricos de maior resistência à 

compressão (DUXSON, 2005; STEVESON, 2005). Procurou-se trabalhar com a razão de 

K2O/Al2O3 = 1, de modo a promover a estabilidade da rede geopolimérica, pois segundo 

Davidovits (1991), razões inferiores a 1 podem resultar em polimerização incompleta da rede. 

Utilizou-se a razão H2O/K2O = 12 de forma a obter uma boa misturabilidade, sem excesso de 

fluidez, como também recomendado por Stevenson (2005). 

 

3.3.1. Definição da Concentração do Aditivo (diatomita)  

 

No que diz respeito a aditivos utilizados em pastas geopoliméricas, hoje, a busca por 

novos aditivos que melhorem o desempenho destas pastas para cimentação de poços de 

petróleo é uma atividade que vem sendo muito estudada. Para avaliar a influência da adição 

de diatomita em pastas geopoliméricas, os cálculos foram feitos mantendo-se constante a 

razão molar de SiO2/Al 2O3 = 3,8, utilizada na pastas geopolimérica à base de metacaulim. 

Assim, para atender a tais condições, a diatomita teve sua composição química definida para 

que então pudesse ser complementado com os teores adequados de metacaulim e hidróxido de 

potássio. 

O metacaulim é a principal fonte de SiO2 e Al2O3 usada no estudo e na produção dos 

geopolímeros. Precisou-se adequar o teor de metacaulim e de diatomita, para atingir a razão 

SiO2/Al2O3 escolhida. Os teores dessas duas matérias-primas foram os principais parâmetros 

variados entre as composições desenvolvidas, justamente com o intuito de verificar qual seria 
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o teor de diatomita máximo aceitável para manter um determinado nível ótimo de 

propriedades.   

Como mencionado anteriormente, as proporções entre as matérias-primas foram 

determinadas de modo que todas as composições atingissem as razões molares SiO2/Al 2O3 = 

3,8 e K2O/Al2O3 = 1. Considerou-se que todos os compostos que poderiam colaborar para a 

formação da estrutura geopolimérica (compostos de silício, alumínio e álcalis) seriam 

completamente dissolvidos pelo meio básico da solução de KOH, ficando, assim, disponíveis 

para reagir, porém, sabe-se que essa dissolução completa não é possível. 

Inicialmente, buscou-se incorporar a maior quantidade de diatomita possível na pasta 

geopolimérica à base de metacaulim, até uma quantidade que não comprometesse a 

manipulação das pastas no misturador e, principalmente, a reologia da pasta fluida e as 

propriedades do geopolímero, analisando-se assim, a miscibilidade dos componentes. Com o 

percentual máximo de adição estabelecido é que iniciaram-se os cálculos para a adição de 

diatomita, mantendo este limite como base para os cálculos de adição. Para encontrar a massa 

correspondente de metacaulim e de diatomita necessárias para se colocar na mistura, foi 

fundamental determinar a massa específica de ambos os constituintes. 

Neste estudo formularam-se quatro pastas. Uma pasta de referência (sem adição de 

diatomita) e outras três com adições de 0,5%, 1,0% e 1,5% de diatomita. A partir de 2,0% de 

diatomita a pasta torna-se muito viscosa, com baixa fluidez e de difícil mistura, uma vez que a 

diatomita absorve muita água, comprometendo assim, a mistura dos materiais sólidos com a 

água de mistura contida no misturador. Diante disto, a concentração de 2,0% de diatomita não 

foi trabalhada, pois a mesma requer uma maior quantidade de água na formulação. No caso 

específico deste estudo, o fator limitante foi a massa específica requerida (em torno de 13,5 

lb/gal a 14,5 lb/gal). 

 

3.4. Preparo e Ensaios das Pastas Geopoliméricas  

 

As pastas geopoliméricas foram preparadas seguindo as razões molares descritas no 

item 3.3. Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma 

balança digital Tecnal Mark 3100, com resolução de 0,01g. O processo de mistura dos 

componentes foi realizado em um misturador Chandler modelo 30-60 (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Misturador Chandler modelo 30-60. 

 

 

3.4.1. Mistura dos Componentes  

 

Para a preparação das pastas geopoliméricas dissolveu-se, inicialmente, o hidróxido 

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

formando uma solução aquosa. Como essa mistura provoca uma reação exotérmica (entre 

60°C e 70°C), para dar continuidade ao preparo da pasta é necessário esperar que a mesma 

resfrie, atingindo a temperatura ambiente (27°C). Para o controle da temperatura e 

certificação de que a mistura se encontrava a temperatura ambiente utilizou-se um termômetro 

digital. Após a mistura ter atingido a temperatura necessária, esta foi levada ao misturador 

onde foi adicionado o precursor geopolimérico.  

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

água de mistura (solução), em velocidade baixa (4000 rpm ± 200 rpm), lançando-se neste a 

amostra de metacaulim, por meio de funil de colo curto, pela abertura central da tampa da 

jarra. Uma espátula foi utilizada para auxiliar na mistura, durante 15 segundos, os quais a 

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

Após toda amostra de metacaulim ter sido ininterruptamente adicionada à solução, colocou-se 

a tampa central e agitou-se a pasta por 35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ± 500 

rpm, desligando-se, em seguida, o misturador (API SPEC 10B, 2000). Após todos estes 

procedimentos, estava formada a pasta geopolimérica.   

Nas pastas geopoliméricas preparadas com adição de diatomita, misturou-se a mesma 

com metacaulim, em um recipiente plástico e agitou-se o recipiente manualmente, para a 
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melhor mistura destes materiais sólidos. Em seguida, a mistura sólida foi lançada no 

misturador com a água de mistura. Para cada mistura, a diatomita foi adicionada em relação 

ao metacaulim, nas concentrações em massa de 0,5%, 1,0%, e 1,5%.  

A quantidade de cada material foi calculada para gerar 600 ml de pasta de 

geopolímero. Esta é a quantidade necessária para a realização dos ensaios de laboratório, 

segundo a API.  

 

3.4.2. Massa Específica das Pastas 

 
As medidas de massa específica das pastas foram realizadas em uma balança de lama 

atmosférica Baroid (Figura 3.3). A balança de lama é projetada de tal forma que o copo (com 

tampa encaixada), onde o fluido é colocado, é equilibrado por contrapesos posicionados na 

extremidade oposta, e por um cursor que se move livremente ao longo de uma escala 

graduada. A tampa possui um pequeno orifício que permite a saída do excesso de fluido do 

copo da balança. As pastas recém preparadas foram vertidas no copo da balança enroscando-

se em seguida o anel da tampa, fechando o copo. Lavou-se o copo, enxugando-o com um 

papel absorvente colocando o mesmo sobre a sua base, deslocando-se o cursor até obter-se o 

equilíbrio, verificando por meio da centralização da bolha do indicador de nível. Por fim, 

efetuou-se a leitura na escala desejada, observando a indicação da seta no cursor (API SPEC 

10A, 2000). 

 

Figura 3.3 - Balança de lama atmosférica. 

 

 

3.4.3. Homogeneização das Pastas 

 

Após a mistura dos componentes e a formação das pastas geopoliméricas, descritas 

no item 3.4.1, realizou-se a homogeneização das mesmas utilizando-se um consistômetro 
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atmosférico Chandler modelo 1200 (Figura 3.4). O consistômetro atmosférico é composto de 

um recipiente de aço inoxidável para banho de água, o qual aloja duas células cilíndricas, que 

giram a 150 ± 15 rpm. Cada célula apresenta internamente uma palheta estacionária imersa na 

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

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

possibilita elevar e controlar a temperatura do banho, a partir da ambiente (27°C) até 82°C. 

Para realizar a homogeneização verteu-se a pasta geopolimérica para a célula do 

consistômetro atmosférico, até o nível apropriado (indicado por meio de um sulco ao redor da 

parte interna da célula), não ultrapassando o tempo de 1 minuto. Em seguida, o recipiente 

(célula) contendo a pasta juntamente com a palheta estacionária e o dial, foi colocado em um 

banho para homogeneização das mesmas. Neste trabalho as pastas foram homogeneizadas as 

temperaturas ambiente (27°C) e a 52°C a 150 ± 15 rpm, por 20 minutos. 

Após a homogeneização, o conjunto foi desmontado, retirou-se a palheta e agitou-se 

manualmente a pasta na célula, com o auxílio de uma espátula, por 5 segundos para assegurar 

sua uniformidade, antes de vertê-la para o recipiente do teste seguinte (reologia). 

As pastas destinadas à confecção de corpos de prova para ensaios de compressão e 

análises de caracterização dos produtos formados foram preparadas sem a posterior 

homogeneização, conforme descrito nos procedimentos API SPEC 10B (2000) e norma 

brasileira equivalente (NBR 9826, 1993). 

 

Figura 3.4 - Consistômetro atmosférico Chandler, modelo 1200. 
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3.4.4. Ensaios Reológicos 

 

Este ensaio tem por finalidade determinar as propriedades reológicas das pastas 

estudadas, através de um procedimento padronizado pela API, de forma a gerar resultados 

reprodutíveis para a indústria do petróleo. As leituras obtidas no viscosímetro rotacional são 

aplicadas ao modelo de fluido que o represente melhor, geralmente, modelo de potência ou 

modelo de Bingham. O equipamento utilizado na realização dos ensaios reológicos foi um 

viscosímetro rotativo de cilindros coaxiais Chandler, modelo 3500 (Figura 3.5). 

Depois de homogeneizadas por 20 minutos no consistômetro atmosférico, as pastas 

foram vertidas em um copo térmico e cisalhadas no viscosímetro aplicando-se várias taxas de 

velocidade, de acordo com a norma de ensaios reológicos definidas pela API. As leituras 

foram realizadas aplicando-se taxas de cisalhamento ascendestes e descendentes a intervalos 

de 10 segundos entre as leituras, mantendo-se a temperatura do ensaio constante (27°C e 

52°C). As taxas empregadas foram de 3, 6, 10, 20, 30, 60, 100, 200 e 300 rpm. 

Após registrar a leitura de 3 rpm, aumentou-se a velocidade do rotor para 300 rpm, 

mantendo-a por 1 minuto. Em seguida, o motor foi desligado e após 10 segundos, o mesmo 

foi novamente acionado a 3 rpm, registrando-se a deflexão máxima observada (Gi). Desligou-

se mais uma vez o motor por 10 minutos, no fim dos quais o motor foi religado, registrando-

se a deflexão máxima observada (Gf). As leituras de gel inicial (Gi) são um indicativo da 

dificuldade que um fluido apresenta para reiniciar o movimento depois de uma parada de 10 

segundos. Já o gel final (Gf) indica a dificuldade que um fluido apresenta em reiniciar o 

movimento depois de uma parada de 10 minutos (API SPEC 10B, 2000; NBR 9830, 1993). 

Ao final, com base nas leituras obtidas durante o ensaio, determinou-se os 

parâmetros geológicos aplicando o modelo matemático de Bingham, sendo este o modelo 

mais comumente usado para descrever as propriedades reológicas de pastas de cimento e 

adotado neste trabalho. Os parâmetros encontrados foram: Limite de Escoamento (LE) e 

Viscosidade Plástica (VP), o qual relaciona linearmente estes dois parâmetros, de acordo com 

a Equação (3.2). 

                     

� = �	 + ���                                                           (3.2) 
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Em que: 

      = Tensão de Cisalhamento; 

LE  = Limite de Escoamento; 

VP = Viscosidade Plástica; e 

 � = Taxa de Deformação.       

 

O ensaio de reologia é de muita importância, uma vez que, para as operações de 

cimentação de poços petrolíferos, as pastas cimentícias devem apresentar reologia adequada 

para que esta possa ser bombeada para grandes profundidades, onde as condições de 

temperatura e pressão quase sempre são elevadas.  

 

Figura 3.5 - Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais Chandler, modelo 3500. 

 

 

3.4.5. Determinação de Filtrado 

 

Um parâmetro de importância ímpar na formulação tanto de pastas de cimento 

quanto de pastas geopoliméricas é o teor de água livre. A determinação de filtrado foi 

realizada de acordo com a API SPEC 10B (2000). Para a realização deste ensaio as pastas 

foram preparadas e homogeneizadas conforme os itens 3.4.1 e 3.4.4, sendo feitas as 

temperaturas de 27°C e 52°C.  

O teste consiste em confinar certo volume de pasta na célula do filtro-prensa Fann 

HPHT Series 387 (Figura 3.6) em cuja base é colocada uma tela metálica com abertura de 44 

µm (325 mesh), para filtrar a pasta. Em seguida, a célula é posicionada na jaqueta aquecedora, 
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na temperatura desejada de teste. A pressão aplicada de 1000 psi, com nitrogênio (N2), faz 

com que o filtrado escoe pela tela metálica. O tempo padrão de pressurização do teste é de 30 

minutos, ou até a completa desidratação da pasta, registrando-se o período de tempo e 

encerrando-se o teste (API SPEC 10B, 2000).  

Para testes a 1000 psi e que o período de tempo final é de 30 minutos, a perda de 

fluido é calculada multiplicando-se o volume obtido por 2. Para os testes que apresentam 

desidratação de pasta em um período de tempo inferior a 30 minutos, extrapolou-se o volume 

de filtrado para um tempo igual a 30 minutos mediante a Equação 3.3: 

 

��� = (2	�	��	�	5,477)/�
�/�                               (3.3) 

 

Em que: 

Q30 = Perda de fluido estipulado a um tempo de 30 minutos, em cm3; 

Qt  = Volume de fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em cm3; 

t = Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 

 

Figura 3.6 – Filtro-prensa Fann HPHT Series 387. 
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3.4.6. Água Livre 

 

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

homogeneizada de acordo com os itens 3.4.1 e 3.4.4, de acordo com a API SPEC 10A (2000) 

e a NBR 9827 (1993).  

O ensaio de água livre visa determinar a quantidade de água que tenderá a migrar 

através da pasta. O teor de água livre é medido, após preparar e homogeneizar a pasta, 

deixando-a em repouso em proveta graduada de 250 ml por duas horas. O teor de água livre é 

limitado pela API em 3,5 ml, o que equivale a uma porcentagem de 1,4% de água, em relação 

ao peso do cimento (COSTA, 2004). 

Após a pasta ser preparada e homogeneizada, a mesma é novamente misturada por 

um período de 35 segundos a 12.000 rpm, no misturador, para só então ser vertida até o nível 

de 250 ml em uma proveta com tampa para evitar a evaporação. Em seguida, a proveta é 

assentada sobre uma superfície isenta de vibrações. Após 2 horas, o volume de água 

sobrenadante, desenvolvido na proveta, deve ser retirado, com auxílio de uma seringa e 

pesado em uma balança. 

O resultado é utilizado para calcular o teor de água (% AL), em percentual, de acordo 

com a Equação 3.4: 

 

%�� =
 !"

�#�$%	(&'(�')
	�	100                                  (3.4) 

 

3.4.7. Resistência à Compressão 

 

Os procedimentos para os ensaios que determinam a resistência à compressão são 

padronizados e foram seguidos de acordo com a API SPEC 10B (2000). As pastas 

geopoliméricas foram preparadas conforme o item 3.4.1. Após a mistura dos componentes, 

verteu-se a pasta nos moldes em duas camadas com alturas aproximadamente iguais, de forma 

a preencher todos os compartimentos do molde. Imediatamente após verter a primeira 

camada, homogeneizou-se a pasta geopolimérica com o auxílio de um bastão de vidro, 

aplicando de maneira uniforme, movimentos circulares, no intuito de eliminar a presença de 

bolhas de ar na pasta. Misturou-se no próprio copo do misturador, com o auxílio de uma 

espátula, o restante de pasta necessário para formar a segunda camada, de modo a evitar a 

segregação. Após a segunda mistura, encheu-se o molde até a marca determinada do mesmo, 
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aplicando-se novamente de maneira uniforme, movimentos circulares para homogeneização e 

eliminação de bolhas de ar.  

As pastas geopoliméricas frescas foram moldadas em moldes cúbicos de 50 mm de 

aresta. Foram utilizados três corpos de prova para cada determinação de resistência à 

compressão. As pastas foram curadas por 24 horas, 48 horas e 7 dias, à temperatura de 38°C. 

Após a cura em um banho termostático, os corpos de prova foram enxutos e medidos com um 

paquímetro digital para avaliar possíveis rebaixamentos, não ultrapassando cinco minutos 

nessa operação (NBR 9828, 1993). 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados em uma máquina de ensaios 

universal Shimadzu, série Autograph AG-I (Figura 3.7). Neste trabalho, os ensaios de 

resistência à compressão foram realizados à temperatura ambiente (27°C).  

 

Figura 3.7 – Máquina de ensaios universais Shimadzu. 

 

 

3.4.8. Tempo de Espessamento 

 

O teste de espessamento ou de consistometria tem o objetivo de determinar o tempo 

em que uma pasta permanece bombeável sob as condições simuladas de pressão e temperatura 

do poço. O equipamento utilizado para este teste é o consistômetro pressurizado, instrumento 

capaz de expor a pasta a temperaturas de até 204°C e pressões de até 25000 psi (175 MPa). 
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Neste trabalho, o equipamento utilizado para estas determinações foi um consistômetro 

pressurizado Chandler, modelo 8240 (Figura 3.8). 

Após a preparação da pasta no misturador (item 3.4), a mesma foi vertida em uma 

célula cilíndrica, onde também foi colocado um conjunto eixo-palheta. Depois de fechada, a 

célula foi colocada sobre a mesa rotativa dentro da câmara de pressão. Após a colocação do 

termopar e do completo preenchimento da câmara com óleo, iniciou-se a pressurização e o 

aquecimento do sistema conforme as condições de teste pré-determinados. Os testes foram 

realizados até se atingir uma pressão de 5000 psi (34,5 MPa) e uma temperatura de 125 ºF 

(52ºC), por um período de 28 minutos. Estes parâmetros foram mantidos constantes até o final 

do ensaio, ou seja, até a pasta de cimento atingir uma consistência de 100 Uc (API SPEC 

10A, 2000; NBR 9829, 1993). 

A resistência oferecida pelas palhetas ao movimento da pasta é convertida em 

unidades Bearden. A unidade Bearden (Bc) ou unidade de consistência (Uc) é uma medida 

adimensional da bombeabilidade ou consistência da pasta.  O teste é concluído quando a 

consistência atinge 100Uc, sendo o tempo correspondente, denominado de tempo de 

espessamento. O tempo correspondente a 50 Uc é denominado de tempo de bombeabilidade 

da pasta. 

 

Figura 3.8 - Consistômetro pressurizado Chandler, modelo 8240. 
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3.4.9. Difração de Raios-X das Pastas Geopoliméricas 

 

As análises de difração de Raios-X feitas nas pastas geopoliméricas teve como 

principal objetivo, caracterizar possíveis mudanças estruturais com a adição de diatomita na 

composição das pastas. O equipamento utilizado nas análises das pastas foi o mesmo descrito 

no item 3.2.2. 

 

3.4.10. Análise Térmica (TG) 

 

A análise termogravimétrica consiste em medir constantemente o peso da amostra 

enquanto é aquecida em uma taxa constante em um forno. Quando uma substância é aquecida, 

ela sofre uma série de transformações, algumas das quais resultam em uma mudança de massa 

(TODOR, 1976). 

A análise térmica de TG foi realizada com o objetivo de avaliar e estudar tanto a 

perda de massa quanto a desidratação de materiais, bem como sua estabilidade térmica, 

analisando-se as pastas geopoliméricas com e sem a adição de diatomita. O equipamento 

utilizado foi uma termobalança TGA, modelo Q500. O intervalo de temperatura utilizado foi 

de 30°C até 900°C. A taxa de aquecimento e a vazão do fluxo utilizadas foram de 10°C min-1 

e 100 ml min-1, respectivamente. Para a realização da análise térmica, foi usado cerca de 3 mg 

de cada amostra, utilizando-se de atmosfera inerte de N2. 

 

3.4.11. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O estudo da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura foi realizado em 

um microscópio Philips, modelo XL-30-ESEM, operando a 20 kV e utilizando detector de 

elétrons secundários em módulo a vácuo. As amostras de cimento geopolimérico foram 

preparadas a partir dos corpos de prova ensaiados no ensaio de resistência à compressão e 

consistiu na deposição de fragmentos do centro dos corpos de prova. Para a análise no MEV, 

as amostras foram presas a um suporte com auxílio de uma fita de carbono e a superfície de 

fratura foi submetida a um revestimento com ouro. As amostras foram submetidas a um 

exame de sua microestrutura, com o objetivo de detectar possíveis defeitos no processo de 

cura das pastas, como a presença de bolhas, presença de microfissuras, distribuição do aditivo 

na matriz geopolimérica, bem como, mudanças morfológicas das pastas com a adição de 
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diatomita na sua composição. Além da caracterização morfológica das pastas geopoliméricas, 

também foram caracterizados o precursor geopolimérico (metacaulim) e o aditivo (diatomita). 
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4.  Resultados e Discussão 
 

Este capítulo foi dividido em duas subseções, em que serão apresentados os 

resultados dos ensaios obtidos nas etapas metodológicas, além das discussões dos mesmos. A 

primeira subseção apresenta os resultados das análises químicas e físicas dos materiais de 

partida, através da determinação de massa específica, análise granulométrica e composição 

química. A segunda subseção abrange os ensaios realizados nas pastas geopoliméricas, 

através da caracterização das mesmas por reologia, filtrado, espessamento, água livre, 

densidade, difração de raios-X, comportamento térmico, além da caracterização 

microestrutural por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O comportamento mecânico 

das pastas foi avaliado pela resistência à compressão. 

 

4.1. Análise Química e Física dos Materiais 

4.1.1. Fluorescência de Raios-X 

 

As análises químicas dos materiais utilizados na preparação das pastas 

geopoliméricas, foram obtidas por fluorescência de raios-X, e estão descritas na Tabela 4.1, 

assim como, as razões de SiO2/Al2O3 para o metacaulim e para a diatomita.   

O metacaulim comercial é o precursor e fornecedor de aluminosilicatos (Al2O3 e 

SiO2), necessários para a reação de geopolimerização. Constatou-se que o mesmo possui 

92,94% destes dois óxidos, apresentando elevados teores de SiO2 e Al2O3, principal requisito 

para um material ser considerado bom precursor na geopolimerização. Já a diatomita, 

utilizada como aditivo, apresenta um teor de aluminosilicatos maior que a do metacaulim, 

com 95,63%, tendo uma alta concentração de sílica (84,61%), porém, baixa concentração de 

alumina (11,02%), se comparada ao metacaulim.  

As amostras analisadas de metacaulim e de diatomita indicam que ambas as amostra 

possuem na sua maioria silício e alumina, com a diatomita possuindo quase o dobro de silício 

se comparado ao metacaulim (Tabela 4.1).  

No que diz respeito a razão molar SiO2/Al 2O3, observamos que, os teores de sílica e 

alumina tanto do metacaulim, quanto da diatomita, satisfazem às condições estabelecidas 

como mínimas para precursores com potencial de ativação geopolimérica, evidenciados pela 

relação molar Si/Al maiores do que 1. O maior valor dessa razão, ou menor quantidade de 
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alumina, apresentada pela diatomita em relação à caulinita (Tabela 4.1), indica que o 

componente mineral principal não é caulinita (Al2Si2O5(OH)4). Dessa forma, o geopolímero 

com diatomita pode apresentar um comportamento diferente perante a ativação alcalina, como 

diferentes estruturas e resistência mecânica, em relação ao geopolímero à base de metacaulim. 

Segundo Davidovits (1994) essas relações influenciam a formação da estrutura em 

geopolímeros. Vale salientar, ainda, que quanto maior o teor de alumina numa amostra, maior 

será a necessidade de sílica adicional para manter constante a razão molar SiO2/Al 2O3 nas 

formulações.   

 

Tabela 4.1 – Composição química dos materiais utilizados na preparação das pastas. 

Componentes Metacaulim [%] Diatomita [%] 

SiO2 48,74 84,61 

Al 2O3 44,20 11,02 

Fe2O3 2,28 1,41 

K2O 1,94 0,10 

SO3 1,38 2,49 

TiO 2 1,37 - 

CaO - 0,24 

SiO2/Al 2O3 1,10 7,68 

 

 

4.1.2. Difração de Raios-X dos Materiais 

 

As análises de difração de raios-X do metacaulim e da diatomita foram realizadas 

com o objetivo de identificar as fases cristalinas e amorfas destes materiais. Nas Figuras 4.1 e 

4.2 são mostrados os difratogramas de raios-X do metacaulim e da diatomita, 

respectivamente, utilizados nas pastas geopoliméricas. 

No caso do metacaulim, a presença da fase amorfa é importantíssima, pois para que a 

reação de geopolimerização ocorra é necessário que o metacaulim tenha um caráter amorfo. A 

Figura 4.1 apresenta o difratograma de raios-X do metacaulim, onde se pode observar que o 

mesmo apresenta elevado caráter amorfo, o que favorece a reação de geopolimerização. 

Porém, ainda foi possível a identificação da fase caulinita (Al2Si2O5(OH)4), com picos em: 2 

Theta = 12,2964º; 19,7870º; 24,8660º e 26,5925º, mostrando que a transformação de caulinita 
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em metacaulinita não se deu por completo. A mesma base de dados proveniente do ICSD foi 

utilizada para a identificação desta fase, sendo (01-075-1593) o código da carta encontrada 

referente a caulinita. 

A diatomita também apresenta caráter amorfo, com picos de quartzo (SiO2), assim 

como a presença de picos menos significativos de caulinita, além de uma barriga 

correspondente ao material amorfo presente na amostra, característico da diatomita que é 

considerada uma sílica amorfa.   

 

Figura 4.1 - Difratograma de raios-X do metacaulim, onde: C = Caulinita. 
 

 

Figura 4.2 - Difratograma de raios-X da diatomita, onde: C = Caulinita e Q = Quartzo. 
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4.1.3. Titulação do Silicato de Potássio 

 

O teste de titulação foi realizado com o silicato de potássio, com o objetivo de 

quantificar os seus componentes químicos: óxido de potássio (K2O) e óxido de silício (SiO2). 

O silicato de potássio além de participar da ativação alcalina do precursor geopolimérico, 

contribui com um teor significativo de sílica extra para a reação. O silicato de potássio 

utilizado possui um pH alcalino em torno de 12, teor de 38,35% de aluminosilicatos e 62,14% 

de água. Assim como a composição química do metacaulim e da diatomita, a composição do 

silicato de potássio, obtida por titulação, também foi utilizada nos cálculos das pastas 

geopoliméricas. Na tabela 4.2 estão os resultados da titulação do silicato de potássio, em que 

os mesmos foram obtidos da média de três ensaios repetidos. 

 

Tabela 4.2 – Composição química dos componentes do silicato de potássio. 

Componentes [%] 

SiO2 26,18 

K2O 12,17 

Umidade 62,14 

 

4.1.4. Análise Granulométrica 

 

As distribuições granulométricas das partículas de metacaulim e da diatomita são 

mostradas nas Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente. 

Comparando-se o metacaulim com a diatomita utilizados na preparação das pastas 

geopoliméricas, observa-se que as granulometrias são próximas.  

A distribuição dos tamanhos das partículas de metacaulim mostram que 10% das 

partículas possuem diâmetros inferiores a 1 µm, 50% das partículas possuem diâmetros 

inferiores a  7 µm, 90% das partículas possuem diâmetros inferiores a 17 µm, e diâmetro 

médio das partículas de 8 µm. Já a distribuição dos tamanhos das partículas de diatomita 

mostram que 10% das partículas possuem diâmetros inferiores a 3 µm, 50% das partículas 

possuem diâmetros inferiores a 12 µm, 90% das partículas possuem diâmetros inferiores a 29 

µm, e diâmetro médio das partículas de 14 µm. Informações estas que mostram que os 

materiais são bastante finos, garantindo uma boa superfície de contato para o meio reacional, 

participando assim mais ativamente da reação.  
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Figura 4.3 – Distribuição do tamanho das partículas da amostra de metacaulim.

 
 

Figura 4.4 – Distribuição do tamanho das partículas da amostra de diatomita. 

 
 

4.1.5. Massa Específica dos Materiais 

 

Para encontrar a massa correspondente de metacaulim e diatomita foi fundamental a 

determinação da massa específica de cada um desses componentes. As massas específicas do 

metacaulim e da diatomita, medidas pelo ensaio de  frasco de “Le Chatelier”, foram de 2,52 

g/cm3 e 2,20 g/cm3, respectivamente.  
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4.1.6. Microscopia Eletrônica de Varredura dos Materiais

 

As microscopias do metacaulim e da diatomita são mostradas nas Figuras 4.5 e 4.6, 

respectivamente e, evidenciam a distribuição dos grãos sólidos. O metacaulim apresenta grãos 

com geometria pouco regular. Já no aspecto morfológico da diatomita, ob

frústulas diatomáceas intactas possuem 

poros circulares e elípticos, 

 

Figura 4.5 

Figura 4.6 – Detalhe do formato 
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Figura 4.5 – Detalhe do metacaulim, obtido por MEV
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4.2. Ensaios das Pastas Geopoliméricas 

4.2.1. Massa Específica das Pastas 

 

Uma das considerações importantes no projeto de pastas para poços de petróleo é a 

massa específica. Pastas de massa específica inadequadas podem criar zonas de perda de 

circulação, que são causadas pela formação de espaços vazios em rochas subjacentes durante 

operações de perfuração. Tais espaços indesejáveis e fraturas são formados por pressões 

hidrostáticas significativas necessárias para bombear pastas de cimento muito densas. Para 

resolver este problema, são necessárias pastas de baixa densidade (SUGAMA, 1996). 

Os valores de massa específica das pastas foram obtidos para se verificar o 

comportamento das mesmas com a adição de diatomita. Tanto as massas específicas da 

solução de silicato de potássio quanto as das pastas geopoliméricas foram medidas na balança 

de lama. A massa específica da solução de silicato de potássio foi de 1,37 g/cm3. Já as massas 

específicas das pastas geopoliméricas, para as diferentes concentrações de diatomita, são 

mostradas na Tabela 4.3.  

De acordo com os resultados obtidos, não se verificou variações consideráveis nos 

valores de massa específica das pastas, o que significa que a adição de diatomita não tem 

grande interferência na propriedade física (massa específica) das mesmas. A massa específica 

das pastas, com a adição de diatomita, oscilou entre 1,68 g/cm3 e 1,70 g/cm3. O motivo para 

este leve aumento na massa específica das pastas, foi devido ao aumento da concentração de 

partículas dispersas, com a adição de diatomita, além do preenchimento dos poros da 

diatomita com água proveniente do silicato de potássio. Se comparado com a massa específica 

de pastas destinadas à cimentação de poços petrolíferos CPP – classe G e CPP – classe 

especial que é de 1,90 g/cm3 (NBR 9831, 2006), todas as pastas com e sem adição de 

diatomita ficaram com valores de massa específica abaixo desta. 

 

Tabela 4.3 – Massa específica das pastas geopoliméricas. 

Concentração de 
Diatomita [%]  

Massa específica da 
Pasta [g/cm3] 

Massa específica da 
Pasta [lb/Gal] 

0,0 1,67 13,90 

0,5 1,68 14,00 

1,0 1,69 14,10 

1,5 1,70 14,20 
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4.2.2. Reologia  

 

Neste trabalho procurou-se incorporar a maior quantidade possível de diatomita sem 

comprometer a reologia da pasta fluida. Os parâmetros reológicos de viscosidade plástica, 

limite de escoamento, gel inicial e gel final obtidos às temperaturas de 27°C e 52°C, em 

função da concentração de diatomita, estão apresentados na Tabela 4.4. Para facilitar a 

análise comparativa dos resultados, os dados da Tabela 4.4 estão apresentados graficamente 

nas Figuras 4.7 a 4.10.  

 

Tabela 4.4 - Dados dos parâmetros reológicos das pastas geopoliméricas, com adição de 

diatomita, nos ensaios realizados a 27°C e 52°C. 

Concentração 
de Diatomita 

[%] 

Temperatura 
[°C] 

Viscosidade 
Plástica [cP] 

Limite de 
Escoamento 
[lbf/100pé2] 

Gel Inicial 
[lbf/100pé2] 

Gel Final 
[lbf/100pé2] 

0,0 
27 145,76 2,50 2 10 

52 66,21 2,58 1 15 

0,5 
27 156,10 2,37 3 12 

52 92,84 2,62 2 17 

1,0 
27 208,35 3,09 3 15 

52 124,77 3,26 3 18 

1,5 
27 243,77 4,16 4 20 

52 162,92 4,14 4 25 

 

A viscosidade plástica (VP) representa a contribuição para a viscosidade de um 

fluido sob condições de fluxo dinâmico. Geralmente, a viscosidade plástica está relacionada 

ao tamanho, forma e número de partículas do fluido em movimento e é dada em Pa.s ou em 

centipoise (cP). A viscosidade plástica é a resistência do fluido ao escoamento, que também 

pode ser entendido como o atrito entre as partículas dispersas e as moléculas do líquido 

(MACHADO, 2002).  
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Na Figura 4.7, observou-se uma tendência à maior viscosidade com o aumento do 

percentual de diatomita adicionado, nas duas temperaturas analisadas (27°C e 52°C), com os 

valores seguindo uma linearidade, chegando a viscosidades maiores que o da pasta à base de 

metacaulim. Levando em consideração a razão sólido/líquido, sendo os sólidos, o metacaulim 

e a diatomita, e o líquido, a solução alcalina (silicato de potássio + hidróxido de potássio), 

pode-se observar que a viscosidade plástica também acompanha esta razão. Fato este, que 

pode ser observado na Tabela 4.5. Todas as pastas apresentaram viscosidade plástica acima 

dos limites de aplicação em poços de petróleo, que é de 55 cP. 

Observa-se também que o aumento de temperatura induziu uma diminuição média 

em torno de 61% nos valores de viscosidade plástica, para as pastas com adição de diatomita, 

indicando que as moléculas ainda apresentam muita mobilidade. A temperatura ambiente 

(27°C) os valores de viscosidade são maiores do que os resultados obtidos a (52°C). A maior 

viscosidade plástica foi observada com a adição de 1,5% de diatomita, na temperatura de 

27°C (243,77cP), indicando provavelmente, o efeito da absorção de água pela diatomita, o 

que leva a uma pasta mais viscosa. É conhecido ainda que à medida que a concentração de 

partículas dispersa aumenta, a viscosidade plástica também aumenta (MACHADO, 2002).  

 

Figura 4.7 - Viscosidade plástica em função da concentração de diatomita, nas temperaturas 

ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 
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Tabela 4.5 – Razão sólido/líquido.  

Concentração de 
Diatomita [%]  

Razão 
 sólido/líquido 

0,0 0,48 

0,5 0,49 

1,0 0,51 

1,5 0,53 

 

Já o limite de escoamento (LE), dado em Pa ou em lbf/100ft2, é um parâmetro 

independente do tempo, relacionado às forças de interação entre partículas de cimento 

dispersas, e representa a força requerida para iniciar o fluxo (MACHADO, 2002). Ainda 

segundo Machado, o limite de escoamento aumenta quando as forças entre as partículas 

aumentam, isto é, o aumento do potencial iônico, causando um aumento das forças 

eletrostáticas de interação entre as partículas dispersas. 

Com relação a este parâmetro (Figura 4.8), observou-se que a concentração de 

diatomita interferiu no limite de escoamento. Foi observado que tanto na temperatura 

ambiente (27°C) quanto na temperatura aquecida (52°C) as pastas apresentam um 

comportamento linear, aumentando o valor do limite de escoamento à medida que aumenta a 

concentração de diatomita, a partir da concentração de 0,5%. No que diz respeito a pasta com 

1,5% de diatomita, verificou-se que independente da temperatura, o limite de escoamento 

permaneceu praticamente o mesmo. Apesar do aumento do limite de escoamento em função 

da temperatura e da concentração de diatomita, todas as pastas apresentaram limite de 

escoamento inferior ao mínimo estabelecido por norma (30 lbf/100pé2 a 70 lbf/100pé2). 
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Figura 4.8 - Limite de escoamento em função da concentração de diatomita, nas temperaturas 

ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 
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inicial. Como o tempo de repouso para a determinação do gel inicial é curto (10 segundos), 

não houve interação significativa entre os componentes das pastas geopoliméricas para 

promover valores maiores de gel inicial.  

No gel inicial foi observado que o mesmo aumenta com a adição de diatomita, tanto 

na temperatura ambiente (27°C) quanto na temperatura aquecida (52°C). A ocorrência de um 

aumento linear do gel inicial na temperatura de 52°C foi observada, não ocorrendo o mesmo a 

27°C, em que o gel inicial tende a se manter constante nas concentrações de 0,5% e 1,0% de 

diatomita, em que o gel inicial foi o mesmo (3 lbf/100pé2).  

Com relação ao gel final, observa-se que os valores a 27°C e a 52°C tendem a um 

aumento linear, devido ao aumento da concentração de diatomita, com os valores à 

temperatura ambiente sendo menores do que na temperatura aquecida. Para os ensaios 

realizados nas duas temperaturas estudadas, a ocorrência do aumento nos valores de força gel 

final ocorreu devido ao aumento da temperatura e da concentração de diatomita, 

influenciando na velocidade da reação que favorece o menor tempo de repouso da pasta e, 

0

1

2

3

4

5

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

27ºC

52ºC

Concentração de Diatomita (%)

Li
m

ite
 d

e 
E

sc
oa

m
en

to
 (

lb
f/1

00
pé2

)



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                                                                                                 92 

consequentemente, o menor  tempo de pega. Como a diatomita apresenta efeito acelerador de 

pega, principalmente na temperatura aquecida, as pastas se mantêm por menos tempo fluidas, 

como demonstrado através da força gel final. 

Diante dos resultados obtidos de gel inicial e gel final, todas as pastas apresentaram 

forças géis dentro dos limites estabelecidos por norma para poços de petróleo. 

 

Figura 4.9 - Gel inicial em função da concentração de diatomita, nas temperaturas ambiente 

(27°C) e aquecida (52°C). 

 

 

Figura 4.10 - Gel final em função da concentração de diatomita, nas temperaturas ambiente 

(27°C) e aquecida (52°C). 
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De um modo geral, o aumento da concentração de diatomita foi acompanhada por 

um aumento nos parâmetros reológicos das pastas geopoliméricas. O maior valor de força gel 

reflete em uma maior velocidade de geopolimerização. Diante dos resultados obtidos da 

reologia das pastas constatou-se que o principal fator limitante da concentração de diatomita 

nas pastas geopoliméricas é o efeito desta sobre a reologia da pasta fluida. Do ponto de vista 

reológico, a melhor formulação com adição de diatomita foi a de 0,5%, devido ao menor valor 

de viscosidade plástica, limite de escoamento e força gel, tanto na temperatura ambiente 

(27°C) quanto na aquecida (52°C).  

Diante destes resultados, as pastas com altos parâmetros reológicos, como a 

viscosidade plástica, podem ser corrigidas com dispersantes ou através de um maior fator de 

água (H2O/K2O), a fim de produzir pastas menos viscosas, reduzindo assim, os parâmetros 

reológicos e até mesmo aumentar a margem para uma maior adição de diatomita. 

 

4.2.3. Filtrado 

 

Quando uma pasta de cimento é disposta em uma formação permeável sob pressão, 

um processo de filtração ocorre, onde a fase aquosa da pasta flui para dentro da formação. Tal 

processo é comumente conhecido como perda de fluido. Se a perda de fluido não é 

controlada, muitas consequências sérias podem ocorrer, que podem conduzir a uma falha de 

operação, pois a medida que o volume da fase aquosa diminui, a densidade da pasta aumenta 

e dessa forma, a performance da pasta (reologia, tempo de espessamento, etc.) divergirá do 

projeto original. Se o fluido suficiente é perdido para a formação, a pasta não pode ser 

bombeada (PAIVA, 2003).  

O filtrado API permite estimar a perda de fluido da pasta para uma zona permeável, 

com formação de reboco. Um alto valor indica que a pasta poderá desidratar prematuramente, 

gerando uma camada de propriedades indesejadas na interface pasta-formação. Ao perder 

fluido, a pasta também contamina e gera dano a formações produtoras. Diante do exposto, o 

controle de filtrado em pastas para cimentação de poços de petróleo é de extrema importância.  

Os resultados obtidos do controle de filtrado das pastas nas temperaturas estudadas 

(27°C e 52°C), em função do teor de diatomita, estão apresentados na Tabela 4.6. Um 

comparativo destes resultados é apresentado graficamente na Figuras 4.11.  
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Tabela 4.6 – Filtrado das pastas geopoliméricas, com adição de diatomita, nos ensaios 

realizados a 27°C e 52°C. 

Concentração de 
Diatomita [%] 

Temperatura  
[°C] 

Filtrado  
[ml/30 min] 

0,0 
27 100 

52 126 

0,5 
27 98 

52 118 

1,0 
27 84 

52 90 

1,5 
27 70 

52 74 

 
 

Observou-se que independente da temperatura do ensaio, ao se adicionar diatomita o 

volume de filtrado é reduzido de forma linear. Essa redução de volume de filtrado se deu 

devido a grande capacidade de absorção que a diatomita tem, devido à porosidade que este 

material apresenta, acarretando assim, na retenção de água da pasta. Como uma esponja 

rígida, a diatomita reduz o volume de filtrado por efeito físico e químico, através do aumento 

das camadas filtrantes deste material.  

Se compararmos a pasta à base de metacaulim com a de 1,5% de diatomita veremos 

que a redução no volume de filtrado chegou a 30% e 42%, respectivamente nas temperaturas 

de 27°C e 52°C. A redução no volume de filtrado à medida que se adiciona diatomita, 

também pode ser justificada pela aproximação das cadeias geopoliméricas, o que reflete em 

uma melhor formação do reboco e consequentemente, em uma diminuição nos valores de 

volume de filtrado das pastas. Diante dos resultados do ensaio de filtrado, observamos que a 

diatomita atuou como controlador de filtrado, uma vez que, a mesma reduziu a desidratação 

prematura de todas as pastas estudadas se comparadas ao da pasta pura. 
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Figura 4.11 - Volume de filtrado em função da concentração de diatomita, nas temperaturas 

ambiente (27°C) e aquecida (52°C). 

 

 

4.2.4. Água Livre 
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estáticas, permitindo prever a tendência à segregação e decantação de sólidos. No caso de 

poços inclinados, uma camada de água livre pode gerar canais que comprometam o 

isolamento de zonas. Portanto, em zonas cujo isolamento é crítico, deseja-se a ausência de 

água livre. Em se tratando de geopolímero, o mesmo tem como característica o volume de 

água livre igual a zero, e a adição de diatomita não modificou essa característica. 

 

4.2.5. Comportamento das Pastas Geopoliméricas Curadas ao Ar 

 

Amostras da pasta à base de metacaulim e das pastas com adição de diatomita foram 

colocadas para serem curadas ao ar, no intuito de observarmos o comportamento e o aspecto 

das mesmas, perante este meio, diferentemente das pastas curadas em banho termostático 

feitas neste trabalho. Com a sobra de parte das pastas, provenientes dos ensaios reológicos, 

depositou-se as mesmas em copos descartáveis no intuito de observarmos o comportamento e 

o aspecto destas após 24 horas de cura.  

A Figura 4.12 mostra um comparativo do comportamento das pastas curadas ao ar, 

iniciada horas após a ativação, em que observamos a ocorrência de retração das mesmas. 

Comparando-se a pasta à base de metacaulim com as pastas com adição de diatomita, 
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observou-se que a adição desta diminui a retração e, consequentemente, ajuda a inibir a

formação de microfissuras durante a geopolimerização. Quanto maior 

diatomita, menor a retração e formação de 

geopolimérica com concentração de 1,5% de diatomita foi a que menos sofreu retração, não 

ocorrendo a formação de fissuras. Ao contrário desta, a pasta à base de metacaulim foi

sofreu maior retração, apresentando maior quantidade de 

(1998), esta retração está associada 

com o meio envolvente. 

Com base nestas observações e considerações po

reduz a retração e formação de 

importantíssimo, uma vez que não havendo formação de 

características mecânicas dos geopolímeros sejam co

apud Anjos (2009), os aditivos minerais em compósitos cimentícios promovem melhorias no 

desempenho das pastas fluidas quanto à diminuição da exsudação e diminuição do calor de 

hidratação, o que resulta numa diminuição da 

propriedades de durabilidade quanto ao ataque por sulfatos e penetração de íons cloretos, 

devido ao refinamento da rede porosa das pastas de cimento, proporcionada pelo 

preenchimento do espaço entre as partícula

Diante do exposto, a u

retração e a microfissuração destas

sólida, permitindo distribuir melhor 

aumentando em consequência a coesão e a resistência mecânica do produto final. 

 

Figura 4.12 – Comparativo do comportamento das pastas curadas ao ar, com concentrações de 
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se que a adição desta diminui a retração e, consequentemente, ajuda a inibir a

fissuras durante a geopolimerização. Quanto maior 

menor a retração e formação de microfissuras durante a geopolimerização. A pasta 

geopolimérica com concentração de 1,5% de diatomita foi a que menos sofreu retração, não 

ocorrendo a formação de fissuras. Ao contrário desta, a pasta à base de metacaulim foi

ação, apresentando maior quantidade de microfissuras. Segundo 

sta retração está associada à perda da água de hidratação, devido as trocas de água 

Com base nestas observações e considerações podemos constatar que a diatomita 

reduz a retração e formação de microfissuras durante a geopolimerização, fato este 

importantíssimo, uma vez que não havendo formação de microfissuras, podemos evitar que as 

características mecânicas dos geopolímeros sejam comprometidas. Segundo 

aditivos minerais em compósitos cimentícios promovem melhorias no 

desempenho das pastas fluidas quanto à diminuição da exsudação e diminuição do calor de 

hidratação, o que resulta numa diminuição da fissuração por retração, além de melhorar as 

propriedades de durabilidade quanto ao ataque por sulfatos e penetração de íons cloretos, 

devido ao refinamento da rede porosa das pastas de cimento, proporcionada pelo 

preenchimento do espaço entre as partículas de cimento pelo aditivo mineral

Diante do exposto, a utilização de diatomita em pastas geopoliméricas 

fissuração destas, uma vez que a estrutura do geopolímero se torna mais 

indo distribuir melhor parte das tensões devidas à contração volumétrica, 

aumentando em consequência a coesão e a resistência mecânica do produto final. 

Comparativo do comportamento das pastas curadas ao ar, com concentrações de 
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fissuras durante a geopolimerização, fato este 
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mprometidas. Segundo Aitcin (2000) 
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aumentando em consequência a coesão e a resistência mecânica do produto final.   
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4.2.6. Resistência à Compressão 

 

O estudo das propriedades mecânicas das pastas geopoliméricas, após a cura, foi 

realizado para avaliar a influência das concentrações de diatomita na resistência à compressão 

das pastas geopoliméricas. As medidas de resistências à compressão fornecem informações 

sobre a capacidade da bainha cimentante para suportar o revestimento e manter a perfeita 

adesão com as formações adjacentes. Além disso, o teste de resistência à compressão é 

realizado como indicativo do desempenho mecânico do cimento no poço (MARINHO, 2004).  

Os resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão com os valores médios 

e os respectivos desvios padrão calculados são mostrados na Tabela 4.7. Os mesmos 

resultados estão apresentados graficamente nas Figuras 4.13 a 4.16.  

 

Tabela 4.7 – Resistência à compressão das pastas geopoliméricas em MPa. 

Concentração  
de Diatomita 

Tempo de Cura 

24 horas 48 horas 7 dias 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

0,0% 1,29 0,07 6,28 0,45 18,31 2,18 

0,5% 3,51 0,67 9,01 0,81 21,34 1,88 

1,0% 6,16 0,12 13,98 1,62 24,46 2,84 

1,5% 13,68 0,67 22,42 3,88 30,64 4,08 

 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão realizados neste trabalho 

revelam que a adição de diatomita em pastas geopoliméricas resultam em aumentos 

significativos nos valores de resistência à compressão, em relação à pasta a base de 

metacaulim e independente do tempo de cura. O tempo de cura foi um fator que influenciou 

significativamente a resistência à compressão das pastas. De modo geral, o avanço do tempo 

de cura contribuiu positivamente para o aumento significativo da resistência, devido à 

ocorrência simultânea das reações químicas com as reações de geossíntese ao longo do tempo. 

Nas Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 estão apresentados os resultados das resistências à 

compressão das pastas geopoliméricas curadas a 24 horas, 48 horas e 7 dias, respectivamente. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão                                                                                                 98 

Já na Figura 4.16 é mostrado um resumo dos valores das resistências à compressão, em 

função do tempo de cura, para todas as pastas geopoliméricas.  

Através da leitura dos gráficos observa-se uma tendência crescente nos valores de 

resistência à compressão à medida que se aumenta o tempo de cura das pastas. O aumento da 

concentração de diatomita também leva a um aumento da resistência à compressão, fato esse 

que pode ser observado nas pastas curadas a 24 horas, se confirmando com as pastas curadas 

após 48 horas e 7 dias. Todas as pastas geopoliméricas com adição de diatomita produziram 

geopolímeros com resistências mecânicas superiores a dos geopolímeros à base de 

metacaulim. 

Observou-se também uma maior uniformidade dos resultados das pastas curadas a 24 

horas, refletida em um menor desvio padrão, se comparada as pastas curadas a 48 horas e 7 

dias. O desvio padrão das resistências aumenta com o tempo de cura e com o aumento no 

percentual de adição de diatomita, retratando assim, a sensibilidade do geopolímero ao 

processo de cura.  

Os valores de resistência à compressão mais altos, em relação às pastas a base de 

metacaulim, aconteceram com 1,5% de diatomita, para todos os tempos de cura estudados. A 

adição de 1,5% de diatomita, curada a 7 dias, aumentou em 67% a resistência à compressão 

em relação ao geopolímero à base de metacaulim, chegando a uma resistência de 30,64 MPa, 

sendo este o maior valor obtido para o geopolímero. Ainda considerando as pastas com 1,5% 

de diatomita, observamos que os aumentos da resistência à compressão das pastas curadas a 

48 horas e a 7 dias, em relação à pasta curada a 24 horas, chegaram a 64% e 124 %, 

respectivamente. A esse aumento na resistência, podemos associá-lo a área superficial e a 

inércia química da diatomita. A diatomita é um mineral leve, de baixa massa específica com 

estrutura porosa, a qual lhe confere uma elevada área superficial específica. Além disso, 

possui baixa condutividade térmica, alta abrasividade e inércia em contato com líquidos e 

gases químicos (SOUZA, 2003; FRANÇA, et al., 2001; BRITTO, et al. 2007; MELLO & 

PAWLOWSKY, 2002; PIMENTEL & PACCOLA, 2007; SILVA et al. 2009]. 

Foi devido à elevada área superficial e, principalmente à grande inércia química da 

diatomita, que levaram ao aumento nos valores de resistência à compressão, devido a maior 

reatividade da diatomita com a solução ativadora (silicato de potássio + hidróxido de 

potássio), pois a mesma possui grande quantidade de sílica reativa. Esse comportamento 

indica que o aumento da resistência com a adição de diatomita está relacionado com o efeito 

da solução ativadora alcalina na estrutura da diatomita, que conduz à formação do gel 

aluminossilicato alcalino com cadeias poliméricas extensas. Isso ocorre porque o ativador 
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promove a “quebra” de ligações Si-O-Si e Al-O-Al (fonte aluminossilicato), havendo 

posteriormente a reorganização dessas ligações, (amostras ativadas) as quais promoverão a 

formação do gel. A presença do aluminossilicato, com grande quantidade de sílica reativa 

presente na diatomita é responsável pelo desempenho mecânico do novo material, onde foi 

possível alcançar resistências maiores do que as pastas à base de metacaulim, chegando a 

ganhos de resistência de até 67%.  

O menor valor de resistência à compressão das pastas à base de metacaulim foi de 

1,29 MPa, enquanto que nas pastas com adição de diatomita foi de 3,51 MPa (para 0,5% 

diatomita), ambas curadas por 24 horas. Estas pastas nos levam a crer que, para este tempo de 

cura, as mesmas necessitam de um tempo maior para que ocorra a cura, levando a um pouco 

de retardo no tempo necessário para realizar a medida de compressão.  

É necessário levar em consideração a ativação térmica das fontes sólidas de SiO2 e 

Al 2O3 para produzir geopolímeros com aplicações diferentes (VAN JAARSVELD, 2002). A 

resistência à compressão das pastas aumentou com o tempo de cura e com o aumento da 

concentração de diatomita, alcançando níveis satisfatórios para utilização em cimentação de 

poços de petróleo.  

 Assim, visando a melhora de propriedades em pastas geopoliméricas, a adição de 

1,5% de diatomita melhora a resistência à compressão do geopolímero. A pasta com adição de 

1,5% de diatomita, curada a 7 dias, resultou no geopolímero mais resistente, apresentando 

uma resistência à compressão de aproximadamente 31 MPa, podendo ter aplicação como 

cimento de desempenho mais elevado. 

 

Figura 4.13 – Resistência à compressão com 24 horas de cura. 
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Figura 4.14 – Resistência à compressão com 48 horas de cura. 

 

 

Figura 4.15 – Resistência à compressão com 7 dias de cura. 
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Figura 4.16 – Comparativo das resistências à compressão em função do tempo de cura de 

todas as pastas. 

 

 

Van Jaarsveld et al. (2003) lembram que existem outros parâmetros que afetam a 

estrutura e as propriedades físicas dos materiais álcali-ativados, incluindo: quantidade de 

água, histórico térmico da matéria-prima, tamanho das partículas e grau de cristalinidade ou 

amorficidade. O auto grau de amorficidade da diatomita, constatado na difração de raios-X, 

também foi outro fator que contribuiu, e muito, para a elevação da resistência das pastas. 

Em síntese, no processo álcali-ativação ocorrem reações exotérmicas de dissolução, 

durante as quais acontecem desarranjos das ligações de Si-O-Si e de Al-O-Al, em que íons 
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uma estrutura mal ordenada, porém com alta resistência mecânica (PALOMO et al., 1999). 

Portanto, de uma forma geral, a obtenção dos álcali-ativados dependerá da(s) 

matéria(s)-prima(s) utilizada(s), da mineralogia, da morfologia, da granulometria, da 

composição química, do teor de sílica reativa das matérias-primas, do (s) ativador (es) e de 

sua (s) concentração (ões), assim como do processo de cura adotado. Fatores estes que podem 

levar a melhorias nas propriedades de pastas geopoliméricas.  
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4.2.7. Tempo de Espessamento 
 

O tempo de espessamento é um teste muito importante para a cimentação de poços 

de petróleo, por indicar o tempo em que uma pasta tem consistência que permita ser 

bombeada e trabalhada nas condições do poço. Com os resultados do tempo de espessamento, 

tem-se as informações do tempo em que a pasta se mantém fluida, desde a preparação da 

pasta na superfície, para ser bombeada com segurança e posicioná-la no anular a ser 

cimentado.  

Os resultados obtidos dos ensaios de consistometria das pastas (Tabela 4.8) mostram 

que a adição de diatomita reduz, de forma significativa, o tempo de espessamento das pastas 

geopoliméricas. Tomando como base o parâmetro do tempo de espessamento das pastas 

(100Uc), observa-se que esse tempo apresenta comportamento semelhante ao de volume de 

filtrado, onde há uma redução no valor do tempo de espessamento das pastas, a medida que se 

aumenta a concentração de diatomita. A semelhança de comportamento com os valores de 

força gel final a 27°C também foi observado, em que o aumento dos valores de força gel final, 

com a adição de diatomita, levou ao aumento da velocidade na reação que favorece o menor 

tempo de repouso da pasta e, consequentemente, o menor tempo de espessamento. A adição 

de diatomita reduz o tempo de espessamento das pastas, oferecendo dificuldade ao 

cisalhamento. Esse comportamento está relacionado a elevada área superficial e, 

principalmente a grande inércia química da diatomita, que levaram a redução no tempo de 

espessamento das pastas.  

 

Tabela 4.8 – Tempo de espessamento das pastas geopoliméricas. 

Concentração 
de Diatomita  50 Uc 100 Uc 

0,0% 5h27min 8h10min 

1,0% 2h15min 2h34min 

1,5% 1h30min 1h40min 

 

4.2.8. Difração de Raios-X das Pastas Geopoliméricas 

 

Difratogramas de raios-X de amostras das pastas geopoliméricas também foram 

feitos, a fim de investigar a presença de fases não reativas e possível aumento da amorfização 

das amostras nos geopolímeros obtidos com a adição de diatomita. Para a análise de difração, 
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escolheram-se as pastas com concentrações de 1,0% e 1,5% de diatomita, comparando-as com a 

pasta à base de metacaulim. Estas amostras, foram escolhidas por apresentarem maior 

concentração de diatomita, o que levou a maiores mudanças nas propriedades das pastas. A 

Figura 4.17 apresenta os resultados da pasta à base de metacaulim e das pastas com adição de 

1,0% e 1,5% de diatomita, curadas a 38°C após 48 horas. Em geral, a adição de diatomita em 

pastas à base de metacaulim não influenciou na estrutura das pastas, uma vez que, tanto o 

metacaulim quanto a diatomita são materiais amorfos. Observou-se uma estrutura 

predominantemente amorfa para a matriz geopolimérica. Diante disto, escolheu-se apenas as 

pastas curadas a 48 horas, para representar esta evidência, uma vez que todas as pastas 

restantes apresentaram a mesma estrutura amorfa. Em todos os casos, a formação de uma 

estrutura amorfa é identificada pelo aumento da desordem com 2θ entre 20° e 30°. Nos 

difratogramas de raios-X não foram observados novos picos, constatando a formação de um 

material amorfo.  

 

Figura 4.17 – Difratograma das pastas curadas à 38°C, após 48 horas.  
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4.2.9. Análise Térmica (TG) 

 

Para as análises termogravimétricas, também escolheram-se as pastas com maiores 

concentrações de diatomita (1,0% e 1,5%), comparando-as com a pasta à base de metacaulim. 

As análises foram realizadas no intuito de estudar a desidratação bem como estabilidade 

térmica das pastas. Em todas as formulações estudadas foi possível observar o mesmo perfil 

de decomposição, com apenas um evento térmico, com perdas de massa de todas as amostras 

ficando entre 20% e 30%. Na figura 4.18 são mostradas as curvas termogravimétricas das 

formulações estudadas, curadas por 48 horas à temperatura de 38°C.  

De acordo com a TG dessas amostras, observou-se uma perda de massa de 

aproximadamente 25%, até a temperatura de 550°C, em que a maior perda se concentrou até 

100°C. Este evento térmico relaciona-se à perda de água presente na pasta, proveniente do 

silicato de potássio. Deve-se ressaltar, entretanto, que a pasta com 1% (Figura 4.18, b) de 

diatomita, curada por 48 horas, se mostrou mais estável termicamente que as pastas com 0% e 

1,5%, por apresentar perda de massa inferior (21%).  

No geral, a diatomita não teve grande influência na estabilidade térmica das 

amostras. Nos testes termogravimétricos, as amostras obtiveram estabilidade térmica a 

temperaturas elevadas, havendo apenas uma etapa de desidratação. Esta estabilidade já era 

esperada, uma vez que os geopolímeros apresentam estrutura química baseada em elementos 

inorgânicos, como silício e alumínio.  

 

Figura 4.18 – Análise termogravimétrica das pastas curadas por 48 horas à temperatura de 

38°C: (a) 0%, (b) 1% e (c) 1,5% de diatomita.  
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4.2.10. Microscopia Eletrônica de Varredura das Pastas 
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observou-se a presença de 

podem ser justificadas, uma vez que, foram analisados fragmentos retirados da mesma região 

das demais amostras (após o ensaio de resistência à compressão), ou seja, do centro do corpo 

de prova.  

Comparando-se as pastas

metacaulim (Figuras 4.19 a 4.21), observa

destas. A essa diferença de homogeneidade, podemos associá

superfície no processo de geopolimerização com a presença da diatomita, pois segundo 

Freitas (2007), as reações de superfície no processo de geopolimerização dependem de quatro 

fatores fundamentais: mineralogia, teor de sílica, alumina, finura ou área superficial reativa e 

morfologia. 

As diferenças na microestrutura destes geopolímeros podem ser ob

Figuras 4.19 a 4.21, onde são ilustradas as análises das superfícies de fratura das pastas. 

imagens da coluna esquerda apresentam ampliações de 100x e as colunas da direita 

ampliações de 2000x. Através dessas figuras 

homogeneidade das pastas com a adição de diatomita, independente do tempo de cura. A 

adição de diatomita torna a matriz mais homogênea reduzindo a rugosidade das pastas, o que 

ocasionou na formação de uma matriz mais densa, compacta e homogênea, c

assim para a elevação da resistência das pastas. A homogeneização e redução na rugosidade 

das pastas, foi melhor observada nas formulações com a adição de 1,5% de diatomita,

contribuindo assim para a estabili

geopolimérica, a diatomita serviu para fortalecer a nova estrutura formada.
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Figura 4.20 – Micrografias das pastas curadas 
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Micrografias das pastas curadas por 48 horas à temperatura de 38°C: (

diatomita, (b) 1,5% de diatomita.                       

  
                                                                        (a) 
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Figura 4.21 – Micrografias das pastas curadas 
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resistências à compressão estavam relacionad

de poros grosseiros interconectados

da resistência à compressão, e refinamento da estrutura

utilizada neste trabalho seguiu esta tendência, confirmado pelos altos valores de resistência à 

compressão e pela presença de poucos poros na matriz geopolimérica.    
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Micrografias das pastas curadas por 7 dias à temperatura de 38°C: (

diatomita, (b) 1,5% de diatomita.                        

  
                                                                        (a)  

 

  
(b)  

por Duxson et.al. (2005b) que geopolímeros que 

resistências à compressão estavam relacionados com baixa razão SiO2/Al

de poros grosseiros interconectados, em que o aumento dessa razão acarretou em um aumento 

da resistência à compressão, e refinamento da estrutura de poros. A razão Si

utilizada neste trabalho seguiu esta tendência, confirmado pelos altos valores de resistência à 

compressão e pela presença de poucos poros na matriz geopolimérica.    
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à temperatura de 38°C: (a) 0% de 

                         

    

 

que geopolímeros que apresentaram baixas 

/Al2O3 e microestrutura 

aumento dessa razão acarretou em um aumento 

razão SiO2/Al 2O3 = 3,8 

utilizada neste trabalho seguiu esta tendência, confirmado pelos altos valores de resistência à 

compressão e pela presença de poucos poros na matriz geopolimérica.     
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5.  Conclusões 
 

Neste trabalho avaliaram-se os efeitos da adição de diatomita nas propriedades de 

pastas geopoliméricas, comparando-as com as propriedades de pastas à base de metacaulim. 

Com base nos ensaios de resistência à compressão realizados, nas análises das pastas por 

microscopia eletrônica de varredura, nos testes de filtrado, água livre, massa específica, tempo 

de espessamento e na participação da diatomita na reação de geopolimerização, a utilização 

da diatomita como aditivo em geopolímeros mostrou-se viável, considerando que para cada 

tipo de aditivo haverá uma aplicação específica viável para aplicação em poços de petróleo. 

Com base nos resultados obtidos e nas discussões expostas neste trabalho, pode-se concluir 

que: 

 

• Realizou-se caracterizações detalhadas nas matérias-primas e nas pastas curadas, 

comprovando-se que os teores de sílica e alumina do metacaulim, satisfazem às 

condições estabelecidas como mínimas para precursores com potencial de ativação 

geopolimérica, evidenciado pela relação molar SiO2/Al 2O3 maior do que 1. No que diz 

respeito à difração de raios-X das pastas geopoliméricas, com adição de diatomita, 

observou-se uma estrutura predominantemente amorfa da matriz geopolimérica; 

• Com relação ao ensaio de volume de filtrado, a diatomita atuou como controlador de 

filtrado. O volume de filtrado foi reduzido com o aumento da concentração de diatomita 

nas pastas à base de metacaulim, devido retenção de água da pasta pela diatomita, 

devido a porosidade característica deste material, acarretando também na redução da 

retração e microfissuração das pastas; 

• A massa específica das pastas geopoliméricas ficaram abaixo das pastas de cimento 

Portland destinado à cimentação de poços petrolíferos CPP – classe G e CPP – classe 

especial que é de 1,90 g/cm3, com valores em torno de 1,68 g/cm3, não havendo grande 

interferência nesta propriedade física, com a adição de diatomita; 

• No geral, os valores de viscosidade plástica,  limite de escoamento, gel inicial e gel final 

das pastas formuladas, aumentou com o aumento da concentração de diatomita, nas 

duas temperaturas estudadas, devido ao aumento da viscosidade. As pastas 

apresentaram viscosidade plástica acima dos limites de aplicação em poços de petróleo; 

• De acordo com os resultados obtidos, há evidências de que a síntese de geopolímeros 

com a adição de diatomita é possível e viável, resultando em materiais com 
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propriedades de resistência mecânica superiores a pastas à base de metacaulim e 

compatíveis para aplicação em cimentação de poços de petróleo. Houve ganho 

significativo de resistência à compressão nas pastas com adição de diatomita, 

alcançando níveis satisfatórios para utilização em cimentação de poços de petróleo; 

• Dentre as principais vantagens apresentadas pela adição de diatomita na 

geopolimerização, destaca-se a sua capacidade de redução no volume de filtrado e 

aumento na resistência à compressão das pastas, devidos a grande quantidade de sílica 

amorfa presente na diatomita, contribuindo assim para maior velocidade na reação de 

geopolimerização e formação da estrutura do geopolímero; 

• Observou-se o efeito da redução do tempo de espessamento das pastas com a adição de 

diatomita, devido a interferência da mesma na reação de geopolimerização das pastas. A 

redução do tempo de espessamento com o aumento da concentração de diatomita, 

contribuiu para o aumento da resistência à compressão inicial das pastas, devido a grande 

reatividade da diatomita com a solução ativadora, podendo trazer benefícios no que diz 

respeito a estabilidade do poço;  

• As concentrações de diatomita estudadas mostraram-se ideais na obtenção de pastas 

geopoliméricas, com boas propriedades, o que é fundamental para o ciclo de vida útil de 

um poço, visto que operações de cimentação corretiva geram custos adicionais. Porém, 

as pastas com as maiores concentrações de diatomita (1,0% e 1,5%) deixaram a desejar 

em algumas propriedades reológicas não auxiliando na melhoria das pastas, podendo ser 

corrigidas com a adição de dispersantes ou através de um maior fator de água 

(H2O/K2O), a fim de produzir pastas menos viscosas; 

• Neste trabalho formularam-se pastas geopoliméricas à base de metacaulim com a adição 

de diatomita que ofereceu melhorias nas propriedades mecânicas e no tempo de 

espessamento, evitando possíveis formação de trincas na bainha de cimento. Os 

resultados encontrados para todas as formulações com adição de diatomita, demonstram 

que as pastas estudadas apresentam resistência mecânica elevada para uma pasta leve, 

volume de filtrado baixo e ausência de água livre, coerente com uma pasta leve. Dessa 

forma, obtiveram-se materiais que envolveram menores quantidades de energia no seu 

processo construtivo gerando menos poluentes, visto que foi adicionado um aditivo que 

não agride o meio ambiente, consolidando assim, mais uma matéria-prima precursora na 

formulação de pastas geopoliméricas; e 



Capítulo 5 – Conclusões                                                                                                                    111 

• As análises por MEV mostraram diferenças sutis de textura das pastas com a adição de 

diatomita, se comparadas às pastas à base de metacaulim, com formação de 

geopolímeros com estrutura homogênea, compacta e uniforme, o que contribuiu para a 

elevação da resistência mecânica das pastas e melhor acabamento das amostras.  
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6.  Sugestões para Trabalhos Futuros 
 
 

Este trabalho avaliou a adição de diatomita em pastas geopoliméricas à base de 

metacaulim para cimentação de poços de petróleo, verificando a adequação da mesma para 

esta finalidade. No entanto, sugere-se a investigação de outras propriedades das pastas de 

cimento geopolimérico, que poderiam influenciar no processo de cimentação de um poço de 

petróleo, para esclarecer e complementar o uso de diatomita em pastas para cimentação, no 

intuito de assegurar a viabilidade de sua utilização em poços de petróleo. Como sugestões 

para trabalhos futuros tem-se: 

 

• Testar dispersantes nas pastas com maiores concentrações de diatomita ou aumentar 

o fator de água (H2O/K2O), a fim de produzir pastas menos viscosas, reduzindo 

assim, os parâmetros reológicos e até mesmo aumentar a margem para uma maior 

adição de diatomita; 

• Investigar outras temperaturas de cura das pastas geopoliméricas, avaliando sua 

influência nas propriedades mecânicas de resistência à compressão; e 

• Avaliar razões molares diferentes dos componentes da reação geopolimérica nos 

geopolímeros à base de diatomita. 
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