
i 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA – CT 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO - PPGCEP 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE PASTAS LEVES UTILIZANDO 

INCORPORADORES DE AR PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

 

 

Herculana Torres dos Santos 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Ph.D. Antonio Eduardo Martinelli 

Co- Orientador: Prof. Dr. Julio Cesar de Oliveira Freitas 

 

          Natal 

2013 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE PASTAS LEVES UTILIZANDO 

INCORPORADORES DE AR PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herculana Torres dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2013 

 
 
 
 
 
 



iii 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos, Herculana Torres dos. 
Desenvolvimento de pastas leves utilizando incorporadores de ar para aplicação 

em poços de petróleo / Herculana Torres dos Santos. - Natal, 2013. 
78 f. : il. 
 
Orientador: Prof. Ph.D. Antonio Eduardo Martinelli. 
Co-orientador: Prof. Dr. Julio Cesar de Oliveira Freitas. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia do Petróleo. 

 
1. Cimentação – Dissertação. 2. Densidade – Dissertação. 3. Incorporador de ar 

– Dissertação. I. Martinelli, Antonio Eduardo. II. Freitas, Julio Cesar de Oliveira. 
III. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                                      CDU: 622.257.1 



iv 

 

 

 

 

Herculana Torres dos Santos 

Desenvolvimento de pastas leves utilizando incorporadores de ar para aplicação 

em poços de petróleo 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada  ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Petróleo PPGCEP, da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte,   como  parte  dos  requisitos  para 

obtenção do título de Mestre em Ciência e 

Engenharia de Petróleo 

Aprovado em    de julho de 2013. 

 

____________________________________ 

Prof. Ph.D. Antonio Eduardo Martinelli 

Orientador 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cezar de Oliveira Freitas 

Membro interno – UFRN 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Marcus Antonio de Freitas Melo 

Membro interno – UFRN 

 

____________________________________ 

Prof.Dr. Marcos Alyssandro Soares dos Anjos 

Examinador externo- IFRN 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, minha 

querida mãe , meu pai , meus irmãos e 

meu esposo, com todo meu amor. 

 

 



vi 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pelas bençãos em minha vida. 

Ao todos os colegas do LabCim que colaboraram com a realização dos experimentos 

que possibilitou a obtenção dos resultados de minha pesquisa. 

À CAPES pelo auxílio financeiro. 

Ao meu orientador Martinelli e co-orientador Júlio por toda ajuda e pela excelente 

disponibilidade. 

À minha mãe Trindade e meu pai Cândido que sempre acreditaram em mim. 

Aos meus irmãos  Pollianna e Cândido Filho que tornam meus dias mais felizes. 

Ao meu amado esposo Thiago por estar comigo em todos os momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para Deus nada é impossível”  

 

 



viii 

 

 

 

RESUMO 

 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas durante a fase de 

construção de um poço de petróleo, pois tem o objetivo de vedar zonas permeáveis e fornecer 

suporte para a coluna de revestimento. Zonas de interesse depletadas ou com baixa pressão de 

fratura requerem pastas cimentantes de baixa densidade. Métodos tradicionais para produzir 

pastas leves incluem a formação de espumas, o uso de microesferas ocas de vidro ou de 

aditivos leves. O objetivo desse trabalho é estudar pastas de cimento de baixa densidade pelo 

uso de incorporadores de ar. As concentrações de incorporadores escolhidas partiram da 

sugestão dos fabricantes. A  partir de uma densidade calculada de 1,87 g/cm3 (15,6 lb/gal) 

para uma pasta padrão, pastas com incorporadores de ar foram preparadas. Um estudo do 

efeito da energia de mistura sobre possíveis alterações da densidade foi previamente 

realizado. Os resultados dos ensaios de estabilidade e água livre foram satisfatórios  pois 

atenderam as exigências do American Petroleum Institute (API) e da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) . A redução da densidade foi de  15,6 lb/gal da pasta padrão para 

11,7 lb/gal com a maior concentração de incorporador de ar. A resistência à compressão 

diminuiu com a incorporação de ar, fato que já era esperado devido à formação de bolhas. 

Concluiu-se que a redução da densidade das pastas de cimento com incorporadores de ar é 

viável e que é possível obter resultados coerentes para as condições de formações com baixo 

gradiente de fratura. 

Palavras-chave: Cimentação.Densidade. Incorporador de ar 
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ABSTRACT 

A cementation is one of the most important operations carried out during the 

construction of an oil well, because it aims to seal permeable zones and provide support for 

the casing string. Areas of interest depleted or low pressure fracture folders require low 

density cementing. Traditional methods to produce soft binders include foaming, the use of 

hollow microspheres of glass or lightweight additives. The aim of this work is to study 

cement pastes of low density by the use of air-entraining. the concentration of them chosen 

was suggested by the manufacturers. From a calculated density of 1.87 g/cm3 (15.6 lb / gal) 

to a default one, slurries with air-entraining were prepared. A study of the effect of energy on 

possible changes in energy density has been previously performed. The results of stability 

tests and free water were satisfactory since met the requirements of the American Petroleum 

Institute (API) and the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). The reduced 

density was 15.6 lb / gal of default slurryr to 11.7 lb / gal with the major concentration of air-

entraining. The compressive strength decreased with the incorporation of air, a fact that was 

already expected due to blistering. It was concluded that lowering the density of the cement 

pastes with air-entraining is feasible and that it is possible to obtain consistent results in terms 

of formations with low fracture gradient. 

Keywords: cementing. Density. Air-entraining 
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INTRODUÇÃO 

 

Justificativa 

A operação de perfuração de um poço de petróleo é realizada em fases cujo número 

depende das características das zonas a serem perfuradas e a profundidade total a ser atingida. 

Posterior ao término da perfuração de cada fase, tubos de aço (conhecidos como 

revestimento) são descidos no poço com a finalidade de proteger aquela zona contra agentes 

prejudiciais oriundas da formação e permitir a continuação da operação. É quando se realiza a 

cimentação primária visando, fundamentalmente, promover aderência mecânica ao 

revestimento e à formação ou rocha base. O trecho cimentado, após adquirir determinada 

resistência à compressão, restringe o movimento de fluidos entre as diferentes formações 

atravessadas pelo poço, promovendo o suporte mecânico do revestimento e dos demais 

equipamentos responsáveis pela retirada dos hidrocarbonetos das rochas produtoras de 

petróleo (NELSON, BARET & MICHAUX, 1990); THOMAS, 2004). 

Um dos pontos centrais do sucesso de uma cimentação é a manutenção de pressão 

hidrostática para que não exceda a pressão de fratura da formação. Quando a pressão exercida 

pelos fluidos ultrapassa o gradiente de fratura de uma dada formação, perdas de circulação 

ocorrem. A ocorrência de perdas de circulação durante o deslocamento da pasta de cimento 

pode gerar uma variedade de eventos indesejáveis. Dentre as possíveis consequências, 

podemos citar: falta de isolamento entre zonas, fechamento do anular e subsequente restrições 

ao fluxo e falhas catastróficas da operação de cimentação. Consequentemente, considerações 

relativas à pressão são geralmente necessárias quando do uso de pastas leves de cimento 

(CAMPOS ET AL., 2002). 

Poços de petróleo com zonas naturalmente fraturadas, Figura 1, com baixo gradiente 

de fratura ou zonas depletadas necessitam de uma pasta de cimento leve para a operação de 

cimentação. 
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Figura 1-Ilustração de uma formação naturalmente fraturada. 

 

Fonte: ABBAS ET AL., 2001 

 

As pastas leves podem ser obtidas com o uso de materiais estendedores, gás 

nitrogênio, microesferas de vidro ou de cerâmica e incorporadores de ar que é caso desse 

estudo. 

As pastas leves apresentam baixa densidade com propriedades satisfatórias para 

operações de cimentação de poços de petróleo. No presente trabalho esse redução da 

densidade é realizada através da incorporação de ar pelo uso do aditivo incorporador de ar 

(IAR). 
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As bolhas de ar formadas durante o processo de mistura da pasta devido a presença 

natural de ar no cimento são muito instáveis ficam apenas na superfície e coalescem 

facilmente. As bolhas formadas devido à incorporação de ar pelo uso do aditivo são 

aprisionadas em torno de toda a pasta de cimento proporcionando à mesma uma baixa 

densidade. A introdução dessas bolhas de ar é possível pela redução da tensão superficial 

entre o ar e a água causada pelo aditivo. Além de incorporar ar na pasta, o aditivo aumenta a 

plasticidade, diminui a permeabilidade e a segregação a depender da dosagem. 

 

Motivação para o estudo 

O uso de microesferas ocas de vidro ou de cerâmica pode reduzir a densidade da pasta 

de forma bem considerável mas elas apresentam um custo elevado e tem seu uso limitado para 

grandes profundidades e sofrem ruptura facilmente no processo de mistura. 

As pastas com gás nitrogênio exigem uma logística bastante apurada para sua 

execução pois necessitam de uma grande quantidade de equipamentos como unidades de 

bombeio e aquecimento do nitrogênio, estranguladores, dosadores e medidores de vazão. 

Já as pastas com incorporadores de ar formam micro bolhas estáveis e bem 

distribuídas tornando possível a presença intencional das bolhas em toda a pasta de cimento e 

não somente na superfície. Além da baixa densidade, redução do consumo de cimento e de 

apresentarem variadas aplicações, outras vantagens podem ser destacadas  como exemplo, as 

pastas podem provocar menor dano em formações reativa a água (BOZICH ET AL., 1984) e 

reduzir a criação de micro anular por fluxo de gás (TINSLEY ET AL., 1980 E HARTOG, 

DAVIES & STEWART, 1983). 

 

Objetivo 

O objetivo desta dissertação é avaliar as pastas de cimento para poço de petróleo 

quanto à densidade e observar como a incorporação de ar contribui para a redução dessa 

densidade mostrando a viabilidade do uso do aditivo IAR apresentando alternativas para 

cimentação de poços de petróleo com baixo gradiente de fratura ou zonas depletadas que 

precisam de pastas leves. 
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Além dos testes de peso específico, realizar ensaios: 

Cálculo da energia de mistura 

Água livre 

Estabilidade 

Resistência à compressão 

Distribuição vertical das bolhas 
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1 REVISÃO DA LITERATURA  

 

1.1 CIMENTAÇÃO DE POÇOS PETROLÍFEROS 

 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em um poço de 

petróleo. Ela 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 a coluna de revestimento (OLIVEIRA, 2004; VLACHOU ET AL., 1997). 

Para que uma cimentação seja realizada com sucesso, é essencial que a pasta satisfaça 

as seguintes exigências: 

• Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob 

condições particulares;  

• Manter as suspensões estáveis;  

• Uma vez no lugar, endurecer rapidamente;  

• Manter aderência mecânica ao revestimento e à formação;  

• Manter o isolamento das formações.   

Para sustentar todas as fases de um poço e no final este ser colocado para produzir, 

apenas o fluido de perfuração seria insuficiente, então, o poço é revestido para que haja uma 

parede sólida para combater todos os possíveis acidentes oriundos de fatores como pressão, 

gases e fluidos indesejados, desmoronamentos etc. Para que o revestimento seja fixado no 

poço e não ocorram falhas na cimentação representadas na Figura 2, ou desmoronamentos e 

até mesmo colapso no revestimento (por diferencial de pressão), é preciso colocar cimento no 

espaço anular entre o poço aberto e o revestimento e, algumas vezes, até entre revestimentos, 

formando uma parede de sustentação entre o revestimento e poço (BJ,APOSTILA 2002). 
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Figura 2-Esquema de Poço com Falha de Cimentação. 

 

Fonte: Thomas (2001). 

 

Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência ao 

revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço do anular. Antes 

do bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para garantir o sucesso 

na colocação da pasta no anular (SANTOS JÚNIOR, 2006). 

Uma boa prática de projeto de uma cimentação é analisar, de posse de um gráfico de 

pressão de poros e de fratura dos poços de correlação, o comportamento da pressão nos 

simuladores computacionais nos intervalos mais críticos do poço que são: os intervalos de 

maior pressão de poros e os de menor pressão de fratura, além de intervalos que o poço mude 

bruscamente sua geometria. Para o caso de intervalos de menor pressão de fratura, deve-se 

investigar o desenvolvimento das pressões no anular próximo ao término do deslocamento, 

quando a coluna hidrostática da pasta e as perdas de carga no anular serão máximas. No caso 

de intervalos de máxima pressão de poros, o momento mais crítico acontecerá quando os 

fluidos de menor peso específico, colchões lavadores, passam em frente à zona de maior 

pressão (ECONOMIDES, WATTERS & DUNN-NORMAN, 1998). 
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1.1.1 Cimentação primária 

 

Tendo por objetivo principal a fixação eficiente para o restante das fases do poço, essa 

cimentação é a primeira a ser efetuada, sendo realizada logo após a descida do primeiro 

revestimento no poço. Ela é de grande importância para a construção de qualquer poço de 

petróleo, pois uma cimentação mal elaborada reduz o ciclo de vida do poço e implica em 

custos adicionais em sua construção. A sua qualidade é avaliada, geralmente, por meio de 

perfis acústicos corridos por dentro do revestimento (PELIPENKO; 2004). 

 

As cimentações primárias são executadas ao término de cada uma das fases do poço, 

sendo previstas no projeto do poço. Seu objetivo básico é colocar uma pasta de cimento 

íntegra e não contaminada em determinada posição no espaço anular entre o poço e a coluna 

de revestimento, de modo a se obter sustentação e proteção da coluna de revestimento e 

isolamento hidráulico eficiente e permanente deste anular (ECONOMIDES, WATTERS & 

DUNN-NORMAN, 1998). Exemplos de isolamento são vistos nas Figuras 3. 

 

 

Figura 3-(a)Isolamentos na sapata do revestimento e entre formação permeável mais rasa e a superfície. (b) 
Isolamento entre duas formações permeáveis. (c) Isolamentos de contatos óleo/água e óleo/gás 

 

3-(a) 
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3-(b) 

 

 

3-(c) 

 
Fonte: adaptado de Campos, Simão & Conceição, 2002. 

 

1.1.2 Cimentação secundária 

 

Embora toda tecnologia e cuidados com a pasta de cimento venham sendo aplicada em 

todas as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com sucesso em toda a 

extensão do poço, e pode ser necessária uma nova operação de cimentação para evitar 

acidentes (MARINHO, 2004). Esta nova etapa de cimentação de correção é conhecida como 

cimentação secundária. 

São assim denominadas as operações de cimentação visando corrigir falhas na 

cimentação primária, eliminar a entrada de água de uma zona indesejável, reduzir a razão 
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gás/óleo (RGO) através do isolamento da zona de gás adjacente à zona de óleo, abandonar 

zonas depletadas ou reparar vazamentos na coluna de revestimento (ECONOMIDES, 

WATTERS & DUNN-NORMAN, 1998). São classificadas como: Tampões de cimento, 

Recimentação, Compressão de cimento ou Squeeze. 

Tampões de cimento: O uso mais comum para tampão de cimento é no caso  de 

abandono do poço. Um tampão deve impedir a migração dos fluidos entre uma formação e a 

superfície ou entre formações. Exemplo de tampão na Figura 4. 

 

Figura 4-Tampão de cimento 

 
Fonte: Costa, 2004. 

 

Recimentação: é feita quando o cimento não alcança a altura desejada no anular. O 

revestimento é canhoneado em dois pontos perto da falha da cimentação.  A recimentação só 

é feita quando se consegue circulação pelo anular, através destes canhoneados. Para 

possibilitar a circulação com  retorno, a pasta é bombeada através de coluna de perfuração, 
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dotada de obturador (packer) para permitir a pressurização necessária para a movimentação 

da pasta pelo anular. 

Compressão de cimento ou Squeeze: É feita, sob pressão uma injeção forçada de 

cimento para corrigir um determinado local da cimentação primária, impedir a produção de 

zonas de água ou sanar vazamentos no revestimento. Pode-se ver um exemplo na Figura 5. 

 

Figura 5-(a). Falha na cimentação   (b). Squeeze. 

 

5-(a)                                                                                 5-(b) 

                           

Fonte: Freitas ,2008 

 

1.2 ADITIVOS PARA CIMENTAÇÃO 

 

A adição de produtos químicos à pasta de cimento se faz necessária para modificar 

suas propriedades, conforme as condições do poço ou operação. Os aditivos utilizados em 

pastas de cimento e colchões de deslocamento são classificados em várias funções, por 

exemplo: acelerador e retardador de pega; anti-espumante; controlador de migração de gás, 

controlador de água livre, dispersantes, entre outros. 

 



Herculana Torres dos Santos,PPGCEP 2013 

11 

 

 

Há inúmeras publicações sobre aditivos para cimentação de poços disponíveis na 

literatura, onde podem ser consultadas suas funções, mecanismos e propriedades 

físicoquímicas, será dado destaque aos materiais utilizados neste trabalho: controlador de 

filtrado e incorporador de ar. No item 1.8 será discutido o aditivo incorporador de ar. 

 

1.2.1 Controlador de filtrado 

 

O controlador de filtrado aumenta a viscosidade da pasta, proporcionando uma maior 

retenção e estabilidade das bolhas, evitando uma comunicação entre os poros. 

Esse aditivo diminui a velocidade de filtração pela redução da permeabilidade e /ou 

pelo aumento da viscosidade da fase aquosa. As bolhas ficam aprisionadas dentro da pasta 

dificultando a saída da fase liquida para a formação através do deslocamento da pasta ou no 

aguardo da pega. 

A pressão do meio poroso causa uma drenagem induzida da fase liquida entre as 

bolhas de ar incorporado. Essa drenagem pode ser diminuída através do aumento da 

viscosidade causada pelo controlador de filtrado contribuindo para a estabilidade das bolhas e 

dificultando o fluxo de água intersticial.  

A viscosidade da água apresenta relação inversa com a temperatura e, quanto menor a 

viscosidade menor a estabilidade das bolhas de ar, acelerando a coalescência e a eliminação 

das mesmas. 

 

1.3 CONDIÇÕES DE POÇO PARA APLICAÇÃO DE PASTAS DE CIMENTO LEVES 

 

A escolha dos materiais que farão parte da composição da pasta de cimentação 

depende exclusivamente das condições do poço as quais esta pasta estará submetida, tais 

como, pressão, temperatura e tipo de formação. O projeto e execução de perfuração de um 

poço devem levar em consideração o estado de tensões atuantes sobre a rocha perfurada, que 

definirão os limites de pressão que não levarão à falha da rocha. As pressões que levam a 

rocha à falha são denominadas: pressão de colapso (falha da rocha por cisalhamento 

decorrente de tensões de compressão) e pressão de fratura (falha da rocha por 

tração).(ROCHA E AZEVEDO, 2009).  
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Os problemas de perdas de circulação na cimentação de poços ocorrem quando estes 

poços estão localizados em formações altamente permeáveis com as características citadas. 

Por isso a massa específica de uma pasta de cimentação é limitada pela pressão de poros e de 

fratura da formação rochosa. Desta forma, a massa específica da pasta deve ser superior a 

pressão correspondente à pressão de poros para impedir a invasão de fluidos da formação para 

o poço e inferior a pressão equivalente à pressão de fratura, para evitar a fratura da formação e 

a consequente invasão da pasta para o interior da formação (MIRANDA, 2008). 

Variações bruscas de porosidade e/ou permeabilidade não são observadas ao longo da 

extensão de reservatórios de petróleo convencionais. Já os reservatórios naturalmente 

fraturados (RNF), possuem dupla porosidade que é composta por uma rocha matriz e por um 

sistema de fraturas e fissuras naturais. A figura 6 ilustra um RNF e sua idealização. No 

modelo idealizado ocorre uma substituição do reservatório real por um sistema que possa ser 

representado de maneira mais fácil. A matriz está representada pelos paralelepípedos e as 

fraturas pelos espaços ente eles. 

 

Figura 6- Desenho de um reservatório naturalmente fraturado e sua idealização. 

 
Fonte: Rosa et al, 2006 

 

Para um RNF a responsabilidade do transporte de fluidos é do sistema de fraturas , 

pois a rocha matriz é a fornecedora de fluidos par as fraturas.  
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As fraturas são dotadas de alta permeabilidade e alta condutividade e possuem baixa 

capacidade em armazenamento de fluidos já a matriz, possui uma grande capacidade em 

armazenamento de fluidos e baixa permeabilidade. 

 

1.4 JANELA OPERACIONAL 

 

Conforme ROCHA & AZEVEDO (2009), a janela operacional determina a variação 

permitida para a pressão exercida pelo fluido de perfuração dentro do poço, de forma a manter 

a integridade deste, respeitando as pressões de poros, fratura e colapso .O limite inferior, 

estabelecido pelo maior valor entre as curvas de pressão de poros e colapso inferior, 

determina o menor peso de fluido possível que pode ser utilizado dentro do poço. Já o limite 

superior, estabelecido pela curva de pressão de fratura superior, determina o peso do fluido 

máximo que pode ser utilizado ao longo da perfuração. 

 

1.5 PRESSÃO E GRADIENTE DE POROS 

 

Pressão de poros é a pressão dos fluidos contidos dentro do espaço poroso das rochas 

(FJÆR ET. AL., 2008). Sua predição é de grande valor, pois é importante parâmetro para 

escolha do peso dos fluidos circulados no poço, como fluidos de perfuração, tampões de 

limpeza, colchões lavadores e pasta de cimento. Pode ser classificada em anormalmente 

baixa, normal, anormalmente alta e alta sobrepressão. O gradiente de poros é a expressão da 

pressão de poros na profundidade de interesse em psi/m ou em lb/gal.(GALDINO, 2003) 

 

1.6 PRESSÃO E GRADIENTE DE FRATURA 

 

A fratura da formação ao redor do poço se inicia quando as tensões na rocha mudam 

de compressão para tração, e atingem a resistência à tração da rocha. Quando ocorre fratura 

por diminuição do peso do fluido dentro do poço, tem-se fratura inferior; já devido a um 

aumento do peso do fluido, tem-se fratura superior. Na falha por tração, pode ocorrer 

desmoronamento da parede do poço, levando a aprisionamento da coluna de perfuração; como 
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também pode ocorrer fratura da rocha com conseqüente perda de circulação e kick (FJÆR ET. 

AL., 2008). Pelo método das tensões mínimas, a pressão de fraturamento Pw é dada por: 

 

Equação 1- pressão de fraturamento 

 

 

Sendo: 

K = coeficiente de correlação entre tensão horizontal mínima σh e tensão vertical σv: 

Equação 2- coeficiente de correlação entre σh e σv 

 

 

A pressão de fratura é também determinada por procedimentos semiempíricos que 

permitem a determinação do gradiente de fratura (Gfrat) para a área em consideração ou 

através de testes de campo. Para valores médios de densidade e modulo de Poison das 

formações, pode-se determinar o gradiente de fratura através do método de Anderson, Ingram 

e Zenier (MAPLO,2011): 

 

    Equação 3- Gradiente de fratura 

Gfrat = 1,9 + 0,42 Grad fluido 

 

Onde, 

Gfrat = gradiente de fratura em psi/m; 

Grad fluido = pressão de poros em psi; 

 

1.7 PASTAS LEVES DE CIMENTO 

 

Existem várias maneiras de tornar uma pasta de cimento leve, e como resultado obter 

uma pasta com baixa densidade. Uma dessas maneiras é a utilização de materiais 

estendedores. As pastas leves são utilizadas em poços com baixo gradiente de fratura com 

problemas significativos de perda de circulação, zonas depletadas ou reservatórios 

naturalmente fraturados.  
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1.7.1 Estendedores 

 

Os estendedores devem cumprir dois requisitos quando adicionados às pastas de 

cimento: reduzir as densidades das pastas e aumentar seu rendimento.  

A utilização de estendedores proporciona uma economia do cimento e aumento do 

rendimento uma vez que a quantidade necessária de cimento é diminuída através da 

substituição de parte do cimento pelo estendedor. Os estendedores são materiais que possuem 

uma densidade menor que a do cimento, ou seja, menor que 3,14 g/cm3. A redução da 

densidade das pastas traz redução nas pressões envolvidas durante a cimentação e previne, por 

exemplo, indução de perda de circulação e fraturamento de rochas frágeis, além de ter a 

vantagem de suprimir a cimentação em estágios. O aumento no rendimento das pastas se dá 

pela redução do consumo do cimento (NELSON, BARET & MICHAUX, 1990). Esses 

materiais diminuem a densidade da pasta por um desses três métodos: 

-Os estendedores físicos ocupam o lugar do cimento diminuindo a densidade total da 

mistura, por exemplo: bentonita e vermiculita. 

-Os estendedores químicos (e alguns estendedores físicos) absorvem água permitindo 

que mais água seja adicionada à mistura diminuindo a densidade da pasta sem formar água 

livre, por exemplo: silicato de sódio. 

-Os gases são usados para produzir pastas com densidade extremamente baixas ao 

mesmo tempo que retém resistência à compressão aceitáveis. 

 

1.7.1.1 Estendedores físicos 

 

A Bentonita possui 85% de smectita , um material argiloso e possui propriedade usual 

de se expandir várias vezes quando em contato com água o que aumenta a viscosidade e a 

força gel das pastas, além de sua estabilidade por manter os sólidos suspensos (NELSON, 

BARET & MICHAUX, 1990).  

A Vermiculita  em seu estado natural tem poucas aplicações. Entretanto depois que é 

expandida ela se torna um material de baixa densidade com excelentes propriedades. 
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1.7.1.2 Estendedores químicos 

 

O Silicato de sódio, é um sólido branco que se dissolve facilmente em água, utilizado 

em cimentos, refratários, indústria madereira e têxtil. O silicato de sódio reage com calcário 

do cimento ou com cloreto de cálcio para formar um gel de silicato de cálcio. A estrutura do 

gel oferece viscosidade suficiente para permitir o uso de grandes quantidades de água de 

mistura. Os silicatos de sódio possuem uma grande vantagem que é a sua eficiência, o que 

facilita a armazenamento e manuseio. O silicato de sódio sólido, normalmente é misturado ao 

cimento seco, se for adicionado à água doce antes da preparação da pasta, poderá não ser 

formado a menos que o cloreto de cálcio também seja adicionado. 

1.7.1.3 Gases como estendedores 

 

A utilização de gás na pasta de cimento permite que a mesma seja conhecida como 

uma dispersão grosseira de gás , geralmente nitrogênio, que contém produtos químicos para 

melhorar a formação e estabilidade da espuma. Mas o uso de gás nitrogênio necessita de uma 

logística bastante apurada para a execução da nitrogenação da pasta de cimento. 

Existem ainda outros materiais que se comportam como estendedores : as microesferas 

de vidro ou de cerâmica e os incorporadores de ar que são objeto desse estudo. 

 

1.7.1.4 Microesferas de vidro 

 

A microesfera de vidro, é oca e possui uma fina parede composta por borossilicato. A 

maioria das microesferas de vidro suportam pressões de até 34,5 MPa (5000 psi). No entanto, 

algumas classes especiais podem suportar até 124 Mpa (18000 psi).  

 

1.7.1.5 Microesfera de cerâmica 

 

A microesfera de cerâmica também é denominada cenosfera e apresenta a sílica e 

alumina como seus principais constituintes. De acordo com NELSON, BARET & 
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MICHAUX, 1990, a massa específica deste material varia entre 0,60 e 0,90 g/cm3 (5,0 –7,5 

lb/gal). Além disso, a distribuição do tamanho dos grãos da microesfera cerâmica varia entre 

20 – 500 µm, a espessura de sua parede é cerca de 10% de seu raio e o gás em seu interior é 

uma mistura de CO2 e N2. O uso deste material não é recomendado para poços cuja pressão 

exceda a 31 MPa (4500 psi). Além disso as microesferas de vidro ou de cerâmica são 

suscetíveis ao rompimento no momento da preparação das pastas devido a altas energias de 

mistura. 

 

1.7.2. Bolhas de ar na pasta de cimento 

 

Espuma de cimento é um sistema trifásico (Líquido / ar / sólido) com diversos 

fenômenos que ocorrem nas interfaces. Este sistema está em evolução constante porque 

depende da reorganização de bolhas que podem crescer, encolher, ou coalescer, e de reações 

químicas que ocorrem no cimento. Tais sistemas são difíceis de caracterizar porque as 

espumas são fortemente afetadas pelo processo de mistura. 

A pressão é um fator a ser bem observado pois pressões mais elevadas promovem a 

formação de menor bolhas. 

Além da pressão, muitos outros parâmetros devem ser considerados. Espuma de 

cimento sob condições de campo em larga escala são mais estáveis que em condições 

laboratoriais devido a utilização de altas taxas de cisalhamento e alta pressão. Além disso, as 

espumas não são reprodutíveis (MONSALVE E SCHECHTER, 1984), porque é quase 

impossível reproduzir duas amostras com a mesma distribuição de tamanho da bolha (BSD- 

Bubble size distribution). 

Se a qualidade da espuma for suficientemente alta, a integridade da estrutura da rede 

de matriz de cimento e estruturas dos poros depende da manutenção das interfaces entre os 

mesmos. Eventualmente, poderá ocorrer alguma ruptura nessas interfaces e como resultado, 

uma interligação entre duas ou mais bolhas. 

Suspensões instáveis resultam em uma estrutura de poros que é interligada. Este 

fenômeno ocorre enquanto o cimento se define. É causado pela ruptura das paredes de bolhas 

de ar em contato com outras bolhas de ar, resultando em uma coalescência e maiores bolsões 

de ar. Isso resulta em uma estrutura do tipo esponja com menor força de compressão, maior 

permeabilidade, e menores propriedades de ligação. 
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Por outro lado, a espuma estável é um sistema esférico com poros desconectados e 

uma estrutura com uma matriz de cimento bem definida. A redução da tensão superficial de 

um líquido permite uma maior dispersão das bolhas de ar e a formação de uma espuma mais 

estável. 

Um fluido tende a reduzir a sua superfície a um ponto mínimo de energia potencial. 

Esta condição produz a menor superfície por unidade de volume, isto é, uma esfera. A tensão 

superficial se opõe às forças que tendem a distorcer a forma da bolha. Assim, a deformação da 

bolha e o rompimento de bolhas maiores em bolhas menores, são favorecidos por uma 

redução da superfície. 

A estabilidade varia inversamente com o tamanho da bolha. O BSD é um fator que 

rege a estabilidade de uma espuma. Espumas com BSD uniforme são mais estáveis. Bolhas 

grandes resultam de uma condição de pressão instável. Assim, altas pressões irão estabilizar 

as espumas que foram criadas em baixas pressões, porque o BSD tenderá a diminuir com o 

aumento da pressão diminuindo a compressibilidade.  

A pasta de cimento com espuma oferece as seguintes vantagens: 

 

-Melhor aderência revestimento-cimento-formação: Na pasta convencional, na medida 

em que ocorre a hidratação do cimento, ocorre uma perda de hidrostática, diminuindo as 

forças de contato revestimento-cimento-formação. Com a pasta de cimento com espuma a 

perda de hidrostática causa uma expansão das bolhas de gás, o que mantem o grau de contato 

revestimento-cimento-formação.  

 

-Isolamento térmico: pastas de cimento com espuma, termicamente estabilizadas (até 

572°F), são excelentes para cimentações de poços de injeção de vapor, combustão “in situ” e 

geotérmicos, devido a suas elevadas porosidades e baixa permeabilidade. 

 

1.8 INCORPORADOR DE AR 

 

Durante o processo de mistura das pastas de cimento sem aditivos, ocorrerá sempre 

introdução de bolhas devido à presença natural de ar no cimento. Essas bolhas coalescem e 

formam conjuntos instáveis que migram e se perdem na superfície da pasta; permanecendo na 

pasta bolhas com diâmetros menores. Já a incorporação de ar devido à ação do aditivo 
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incorporador de ar (IAR), decorre do aprisionamento deste ar presente no cimento através da 

ligação das moléculas de água com o radical polar do aditivo, (BAUER, 2000). 

O aditivo incorporador de ar promove a redução da tensão superficial ar/água, 

possibilitando a introdução de pequenas bolhas de ar no cimento. Esses materiais tem a 

finalidade de incorporar ar na pasta de cimento para aumentar a plasticidade por diminuir o 

atrito entre os sólidos, diminuem a permeabilidade e reduzem também a segregação e 

exsudação. 

Para escolher espumantes e estabilizantes adequados para cimento, deve-se considerar 

eficiência, estabilidade, compatibilidade, efeitos na resistência e na permeabilidade, custo, 

segurança, entre outros fatores. Os produtos selecionados devem ter estabilidade química em 

condições severas de pressão e temperatura, além de suportar ambientes alcalinos em face da 

fase aquosa da pasta. A espuma gerada deve se manter estável até a pega da pasta (HENGST 

& TRESSLER, 1983). 

O FAC (Fator água/cimento) tem influência não somente sobre o teor de ar 

incorporado, mas também sobre a distribuição das bolhas. Verifica-se que quanto menor for o 

fator água/cimento, maior será a porcentagem de partículas de menor diâmetro (BAUER, 

2000). 

MONTE ET AL. (2003) alertaram para a necessidade de se controlar as propriedades 

das argamassas de revestimento que fazem uso de aditivo incorporador de ar, dadas as 

variabilidades dos efeitos para os diferentes produtos disponíveis no mercado. Os autores 

sugerem o controle do teor de ar incorporado através da análise da densidade de massa no 

estado fresco. 

 

1.8.1 Vantagens do uso de incorporador de ar 

 

A incorporação de ar pela ação do aditivo proporciona à pasta uma baixa densidade e 

uma distribuição uniforme das bolhas de ar por toda a pasta de cimento. 

As pastas podem apresentar boa resistência à compressão desenvolvida em tempo 

razoável; provocar menor dano em formações reativa a água (BOZICH ET AL., 1984) e 

reduzir a criação de micro anular por fluxo de gás (TINSLEY ET AL., 1980 E HARTOG, 

DAVIES & STEWART, 1983). Além do mais, a adição das bolhas de ar tem pouco efeito no 

tempo de pega das pastas, o que permite variar a densidade conforme necessário. 
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1.8.2 Incorporadores de ar utilizados 

 

Para este trabalho forma utilizados três tipos de incorporadores:  

TS: TENSOATIVO NÃO IÔNICO (pó) 

MP: MICROESFERAS DE POLÍMERO (pó) 

SR: SUPERPLASTIFICANTE RESINAS NATURAIS (líquido) 

 

1.8.2.1 TS: Tensoativo não iônico (pó) 

 

Os tensoativos atuam na trabalhabilidade da mistura, levando ao aumento da mesma e 

contribuindo com a diminuição do fator água /cimento. 

O tensoativo é uma molécula anfifílica. Uma parte polar que possui afinidade com a 

água (cabeça hidrofílica) e outra parte apolar que não possui afinidade com a água (cauda 

hidrofóbica). Como mostra a figura 7. 

 

Figura 7-Representação de um tensoativo 

 
                                                    Fonte: adaptação Bauer, 2000 

 

Um tensoativo não-iônico  não possui carga e não se ioniza em contato com a água. O 

grupo hidrofílico (cabeça) é composto de alguma substância hidrossolúvel. 

A formação das bolhas de ar é realizada pelos tensoativos que não foram adsorvidos e 

estão livres na fase aquosa que, sob agitação, formam bolhas de ar microscópicas estáveis, 

resultantes da aglutinação das partes apolares dos tensoativos. A parte polar fica direcionada 

para a parte aquosa devido a afinidade com a água. 

As principais características do uso de tensoativos estão relacionadas a formação de 

estruturas organizadas, também conhecidas como estruturas micelares.(WEEST; HARWELL, 

1992). Como representado na figura 8. 
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Figura 8- Representação da formação de micelas 

 
Fonte: adaptação Bauer, 2000 

 

As espumas geralmente são instáveis e sua estabilidade depende de dois fatores 

principais: a tendência de drenagem dos filmes líquidos, tornando-se finos e a tendência de 

ruptura desses filmes devido a perturbações aleatórias. Normalmente as espumas tendem a 

colapsar e retornar ao estado líquido, de menor estado energético. Os tensoativos reduzem a 

tensão superficial entre o gás e o líquido devido à sua forte adsorção à superfície das bolhas, 

conferindo-lhes maior elasticidade e opondo-se ao referido colapso (SHAW, 1992). 

 

1.8.2.1.1 Mecanismo de ação 

 

O ar é incorporado e estabilizado quando um tensoativo é adicionado ao sistema água-

cimento: Na interface ar-água, os grupos polares estão orientados em direção à fase aquosa, 

diminuindo a tensão superficial, promovendo a formação de bolhas e neutralizando a 

tendência das bolhas a coalescerem. Na interface sólido-água, onde existem forças diretoras 

na superfície do cimento, os grupos polares ligam-se ao sólido, com grupos não polares 

orientados para a água, tornando a superfície do cimento hidrofóbica de modo que o ar pode 

deslocar a água e permanecer ligado as partículas sólidas na forma de bolhas (F.M LEA, 

1971). Como mostra a figura 9. 
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Figura 9-. Representação da formação de bolhas de ar utilizando o tensoativo. 

 
Fonte: Bauer, 2000. 

 

Nesse tipo de tensoativo, a orientação da camada de água em volta da bolha de ar , que 

pode estar cheia de produtos de hidratação serve para separar as bolhas. Além disso podem 

ser precipitados compostos na superfície da bolha causando um efeito estérico, favorecendo a 

estabilidade do sistema.(ALVES , 2002) 

 

1.8.2.2 MP: Microesferas de polímero (pó) 

 

É um incorporador de ar na forma de microesferas de polímero, pequenas partículas 

plásticas esféricas. As microesferas de polímero são diferentes das de vidro e de cerâmica pois 

precisam ser expandidas para que a incorporação de ar aconteça.  

As MP são dotadas de uma densidade muito baixas é um material extremamente leve e 

apresenta uma redução de peso específico mesmo em pequenas doses. Por se tratar de um 

material  muito leve o seu manuseio requer muito cautela para que a pesagem do material seja 

realizada da maneira correta e a perda de material seja minimizada. 

A combinação entre a baixa densidade e a resiliência das MP fornece características 

valiosas para o processo de incorporação de ar.  
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As MP podem ser armazenadas por um longo tempo em temperatura ambiente sem 

efeitos negativos sobre as suas propriedades, mas temperaturas muito altas devem ser 

evitadas. A microesfera pode ser adicionada ao cimento, mas devido a grande diferença de 

massa especifica entre os dois materiais, pode ocorrer segregação fazendo com que a 

microesfera fique concentrada no topo da mistura, ocasionando problemas de não 

homogeneidade na pasta. Para evitar esses problemas, a microesfera pode ser adicionada a 

água de mistura. 

 

1.8.2.2.1 Mecanismo de ação 

 

As microesferas consistem em uma casca de polímero que encapsula um gás Como  

mostra a figura 10. Quando aquecidas, a pressão interna do gás aumenta e a casca 

termoplástica amolece, gerando um expressivo aumento do volume das microesferas. No seu 

estado natural a casca de polímero mede aproximadamente 12µm e depois do fornecimento de 

calor e posterior expansão, a casca aumenta para 40 µm. 

 

 

Figura 10-Representação de uma microesfera de polímero 

 
Fonte: Fabricante. 

 

O gás permanece no interior das microesferas. É esse aumento considerável das MP 

que faz com que elas diminuam a densidade da pasta de cimento fornecendo a mesma espaços 

vazios, bolhas de ar, obtidos a partir dessa expansão. As MP expandidas são fáceis de 

comprimir. Quando a pressão é liberada, as microesferas recuperam o seu volume original, 

como mostra a figura11. 
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Figura 11-(a) Antes da carga,pressão de 0 psi; (b) Sob carga pressão de 87 psi; (c) depois da carga, 

pressão de 0 psi. 

                                  11-(a)                                                              11- (b) 

 

                  

 

 

 

11-(c) 

 
Fonte: fabricante. 

 

Graças à sua resiliência, as microesferas de polímero conseguem suportar diversos 

ciclos de carga/descarga sem quebrar. Isto é muito importante quando as microesferas são 

usadas em materiais absorventes de impactos, mas também ao bombear as microesferas, 

sozinhas ou em diversas misturas. 
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1.8.2.3 SR: Superplastificante de resinas naturais(líquido) 

 

Superplastificantes, conforme denominação da construção civil, ou dispersantes de 

segunda geração, conforme denominação na área de petróleo. Esse aditivo possui resinas de 

alto desempenho que formam micro bolhas estáveis e bem distribuídas. Alguns 

superplastificantes resultam  no aumento de espaços vazios daí a sua utilidade na 

incorporação de ar. Os superplastificantes são também conhecidos como redutores de água de 

alta eficiência. Deve se determinar o teor ótimo de superplastificante para a mistura. O uso 

deste aditivo químico em excesso pode agravar os fenômenos de exsudação e segregação no 

concreto fresco (RONCERO, 2000). Os superplastificantes de segunda geração são os 

aditivos químicos redutores de água que predominam na confecção de pastas de cimentação 

para poços de petróleo e permitem a redução de água da mistura em até 30%. 

O uso de superplastificantes faz com que as forças de repulsão entre as partículas 

sejam predominantes, permitindo a formação de uma mistura dispersa e homogênea. 

As interações entre os superplastificantes e as partículas de cimento podem ser 

químicas ou físicas. As interações químicas proporcionam alterações na composição da 

solução aquosa e na morfologia dos hidratos formados. Segundo RONCERO (2000), as 

interações químicas abrangem: a absorção química das moléculas de superplastificante pelas 

partículas de cimento, a interação do superplastificante com os sítios mais reativos da 

partícula de cimento.  

 

1.8.2.3.1 Mecanismo de ação 

 

As interações físicas, que apresentam o papel mais importante durante o processo de 

dispersão das partículas de cimento (RONCERO, 2000), ocorrem quando a adsorção das 

moléculas de superplastificante na superfície das partículas de cimento age por meio de forças 

repulsivas, tanto de origem eletrostática como de origem estérica. Na figura 12 pode-se 

verificar os mecanismos físicos. O mecanismo físico de estabilização eletrostática é um 

mecanismo de repulsão ocasionado a partir da adsorção das moléculas do superplastificante 

na superfície das partículas de cimento, alterando o potencial elétrico dessas partículas pela 

formação de uma dupla camada elétrica ao seu redor. O mecanismo físico de estabilização 

estérica proporciona a repulsão física entre as partículas. 
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Figura 12-Ilustração dos mecanismos de repulsão entre partículas (a) eletrostática, (b)estérica. 

 
Fonte: Pandolfelli et al., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herculana Torres dos Santos,PPGCEP 2013 

27 

 

 

2 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

2.1 FLUXOGRAMA 

 

Figura 13-Fluxograma dos experimentos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DOS 
ADITIVOS 

PADRONIZAÇÃO 
TEMPO E 
ROTAÇÃO 

MISTURA DA 
PASTA 

PESO ESPECÍFICO 
PARA TODOS IAR 
CONCENTRAÇÕES  

0,01 0,03 0,05 

RESISTÊNCIA 
À 

COMPRESSÃO 
SR 0,01 0,03 

0,05 
ÁGUA LIVRE 
SR 0,01 0,03 

ESTABILIDADE 
SR 0,01 0,03 0,05 

DISTRIBUIÇÃO 
VERTICAL DA 
BOLHAS SR 0,05 

HOMOGENEIZAÇÃO 
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2.2 FORMULAÇÃO DAS PASTAS 

 

Em uma pasta de cimento é importante fazer o cálculo do rendimento, do fator água-

cimento (FAC) e a quantidade certa de cada produto utilizado na formulação da mesma. Para 

obtenção das diversas propriedades de uma pasta, fixam-se o peso específico da mesma e as 

concentrações de aditivos sólidos e líquidos.  

Para efetuação dos cálculos é necessário conhecer as densidades absolutas dos 

materiais a serem utilizados nas formulações.  

As pastas foram formuladas para uma quantidade de componentes de modo a ser 

obtido 600 cm³ de pasta de cimento. Esta é a quantidade necessária para a realização dos 

ensaios de laboratório, segundo a API. 

 

2.3 PESAGEM DOS MATERIAIS 

 

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram pesados em uma balança 

digital Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01 g.  

 

2.4 ESCOLHA DAS CONCENTRAÇÕES 

 

Apesar dos fabricantes sugerirem os valores de concentrações a serem utilizados, eles 

também sugerem estudos para determinar a melhor concentração para cada forma de uso e 

finalidade. 

Após vários testes, a dificuldade maior encontrada foi conseguir bater a pasta no 

padrão correto, pois a pasta com incorporador de ar é muito viscosa e difícil de bater, sendo 

necessário mexer com a espátula ao final do processo de mistura e mesmo assim ainda, em 

alguns casos, foi observado que o cimento não tinha se misturado completamente. Por isso as 

concentrações escolhidas foram: 
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Para o TS  0,01%  0,03% e 0,05% 

Para o MP 0,01%  0,03% e 0,05%  

Para o SR 0,01gpc  0,03gpc e 0,05 gpc (galão por pé cúbico) 

 

2.5 ORDEM DOS ADITIVOS 

 

A ordem de adição dos aditivos interfere nos resultados dos testes. Por isso deve-se 

verificar o comportamento e o que cada aditivo proporciona à pasta para determinar qual 

deles deve ser adicionado primeiro. 

 

2.6 ENERGIA DE MISTURA 

 

Foi realizado um teste para padronizar a rotação do misturador e o tempo na hora de 

misturar os aditivos na água de mistura. Primeiro foi feita uma mistura dos aditivos com 

rotação e tempos aleatórios só para constatar que os aditivos tinham se dissolvido na água de 

mistura antes de adicionar o cimento, em seguida, uma leitura de densidade foi realizada e 

aquela pasta que apresentou menor redução da densidade foi escolhida para o estudo de 

padronização dos efeitos tempo e rotação 

A energia de mistura também interfere no resultado dos experimentos. No caso da 

incorporação de ar nas pastas de cimento o fornecimento de uma maior energia de mistura ao 

sistema pode influenciar de forma positiva para uma maior incorporação de ar sem alteração 

das concentrações, já que quanto maior a energia de mistura maior será a quantidade de 

bolhas de ar fornecida à pasta. 

A rotação e o tempo de agitação são fatores essenciais para essa interferência. Alguns 

testes foram realizados para verificar se a energia de mistura fornecida altera os valores da 

densidade das pastas. A equação 4 obtida experimentalmente por VORKINN E SANDERS 

(1993) foi utilizada para calcular o valor da energia de mistura de acordo com o procedimento 

de obtenção da água de mistura. 
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Equação 4- Energia de mistura 

 Ε/Μ = Κ / V x Σ [( 2 x π x rpm / 60 ) 2 x t] 
Onde: 

E/M – Energia de mistura por massa de pasta; 

k – Constante experimental, igual a 6,1 x 10-8 (VORKINN E SANDERS,1993); 

V – Volume da pasta, igual a 0,6 litro; 

t – Tempo de duração da mistura (segundos); 

rpm – Velocidade do equipamento de mistura em rotações por minuto. 

 

Esse cálculo foi feito para o processo da água de mistura, ou seja, antes de adicionar o 

cimento para verificar os valores de energia de mistura fornecidos. 

Todos os incorporadores de ar utilizados nesse trabalho iniciaram os testes de peso 

específico com as seguintes variáveis  1000 rpm e 60 s 

O incorporador de ar que teve uma menor redução da densidade nesse teste inicial foi 

escolhido para a continuação dos outros testes de água livre, resistência à compressão, 

estabilidade e distribuição vertical das bolhas. 

 

2.7 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Um planejamento experimental foi realizado para determinar qual fator tem maior 

influência na energia de mistura, o tempo ou a rotação. O programa Statistica 7 foi utilizado 

para esse estudo. 

Nesse tipo de planejamento só existem dois fatores e teremos no máximo a interação 

de segunda ordem (entre dois fatores). O software Statistica 7 calcula até três 

interações;ordens maiores de interações são adicionadas ao termo do erro na análise de 

variância, visto que o valor da interação vai diminuindo a medida que se aumenta a ordem. O 

planejamento fatorial de dois níveis foi utilizado para esse estudo. Foram realizados estudos 

com duas e três interações. 

O planejamento experimental consiste em 4 experimentos, ou seja, 22, o qual utilizam 

dois níveis para cada variável. Para fazê-lo, devem-se realizar ensaios e registrar as respostas 

observadas em todas as  possíveis combinações dos níveis escolhidos. A lista dessas 
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combinações é chamada matriz de planejamento. A formulação dessa matriz experimental no 

estudo de otimização de algum tipo de processo tem como objetivo agrupar todas as variáveis 

envolvidas no processo, facilitando a visualização do nível dessas variáveis, bem como suas 

interações. 

Fixou-se um tempo e variou-se a rotação, depois fixou-se uma rotação e variou-se o 

tempo.  

A Tabela 1 apresenta os fatores e seus respectivos níveis superiores e inferiores para 

um planejamento fatorial 22. 

 

Tabela 1. Planejamento fatorial fatores e níveis 

Fatores Nível superior Nível inferior 

Tempo + _ 

Rotação + _ 

Fonte : Autor 

 

A partir de uma matriz de planejamento pode-se formar a tabela de coeficientes de 

contraste, multiplicando os sinais das colunas apropriadas para obter as colunas 

correspondentes às interações. Esta matriz experimental é para os cálculos dos principais 

efeitos de interação está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Coeficientes de contraste. 

Experimentos Variáveis 

 

Interações 

 

Resposta 

Tempo Rotação Tempo e rotação Densidade 

1 - - +  

2 + - -  

3 - + -  

4 + + +  

Fonte : Autor 
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A cada linha da matriz, define-se uma experiência correspondente a uma combinação 

de níveis superiores e inferiores de cada fator, obtendo-se uma resposta Y correspondente à 

média dos ensaios em cada experiência. 

 

2.7.1 Superfície de resposta 

 

A metodologia de superfícies de respostas é uma técnica de otimização baseada em 

planejamentos fatoriais que foi introduzida por G. E. P. Box nos anos cinquenta, e que desde 

então tem sido usada com grande sucesso na modelagem de diversos processos industriais 

(BARROS NETO et al, 2001). 

De acordo com os resultados de densidade realizados, as respostas serão analisadas 

segundo um conjunto de equações e modelos matemáticos compreendendo análises de 

regressão numérica e variância, obtidas pelo software Statistica 7. Também a partir do 

software serão geradas as superfícies de respostas nas quais vão ser apresentadas o 

comportamento das variáveis em todo o domínio experimental. 

 

 

 

2.8 MISTURA 

 

A mistura das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo  80-60. 

Uma vez pronta a água de mistura, adicionou-se o cimento juntamente com cada 

material estudado, através de funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. A 

adição foi realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 4.000 ± 200 rpm, durante 15 

segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa central e agitou-se a pasta por 35 segundos a 

uma velocidade de 12.000 ± 500 rpm. O tempo de adição foi controlado pelo temporizador do 

misturador, de acordo com a NBR 9831 (2006). 

 

2.9 PESO ESPECÍFICO 
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O peso específico é determinado pela balança de lama. O ensaio deve ser realizado em 

uma superfície horizontal e plana, que deve ser conferido pelo indicador de nível da própria 

balança. A pasta foi preparada conforme o preparo de pasta e foi vertida até um nível 

ligeiramente abaixo da sua borda. Certifica-se que não existem bolhas de ar no copo da 

balança e enche mais um pouco o copo até quase transbordar e põe a tampa, girando-a 

lentamente e observando a saída de pasta do orifício. Com o dedo polegar pressionando o 

orifício, lavar e enxugar a balança antes de coloca-la sobre sua base. Desloca-se o cursor até 

obter equilíbrio verificando pela centralização da bolha no indicador de nível e efetuar a 

leitura. (PROCIM, 2008). 

 

2.10 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

A moldagem e cura das amostras foram produzidas de acordo com a norma NBR 9831 

(2006). Foram produzidos corpos de prova cúbico de 50,00 mm de aresta. Para o ensaio, as 

amostras foram colocadas em um banho térmico, no qual permaneceram por 24h e 7 dias, sob 

temperatura de 38º ± 1ºC, completamente imersas em um banho térmico equipado com um 

sistema de agitação, o qual assegurava a uniformidade da temperatura. 

Posterior ao ciclo de cura, os corpos-de-prova foram ensaiados em uma Máquina 

Universal de Ensaios da Shimadzu seguindo uma aplicação de carga de 17,9 kN/min 

 

2.11 ÁGUA LIVRE 

 

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

homogeneizada. A pasta foi então transferida até o nível de 250 ml em uma proveta com 

tampa para evitar a evaporação. A proveta foi assentada sobre o apoio de vidro, suportado por 

espuma de poliuretana e colocada em local isento de vibrações (NBR 9831, 2006). 

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

com auxílio de uma seringa e pesado em uma balança, analítica de resolução de 0,1g. 
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O resultado foi utilizado para calcular o teor de água livre (% AL), em percentual, de 

acordo com a seguinte fórmula , no qual VAL é o volume da água sobrenadante. 

 

Equação 5- Teor de água livre 

=AL%   100
)(250
x

pastamL

VAL  

2.12 ESTABILIDADE 

 

Neste ensaio de estabilidade, a pasta foi preparada, em seguida, condicionada dentro 

de um tubo decantador  mostrado na figura 14, previamente engraxado. Com um bastão de 

vidro, bateu-se levemente no interior do cilindro, de modo a eliminar as bolhas de ar 

aprisionadas. Completou-se o volume ate o topo do recipiente, enroscou-se a tampa superior 

vazada e levou-se o cilindro a câmara de cura com agua a temperatura de 38°C (PROCIM, 

2008). Esse cilindro foi posicionado verticalmente na câmara de cura, submetendo-se as 

condições de temperatura e pressão, mantendo-se a cura por 24 horas. O aquecimento foi 

desligado e, em seguida, resfriado em agua corrente (PROCIM, 2008). 

Logo após o resfriamento, desenroscou-se a tampa superior do cilindro, eliminando-se 

os fluidos existentes no topo do cilindro por meio de papel absorvente; com auxilio de uma 

seringa, injetou-se um volume, medido em cm3, de água ate completar o volume total do 

cilindro. Converteu-se esse volume em comprimento, expresso em mm, denominando-se 

“Rebaixamento do Topo”, pela multiplicação do volume medido em centímetro cubico por 

2,037. Com auxilio de um martelo de borracha, foi realizada a retirada do cilindro endurecido 

de pasta curada. A amostra foi lavada em agua corrente, deixada imersa em agua na 

temperatura ambiente (PROCIM, 2008). 

Procedeu-se, então, o corte do cilindro em 4 partes iguais, conforme o esquema das 

Figuras 15 e 16, identificando as seções da seguinte maneira: topo (I), intermediarias (II e III) 

e fundo (IV). 
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Figura 14. Tubo decantador 

 
Fonte: Lima, 2004. 

 

Figura 15- Seccionamento da amostra de cimento curada: Topo; (I) ; (II) e Fundo. 

 

 
Fonte: Lima, 2004. 
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Figura 16.-Seccionamento de uma amostra real de cimento curada: Topo; (I) ; (II) e Fundo . 

 

 

 

Cada seção foi presa a um suporte com garra, garantindo maior estabilidade e precisão 

na leitura. Depois, cada seção foi imersa em agua em um béquer. Registrou-se o peso da seção 

como “peso da seção na água”. Em seguida, cada seção foi rebaixada e apoiada no fundo do 

béquer, de modo que o fio não ficasse tensionado, registrando-se o peso indicado como “peso 

da seção no ar”. Os cálculos dos pesos específicos em lb/gal de cada seção foram 

determinados por meio da equação 6: 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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Equação 6-peso específico para as seções da estabilidade 

ρ =(ρAR / ρÁGUA) x 8,33 

 

Onde: 

ρ = peso específico da seção (lb/gal); 

ρ AR = peso da seção no ar; 

ρ ÁGUA = peso da seção na água. 

 

2.13 DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DAS BOLHAS 

 

Depois que  o teste de estabilidade foi realizado, os corpos de prova foram utilizados 

para verificar a distribuição vertical das bolhas. A observação foi realizada na parte interna de 

cada seção como a figura 17 mostra :topo (I), intermediarias (II e III) e fundo (IV) por um 

microscópio óptico com um aumento de 100 vezes, que é constituído por uma parte mecânica 

que suporta e permite controlar e por uma parte óptica que amplia as imagens.  

 

Figura 17-(a) Corte vertical no corpo de prova do ensaio de estabilidade. (b)Parte interna analisada no 
microscópio óptico 

 

(a)                                                (b) 

                         
Fonte: Autor. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 ORDEM DE MISTURA DOS ADITIVOS 

 

Os aditivos utilizados para este trabalho foram o controlador de filtrado e o 

incorporador de ar. 

Como o aditivo controlador de filtrado aumenta a viscosidade da pasta , o mesmo foi 

escolhido para ser adicionado primeiro, pois esse aumento da viscosidade favorece o 

aprisionamento das bolhas contribuindo para a estabilidade da espuma formada. 

 

3.2 ENERGIA DE MISTURA 

 

Os resultados a seguir foram realizados com duas interações. Os resultados realizados 

com três interações foram idênticos aos realizados com duas interações. 

 

Figura 18- Gráfico de Pareto. 

 

 
Fonte: Autor 

O gráfico  de Pareto mostrado na figura 18 apresenta os principais efeitos que se 

destacam. É  observado o destaque do efeito tempo e o efeito tempo e rotação (1 by 2) . Esses 

efeitos são os responsáveis por influenciar de forma mais importante a energia de mistura e 

apresentam  a mesma influência. 
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O gráfico a seguir na figura 19 representa , em superfície de resposta, os resultados da 

densidade em função da rotação e do tempo. O método de superfície de resposta permite a 

obtenção de uma modelagem tridimensional dos dados em forma de uma função matemática 

que leva em consideração todos os efeitos estudados para o experimento. 

 

Figura 19- Superfície de Resposta dos valores de Densidade em função do tempo e da rotação 

Representado em 3D. 

 

 
Fonte: Autor 

 

. 

 

O gráfico abaixo representado na figura 20 possui a representação bidimensional da 

superfície de resposta. 
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Figura 20- Superfície de Resposta dos valores de Densidade em função do tempo e da rotação 

Representado em 2D. 

 

 
Fonte: Autor 

 

As curvas de nível fornecem uma análise da tendência de resposta da variável 

dependente, no caso a densidade uma vez que a mesma é influenciada pelo tempo e rotação 

assim, estes são variáveis independentes. 

Como pode ser observado, a densidade da pasta tem uma relação direta com o tempo e 

a rotação. É possível notar que a rotação apresenta maior influencia na redução da densidade 

do que o tempo, uma vez que aumentando a rotação em um tempo de poucos segundos é 

observado o menor valor de densidade. 

Os valores previstos versus os valores observados  para os resultados da densidade 

podem ser visualizados a seguir,na figura 21 confirmando que o modelo proposto descreve 

bem os dados experimentais, visto que os pontos caem em cima da reta.  
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Figura 21- Valores observados X valores previstos dos resultados da densidade. 

 

 
Fonte: Autor 

 

3.2.1 Cálculo da energia de mistura 

 

Observa-se que com o aumento da rotação, não é necessário permanecer o tempo de 

60 s que antes era utilizado para que a redução de densidade seja observada, além disso  

quanto mais tempo é fornecido à água de mistura mais espuma é formada provocando 

transbordamentos. 
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Tabela 3 -Valores de energia de mistura e densidade. 

       Rotação 

rpm 

         Tempo 

        segundos 

Energia de mistura 

kJ/kg 

      Densidade 

lb/ gal 

1000 60 0,06 13,7 

3000 30 0,30 13,3 

5000 30 0,83 11,7 

Fonte: Autor 

 

Foi utilizado o incorporador SR na concentração 0,05 gpc, pois o mesmo obteve uma 

densidade menor. 

Como as variáveis tempo e rotação aumentaram, observa-se que a energia de mistura 

aumentou bastante de 0,06 kJ/kg  para 0,83 kJ/kg . Este  aumento contribuiu para uma 

redução da densidade para uma mesma concentração de incorporador de ar, como mostra a 

tabela 3. 

O processo de mistura ficou da seguinte forma: 

-pesa-se os componentes  

-coloca-se água no copo e depois o controlador de filtrado e agita numa rotação de 

5000 RPM por 30 segundos 

-coloca-se o incorporador de ar e agita na mesma rotação de 5000 RPM por 30 

segundos. 

- a pasta foi misturada de acordo com a norma NBR 9831 (2006)  

Determinada a forma de mistura seguiu-se com os demais testes. 

 

3.3 DENSIDADE 

 

A redução da densidade foi observada em todos os incorporadores e em todas as 

concentrações, esses dados podem ser verificados na figura 22 pois apresentaram valores 

menores que 15,6 lb/gal que corresponde ao valor da densidade da pasta padrão. A pasta 

padrão possui apenas água, cimento e controlador de filtrado. 
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Esta redução está relacionada com a substituição do cimento por materiais mais leves 

e com a quantidade de água nas pastas, pois um aumento na relação água-cimento implica 

num aumento no percentual de ar incorporado na pasta (RIXOM & MAILVAGANAM, 

1999). 

 

Figura 22- Redução da densidade. 

 

Fonte: Autor 

 

Também foi observado que a medida que a concentração de incorporador de ar 

aumenta a densidade é reduzida, mas existe um limite para essa redução já que com o 

aumento da concentração de incorporador a viscosidade da pasta também aumenta tornando-a 

muito difícil de bater e inutilizando a realização do experimento. Além disso existe um limite 

de volume de espuma que no caso de concentrações muito elevadas a geração dessa espuma 

levaria a um transbordamento de material durante a realização do experimento. 
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Tabela 4-Densidade das pastas estudadas. 

IAR CONCENTRAÇÃO DENSIDADE  
(lb/gal) 

 
TS 

0,01% 14,7 
0,03% 14,4 
0,05% 13,9 

 
MP 

0,01% 15,1 
0,03% 15 
0,05% 15 

 
SR 

0,01 gpc 14,7 
0,03 gpc 12,3 
0,05 gpc 11,7 

 

Fonte: Autor 

 

O incorporador TS reduziu a densidade de 15,6 lb/ gal da pasta padrão para 13,9 lb/ 

gal, com a concentração 0,05 %. Outros testes com maiores concentrações foram realizados 

mas devido a dificuldade no processo de mistura, no momento da adição do cimento com a 

formação de muita espuma e dificuldade na hora de bater a pasta causando transbordamento, a 

leitura da densidade não foi realizada já que os incorporadores de ar aumentam a viscosidade 

da pasta. Por isso esse foi o melhor valor de concentração que foi possível observar uma 

redução considerável da densidade. 

As respostas de peso específico e de viscosidade das formulações devido ao aumento 

da concentração de adições sólidas apontam para uma redução do peso específico e um 

aumento de viscosidade. Este aumento é fundamental para a estabilização da espuma que, por 

sua vez, define uma melhor matriz estrutural e resistente quando a pasta passar para o estado 

endurecido (ROZIÈRES & FERRIÈRE, 1991). 

O incorporador MP não apresentou redução da densidade tão considerável em relação 

a pasta padrão. Essas microesferas de polímero necessitam de um fornecimento de 

temperatura na ordem de 150ₒ C na hora da mistura para que se tornem expandidas e reduzam 

a densidade da pasta de cimento. Como a mistura foi realizada a temperatura ambiente, a 

redução da densidade foi observada de forma bem discreta, de 15,6 lb/ gal da pasta padrão 

para 15 lb/ gal na concentração 0,05 %. 

O incorporador SR apresentou uma redução da densidade considerável. Apesar de 

formar bastante espuma, não houve dificuldade para adicionar o cimento. 
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3.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

A figura 23 a seguir mostra o resultado do teste de resistência à compressão no 

período de 24h e 7 dias de cura. 

 

Figura 23- Resistência à compressão. 24h e 7 dias 

 

 

Fonte: Autor 

 

Observou-se uma redução na resistência mecânica de maneira generalizada. Isso é 

devido ao aumento intencional de porosidade promovido pela incorporação das bolhas de ar, 

enfraquecendo a estrutura como um todo (MEHTA & MONTEIRO, 2001 E RIXOM & 

MAILVAGANAM, 1999). 

Foi reportado uma perda de resistência em idade recente (24h), com posterior 

recuperação em idade superior (7 dias).comparado com a pasta padrão. Os valores de 

resistência à compressão obtidos neste trabalho estão compatíveis com os resultados 

alcançados por outras pastas leves. 
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3.5 TEOR DE ÁGUA LIVRE 

 

A pasta padrão apresentou 1 mL de água livre que corresponde a 0,4% . 

As pastas com incorporador de ar SR não formaram água livre em nenhuma das 

concentrações estudadas. 

Como o teste de água livre se dá sob condições estáticas, a estabilidade da espuma é 

fundamental para inibir a migração de água para superfície e a viscosidade está ligada a este 

fato, dificultando a migração de água para superfície. Com maior influência na redução de 

água livre, a quantidade fração sólida e respectivo aumento da área superficial promovem 

retenção de água por meio das interações de superfície (GALDINO, 2003). 

Conforme a norma API, o valor limite estipulado é de 3,5 mL (1,4 %) de água livre. 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que o teor de água livre é zero.  

3.6 ESTABILIDADE 

 

Os ensaios de estabilidade estão representados nas tabelas 5.e 6. 

Tabela 5. Estabilidade da pasta padrão 

 

Concentração 

 

Rebaixamento 

Coluna Cilíndrica do Teste 

Peso específico (lb/gal) 

Topo       I      II Fundo Diferença 

   Padrão 0 14,72 14,68 14,69 14,90 0,180 

Fonte : Autor 

 

Tabela 6. Estabilidade SR  

 

Concentração 

 

Rebaixamento 

Coluna Cilíndrica do Teste 

Peso específico (lb/gal) 

Topo       I      II Fundo Diferença 

0,01 0 15,07 15,44 15,22 15,53 0,457 

0,03 0 14,45 14,72 14,92 15,11 0,633 

0,05 0 12,13 12,25 12,18 12,17 0,030 

Fonte : Autor 
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É importante observar os valores de peso específico encontrados para cada 

composição, pois se a maior diferença de peso específico entre as seções (ρ do fundo para ρ 

do topo) for ≥ 0,5 lb/gal e/ou o rebaixamento do topo da pasta for > 5 mm, a pasta é dita 

instável e deve ser reformulada, conforme indicação da norma API. (PROCIM, 2008). 

Apesar de ter apresentado um pequeno teor de água livre, a pasta padrão não 

apresentou rebaixamento, já que o percentual de  água livre foi de apenas 0,4%. Sendo assim 

a diferença de densidade entre o fundo e o topo também foi pequena apenas  0,180  lb/gal. 

A pasta com SR de concentração 0,03 gpc que apresentou um valor de diferença de 

densidade acima do permitido ≥ 0,5 lb/gal  é considerada instável, apesar de não ter 

rebaixamento , pois a estabilidade da pasta deve atender as duas condições citadas. 

As outras pastas , 0,01gpc e 0,05 gpc foram consideradas estáveis uma vez que não 

apresentaram rebaixamento e os valores de diferença de densidade entre o fundo e o topo 

foram aceitáveis já que são menores que 0,5 lb/gal. 

 

3.7 DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DAS BOLHAS 

 

O incorporador de ar produz bolhas estáveis que se dispersaram na massa do cimento, 

contribuindo, dessa forma, para um provável baixo valor de coeficiente de permeabilidade. 

É observado o aprisionamento das bolhas em todas as seções do corpo de prova. Esse 

fato pode ser justificado pela viscosidade que a pasta possui proporcionando uma maior 

retenção das bolhas de ar nas pastas. 

 

O volume de ar incorporado não é totalmente perdido, permanecendo ainda ar 

incorporado sem migrar para superfície. Essa migração das bolhas se dá pela diferença de 

densidades entre as fases gasosa e líquida e sua intensidade é inversamente proporcional à 

viscosidade do meio dispersante (LIMA, 2011) 

 

A energia transmitida para a pasta é responsável pela sua mutação, alterando a 

qualidade da espuma a todo instante até o endurecimento. Logo, as análises laboratoriais são 

diferentes do comportamento em larga escala no campo, onde se tem maiores quantidades 
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envolvidas e maiores cisalhamentos, ou seja, maior energia envolvida em todas as fases dos 

processos de fabricação, deslocamento e cura.  

DAVIES, HARTOG & COBBETT (1981) afirmaram que sob condições de campo, as 

pastas são mais estáveis que as fabricadas em laboratório, também afirmam ainda que as 

espumas não são reprodutíveis, ou seja, é quase impossível produzir duas amostras com 

idênticas distribuições de tamanhos de bolha. 

 

Figura 24-.(a) Fotografia microscópica da seção topo da estabilidade, (b) Fotografia microscópica da 

seção I da estabilidade, (c) Fotografia microscópica da seção II  da estabilidade, (d) Fotografia microscópica da 

seção fundo da estabilidade 

24-(a) 
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24-(b) 

 

 

24-(c) 
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24-(d) 

 

 

Fonte : Autor 
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4 CONCLUSÕES 

 

A pasta com concentração 0,05 gpc de incorporador de ar foi a que mais contribuiu 

para a redução da densidade no processo de mistura utilizado inicialmente e foi escolhido para 

o estudo da energia de mistura através do planejamento fatorial em dois níveis e também para 

a realização dos outros testes.  

Existem algumas condições  para que os outros incorporadores de ar também 

alcancem uma melhor redução da densidade, no caso do MP  o fornecimento de alta 

temperatura se faz necessário e para o TS deve-se encontrar uma forma ideal de mistura na 

hora a da adição do cimento. 

Constatou-se que o aumento da rotação influencia mais no valor da densidade do que o 

aumento do tempo, porém com o exagero desse aumento da rotação ocorre um derramamento 

da pasta devido à alta incorporação de ar, ou seja, forma muitas bolhas que transbordam no 

copo. 

Em relação ao planejamento experimental, os estudos com duas e três interações 

apresentaram o mesmo resultado. Foi possível visualizar como os fatores tempo e rotação 

influenciam na energia de mistura. 

A resistência à compressão foi diminuída em relação à pasta padrão mas teve uma 

recuperação em idade superior. Os valores são compatíveis para pastas leves. Essa redução  

foi influenciada indiretamente pela viscosidade por meio da retenção de bolhas na mistura, 

aumentando a porosidade intencional.  

A adição de incorporadores de ar nas pastas de cimento provoca um aumento da 

viscosidade que também contribuiu com a redução da densidade pela retenção de bolhas na 

mistura. 

Foi verificada uma distribuição das bolhas uniforme em torno de todas as seções do 

corpo de estabilidade, mesmo com a migração das bolhas de ar para a superfície. Foi possível 

visualizar algumas bolhas de tamanho aproximado o que confirma que o aditivo IAR 

contribui para a estabilidade dessas bolhas. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Avaliar a EM da microesfera de polímero e o fornecimento do calor para 

expansão. 

• Verificar a permeabilidade 

• Verificar a quantidade de ar incorporado e tamanho das bolhas. 
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ANEXO 1. INCORPORADORES DE AR NA HORA DA MISTURA 

 

No anexo é possível verificar o tamanho das bolhas formadas inicialmente para cada 

incorporador na hora da mistura antes da adição do cimento. 

  

Incorporador de ar na hora da mistura TS 
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Incorporador de ar na hora da mistura MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herculana Torres dos Santos,PPGCEP 2013 

62 

 

 

 

 

 

Incorporador de ar na hora da mistura SR 

 

 


