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RESUMO 

As operações de cimentação podem ocorrer em diversas etapas do ciclo de vida de um 

poço, desde a sua construção até seu abandono definitivo. Há situações em que as zonas de 

interesse se apresentam depletadas ou com baixa pressão de fratura. Nesses casos, a adoção de 

pastas cimentantes de baixa densidade constitui solução eficiente. Para tanto, há basicamente 

três maneiras de reduzir a densidade de pastas de cimento: usando microesferas, aditivos 

estendedores de água ou pastas espumadas. O objetivo deste trabalho é formular, estudar e 

caracterizar pastas cimentantes espumadas de baixa densidade, utilizando um surfactante 

incorporador de ar juntamente com adições de vermiculita ou diatomita como estendedores e 

estabilizantes. A metodologia do trabalho consiste na preparação e avaliação das pastas por 

meio de procedimentos adotados pelo American Petroleum Institute (API) e pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Partindo de densidades calculadas entre 13 e 15 

lb/gal (1,559 e 1,799 g/cm3), as pastas foram preparadas com dosagem fixa do surfactante, 

variando as concentrações de vermiculita e diatomita e foram comparadas com pastas base. 

Os resultados dos ensaios que determinam viscosidade plástica, limite de escoamento e forças 

géis, bem como os de resistência à compressão para tempos de 24 h mostraram que as pastas 

apresentaram reologia e resistência mecânica adequadas para operações de cimentação em 

poços de petróleo, além de terem suas densidades reduzidas entre 8,40 e 11,89 lb/gal (1,007 e 

1,426 g/cm3). Conclui-se que é possível, sob condições atmosféricas, obter pastas cimentantes 

espumadas de baixa densidade com propriedades reológicas e mecânicas satisfatórias, por 

meio de incorporação de ar e adições minerais com efeitos estendedores e estabilizantes. As 

pastas possuem grande potencial para operações de cimentação, têm aplicabilidade em poços 

profundos, formações de baixo gradiente de fratura e zonas depletadas e trazem reduções de 

custo pela diminuição do consumo de cimento. 
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ABSTRACT 

Cementing operations may occur at various stages of the life cycle of an oil well since 

its construction until its definitive abandonment. There are some situations in which the 

interest zones are depleted or have low fracture pressure. In such cases, the adoption of low-

density cement slurries is an efficient solution. To this end, there are basically three ways to 

reduce the density of cement slurries: using microspheres, water extending additives or 

foamed cement. The objective of this study is to formulate, to study and to characterize low-

density foamed cement, using an air entrainment surfactant with vermiculite or diatomite as 

water extenders and stabilizers. The methodology consists on preparation and evaluation of 

the slurries under the American Petroleum Institute (API) and the Brazilian Association of 

Technical Standards (ABNT) guidelines. Based on calculated densities between 13 and 15 

ppg (1.559 and 1.799 g/cm3), the slurries were prepared with fixed surfactant concentration, 

varying the concentrations of vermiculite and diatomite and were compared with the base 

slurries. The results of plastic viscosity, yield point and gel strength and the compressive 

strength for 24 h showed that the slurries presented suitable rheology and mechanical strength 

for cementing operations in oil wells, and had their densities reduced between 8.40 and 11.89 

ppg (1.007 and 1.426 g/cm3). The conclusion is that is possible, under atmospheric conditions, 

to obtain light weighted foamed cement slurries with satisfactory rheological and mechanical 

properties by means of air entrainment and mineral additions with extenders and stabilizers 

effects. The slurries have great potential for cementing operations; applicability in deep wells, 

in low fracture gradient formations and in depleted zones and bring cost savings by reducing 

the cementing consumption. 

 
 
Keywords: Cemeting, Foamed Cement, Air Entrainment, Vermiculite, Diatomite. 
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“É bastante provável que na história do pensamento humano os 

desenvolvimentos mais fecundos ocorram, não raro, naqueles 

pontos para onde convergem duas linhas diversas de pensamento. 

Essas linhas talvez possuam raízes em segmentos bastante 

distintos da cultura humana, em tempos diversos, em diferentes 

ambientes culturais ou em tradições religiosas distintas. Dessa 

forma, se realmente chegam a um ponto de encontro, isto é, se 

chegam a se relacionar mutuamente de tal forma que se verifique 

uma interação real, podemos esperar novos e interessantes 

desenvolvimentos a partir dessa convergência”. 

 

Werner Heisenberg 
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Conversões de unidades para o SI 
 

UNIDADE SISTEMA INGLÊS SISTEMA INTERNACIONAL 
Peso específico 1 lb/gal 1,198 x 10-1 g/cm3 

Pressão 1 lbf/100pé2 4,788 x 10-1 Pa 
Pressão 1 psi 6,895 x 103 Pa 

Viscosidade 1 cP 1,000 x 10-3 Pa.s 
Volume 1 gal 3,785 x 10-3 m3 
Volume 1 pé3 2,831 x 10-2 m3 
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1. Introdução 
 

Determinar geopressões é uma fase crítica para projetar poços, visto que delas 

dependem inúmeras variáveis para dar prosseguimento a um projeto de poço e uma grande 

quantidade de recursos materiais e logísticos necessários ao produto final. Às geopressões são 

associados os principais problemas durante a perfuração, como prisão de coluna, alto torque, 

perda de circulação, colapso e fratura do poço, kick e, em último caso, blowout (Rocha & 

Azevedo, 2007). Com os projetos de revestimento e cimentação do poço não é diferente. 

Durante o deslocamento da pasta, as pressões do sistema de circulação do poço devem ser 

monitoradas para que sejam respeitados os limites da janela operacional, evitando que danos 

sejam causados às formações, o que pode comprometer a segurança e a economicidade do 

poço. Uma maneira de se controlar as pressões no deslocamento das pastas é alterando suas 

propriedades físicas, pois é neste ponto que se encontra a chave para um projeto de 

cimentação: vencer o problema do transporte da pasta no poço, mantendo as propriedades 

mecânicas desejadas. Para que esse objetivo seja atingido e que sejam respeitados tais limites, 

modificar a densidade e a reologia das pastas desempenha uma função fundamental, pois 

delas dependem a pressão hidrostática e as pressões de circulação da pasta de cimento. 

Quando se desloca uma pasta de cimento para dentro do poço, as pressões de bombeio 

na superfície, além de vencer as perdas de carga de todo o sistema de circulação, somam-se 

com as pressões hidrostáticas do fluido deslocante e da própria pasta de cimento. Se a pressão 

de circulação no fundo, no intervalo onde se deseja cimentar, for menor que a pressão de 

poros, haverá invasão de fluidos indesejáveis da rocha para o poço. Se a pressão de circulação 

no fundo for maior que a pressão de fratura, pode-se fraturar a rocha levando a consequências 

que podem culminar com uma possível perda do poço (Figura 1.1). Assim, o revestimento e a 

cimentação devem conferir estanqueidade e segurança ao poço, permitindo a continuidade da 

perfuração até iniciarem as operações de completação. 
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Figura 1.1. Pressões no fundo do poço e suas conseqüências conforme peso específico. 

 

Chegando à completação, dependendo do projeto, poderá ou não ser exigida uma 

cimentação no alvo do poço, por exemplo, revestimento ou liner cimentado com posterior 

canhoneio. Quando o poço é entregue para ser produzido, durante sua vida útil, são 

necessárias operações de manutenção da produção (workover) que podem ser devidas a vários 

motivos, como aumento da produção de água, abandono de zona produtora e mudança de 

método de elevação. E, conforme o projeto de manutenção, a intervenção pode demandar 

operações de cimentação secundária, como tampões e compressão de cimento. Ao fim de sua 

vida útil, por exigências ambientais, de segurança, econômicas e legais, o poço deve ser 

abandonado definitivamente e isto necessita tampões de cimento para abandono. Em todos 

esses casos há a exposição das formações rochosas às pressões de circulação, que por sua vez 

estão associadas às propriedades das pastas de cimento. 

Como pode ser visto, há um envolvimento dessas operações com a magnitude das 

pressões envolvidas dentro do poço e fora dele. E a formulação de pastas leves constitui uma 

das soluções mais usadas na indústria do petróleo para controlar essas pressões. A diminuição 

da densidade (ou peso) das pastas de cimento é obtida modificando as formulações de 

maneira a reduzir as quantidades de material utilizado por volume obtido.  
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Existem três maneiras comuns de se reduzir o peso das pastas de cimento: usando 

microesferas, usando aditivos estendedores de água e espumando a pasta. As microesferas 

podem ser de vidro ou cerâmicas, porém são de custo muito elevado. Os aditivos estendedores 

de água diminuem a quantidade de cimento utilizada na mistura por unidade de volume da 

pasta, como a bentonita e os silicatos. Por fim, pode-se ainda usar os sistemas de pastas 

espumadas adicionando gás (nitrogênio, ar ou dióxido de carbono) à mistura, através de 

equipamentos de superfície. As pastas espumadas são de custo menor, apresentam 

propriedades reológicas e mecânicas satisfatórias para cimentação, além de possuírem 

variadas aplicações como combate à perda, formações fracas e formações depletadas. Com 

essas vantagens, elas se apresentam como solução para poços de projeto arrojado e situações 

complexas, que sempre primam por praticidade técnica, segurança e economicidade. 

Este tipo de cenário geralmente demanda materiais e métodos alternativos. Os 

minerais vermiculita e diatomita, além de estendedores, possuem um efeito secundário de 

estabilização de espuma e podem ser utilizados no lugar de aditivos espessantes que possam 

apresentar incompatibilidade química com outros aditivos ou prejudicar as propriedades do 

cimento. As interações de superfície desses materiais com a água exigem maior quantidade 

deste solvente para molhar suas partículas, promovendo aumento nas propriedades reológicas 

e retenção de líquido, contribuindo para o melhor desempenho dos requisitos físicos das 

pastas cimentantes e, principalmente, na estabilização da espuma gerada (Figura 1.2). 

 
Figura 1.2. Interação de superfície em partícula carregada. 
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Será apresentado um estudo comparado entre o uso da vermiculita e da diatomita 

como estabilizadores da espuma de cimento e seus efeitos nas propriedades físicas, reológicas 

e mecânicas da pasta. A pasta espumada é gerada sob condições atmosféricas através da 

agitação que introduz bolhas de ar na mistura que está aditivada com surfactante incorporador 

de ar utilizado em concretos na indústria da construção civil. 

Este trabalho tem então o objetivo de formular, estudar e caracterizar pastas 

cimentantes espumadas de baixa densidade, utilizando adições estendedoras alternativas e de 

baixo custo como vermiculita e diatomita a várias concentrações, juntamente com um 

surfactante incorporador de ar com concentração fixada. Para tanto, através de procedimentos 

laboratoriais especificados pela API e ABNT, foram analisados os resultados de redução de 

densidade das pastas, resistência mecânica, reologia, controle de filtrado e água livre que são 

alguns dos requisitos exigidos para se avaliar em laboratório a aplicabilidade das pastas de 

cimento em operações de campo. 
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2. Fundamentação teórica 
 

2.1 - Pressões no sistema de circulação 
 

2.1.1 - Pressão e gradiente hidrostático 
 

É a pressão exercida pelo peso do fluido a uma determinada profundidade. É dada pela 

equação: 

P = ρ . g . h      (1) 

ρ = peso específico do fluido 

g = constante gravitacional 

h = profundidade 

Com valores de ρ em lb/gal e h em metros, a pressão P é expressa em psi e se usa a 

equação: 

P = 0,1704 . ρ .  h     (2) 

 

O gradiente hidrostático é a pressão hidrostática por unidade de profundidade (psi/m). 

Mais comumente expressa em lb/gal, também chamada de densidade equivalente estática 

(ESD), bastando isolar ρ em (2). Pode-se comparar pressão numa determinada profundidade 

através de seu respectivo gradientes hidrostático ou densidade equivalente (Figura 2.1). 

   
 (a) (b) 

Figura 2.1. Pressão hidrostática num poço a profundidade 1000 m: (a) o gradiente hidrostático 

equivalente é idêntico ao peso do fluido (10 lb/gal) e (b) o gradiente equivalente vale 17,04 

lb/gal (adaptado de Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.1.2 - Densidade equivalente de circulação (ECD) 
 

Semelhante ao ESD, a densidade equivalente de circulação (ECD - Equivalent 

Circulating Density) é a expressão em lb/gal da pressão de circulação em determinada 

profundidade: 

     (3) 

Onde: 

P = Pressão de circulação (psi) 

h = profundidade (m) 

 

A densidade equivalente de circulação (ECD) no fundo é fator importante nas 

operações no poço, pois seu valor em lb/gal é comparado com os demais gradientes de 

pressões que serão apresentados adiante para manter o poço seguro e estável. A pressão no 

fundo pode ser determinada somando-se a pressão de bombeio na superfície e a pressão 

hidrostática (Ph) e descontando as perdas de carga na coluna de perfuração e na broca (Figura 

2.2). O ECD no fundo é então determinado pela Equação (3). 

 

 
Figura 2.2. Diagrama com pressões de circulação (adaptado de Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.2 - Geopressões e estabilidade de poço 
 

2.2.1 - Tensão e gradiente de sobrecarga  
 

É a tensão originada pelo peso de todas as camadas sobrepostas a uma dada 

profundidade (Figura 2.3) (Fjær et. al., 2008). Analogamente à pressão hidrostática, pode-se 

determinar a tensão de sobrecarga através da soma do produto entre os pesos específicos de 

cada formação pelas suas respectivas espessuras: 

     (4) 
Onde: 

σov = tensão de sobrecarga; 

ρb = massa específica da formação; 

g = constante gravitacional; 

dZ = espessura da formação; 

h = profundidade. 

 

 
Figura 2.3. Esquema mostrando elemento de rocha submetido à tensão de sobrecarga exercida 

pelas camadas de rocha e fluido sobre ele (adaptado de Rocha & Azevedo, 2007). 

 

A massa específica pode ser obtida através de testemunhos, de perfil densidade ou por 

correlações matemáticas. O gradiente de sobrecarga Gov é a razão entre a tensão de 

sobrecarga e a profundidade podendo ser expressa em psi/m e, comumente usada em lb/gal. 

Esta última unidade, mais prática, serve de comparação com o peso dos fluidos no poço 

(Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.2.2 - 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. Pode ser determinado, entre outros, pelo 

método de Eaton e inclusive por simulações numéricas baseadas em técnicas estatísticas e 

heurísticas. 

 

2.2.3 - Tensão efetiva 
 

A pressão dos fluidos presentes nos poros das rochas ajuda a sustentar o peso da 

sobrecarga na matriz (Figura 2.4). Conforme Terzaghi (1943), este “alívio” para a formação é 

chamado de tensão efetiva, dada por: 

      (5) 
Onde: 

σ' = tensão efetiva 

σ = tensão total 

Pp = pressão de poros 

 

 
Figura 2.4. Representação esquemática da Tensão Total, Tensão Efetiva e Pressão de Poros 

(adaptado de Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.2.4 - Pressão e gradiente de colapso 
 

É a pressão que leva à falha da rocha por cisalhamento. O colapso pode ocorrer tanto 

por peso insuficiente do fluido de perfuração como por peso excessivo. O primeiro caso se 

chama colapso inferior e o segundo, colapso superior. As conseqüências deste fenômeno na 

perfuração dependem do tipo de rocha e do estado das tensões in situ, podendo ocorrer 

deformação do diâmetro do poço ou desmoronamento do poço, o que leva a aumento de 

torque, prisão de coluna por acunhamento ou por cascalhos desmoronados. O gradiente de 

colapso em psi/m ou lb/gal pode ser estimado conforme os critérios de falha de Mohr-

Coulomb, com o conhecimento das tensões atuantes ao redor do poço (Fjær et. al., 2008). 

 

2.2.5 - 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 

também pode ocorrer fratura da rocha com conseqüente perda de circulação e kick (Fjær et. 

al., 2008). O gradiente em psi/m ou lb/gal pode ser estimado por métodos diretos ou indiretos. 

Os diretos por meio de medições através dos testes de absorção, integridade da formação e 

microfraturamento. Os indiretos por meio de cálculos teóricos ou empíricos através dos 

métodos das tensões tangenciais, da tensão mínima e das correlações específicas. Pelo método 

das tensões mínimas, a pressão de fraturamento Pw é dada por: 

 

     (6) 

Sendo: 

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

 

     (7) 
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2.2.6 - Janela operacional 
 

Conforme Rocha & Azevedo (2007), 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 (Figura 2.5 a). 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 (Figura 2.5 b). 

 

 
Figura 2.5. (a) Diagrama com geopressões e os principais gradientes da janela operacional: 

pressão de poros e fratura. 
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Figura 2.5. (b) Janela Operacional (Rocha & Azevedo, 2007). 

 

2.2.7 - Estabilidade de poço 
 

Um poço está estável quando o gradiente de pressões dentro do poço respeita os 

limites da janela operacional, fazendo com que os estado de tensões nas paredes do mesmo 

(Figura 2.6) não culmine em falhas na rocha por cisalhamento ou por tração. 

 

 
 (a) (b) 

 

Figura 2.6. Representação das tensões principais in situ: pelo sistema cartesiano (a) e pelo 

sistema de coordenadas cilíndricas (b) com as tensões principais na parede do poço: axial, 

radial e tangencial (Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.2.8 - Critério de ruptura de Mohr-Coulomb 
 

O critério de Mohr-Coulomb é baseado em círculos de Mohr que descrevem estados 

de tensão onde ocorre falha da rocha. Os valores de tensão geralmente utilizados 

correspondem ao pico de tensão da curva tensão-deformação. O critério de ruptura é definido 

pela reta tangente que toca todos os círculos de Mohr (obtidos nos ensaios de ruptura). Assim, 

se um estado de tensões atuante na rocha atingir a linha tangente aos círculos de Mohr, diz-se 

que a rocha irá falhar por cisalhamento, devido os esforços de compressão. A envoltória (reta) 

de ruptura define o limite máximo das tensões cisalhantes para qualquer estado de tensão. 

Qualquer círculo de Mohr que corte a envoltória de ruptura está num estado de tensão não 

suportado (Goodman, 1989). 

A redução do peso do fluido leva a uma diminuição da tensão radial, e a um 

conseqüente aumento das tensões tangenciais ao redor do poço. Isto resulta no crescimento 

dos círculos de Mohr, até o momento em que o círculo A toca a envoltória de ruptura, levando 

à falha da rocha por cisalhamento. Nesse caso, houve uma falha por colapso inferior no ponto 

A, já que foi gerada pela redução do peso do fluido de perfuração (Rocha & Azevedo, 2007). 

Veja a sequência nas Figuras 2.7 e 2.8 mostrando o poço estável passando para uma situação 

de instabilidade. Observe o círculo A tocando a envoltória de ruptura e o aumento das tensões 

tangenciais devido à redução das tensões radiais. 

 
(a) 

 

Figura 2.7. Representações do círculo de Mohr e das tensões principais nas paredes do poço, 

mostrando o poço em situação estável (a) e instável (b) (Rocha & Azevedo, 2007). 

 



Fundamentação teórica 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 15 

 
(b) 

Figura 2.7. (cont.) Representações do círculo de Mohr e das tensões principais nas paredes do 

poço, mostrando o poço em situação estável (a) e instável (b) (Rocha & Azevedo, 2007). 

 

 
Figura 2.8. Resumo esquemático da influência do peso do fluido de perfuração em vários 

problemas de poço (Rocha & Azevedo, 2007). 
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2.3 - Cimento Portland 
 

2.3.1 - Definição 
 

O cimento Portland consiste principalmente de quarto componentes: silicato tricálcico 

(C3S), silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico 

(C4AF). Esses componentes são formados num forno a temperaturas em torno de 1.500 °C por 

meio de uma série de reações entre cal, sílica, alumina e óxido de ferro. No processo de 

fabricação os materiais brutos são moídos até se obter um pó fino numa proporção em que a 

mistura atinja uma composição química desejada. Após a mixagem, a mistura de material 

bruto é posta num forno e convertida em clínquer. O clínquer é resfriado, uma pequena 

quantidade de gesso (3% a 5%) é adicionada e então a mistura é pulverizada. O produto 

pulverizado final é chamado cimento Portland (Michaux, Nelson & Vidick, 1990). 

 

2.3.2 - Química do cimento Portland 
 

Os principais componentes químicos do cimento Portland são a cal (CaO) – de 60% a 

67%, sílica (SiO2) – de 17% a 25%, alumina (Al2O3) – de 3% a 8%  e óxido de ferro (Fe2O3) 

– de 0,5% a 6%. Estes componentes também são indicados pelas letras C, S, A e F para a cal, 

sílica, alumina e óxido de ferro, respectivamente. 

 

• Silicato tricálcico (C3S) - (CaO)3SiO2: é o principal componente do cimento e o que 

responde pela sua resistência mecânica inicial (1 a 28 dias). Sua hidratação começa em poucas 

horas e desprende quantidade de calor inferior ao C3A; 

• Silicato dicálcico (C2S) - (CaO)2SiO2 : reage lentamente com a água e libera baixo calor de 

hidratação. Apresenta baixa resistência mecânica inicial, mas contribui significativamente 

com o aumento da resistência ao longo do tempo; 

• Aluminato tricálcico (C3A) - (CaO)3Al2O3: reage rapidamente com a água e cristaliza-se 

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

Controla a pega inicial e o tempo de endurecimento da pasta, mas é o responsável pela baixa 

resistência aos sulfatos; 

• Ferro-aluminato tetracálcico (C4AF) - (CaO)4Al2O3Fe2O3: Este libera baixo calor de 

hidratação e reage menos rapidamente que o C3A. Controla a resistência a corrosão química 

do cimento. 
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Além destes, que são constituintes principais do cimento, estão também presentes os 

constituintes menores, tais como os álcalis (Na2O e K2O) que podem acelerar a pega do 

cimento, os que apresentam na forma de sulfatos, o óxido de magnésio (MgO), a cal livre 

(CaO) e outros. Também, percebe-se que estes óxidos secundários influenciam na taxa de 

crescimento da resistência à compressão do cimento (Michaux, Nelson & Vidick, 1990). 

 

2.3.3 - Hidratação do cimento Portland 
 

A chave para um simples entendimento da hidratação do cimento é a compreensão da 

calorimetria obtida com a mistura de água ao cimento. A hidratação é exotérmica, ocorrendo 

em cinco fases e a Figura 2.9 demonstra essas medições de calor em dois picos bem distintos 

na fase I e na fase III. O primeiro pico dura apenas alguns minutos e corresponde, para 

cimentações de poços de petróleo, ao período em que a pasta está na superfície. Dentre as 

várias reações que ocorrem neste curto período, duas são as mais importantes: a formação de 

um gel invólucro (membrana) nas partículas de cimento (Silicato de Cálcio Hidratado – C-S-

Hgel, responsável pelas principais propriedades hidráulicas da pasta) e a formação de 

etringita, ambas exotérmicas. 

Após esta fase, vem o conhecido “período de dormência” ou “período de indução”. 

Este período (fase II) pode durar de 30 minutos a muitas horas, durante os quais muito pouco 

ou quase nenhum calor é liberado. A pasta comporta-se como se a hidratação estivesse 

cessada e isso permite que ela seja bombeada, sem o contínuo aumento de viscosidade. O C-

S-Hgel atua como uma membrana semipermeável permitindo a entrada de moléculas de água 

para a partícula de cimento, mas restringe a saída de íons de Ca2+ e OH- para a solução. Então, 

a pressão osmótica começa a crescer durante este “período de dormência” até atingir um 

ponto crítico em que se rompe a membrana de C-S-Hgel, iniciando o processo de pega (início 

da fase III). A ruptura é acompanhada pelo crescimento dos cristais de etringita que se 

entrelaçam, iniciando o crescimento gradativo da viscosidade e da resistência, formando 

também a portlandita (Figura 2.10). 

Em seguida, ocorrem as fases IV e V, denominados como períodos de pós-indução e 

endurecimento, respectivamente, onde a taxa de hidratação diminui gradualmente e as reações 

passam a ser controladas por difusão. A taxa de calor liberado é reduzida, e ainda são 

formados hidratos fibrosos de C-S-H, que são responsáveis pela alta resistência e baixa 

permeabilidade da estrutura do cimento endurecido (The ChevronTexaco and BP Cement 

Manual, 2002). 
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Figura 2.9. Fases da hidratação do cimento. 

 
 

     
 (a) (b) 

Figura 2.10. Hidratação do cimento: (a) Fase de dormência; (b) Início da Pega. 

 

 

2.3.4 - Tipos de cimento Portland 
 

Conforme a NBR 9831 (2006), o Cimento Portland destinado à cimentação de poços 

de petróleo é definido como sendo um aglomerante hidráulico obtido pela moagem de 

clínquer Portland constituído em sua maior parte por silicatos de cálcio hidráulicos e que 

apresenta características especiais para uso em poços de petróleo. A única adição permitida 

durante a moagem é a de sulfato de cálcio (gesso). 

C3S CSH Gel 

2 OH - 

Ca 2+ 

H2O 
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H2O 

CSH Gel C3S 
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O American Petroleum Institute (API) padronizou processos de fabricação e 

composição química do cimento em 8 classes, de A até H, cujas propriedades diferem quanto 

à faixa de aplicação (temperatura e pressão), à sua resistência inicial e retardamento, à 

resistência ao ataque de sulfatos e ao calor de hidratação. Suas especificações e seus requisitos 

físico-químicos podem ser consultados na norma API SPEC 10A. 

 

2.4 - Cimentação de poços de petróleo 
 

2.4.1 - Pasta de cimento 
 

É a mistura de cimento, água doce e/ou do mar e aditivos, com a finalidade de 

obtenção de propriedades físicas e/ou químicas, destinada à operação de cimentação em poços 

petrolíferos. 

 

2.4.2 - Cimentação primária 
 

Denomina-se cimentação primária à cimentação principal realizada logo após a 

descida de cada coluna de revestimento no poço. 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 2.11 e 2.12. 
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Figura 2.11. Isolamentos na sapata do revestimento e entre formação permeável mais rasa e a 

superfície (adaptado de Campos, Simão & Conceição, 2002). 

 

             
 (a) (b) 

Figura 2.12. (a) Isolamento entre duas formações permeáveis. (b) Isolamentos de contatos 

óleo/água e óleo/gás (adaptado de Campos, Simão & Conceição, 2002). 

 

2.4.3 - 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 

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: 
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• Tampões de cimento: Consistem no bombeamento para o poço de determinado volume de 

pasta, que cobre um trecho do poço. São usados, por exemplo, nos casos de perda de 

circulação, abandono total ou parcial do poço e como base para desvios na perfuração. 

• Recimentação: É a correção da cimentação primária, quando o cimento não alcança a altura 

desejada no anular. O revestimento é canhoneado em dois pontos. 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, dotada de 

obturador (packer) para permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta 

pelo anular. 

• Compressão de cimento ou Squeeze: Consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, 

visando corrigir localmente a cimentação primária, sanar vazamentos no revestimento ou 

impedir a produção de zonas que passaram a produzir água. 

 

2.4.4 - Pressões no deslocamento das pastas 
 

Durante a fase de planejamento da perfuração de um poço, as profundidades de 

assentamento da sapata devem ser selecionadas considerando as informações litológicas, da 

pressão de fratura e de poros, objetivando assegurar a prevenção de problemas de perda de 

circulação e garantir o controle apropriado do poço durante a sua perfuração (Figura 2.13 a). 

 
Figura 2.13. (a) Gradiente equivalente do fluido dentro da janela operacional. 



Fundamentação teórica 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 22 

Para a otimização do peso específico da pasta de cimento é necessário o conhecimento 

da pressão de fratura da formação abaixo da sapata do último revestimento descido e/ou em 

algum ponto de uma formação fraca do trecho aberto do poço perfurado. 

A definição do máximo peso específico permitido para a pasta de cimento, por razões 

de segurança, deve considerar a pressão de propagação da fratura obtida dos testes de 

absorção realizados na sapata do último revestimento descido, já que as pressões de iniciação 

da fratura são superiores aquelas para se manter a fratura aberta. Outra fonte para a estimativa 

das pressões de fratura são as informações obtidas de operações de fraturamento hidráulico ou 

de operações de compressão de cimento em alta pressão em poços de correlação. 

Uma fonte muito utilizada para estimativa da pressão de poros e de fratura é aquela 

obtida das curvas de acompanhamento da pressão de poros e de fratura traçadas dos poços de 

correlação. Normalmente, desses gráficos são obtidas as estimativas das pressões para outras 

profundidades do poço aberto, incluindo a profundidade da sapata do revestimento atual. 

Em alguns casos onde a pressão hidrostática da coluna de pasta de cimento é superior 

a pressão de fratura de alguma formação mais fraca no trecho anular de poço aberto, a 

utilização de ferramentas de estágio ou o uso de duas pastas de cimento com pesos específicos 

diferentes pode ser uma solução para o problema. 

Para poços com baixo gradiente de fratura, a utilização de pastas convencionais leves, 

estendidas com bentonita ou silicato de sódio, podem conduzir a um peso específico tão baixo 

quanto 11,5 lb/gal, não se conseguindo, na prática, pesos específicos mais baixos devido ao 

efeito do aumento da razão água/cimento influenciar o desenvolvimento da resistência à 

compressão. 

Como exposto no item anterior, em poços com formações fraturadas naturalmente e/ou 

formações superficiais, como os arenitos inconsolidados encontrados nas cimentações de 

tubos condutores e revestimento de superfície, as densidades requeridas podem ser tão baixas 

quanto 7 lb/gal. Para tais aplicações, o uso de pastas ultraleves contendo microesferas ocas, 

microesferas cerâmicas ou pastas espumadas com gás nitrogênio podem ser uma solução 

adequada. A Figura 2.13 b mostra o gradiente de cimento comum (GC) fraturando a formação 

e o de cimento espumado (GCE) abaixo do gradiente de fratura. 
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Figura 2.13. (b) Gradiente equivalente da pasta de cimento dentro da janela operacional. 

 

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). 

 

2.4.5 - Aditivos para cimentação 
 

Na grande maioria dos casos, é necessária a adição de produtos químicos à pasta de 

cimento 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; adensante; agente anti-

retrogressão; agente tixotrópico; anti-espumante; controlador de migração de gás, controlador 
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de água livre, dispersantes, entre outros. No item 2.4.6, serão apresentados alguns exemplos 

de pastas especiais obtidas através dos aditivos e métodos de cimentação. 

Há inúmeras publicações sobre aditivos para cimentação de poços disponíveis na 

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

químicas, como em Baret (1988); Nelson, Baret & Michaux (1990); Appleby & Wilson 

(1996); Laramay, Udarbe & George (2000) e Boncan (2004). No item 2.5 será dado destaque 

aos materiais utilizados neste trabalho: vermiculita, diatomita e incorporador de ar. 

 

2.4.6 - Pastas especiais 
 

O estudo de novos aditivos traz para a indústria, além de avanços tecnológicos, 

otimizações de custo e benefícios ambientais, visto que os projetos e as intervenções dos 

poços se tornam mais exigentes. As companhias operadoras e as de serviço estão sempre 

buscando novas tecnologias com pesquisas de novos materiais e equipamentos para 

cimentação. Pastas com desempenho mais arrojado podem demandar diferentes tipos de 

elementos cimentantes além do próprio cimento, como pozolanas, escória ou geopolímeros 

(Mahmoudkhani, 2008), como também aditivos especiais: retardadores, dispersantes, 

controladores de água livre, polieletrólitos, entre outros. 

Aditivos que confiram tixotropia podem solucionar problemas de instabilidade de 

pastas em situação estática nos poços horizontais, quando também associadas a aditivos 

controladores de água livre. Formulações com elevada força gel estática (SGS - Static Gel 

Strength) são alternativas, junto com pastas à base de látex, no combate à migração de gás 

(Farias et al., 2007). Poços com injeção cíclica de vapor exigem pastas com alto desempenho 

mecânico devido às variações de temperatura. Estudos com adição de poliuretanas mostram 

melhoria no desempenho das pastas para operação de correção, com redução da 

permeabilidade ao gás, redução da água livre e melhoria da tenacidade (Silva et al., 2004). Já 

outros estudos envolvem métodos de cimentação no lugar de elaborar formulações especiais 

(Zifeng, 2008). 

Pasta solúvel em ácido é uma alternativa para a remoção de tampões de cimento e 

pode trazer economia, pois viabilizam intervenções sem sonda para este fim. Já as pastas 

ultraleves contendo microesferas ocas ou cerâmicas ou pastas espumadas com gás nitrogênio 

com densidade até 7 lb/gal podem ser uma solução para formações fraturadas ou superficiais 

(Campos, Simão & Conceição, 2002). O item 2.8 é dedicado somente às pastas espumadas, 

objeto de estudo deste trabalho. 
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2.5 - Aditivos estendedores 
 

Os estendedores devem cumprir dois requisitos quando adicionados às pastas de 

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

basicamente em agregados de baixa densidade; estendedores de água e estendedores gasosos. 

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). Portanto, os 

aditivos estendedores podem trazer soluções de segurança e custo para um projeto. A Tabela 

2.1 mostra exemplos aditivos estendedores e seus desempenhos. A seguir, serão descritos os 

estendedores usados neste trabalho. 

 

Tabela 2.1. Sumário dos estendedores. 

 
Fonte: Adaptado de Nelson, Baret & Michaux (1990) 
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2.5.1 - Vermiculita 
 

A vermiculita enquadra-se na categoria das partículas leves. Esses materiais reduzem a 

densidade das pastas de cimento, pois possuem peso específico menor que o do cimento. 

Além da vermiculita, outros materiais figuram nesta categoria, como perlita; carvão em pó e 

microesferas cerâmicas ou de vidro (Nelson, Baret & Michaux, 1990). Ugarte, Sampaio & 

França (2005) definem vermiculita como um silicato hidratado de magnésio, alumínio e ferro 

com uma estrutura micáceo-lamelar e clivagem basal. A vermiculita possui cátions trocáveis 

em posições interlamelares e pertencem à família dos folissilicatos. 

A vermiculita utilizada neste trabalho apresenta-se na forma expandida. Este estado é 

obtido através do processo de esfoliação ou expansão térmica, onde a água contida entre as 

camadas de alumínio e silício é removida, após rápido aquecimento a elevadas temperaturas – 

entre 800 a 1.000 ° C; a água vaporizada expande abruptamente, aumentando o volume da 

vermiculita e diminuindo sua massa específica (valor de referência: 0,79 g/cm³). Esse 

processo confere aos produtos resistência ao fogo, propriedades isolantes térmicas e acústicas, 

adesão, resistência à formação de rachaduras e enrugamentos, esterilidade e também elevada 

absorção de líquidos, devido à sua porosidade também elevada, o que faz deste mineral um 

material versátil com inúmeras aplicações em diversas áreas da indústria, como construção 

civil, indústria química, agricultura, entre outras (Ugarte, Sampaio & França, 2005). A Tabela 

2.2 mostra a composição média da vermiculita extraída nas principais reservas do Brasil e a 

Figura 2.14 ilustra o aspecto da vermiculita nos estados natural e expandida. 

 

Tabela 2.2. Composição química (%) média das vermiculitas comerciais do Brasil. 

 
Fonte: Ugarte, Sampaio & França (2005) 
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Figura 2.14. Amostras de vermiculita : (a) vermiculita natural; (b) vermiculita expandida 

(Ugarte, Sampaio & França, 2005). 

 

2.5.2 - Diatomita 
 

Entre os aditivos estendedores, a diatomita figura entre os materiais pozolânicos 

naturais e além da redução da densidade, promove melhora no desenvolvimento da resistência 

à compressão no longo prazo, porém a reduz no curto prazo. Conforme Souza et al. (2003), a 

terra diatomácea é um sedimento amorfo, originado a partir de frústulas ou carapaças de 

organismos unicelulares vegetais tais como algas microscópicas aquáticas, marinhas e 

lacustres (diátomos),  normalmente denominado diatomita. O principal constituinte da 

diatomita é a opalina, um tipo de sílica amorfa hidratada com até 10% de água (SiO2.nH2O), e 

sua granulometria é próxima à do cimento. Logo, este material tem elevada superfície 

específica e alta demanda por água (Nelson, Baret & Michaux, 1990). 

A Figura 2.15 mostra a estrutura deste material que é resultado de um processo de 

fossilização denominado pseudomorfismo, onde a matriz orgânica das algas diatomáceas é 

substituída completamente por sílica, dando origem a uma matriz mineral (Abreu, 1973). 

 

 
Figura 2.15. MEV ilustrando frústulas de material diatomáceo (Souza et al. 2003). 
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A diatomita confere propriedades semelhantes às pastas aditivadas com bentonita, 

porém não viscosifica as pastas tanto quanto esta última. Entretanto, comparando com a 

bentonita, a adição de diatomita devolve maior resistência à compressão às pastas endurecidas 

no longo prazo (Nelson, 1990), visto que a sílica reage com a portlandita (Ca(OH)2) 

produzindo mais C-S-H gel, que é um gel amorfo de silicato de cálcio, responsável pelo 

desenvolvimento da resistência à compressão. 

Vale lembrar que, como a terra diatomácea é um depósito sedimentar dependente de 

suas condições diagenéticas, a sua influência final na hidratação do cimento será dependente 

de sua composição. A diatomita é composta em sua grande maioria por SiO2, podendo ocorrer 

Al2O3 e Fe2O3 em maiores quantidade, porém em menor fração em relação à sílica. 

 

2.5.3 - Incorporador de Ar 
 

Gás nitrogênio ou ar podem ser utilizados como estendedores gasosos para preparar 

pastas espumadas com uma larga faixa de densidades baixas e ainda com resistência à 

compressão suficiente. Uma vez que esses gases são inertes ao cimento, a maioria dos 

aditivos comuns para cimentação pode ser usado. Os agentes espumantes são usualmente 

surfactantes aniônicos, ao passo que estabilizadores de espuma podem ser surfactantes, 

poliméricos e inclusive sólidos (Rozières & Griffin, 1990). O aditivo incorporador de ar não é 

propriamente um agente estendedor. Ele é um surfactante que promove a redução da tensão 

superficial ar/água, possibilitando a introdução de pequenas bolhas de ar no cimento.  

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, 

decorre do aprisionamento deste ar presente no cimento através da ligação das moléculas de 

água com o radical polar do aditivo, como ilustra a Figura 2.16 (Bauer, 2000). 
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Figura 2.16. Formação das bolhas com a ação do surfactante (adaptado de Bauer, 2000). 

 

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). 

Para este trabalho, foi utilizado o aditivo para cimento SikaAer, um surfactante à base 

de sabão de breu e sais de potássio utilizado na indústria da construção civil comercializado 

pela empresa Sika. Produto similar a este foi utilizado por Peltier (1979) em sua patente, 

porém com formulação diferente à base de sais de sódio (aquil etoxi sulfato de sódio). 

 

2.6 - Colóides 
 

Colóides são misturas micro-heterogêneas de no mínimo duas fases distintas, sendo 

uma das fases de maneira finamente dividida dispersa num meio contínuo denominado meio 

de dispersão. Ambas as fases podem ser compostas por sólidos, líquidos ou gases. A ciência 

dos colóides diz respeito a sistemas no qual um ou mais componentes da mistura tem pelo 

menos uma dimensão entre as escalas nanométrica e micrométrica (entre 1 nm e 1µm). 

Embora haja este enquadramento de escala, não há uma fronteira ou limite bem definido que 

qualifique um sistema como coloidal ou não (Shaw, 1992). 
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Quanto ao tamanho das partículas, os sistemas coloidais podem ser monodispersos 

(quando as partículas têm o mesmo tamanho) e polidispersos (quando as partículas têm 

tamanhos variados). Já em relação à afinidade entre a superfície da partícula e o solvente, os 

colóides podem ser sistemas liofílicos (afinidade com o solvente) ou liofóbicos (repulsa ao 

solvente) e esses termos relacionam-se com a capacidade de uma superfície tornar-se molhada 

ou solvatada. Caso o meio solvente seja aquoso os termos passam a se chamar hidrofílicos e 

hidrofóbicos, respectivamente. 

A característica principal da ciência dos colóides é a importância dada às variadas 

propriedades físico-químicas inerentes dos sistemas estudados. Os fatores que mais 

contribuem com o comportamento dos sistemas coloidais são: tamanho, formato e 

flexibilidade das partículas; propriedades das superfícies (incluindo as elétricas); interações 

partícula-partícula e partícula-solvente. 

 

2.6.1 - Interações entre partículas coloidais e de superfície 
 

A quantidade de partículas coloidais e a distância que as separa são o cenário de suas 

interações e essas, por sua vez, definem as propriedades dos colóides. Forças externas como 

do campo gravitacional e de cisalhamento da fase dispersante também participam como 

perturbações no sistema, contribuindo com mais interações e colisões de partículas. As forças 

de interações entre as superfícies das partículas coloidais são oriundas das interações da 

matéria e são de natureza eletromagnética. São nessas superfícies de contato entre a fase 

dispersa e a dispersante onde ocorre a maior parte das interações que definem o 

comportamento do colóide. Essas interações, enquanto em meio aquoso, podem ser de: 

interação repulsiva de duplas camadas de cargas; interação atrativa de van der Waalls; 

interação estérica repulsiva de cadeias de polímeros adsorvidos nas partículas; interação 

atrativa de polímeros; interação de moléculas de solvente (solvatação) e interação hidrofóbica. 

 

2.6.2 - Classificação dos sistemas coloidais 
 

Segundo Shaw (1992), os sistemas coloidais podem ser agrupados em três grandes 

grupos: 

• Dispersões coloidais: são termodinamicamente instáveis devido à alta energia livre de 

superfície. São também sistemas irreversíveis no sentido de que não são facilmente 

reconstituídos após separação de fases. 
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• Soluções verdadeiras de material macromolecular: podendo ser sintéticos ou naturais, 

são termodinamicamente estáveis e reversíveis, pois são reconstituídos facilmente após 

separação do soluto do solvente. 

• Colóides de associação: são soluções em que há materiais surfactantes que apresentam 

propriedades físicas incomuns. No caso de soluções diluídas, o surfactante age normalmente 

como soluto. Quando sua concentração se eleva, há alteração das propriedades físicas da 

solução, como turbidez, condutância e tensão superficial. 

 

2.6.3 - Classificação dos colóides de acordo com as fases 
 

Os sóis e emulsões são os tipos mais importantes de dispersões coloidais. O termo sol 

é usado para distinguir se as suspensões são coloidais ou macroscópicas. Quando o meio de 

dispersão é aquoso, chamam-se hidrossol. Se a fase dispersa é de natureza polimérica, 

chamam-se látex. A Tabela 2.3 resume os tipos de colóides conforme as fases dispersa e 

dispersante. 

 

Tabela 2.3. Classificação dos colóides conforme as fases dispersa e de dispersão. 

COLÓIDE FASE DISPERSA FASE DE DISPERSÃO EXEMPLOS 

Aerosol Líquido Líquido Gás Nuvem, Neblina 

Aerosol Sólido Sólido Gás Fumaça, Poeira 

Espuma Líquida Gás Líquido Espuma de sabão 

Espuma Sólida Gás Sólido Pedra-pome, Poliuretana 

Emulsão Líquido Líquido Leite, Cremes, Manteiga 

Emulsão Sólida Líquido Sólido Opala, Pérola, 

Sol Sólido Líquido Tinta, Pasta de dente 

Sol Sólido Sólido Sólido Cristais de rubi e safira 

Fonte: Adaptado de Shaw (1992) 

 

As espumas são ligeiramente diferentes das outras dispersões, pois a fase de dispersão 

é quem possui dimensões coloidais. Elas se enquadram no grupo das dispersões coloidais, 

onde as partículas dispersas possuem tamanho suficiente para definir superfícies de separação 

existentes entre elas e o meio na qual estão dispersas.  
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2.7 - Espumas 
 

Embora haja uma definição de espuma como sendo uma dispersão coloidal onde a 

fase dispersa é um gás num meio dispersante líquido; e de que os colóides são dispersões em 

que os tamanhos médios da fase dispersa estão entre 1 nm e 1 µm; Shaw (1992) afirma não 

haver uma fronteira bem definida entre esses tamanhos que exclua ou modifique a 

classificação das espumas, ou outras dispersões, como sendo dispersões coloidais ou não. 

Assim sendo, pode-se definir espumas como dispersões grosseiras de gás em meio 

líquido, onde duas situações extremas podem acontecer em nível estrutural: as espumas 

diluídas e as espumas concentradas. As espumas diluídas são aquelas onde se encontram 

bolhas de gás quase esféricas distribuídas entre filmes espessos num meio líquido viscoso. Já 

as concentradas possuem uma fase gasosa predominante sobre a fase líquida, onde as bolhas 

são separadas por finos filmes da fase líquida, agrupando-se em formas poliédricas. A 

estrutura ou estado de espuma concentrada pode derivar de uma espuma diluída por drenagem 

líquida dos filmes ou da baixa viscosidade da fase líquida, Figura 2.17 (Shaw, 1992). 

 

 
Figura 2.17. Espuma diluída tornando-se concentrada após drenagem líquida. 

 

2.7.1 - Estabilidade das espumas 
 

A espuma é transitória e não se mantém em líquidos puros. Para estabelecer a 

espuma neste caso, é necessário um agente espumante (surfactante). 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 surfactantes 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). 
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2.7.2 - Fatores que afetam a estabilidade das espumas 
 

Além da elasticidade de superfície, existem outros fatores que favorecem a 

estabilidade da espuma, como viscosidade de superfície, viscosidade bulk, repulsões elétricas 

e difusão de gás (Bikerman, 1973). 

A elasticidade de superfície, também chamada elasticidade Gibbs-Marangoni ou 

efeito de auto-cura, é uma maneira que os pontos mais finos das paredes das bolhas têm de 

serem reparados. Quando esses filmes são esticados e afinados há um aumento na área desta 

superfície, acompanhada de uma redução na concentração de surfactante nesta região (Efeito 

Gibbs). Após certo tempo, através de difusão e de carreamento de fase líquida para dentro 

deste filme, a concentração de surfactante naquela região será aumentada, recuperando assim 

a tensão superficial e evitando o afinamento do filme (Efeito Marangoni). Este é um 

importante mecanismo de estabilização e a ausência desta elasticidade explica porque os 

líquidos puros não sustentam espumas (Shaw, 1992). A concentração do surfactante na fase 

líquida, então desempenha um papel importante no desenvolvimento da elasticidade e, 

portanto, na estabilidade. 

A viscosidade de superfície é responsável pelo estado concentrado, desacelerando a 

drenagem da fase líquida entre as bolhas, prolongando um pouco a vida da espuma até um 

ponto crítico onde ela se desestabiliza e então passa a ser mais rica em gás, com bolhas bem 

adjacentes, aparentes e poliédricas. 

A viscosidade bulk (da fase líquida), responsável por quase cessar a drenagem 

líquida, prolonga a estabilidade das espumas, levando-as ao estado diluído, mais estável 

(Bikerman, 1973). A este estado, comumente e mais apropriadamente, é dado o nome de 

incorporação de ar, objeto de estudo deste trabalho. 

À medida que a drenagem líquida prossegue, as paredes das bolhas vão se afinando 

e as bolhas vão se aproximando. Esta aproximação chega a um nível crítico, levando as 

extremidades de mesma polaridade das moléculas dos surfactantes a se repelirem. Este 

mecanismo é promovido pelos grupos surfactantes aniônicos e catiônicos e previnem que o 

afinamento das paredes das bolhas prossiga devido à drenagem. 

Quando a espuma é recém formada, as bolhas dentro da fase líquida possuem 

tamanhos bem variados. As bolhas menores possuem uma pressão interna maior que as bolhas 

maiores, então ocorrerá uma tendência de difusão do gás das bolhas menores para as maiores 

através da fase líquida, numa tendência de equilíbrio termodinâmico do sistema. Os 

surfactantes adsorvidos nas paredes das bolhas reduzem a difusão do gás. 
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2.8 - Pastas de cimento espumadas 
 

Sob a perspectiva das dispersões, as pastas de cimento espumadas constituem sistemas 

complexos e podem ser definidas como dispersões grosseiras (ou suspensões macroscópicas) 

de gás num meio líquido que, por sua vez, é um colóide onde as partículas sólidas de cimento 

e outros agregados são a parte dispersa em meio aquoso. 

As pesquisas sobre o cimento espumado vêm atendendo a duas frentes industriais: a 

da construção civil e a do petróleo, sendo a primeira a precursora que desde a década de 1940 

utiliza cimento espumado para diversas aplicações que vão desde isolamento termo-acústico 

até construção de rodovias resistentes aos ciclos de congelamento e degelo em regiões de 

clima frio, de onde surgiu a idéia de se introduzir bolhas de ar intencionalmente no concreto 

utilizado na construção de rodovias. No fim da década de 1970, Rixom & Mailvaganam 

estudaram os principais grupos de surfactantes que agem como incorporadores de ar e suas 

respectivas influências nas propriedades do concreto para a indústria da construção civil. 

Na indústria do petróleo, a primeira utilização de cimento espumado ocorreu em 1979 

para selar uma caverna de sal utilizada como reservatório subterrâneo de gás natural que havia 

sido lixiviada (Montman et al., 1982). Slaton (1981) reportou pastas espumadas com baixas 

densidades, onde a diminuição da resistência não foi um fator crítico de prejuízo mecânico.  

Montman et al. (1982) e Edmondson & Benge (1983) estudaram vários casos de aplicações 

das pastas espumadas em poços de petróleo, incluindo os intervalos práticos de densidade de 

pasta espumada, custos e práticas de projeto de pasta espumada. Colavecchio & Adamiak 

(1987) reportaram benefícios na produtividade de poços devido ao menor dano causado pela 

invasão de água das pastas espumadas. 

 

2.8.1 - Porque e como espumar pastas de cimento 
 
A pressão hidrostática exercida pelos fluidos dentro do poço depende da sua densidade 

e da profundidade vertical. Formações fracas podem não resistir a essa pressão, vindo a 

fraturar; outras mais permeáveis e com baixa pressão de poros (por exemplo, zonas 

depletadas) podem induzir perda severa de fluido para o poço, causando instabilidade e perda 

de controle do poço. Há até possibilidade de alguma formação não resistir sequer a uma 

coluna de água. Partindo deste ponto, cimentos convencionais misturados com água sempre 

resultarão em pastas com densidade superiores a da água (8,34 lb/gal). Portanto para as 

formações citadas acima, não é possível posicionar uma pasta de cimento de forma segura. 

Para esses casos há métodos de se reduzir a densidade das pastas utilizando microesferas ocas 
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ou adicionando gás à mistura. Pode-se ainda reduzir a densidade adicionando estendedores à 

água de mistura. Nos três casos, haverá uma razão de aumento maior no volume total do que 

na massa do sistema misturado. Para o caso de pastas espumadas, a densidade final obtida 

varia entre a densidade da pasta base (comumente entre 15 e 16 lb/gal) e a densidade do gás, 

em termos práticos zero lb/gal (Rozières & Griffin, 1990). 

As pastas com microesferas podem chegar a densidades inferiores à da água, porém 

têm custo elevado e necessitam de técnica especial para fabricação. Ademais, o seu projeto 

deve considerar um controle rigoroso das propriedades reológicas para evitar que as esferas 

flutuem, além do que as esferas podem colapsar em grandes profundidades, limitando seu uso. 

Mesmo exigindo técnicas menos apuradas que as pastas com microesferas, a 

fabricação da pasta de cimento espumada nas unidades de perfuração e completação exige 

ainda controle constante da qualidade da pasta e equipamentos complexos, como tanques de 

nitrogênio líquido; unidades de bombeio e aquecimento de nitrogênio; estranguladores 

(chokes) para energizar a pasta base com a injeção do gás e homogeneizar as bolhas; 

dosadores de aditivos e medidores de vazão (Garcia, 1992; Thayer et al., 1993 e Judge & 

Benge, 1998). Ainda assim, comparando com as pastas de microesferas, as espumadas 

apresentam menor custo na sua confecção, onde uma larga faixa de baixas densidades pode 

ser atingida (ver Tabela 2.1), obtendo pastas com propriedade mecânicas e reológicas 

satisfatórias, porém com aplicações limitadas e definidas a depender da situação geológica 

encontrada. 

Além da baixa densidade e de apresentarem variadas aplicações, outras vantagens 

podem ser destacadas para as pastas espumadas. Como exemplo, as pastas podem apresentar 

alta 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 de gás 

tem pouco efeito no tempo de pega das pastas, o que permite variar a densidade mudando a 

concentração do gás. Essa concentração de gás é quem define o conceito de qualidade da 

pasta, que é a razão entre o volume de gás injetado pelo volume total da mistura. Além desta 

fração, outros fatores como fator de espaçamento e distribuição do tamanho de bolhas (Bubble 

Size Distribution - BSD), contribuem com comportamento da pasta espumada no seu estado 

fresco. Este, por sua vez, traz muitas informações da conformação final do estado endurecido 

e suas respectivas propriedades mecânicas. 
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2.8.2 - O estado fresco 
 

Al-Mashat (1977) estudou a reologia do cimento espumado realizando uma série de 

testes utilizando viscosímetros capilares com variados diâmetros. Entretanto, os intervalos das 

taxas de cisalhamento estudadas estavam muito além das praticadas usualmente em 

cimentação de poços. Contudo, seus estudos deram grande contribuição para pesquisas 

posteriores do cimento espumado no estado fresco. 

Com o avanço tecnológico e com novos equipamentos disponíveis para confecção e 

caracterização de pastas espumadas já na década de 1990, grandes avanços são obtidos e 

novas visões sobre os estados fresco e endurecido promovem um melhor entendimento dos 

sistemas de cimento espumado. Então, em 1991, Rozières & Ferrière, iniciam uma nova 

metodologia de estudo detalhado, baseados em novos equipamentos que proporcionam 

estudar as pastas espumadas sob diferentes condições de cisalhamento, pressão e temperatura, 

o que proporcionou um aperfeiçoamento dos trabalhos de campo. 

As pastas de cimento espumadas são misturas complexas, onde suas propriedades 

reológicas e hidráulicas são altamente influenciadas pela pressão, temperatura, viscosidade da 

fase líquida e da qualidade da espuma (Ahmed et al., 2009). A qualidade da espuma é a fração 

volumétrica de gás presente na dispersão e, sob determinada condição de pressão e 

temperatura, é dada por: 

 

Γ = Vg / (Vg + Vl)      (8) 

 

Onde: 

Γ = Qualidade da pasta (%) 

Vg = Volume de gás 

Vl = Volume de líquido 

 

É exatamente deste fator que dependem as condições estruturais da espuma, citadas no 

item 2.7: a espuma diluída e a espuma concentrada (ver Figura 2.17). As pastas de cimento 

espumadas se enquadram na categoria de espuma diluída. 

 

 

 

 



Fundamentação teórica 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 37 

A distribuição do tamanho de bolhas (BSD) é análoga à granulometria onde se pode 

quantificar o tamanho médio das bolhas e plotar uma distribuição de frequências dos 

diâmetros médios. O fator de espaçamento (espaçamento médio entre as bolhas) também é de 

grande importância, pois dita a quantidade de fase líquida viscosa entre as bolhas, 

modificando desta forma a viscosidade da dispersão como um todo. Esses dois fatores, 

juntamente com a qualidade da espuma são responsáveis pelas modificações das propriedades 

de fluxo da dispersão. 

Por ter natureza bastante complexa, os sistemas de cimento espumado têm igualmente 

caracterização reológica complexa e seus estudos continuam evoluindo, auxiliados por 

melhorias tecnológicas nos laboratórios. Ahmed et al. (2009) e Olowolagba e Brennies (2010) 

apresentam resultados divergentes em seus trabalhos, mesmo lançando mão de equipamentos 

e medidores modernos para fabricação e caracterização das pastas de cimento espumado em 

condições herméticas e controladas.  

 

2.8.3 - O estado endurecido 
 

A pasta espumada é um sistema trifásico com líquido, sólidos e gás em constantes 

mudanças. Essas modificações podem ocorrer em qualquer etapa, seja na fabricação, 

deslocamento ou endurecimento da pasta. As condições que governam essas mudanças 

provocam alterações físicas e decorrem da pressão em que são geradas as bolhas, do 

cisalhamento na confecção e no deslocamento da pasta e das condições de pressão e 

temperatura no fundo do poço. Esse caráter dinâmico e inconstante da pasta é responsável 

pelo espaçamento, tamanho e distribuição das bolhas no estado fresco que, sinergicamente 

com as propriedades reológicas da pasta, respondem pela configuração da pasta no estado 

endurecido. Esses fatores podem ser relacionados com as propriedades mecânicas da pasta 

endurecida por meio de estudos de morfologia e caracterização. 

Karam & Tonyan (1993) estudaram morfologia de cimentos espumados através de 

modelagem matemática baseada em geometria fractal. Aligizaki & Cady (1999) contribuíram 

com estudos da distribuição de tamanhos das bolhas de ar inseridas na pastas de cimento 

através de estereologia. Ramamurthy & Nambiar (2007) relacionaram as propriedade físicas 

com as mecânicas através da caracterização das bolhas de ar no concreto. E em 2008, Atahan 

et al. estudaram a morfologia das bolhas de ar em cimentos espumados com diferentes 

surfactantes aniônicos. 
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3. Materiais e métodos  
 

A metodologia do trabalho consistiu na preparação e avaliação das pastas por meio de 

procedimentos adotados pelo American Petroleum Institute (API) e pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), norma NBR 9831 (2006). 

Foram preparadas pastas base somente com água e cimento para comparar com as 

pastas aditivadas somente com o surfactante e com as aditivadas com surfactante e adições 

sólidas. A vermiculita e diatomita foram adicionadas em várias concentrações às formulações 

com surfactante para observar o efeito estabilizante da espuma gerada. Todas as composições 

apresentam concentração fixa de surfactante de 0,022 gpc (galão por pé cúbico) e este valor 

foi escolhido através do manual do fabricante do produto (0,2% por peso de cimento). Os 

minerais foram adicionados a concentrações de 1% e 2%, de onde serão feitas as análises 

físicas, mecânicas e reológicas. Outras formulações com concentrações com 3% e 4% de 

minerais, aditivadas com controlador de filtrado com concentrações de 0,7% e 0,9% serão 

discutidas separadamente em análises sobre água livre e controle de filtrado. O fluxograma na 

Figura 3.1 ilustra em termos gerais a preparação e os ensaios realizados.  

 

 
 

Figura 3.1. Fluxograma de preparação e ensaios das pastas analisadas. 
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Por recomendação do fabricante do surfactante, este aditivo somente deve ser 

adicionado à água e homogeneizado sem quaisquer agregados para não perder seus efeitos. A 

água de mistura obtida se apresentou viscosa dificultando a mistura do cimento e das adições 

sólidas. Assim, as pastas não se apresentavam bem misturadas, sendo necessário alterar a 

rotação do misturador ou mexer com espátula, o que modificava a energia de mistura para 

diferentes concentrações dos minerais. Somente após a adição de uma pré-mistura a seco de 

cimento com os minerais na água de mistura foi possível obter homogeneidade na mistura das 

pastas. Desta maneira, a faixa de concentração de adições sólidas de 1 a 4% foi baseada na 

homogeneidade das misturas. Já a faixa de concentração de aditivo controlador de filtrado foi 

baseada na média apresentada pelas composições estudadas em Nelson, Baret & Michaux 

(1990). 

Os pesos específicos de partida (13, 14 e 15 lb/gal) correspondem aos pesos calculados 

nas planilhas de pasta e são idênticos aos pesos específicos das pastas base. Esta faixa de 

valores foi adotada para se obter uma resposta da capacidade de redução do peso específico de 

partida depois de adicionados todos os materiais. As Tabelas 3.1 e 3.2 resumem as 

composições das pastas estudadas, com pesos específicos de partida de 13, 14 e 15 lb/gal, 

apresentando as concentrações de todos os materiais. 

 

Tabela 3.1. Composições das pastas com vermiculita. 

COMPOSIÇÕES DAS PASTAS – VERMICULITA 
B Pasta base (somente água + cimento) 
A Pasta B + 0,022 gpc surfactante 
A1 Pasta A + 1% vermiculita 
A2 Pasta A + 2% vermiculita 
A3 Pasta A + 3% vermiculita + 0,7% controlador de filtrado 
A4 Pasta A + 4% vermiculita + 0,7% controlador de filtrado 
A3* Pasta A + 3% vermiculita + 0,9% controlador de filtrado 
A4* Pasta A + 4% vermiculita + 0,9% controlador de filtrado 

 

Tabela 3.2. Composições das pastas com diatomita. 

COMPOSIÇÕES DAS PASTAS – DIATOMITA 
B Pasta base (somente água + cimento) 
A Pasta B + 0,022 gpc surfactante 
A1 Pasta A + 1% diatomita 
A2 Pasta A + 2% diatomita 
A3 Pasta A + 3% diatomita + 0,7% controlador de filtrado 
A4 Pasta A + 4% diatomita + 0,7% controlador de filtrado 
A3* Pasta A + 3% diatomita + 0,9% controlador de filtrado 
A4* Pasta A + 4% diatomita + 0,9% controlador de filtrado 
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3.1 - Técnicas de caracterização e análise dos aditivos 
 

3.1.1 - Determinações de densidade e superfície específica 
 

As densidades dos minerais foram obtidas por meio de frasco de Le Chatelier, 

picnômetro comum e picnômetro eletrônico, modelo Micromeritics Accupyc 1340. 

A determinação da área superficial específica de cada amostra de diatomita e 

vermiculita foi determinada pelo método BET. A área específica determina tanto a reatividade 

quanto a presença de poros em amostras na forma de pó.  

 

3.1.2 - Determinações de composição química 
 

As composições químicas dos minerais e do incorporador de ar foram determinadas 

por espectrometria de fluorescência de raios-X por energia dispersiva, com o espectrômetro 

modelo Shimazu EDX 720. As análises de fluorescência de raios X tiveram por objetivo 

fornecer informações qualitativas sobre a composição dos materiais. 

 

3.2 - Técnicas de caracterização e análise das pastas 
 

3.2.1 - Mistura das pastas 
 

Para efetuar a mistura das pastas utilizou-se um misturador Chandler modelo 80-60. 

No copo foi preparada primeiramente a água de mistura com o surfactante, conforme 

orientação do fabricante do produto. Para este passo, foi utilizada rotação mínima do 

misturador. Já os minerais vermiculita e diatomita foram pré-misturados a seco com o 

cimento num recipiente. A pasta foi então misturada conforme procedimentos e orientações 

das normas API RP 10B-2 e NBR 9831 (2006). 

 

3.2.2 - Homogeneização das Pastas 
 

Após a mistura da pastas, as pastas são homogeneizadas numa célula de consistômetro 

atmosférico Chandler modelo 1200. A célula contendo a pasta até o nível apropriado 

juntamente com a palheta estacionária e o dial, foram colocados em um banho para 

homogeneização das pastas a 27 °C (80 °F) por 20 min a 150 ± 15 rpm. 
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3.2.3 - Ensaios Reológicos 
 

Depois de homogeneizada no consistômetro, a pasta segue para um viscosímetro 

rotativo Chandler modelo 3500 de cilindros coaxiais com sistema Couette. Os registros das 

rotações ascendentes e descendentes, bem como das forças géis desenvolvidas foram 

realizadas conforme procedimentos padronizados da API e da ABNT. Ao final, 

determinaram-se os seguintes parâmetros: Gel Inicial (GI), Gel Final (GF), Limite de 

Escoamento (LE) e Viscosidade Plástica (VP), aplicando-se o modelo matemático de 

Bingham, o qual relaciona linearmente estes dois últimos parâmetros, segundo a equação: 

τ = LE + VP.γ      (9) 

Onde: 

τ = tensão de cisalhamento; 

γ = taxa de cisalhamento. 

 

3.2.4 - Determinação do peso específico (densidade) das pastas 
 

Este ensaio teve como objetivo comparar o peso específico das pastas após saírem do 

misturador com o calculado nas planilhas de cálculo de pasta. Para isso utilizou-se uma 

balança de lama Halliburton Services Modelo 7/22 lb/gal. Para cada formulação foram feitas 

3 leituras de densidade e calculada a média. 

 

3.2.5 - Ensaio de Água Livre 
 

O teste de água livre visou determinar o percentual de volume de água sobrenadante, 

obtido por um valor da massa da pasta de (760 ± 5) g vertida em um frasco Erlenmeyer, após 

repouso de 2 horas à temperatura ambiente. Tal informação possibilita estimar a 

suscetibilidade de uma pasta em ter seu volume total efetivo reduzido. Este resultado foi 

utilizado para calcular o teor de água, em percentual, de acordo com a seguinte equação: 

AL = (Val  .  ρ / mp) x 100%     (10) 

Onde: 

AL = conteúdo de água livre da pasta, em porcentagem volumétrica; 

Val = volume de fluido sobrenadante coletado, em ml; 

mp = massa inicial da pasta, em g; 

ρ = densidade da pasta, em g/cm³. 
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As determinações de água livre foram feitas para as pastas com formulações base de 

14 e 15 lb/gal. Os detalhes deste ensaio e as especificações foram seguidos pelos 

procedimentos das normas API RP 10B-2 e NBR 9831 (2006). 

 

3.2.6 - Ensaio de determinação de volume de filtrado 
 

Os resultados de controle de filtrado podem revelar para a pasta espumada qual será o 

comportamento de sua estabilidade durante o posicionamento da pasta tanto na fase dinâmica, 

quanto na fase estática.  O teste consiste em pressurizar a pasta de cimento com nitrogênio 

dentro de uma célula do filtro-prensa Fann HPHT Series 387 e medir o volume de água 

perdida através de uma peneira com filtro de abertura de 44 µm (#325), durante 30 minutos. 

Se o fluxo de água parar antes desse período, é necessário calcular o filtrado extrapolado 

através da expressão: 

 

FL = Vt x (10,944) / t1/2     (11) 

Onde: 

FL = filtrado extrapolado 

Vt = volume de filtrado coletado no momento da interrupção do fluxo de nitrogênio, 

expressado em mililitros; 

t = tempo da interrupção do fluxo de nitrogênio, em minutos. 

 

3.2.7 - Ensaio de resistência à compressão 
 

Após mistura, as pastas foram vertidas em 3 moldes cúbicos de plástico de 50 mm de 

aresta. As amostras foram curadas à pressão atmosférica e temperatura ambiente em um 

Banho Termostático Modelo Nova Ética 500/3DE. As curas foram realizadas em 24 h de 

imersão e a ruptura dos mesmos foi realizada em uma Máquina Universal de Ensaios 

Shimadzu Autograph Modelo AG-I, controlada pelo programa TRAPEZIUM 2 a uma taxa de 

carregamento de 71,7 ± 7,2 kN/min (16.118,7 ± 1.611 lbf/min). Foram feitos ensaios após 48h 

de cura, porém seus resultados serão analisados somente sob o aspecto da distribuição do 

tamanho de bolhas (BSD). A resistência à compressão é a média obtida de 3 corpos de prova 

para cada formulação. 
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3.2.8 - Estimativa não-destrutiva do tempo de espessamento 
 

Estes ensaios foram realizados por meio de um analisador ultrassônico de cimento 

(UCA). As formulações A3* e A4* foram escolhidas para este ensaio com o intuito de 

confirmar que o tempo de espessamento pode ser estimado o através de meios não-

destrutivos. Uma vez que ele é relacionado com uma propriedade elástica, o tempo de trânsito 

da onda compressional é a variável que pode ser utilizada para ser correlacionada 

empiricamente com o tempo de espessamento, pois ao passar do estado fresco para o 

endurecido, o cimento passa a apresentar propriedades elásticas de sólido.  

 

3.2.9 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

Para confirmar as propriedades de um material é necessário observar sua morfologia e 

caracterizá-lo, de onde é possível obter relações entre sua estrutura física e tais propriedades. 

Para a caracterização das pastas no estado endurecido, foi utilizado um microscópio eletrônico 

de varredura associado com um sistema de EDS (espectroscopia por energia dispersiva) para 

detecção dos elementos presentes na fase endurecida. Foram escolhidas formulações B, A, 

A4* com diatomita e A4* com vermiculita, todas com peso específico de partida de 15 lb/gal. 
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4. Resultados e discussões 
 

4.1 - Caracterização e análise dos aditivos 
 

4.1.1 - Vermiculita 
 

A Figura 4.1 a ilustra o aspecto da amostra da vermiculita utilizada neste trabalho. Por 

se tratar de um material muito poroso, a determinação da densidade da vermiculita foi 

dificultada. Desta forma, adotou-se o valor de referência de 0,79 g/cm³. 

 

 
Figura 4.1. (a) Amostra de vermiculita. 

 

O resultado de área superficial encontrado foi 8,66 m²/g para a vermiculita. 

Considerando-se a granulometria desse material na faixa de micrômetros, o resultado é 

condizente com a presença de porosidade interna no material. 

O resultado da composição química da vermiculita de acordo com as frações retidas 

em peneiras de diferentes aberturas foi analisado por FRX. Foram identificados nas amostras 

teores significativos dos seguintes elementos: Fe, Si, Mg, Al, Ca, K, Ti, S e P. Elementos 

também presentes nas composições químicas das vermiculitas da Tabela 2.2.. 

Mesmo apresentando granulometria variada, a vermiculita tem suas partículas 

trituradas após agitação da mistura seca e do misturador de pasta, reduzindo assim o tamanho 

de suas partículas. Desta maneira, há aumento de superfície específica e da razão área-

volume, quando em meio aquoso, aumentando as propriedades reológicas da pasta de 

cimento. 
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4.1.2 - Diatomita 
 

A Figura 4.1 b ilustra o aspecto da amostra da diatomita utilizada neste trabalho. 

Verificou-se que a média dos valores medidos de densidade é aproximadamente o valor de 

referência, sendo então adotado este valor 2,10 g/cm³, conforme Tabela 4.1. 
 

 
Figura 4.1. (b) Amostra de diatomita. 

 

Tabela 4.1. Densidade da diatomita. 

MÉTODO DENSIDADE 
(g/cm³) 

Picnômetro eletrônico 2,67 
Picnômetro comum 1,69 

Le Chatelier 2,13 
Valor referencial 2,10 

 

A área superficial medida pelo método BET foi 13,81 m²/g. Considerando a 

granulometria média muito fina desse material (entre 10 e 100 µm), o resultado é condizente 

com sua porosidade interna. 

A Tabela 4.2 relaciona a composição química das amostras de diatomita utilizadas. A 

maior fração da composição química média deste material é de SiO2, seguido de Al2O3 e 

Fe2O3. Alterações nos elementos e nas frações variam de acordo com os depósitos geológicos. 

A amostra analisada confirma a composição química esperada do material, consistindo 

essencialmente de silício e alumínio. 
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Tabela 4.2. Composição da diatomita. 

ÓXIDO FRAÇÃO (%) 

SiO2 85,36 
Al2O3 10,66 
SO3 1,99 

Fe2O3 1,06 
TiO2 0,45 
CaO 0,27 
K2O 0,08 

 

Com granulometria mais fina que a vermiculita, a diatomita apresentou maior 

superfície específica. Da mesma forma que a vermiculita, este material contribui com o 

aumento das propriedades reológicas da pasta. 

 

4.1.3 - Incorporador de ar 
 

O surfactante utilizado é aniônico do grupo químico aquil sulfato, onde o grupo polar 

hidrofílico é o potássio. A Tabela 4.3 mostra sua composição em óxidos. 

 

Tabela 4.3. Fluorescência de raios-X do incorporador de ar. 

ÓXIDO FRAÇÃO (%) 

K2O 85,99 
SiO2 9,25 
SO3 4,75 

 

 

 

 



Resultados e discussões 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 49 

4.2 - Caracterização e análise no estado fresco 
 

As formulações feitas neste trabalho contemplam composições que determinam o peso 

específico calculado, por meio das massas e dos volumes de cada componente. No entanto, 

após o processo de agitação, o ar é incorporado na mistura, obtendo, desta maneira, valores 

menores de peso específico do que os calculados. Desta maneira, nos gráficos deste item, 

quando os dados forem classificados pelos pesos específicos 13, 14 e 15 lb/gal, significa que 

esses valores são os calculados e coincidem com os valores das pasta base. As formulações 

das demais pastas apresentaram peso específico menor e serão apresentados no item 4.2.2. 

 

4.2.1 - Reologia 
 

As pastas com ar incorporado possuem maior viscosidade que pastas somente com 

cimento e água e o efeito bridging é responsável por esse aumento (Figura 4.2). O grupo polar 

do surfactante é adsorvido nas partículas de cimento (G), direcionando o grupo apolar para a 

solução. Enquanto isso, nas superfícies das bolhas, o grupo apolar (hidrófobo) orienta-se para 

dentro da bolha (A), direcionando o grupo polar (hidrofílico) para a solução. Desta maneira, 

ocorrem interações de atração entre as bolhas de ar e as partículas do cimento, estabilizando 

melhor a suspensão, gerando uma rede agrupada e mais estável que necessita de mais energia 

para cisalhar as linhas de fluxo da mistura. Os estudos resumidos em Rixom & Mailvaganam 

(1999) ainda reportam um aumento de viscosidade da pasta com o aumento da quantidade de 

ar incorporado. 

 
Figura 4.2. Efeito bridging 
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Nas formulações A, para todos os pesos, a espuma gerada apresentou instabilidade e 

aspecto de espuma concentrada na superfície, na qual a maior fração era gasosa. Isso decorre 

da alta qualidade da espuma, apresentando bolhas poliédricas com um fino filme de fase 

líquida (Rozières & Griffin, 1990). 

A adição dos estendedores sólidos vermiculita e diatomita proporcionou melhoria no 

aspecto da pasta. Foi observado, tanto na mistura quanto na moldagem nos corpos de prova, 

que a migração para a superfície havia diminuído consideravelmente. Como mencionado 

anteriormente, o aumento da viscosidade favorece o aprisionamento das bolhas dentro da 

pasta. 

O mecanismo de aumento da viscosidade das formulações A1 e A2, para as duas 

adições sólidas, está relacionado com a reologia das suspensões coloidais. As propriedades 

reológicas dependem de fatores como: viscosidade da fase dispersa; concentração, tamanho e 

formato das partículas e as interações partícula-partícula e partícula-solvente. As adições 

sólidas possuem elevada superfície específica, contribuindo com maior interação com o meio 

de dispersão que, juntamente com as interações entre partículas, formam uma suspensão 

estruturada que oferece maior dificuldade de movimento relativo entre as diferentes partes do 

fluido. 

A Figura 4.4, mostra os resultados obtidos para limite de escoamento e forças géis. Em 

(a), (c) e (e) são apresentados os efeitos da adição de vermiculita comparadas com as pastas 

base e somente com incorporador de ar. Observa-se um aumento sistemático nessas 

propriedades reológicas com o aumento da concentração do mineral em todas as densidades 

de partida analisadas, sendo discretamente percebido nas pastas de 13 lb/gal. Já em (b), (d) e 

(f), apresenta-se os resultados da adição de diatomita. O comportamento de aumento das 

propriedades reológicas também é observado com o aumento da concentração de diatomita. 
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 (a) (b) 

 
 (c) (d) 

 
 (e) (f) 

Figura 4.4. Limite de escoamento e forças géis. 

 

A pasta de cimento, como fluido pseudo-plástico, apresenta limite de escoamento. Este 

parâmetro reológico surge de interações interpartículas dispersas no fluido e também é 

chamado componente eletroviscosa (Machado, 2002). Desta forma, os mesmos mecanismos 

responsáveis pelo aumento da viscosidade também respondem pelo aumento das forcas géis.  
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A Figura 4.5 mostra as curvas de fluxo para as pastas de 15 lb/gal: ascendentes 

(cheias) e descendentes (tracejadas). Quanto maior a diferença entre as curvas, maior o grau 

de tixotropia. Pode-se observar o aumento nas propriedades reológicas com o aumento da 

concentração de adição sólida.  

   
 (a) (b) 

 

   
 (c) (d) 

Figura 4.5. Curvas de fluxo para pastas com vermiculita (a e b) e diatomita (c e d).  

 

O aumento da concentração de partículas dispersas provoca aumento nas 

concentrações iônicas no meio, intensificando as interações partícula-partícula. Essas forças 

são de natureza eletrostática e contribuem com o a formação do estado de gel nas dispersões, 

quando o cisalhamento cessa. Esta é uma característica dos fluidos dependentes do tempo, 

onde as pastas de cimento estão enquadradas e cujo grau de tixotropia define a intensidade do 

desenvolvimento das forcas géis (Machado, 2002). 
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Os resultados reológicos, em sua maioria, aumentam sistematicamente com a adição 

de surfactante e com o aumento da concentração dos minerais. No entanto, somente em 

poucos casos foram observadas forças géis maiores que o limite de escoamento. A Figura 4.5 

ainda mostra que o modelo que melhor descreve as pastas de cimento é o modelo de 

Herschel-Bulkey (Figura 4.6), pois considera que as pastas apresentam um comportamento 

pseudo-plástico com limite de escoamento (Machado, 2002). Este modelo possui três 

parâmetros reológicos e é definido por: 

τ = K.γ n + τo      (12) 

Onde: 

K = índice de consistência; 

n = índice de comportamento; 

τo = limite de escoamento real. 

 

 
Figura 4.6. Modelo reológico de Herschel-Bulkey. 

 

A determinação do limite de escoamento real τo pode ser feita por extrapolação das 

medições do viscosímetro com o eixo das ordenadas (o que pode embutir erros) ou por 

medição direta por instrumentos mais modernos. A opção pelo modelo de Bingham reside 

numa simplificação para determinação de viscosidade a maiores taxas de cisalhamento, onde 

se encontram as operações de campo. No modelo de Herschle-Bulkey, o limite de escoamento 

real é inferior ao limite de escoamento obtido pelo modelo de Bingham, o que levaria os 

resultados de limite de escoamento real para um valor inferior ao das forças géis. Além disso, 

o método e os equipamentos utilizados neste trabalho interferem na estabilidade da espuma, 

levando a leituras menos precisas (Olowolagba & Brennies, 2010). 
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De forma geral, o aumento nas propriedades reológicas das pastas analisadas também 

foi observado nos trabalhos de Al-Mashat (1977) e Rixom & Mailvaganam (1999), onde 

associam este aumento à presença de gás nas misturas. 

Em operações de campo, durante a fabricação e o bombeamento da pasta espumada, o 

cisalhamento provoca rearranjo e deformações nas bolhas e estas também são alteradas de 

acordo com a pressão e a temperatura. Desta forma, como pastas de cimento espumadas são 

fluidos compressíveis, as forças externas e as condições termodinâmicas alteram 

constantemente a qualidade da pasta e, indiretamente, as propriedades reológicas. Por 

exemplo, ao descer pela coluna de revestimento, o aumento da pressão comprime as bolhas 

diminuindo a qualidade da pasta. Como conseqüência, haverá redução da viscosidade da 

pasta. Ao retornar pelo espaço anular entre o poço e o revestimento, a redução da pressão 

aumenta o tamanho das bolhas, aumentando a qualidade da espuma e a viscosidade. 

Assim, 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 

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. 

Monsalve & Schechter (1984) também afirmam ainda que as espumas não são reprodutíveis, 

ou seja, é quase impossível produzir duas amostras com idênticas distribuições de tamanhos 

de bolha. 

 

4.2.2 - Peso específico 
 

Os resultados de peso específico para as formulações com vermiculita e diatomita são 

mostrados na Figura 4.7 de forma comparada. 
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Figura 4.7. Resultado comparativo do peso específico. 

 

Observou-se uma redução sistemática dos pesos específicos em todas as formulações. 

Como o peso específico calculado parte dos valores das pastas base (13, 14 e 15 lb/gal), a 

redução do peso específico é devida à incorporação de  bolhas de ar nas pastas. 

As reduções percentuais médias estão na Tabela 4.4. A Figura 4.8 mostra a tendência 

dessas reduções e a Figura 4.9 um comparativo de redução absoluta. Observa-se que, tanto 

para vermiculita quanto para diatomita, quanto menor o peso específico de partida, maior é a 

sua redução. 

Tabela 4.4. Redução percentual média comparada. 

PESO ESPECÍFICO BASE  VERMICULITA DIATOMITA 
13 lb/gal 34,4% 33,6% 
14 lb/gal 24,3% 32,4% 
15 lb/gal 17,3% 20,4% 

 

 
Figura 4.8. Variação da redução percentual do peso específico de partida. 
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 (a) (b) 

Figura 4.9. Redução do peso específico comparada: (a) vermiculita e (b) diatomita. 

 

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). Esta 

quantidade de água foi responsável pela instabilidade das espumas nas pastas de 13 lb/gal. 

A viscosidade está ligada com a retenção de bolhas na pasta espumada, pois as 

formulações mais viscosas de 14 e 15 lb/gal se apresentaram mais estáveis. Desta forma, de 

maneira indireta, a viscosidade pode apresentar relação com a redução de densidade, uma vez 

que retendo mais bolhas, as pastas podem ter seus pesos específicos reduzidos. Assim, os 

dados de peso específico e viscosidade foram cruzados para observar esta relação, como 

mostra a Figura 4.10. 

 

 
 (a) (b) 

Figura 4.10. Variação de peso específico com a viscosidade: (a) vermiculita e (b) diatomita. 
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Não é possível afirmar para esses casos e para as situações em que foram realizadas as 

medições, que a viscosidade foi diretamente responsável pela redução do peso específico. 

Entretanto, como ela contribui para a manutenção das bolhas dentro da mistura, existe uma 

contribuição da viscosidade na redução do peso específico. 

A redução do peso específico está diretamente ligada à concentração de ar incorporado 

na mistura que, por sua vez, depende de outros fatores como capacidade espumante do 

surfactante; pH da água; concentração iônica e energia de mistura, e estes são fatores que 

também influenciam a viscosidade. Há que se observar, porém, que as medições de peso 

específico e viscosidade são “instantâneas”, pois, como as condições experimentais são 

atmosféricas, a migração de bolhas para superfície contribui tanto para alterações no peso 

específico, quanto na viscosidade, visto que esses fatores dependem da qualidade da espuma.  

Mesmo assim, 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). 

 

4.2.3 - Água livre 
 

A seleção das formulações para ensaio de água livre se baseou na observação das 

composições mais estáveis. Como as pastas de 13 lb/gal apresentaram aspecto de espuma 

concentrada e com desestabilização, foram selecionadas as composições apenas com adições 

sólidas de 14 e 15 lb/gal para o ensaio. Foram incluídas ainda as composições contendo 

controlador de filtrado. Os resultados são mostrados na Tabela 4.5 e na Figura 4.11: 

 

Tabela 4.5. Resultados de água livre. 

VERMICULITA 
14 lb/gal 

VERMICULITA 
15 lb/gal 

DIATOMITA 
14 lb/gal 

DIATOMITA 
15 lb/gal PASTA 

AL 
(ml) 

AL 
(%) 

AL 
(ml) 

AL 
(%) 

AL 
(ml) 

AL 
(%) 

AL 
(ml) 

AL 
(%) 

B 89 19,7 41 9,7 89 19,7 41 9,7 
A1 32 4,8 12 2,4 38 9,7 11 2,1 
A2 49 10,4 10 2,1 20 9,8 12 2,4 
A3 14 2,8 0 0,0 20 12,5 0 0,0 
A4 37 7,8 0 0,0 28 13,1 0 0,0 

A3* 60 11,1 4 0,9 68 10,8 0 0,0 
A4* 25 4,8 0 0,0 55 11,0 20 3,8 
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 (a) (b) 

Figura 4.11. Redução de água livre comparada: (a) vermiculita; (b) diatomita. 

 

Foi observada em todas as pastas uma redução na água livre. Para as composições de 

14lb/gal, uma resposta mais uniforme foi obtida com a diatomita, porém a vermiculita obteve 

resultados mais expressivos. Já para as pastas de 15 lb/gal, a redução foi mais acentuada para 

os dois minerais, chegando a controlar totalmente a água livre em alguns casos. 

O mesmo mecanismo que explica o aumento das propriedades reológicas das pastas 

espumadas, e a porosidade dos minerais respondem pela retenção da fase aquosa da pasta de 

cimento. 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. 

 

4.2.4 - Controle de volume filtrado 
 
Para realização do ensaio de controle de filtrado, foram formuladas pastas aditivadas 

com controlador de filtrado. Este aditivo provoca aumento de viscosidade na pasta 

dificultando a perda da fase líquida para um meio poroso, seja durante o deslocamento da 

pasta (fase dinâmica) ou enquanto aguarda pega do cimento (fase estática). Os resultados são 

mostrados na Tabela 4.6 e na Figura 4.12: 
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Tabela 4.6. Volume de filtrado de pastas contendo vermiculita ou diatomita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (a) (b) 

Figura 4.12. Controle de filtrado: (a) vermiculita; (b) diatomita, comparados com valor de 

referência para pastas base (1.500 ml/30min). 

 

Foi observado que o volume filtrado diminui ao se aumentar a concentração do aditivo 

controlador de filtrado de 0,7% para 0,9%, que aumenta a viscosidade juntamente com os 

sólidos vermiculita e diatomita. A Figura 4.13 mostra as variações da velocidade de volume 

filtrado contra o peso específico e contra a viscosidade: 

 

VERMICULITA DIATOMITA 
PASTA 

Vt (ml) t (min) FL (ml/30min) Vt (ml) t (min) FL (ml/30min) 
A3 51 8,00 204,00 50 0,75 632,00 
A4 49 4,00 263,00 50 1,00 548,00 

A3* 39 30,00 78,00 38 30,00 76,00 
14 

lb/gal 

A4* 41 30,00 62,00 77 16,85 205,00 
A3 43 8,00 166,54 50 4,28 264,65 
A4 25 5,75 114,21 46 26,00 98,82 

A3* 36 30,00 72,00 30 30,00 60,00 
15 

lb/gal 

A4* 32 30,00 64,00 30 30,00 60,00 
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 (a) (b) 

Figura 4.13. Velocidade filtração contra peso específico (a) e contra viscosidade (b). 

 

Para as formulações analisadas, a redução da velocidade de filtrado está associada à 

redução de peso específico e ao aumento da viscosidade, mostrando relações diretas e 

inversas, respectivamente, como reportado em Baret, Daccord e Yearwood (1990). 

O aditivo controlador de filtrado traz um benefício para as pastas, pois, como o 

diferencial de pressão contra um meio poroso provoca drenagem induzida da fase líquida 

entre as bolhas de ar incorporado, o aumento na viscosidade ajuda a combater esta drenagem, 

dificultando o fluxo da água intersticial e contribuindo com a estabilidade da espuma. É 

importante também lembrar que as adições sólidas, através de sua granulometria, contribuem 

com a formação de reboco, aglomerando-se e obturando os poros das formações, restringindo 

o fluxo de líquido e reduzindo assim a filtração. 

 

4.2.5 - Estimativa não-destrutiva do tempo de espessamento 
 

Os resultados obtidos pelo analisador ultrassônico (Figuras 4.14 a-h) mostram que as 

curvas de tempo de trânsito da onda compressional assumem uma assinatura semelhante às 

curvas obtidas nos ensaios de consistometria e às curvas de propagação de onda 

compressional nas pastas espumadas (Figura 4.15 a e b). As curvas de tempo de trânsito 

podem, então, ser utilizadas como alternativa para estimar o tempo de espessamento das 

pastas. 

 



Resultados e discussões 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 62 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4.14. Resultados do UCA para as formulações com: (a) vermiculita - 14 lb/gal - A3* e 

(b) vermiculita - 14 lb/gal - A4*. 

 

 

 

 

 

 

 

14 lb/gal - Vermiculita - A4* 

14 lb/gal - Vermiculita - A3* 
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(c) 

 

 
(d) 

 

Figura 4.14. (cont.) Resultados do UCA para as formulações com: (c) vermiculita - 15 lb/gal - 

A3* e (d) vermiculita - 15 lb/gal - A4*. 

 

 

 

 

 

15 lb/gal - Vermiculita - A4* 

15 lb/gal - Vermiculita - A3* 
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(e) 

 

 
(f) 

 

Figura 4.14. (cont.) Resultados do UCA para as formulações com: (e) diatomita - 14 lb/gal - 

A3* e (f) diatomita - 14 lb/gal - A4*. 

 

 

 

 

 

14 lb/gal - Diatomita - A4* 

14 lb/gal - Diatomita - A3* 
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(g) 

 

 
(h) 

 

Figura 4.14. (cont.) Resultados do UCA para as formulações com: (g) diatomita - 15 lb/gal - 

A3* e (h) diatomita - 15 lb/gal - A4*. 

 

 

 

 

 

15 lb/gal - Diatomita - A4* 

15 lb/gal - Diatomita - A3* 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4.15. (a) curvas de consistometria variando com a concentração de poliuretana obtidas 

em Freitas (2008) e (b) efeito da qualidade da espuma na velocidade da onda compressional 

nas pastas espumadas durante pega (Rozières & Ferrière, 1991). 
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Esta alternativa se torna viável a partir do conhecimento de que o teste de tempo de 

espessamento utilizando consistômetro não é adequado para pastas espumadas, visto que as 

palhetas do aparelho desestabilizam a espuma e não geram um campo uniforme de tensões 

cisalhantes dentro do copo, pois a reologia das pastas espumadas apresenta um 

comportamento especial em relação às pastas comuns. Desta maneira, os ensaios não-

destrutivos se aplicam para estimativa de tempo de espessamento por não interferir na 

estabilidade da pasta espumada, conforme reportaram Rozières & Ferrière (1991). 

Os pontos nos gráficos das Figuras 4.14 a-h onde se inicia a diminuição do tempo de 

trânsito (aumento da velocidade da onda compressional) caracterizam o início da fase 

endurecida, com o surgimento de propriedades elásticas da pasta (exemplo: ponto A da Figura 

4.14 a). Esses tempos variaram de 150 a 288 minutos nas pastas analisadas e estes valores são 

coerentes com os tempos de espessamento reportados em Nelson, Baret & Michaux (1990). 

A Tabela 4.7 mostra os valores do tempo de trânsito e da velocidade do som no 

cimento nos estados fresco e endurecido para as pastas em estudo: 

 

Tabela 4.7. Tempo de trânsito nos estados fresco e endurecido. 

FRESCO ENDURECIDO 
PASTA TT 

(µs/pol) 
Vs 

(m/s) 
T 

(µs/pol) 
Vs 

(m/s) 
A3* 16,0 1588 10,8 2352 14 

lb/gal A4* 16,0 1588 10,0 2540 
A3* 16,0 1588 10,4 2442 

Vermiculita 
15 

lb/gal A4* 16,0 1588 9,8 2592 
A3* 16,0 1588 10,4 2442 14 

lb/gal A4* 16,0 1588 10,4 2442 
A3* 16,0 1588 10,5 2419 

Diatomita 
15 

lb/gal A4* 16,0 1588 10,4 2442 
 

A velocidade do som numa pasta comum de 15,8 lb/gal em estado endurecido é de 

3.000 m/s, para um tempo de cura de 24h. Neste estudo, foi constatada diminuição da 

velocidade de propagação do som numa média de 18% em relação à pasta comum, chegando 

a um valor médio de 2.460 m/s. Esta atenuação é atribuída às bolhas de ar na matriz 

endurecida e este valor é condizente com a referência de uma pasta espumada com 36% de 

qualidade, como reportado por Jutten, Parcevaux & Guillot (1987). 
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4.3 - Caracterização e análise no estado endurecido 
 

4.3.1 - Resistência à compressão  
 

Os resultados de resistência à compressão para 24 h das formulações com vermiculita 

e diatomita são mostrados na Figura 4.16 de forma comparada. 

 

 
Figura 4.16. Resultado comparativo da resistência à compressão. 

 

Para as pastas aditivadas somente com surfactante, 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). A adição de 1% de 

vermiculita melhorou a resistência das pastas enfraquecidas (A) para todas as formulações, 

chegando a superar a resistência das pastas puras quando a 2%. Já a diatomita teve um 

comportamento semelhante ao da vermiculita quando a 1%; no entanto, não foi observado 

crescimento da resistência mecânica ao se aumentar a concentração de diatomita para 2%. 

Os minerais trazem uma redução da porosidade intrínseca às pastas de cimento puras, 

pois suas partículas finas preenchem os poros existentes entre os cristais de hidratação, vazios 

capilares e fissuras (Mehta & Monteiro, 2001 e Tsivilis et. al, 2006). Por outro lado, esses 

materiais aumentaram a viscosidade das pastas, contribuindo com a retenção de bolhas de ar, 

aumentando a porosidade intencional na pasta endurecida. Esses aumentos nas concentrações 

dos minerais aumentam a viscosidade das pastas que, por sua vez, têm influência na 



Resultados e discussões 

Marco Antonio Batista de Lima, Fevereiro/2011 69 

porosidade final da pasta espumada endurecida e, por fim, na resistência. Desta forma, de 

maneira indireta, a viscosidade exerce influência na resistência à compressão. Assim, os 

dados foram agrupados por formulações e cruzados para verificar esta relação (Figuras 4.17 a 

e b): 

 

 
Figura 4.17. (a) Variação da resistência com a viscosidade para vermiculita. 

 

 
Figura 4.17. (b) Variação da resistência com a viscosidade para diatomita. 

 

As pastas aditivadas somente com surfactante apresentaram aumento de viscosidade e 

perda na resistência. A adição de vermiculita causou aumento de viscosidade associado à 

recuperação da resistência mecânica. A diatomita quando adicionada às pastas também 

provocou aumento de viscosidade, mas a esta idade de cura (24h), a queda de resistência 

inicial proporcionou comportamento diverso da vermiculita. 
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A conformação do estado endurecido depende fortemente das propriedades reológicas 

da pasta espumada. Neste estado, então, a estrutura conterá certa quantidade de bolhas e sua 

distribuição de tamanhos (BSD - Bubble Size Distribution, ver item 2.8.1) dependerá da 

qualidade da espuma e de sua estabilidade. Como a resistência possui uma relação inversa 

com a porosidade e esta depende do BSD, então a resistência possui uma relação com este 

último parâmetro. As Figuras 4.18 a e b mostram a comparação do desempenho da resistência 

à compressão das pastas aditivadas com vermiculita e da diatomita (linhas cheias) perante o 

estudo realizado por Rozières & Ferrière (1991) no qual se relacionou a resistência com o 

peso específico, de acordo com a distribuição larga ou estreita dos tamanhos das bolhas 

(BSD) para corpos de prova curados em 72h (linhas tracejadas): 

 

 

 
Figura 4.18. (a) Variação da resistência com o peso específico para 24h. 
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Figura 4.18. (b) Variação da resistência com o peso específico para 48h. 

 

Mesmo com tempos de cura distintos (diferentes resistências), o comportamento da 

variação da resistência com o peso específico obtido para as pastas deste estudo é semelhante 

ao observado por Rozières & Ferrière (1991). 

Sob as condições deste estudo, o comportamento da resistência perante a adição de 

vermiculita se mostrou crescente com o aumento da concentração. O contrário foi observado 

por Ferreira et. al (2010), porém o objetivo era investigar a influência da vermiculita na 

resistência mecânica de argamassas, com materiais e métodos bem distintos. Já o desempenho 

observado da diatomita na resistência foi semelhante ao apresentado por Brito et. al (2004), 

onde foi reportado uma perda de resistência em idades recentes, com posterior recuperação 

em idades superiores, chegando a valores próximos ou iguais aos das pastas puras. Tsivilis et. 

al (2006) e Degirmenci & Yilmaz (2009) também reportaram o mesmo comportamento 

quando estudaram argamassas aditivadas com diatomita. 
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4.3.2 - Morfologia e caracterização das pastas endurecidas 
 

As Figuras 4.19 a e b apresentam o aspecto das pastas espumadas por incorporação de 

ar no estado endurecido após rompimento no ensaio de compressão axial. Observa-se na 

matriz cimentícia a distribuição das bolhas em tamanhos variados. 

 

 
Figura 4.19. (a) Corpo de prova rompido. 

 

 
Figura 4.19. (b) Visão ampliada. 
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As Figuras 4.20 a, b e c comparam a pasta base com a aditivada somente com 

surfactante e a aditivada com surfactante e diatomita. As bolhas presentes na pasta base são 

naturalmente trapeadas; enquanto que as bolhas das demais pastas são intencionalmente 

inseridas. 

 

 
Figura 4.20. (a) MEV da pasta base. 

 

 
Figura 4.20. (b) MEV da pasta com apenas surfactante. 
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Figura 4.20. (c) MEV da pasta com surfactante e diatomita (A4*). 

 

A amostra de pasta base apresentou poucas bolhas de ar, com diâmetros variando entre 

65 e 350 µm. A pasta aditivada somente com surfactante, apresentou diâmetros variando entre 

10 e 700 µm. Em relação ao intervalo de diâmetros das bolhas, os tamanhos obtidos são 

coerentes com a formação de bolhas em pastas espumadas sob condições atmosféricas, 

conforme reportado em Rozières & Ferrière (1991). 

Foi observada diferença visual na porosidade da matriz, o que explica a redução de 

densidade da pasta, através da incorporação intencional de poros de ar. Este aumento de 

porosidade também explica a redução na resistência à compressão das pastas somente com o 

surfactante. Essas pastas, mesmo com o aspecto de espuma concentrada na superfície, 

decorrente da instabilidade, retiveram uma quantidade significativa de bolhas de ar. A 

quantidade de ar incorporado influencia na resistência, quanto maior a qualidade da espuma, 

menor será quantidade de líquido entre as bolhas no estado fresco. Logo, menos matriz 

cimentícia e menos resistência no estado endurecido. Então, uma pasta instável com espuma 

concentrada resulta em menor resistência, uma vez que esse sistema é mais poroso. Isso 

acontece, pois enquanto o cimento endurece as bolhas de gás podem coalescer e 

interconectar-se, gerando bolsões maiores dentro da matriz de cimento. Essa estrutura traz 

consequências negativas para a adesão e para o isolamento hidráulico.  
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A matriz da pasta base é bem definida e menos porosa que a da pasta somente 

surfactante. Já a matriz da pasta com diatomita é mais compacta que as demais e é resultado 

da maior estabilidade da espuma trazida pela diatomita. Além disso, a estabilização 

proporciona bolhas desconectadas e uma matriz mais bem definida, logo mais resistente. 

As Figuras 4.21 a, b e c mostram com maior ampliação as texturas das bolhas das 

pastas base, com surfactante e com surfactante e diatomita. 

 

 
Figura 4.21. (a) MEV da matriz cimentícia da pasta base. 

 

 
Figura 4.21. (b) MEV da matriz cimentícia da pasta com apenas surfactante. 
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Figura 4.21. (c) MEV da matriz cimentícia da pasta com surfactante e diatomita (A4*). 

 

As bolhas apresentaram suas superfícies com texturas suaves e com fissuras capilares 

nas pastas base e nas aditivadas somente com incorporador de ar. A bolha resultante nas 

pastas aditivadas com surfactante e diatomita também apresentou fissuras, porém com 

superfície rugosa. As bolhas naturalmente trapeadas e as intencionalmente incorporadas 

puderam ser diferenciadas por meio de espectroscopia na interface da bolha com a matriz. A 

Figura 4.22 mostra a interface da bolha da pasta aditivada somente com surfactante. 

 

 
Figura 4.22. MEV na interface da bolha da pasta aditivada somente com surfactante. 
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No ponto A, a espectroscopia mostrou a presença de picos nas contagens de K (275 

counts) e S (675 counts), sugerindo que esses elementos são provenientes do surfactante. Nos 

pontos B e C foram identificados portlandita e silicato de cálcio hidratado, respectivamente. A 

composição da superfície da bolha se mostra diferente (com maior concentração de enxofre), 

pois o comportamento bipolar das moléculas do surfactante faz com que se depositem nas 

interfaces ar-líquido por meio das extremidades liofílicas e liofóbicas (Atahan et. al, 2008).  

A Figura 4.23 mostra o efeito de preenchimento proporcionado pela diatomita. 

 

 
Figura 4.23. MEV de frústula diatomácea entre os produtos de hidratação. 

 

O efeito de preenchimento auxilia na diminuição da porosidade com a presença da 

diatomita nos vazios entre os cristais de hidratação. Isso contribui para a recuperação da 

resistência das pastas aditivadas somente com surfactante. A espectroscopia no ponto A 

mostrou um pico de silício (2.300 counts), elemento básico do material diatomáceo. 

A Figura 4.24 mostra uma formulação com vermiculita. 
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Figura 4.24. MEV com pasta endurecida entre placas de vermiculita. 

 

Observou-se pasta endurecida entre as placas de vermiculita. As propriedades elétricas 

de superfície das placas da vermiculita permitem a interação com a pasta de cimento aditivada 

com surfactante. EDS no ponto A apresentou picos de Mg (825 counts), Al (425 counts), Si 

(1.600 conts) e Fe (200 counts), elementos do argilomineral. Já no ponto B, picos de Ca 

(2.200 counts) e Si (600 counts) provenientes dos produtos de hidratação do cimento e 

menores contagem de K (250 counts) e S (500 counts), proveniente do surfactante. 
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5. Conclusões 
 

Este trabalho teve o objetivo de estudar o comportamento de pastas espumadas com 

surfactante incorporador de ar e adições minerais estendedoras e estabilizantes nos estados 

fresco e endurecido. Sob as condições de fabricação e de análise das pastas e com base nos 

estudos e resultados aqui apresentados, as seguintes conclusões podem ser tiradas: 

O surfactante proporcionou incorporação de ar, espumando a pasta e as adições 

minerais estabilizaram esta espuma, evitando sua degradação. A incorporação de ar e as 

adições sólidas aumentaram as propriedades reológicas das pastas espumadas, contribuindo 

para a estabilidade da espuma até o estado endurecido. A incorporação de ar e a substituição 

parcial de cimento por adições minerais mais leves proporcionaram redução da densidade das 

pastas. A viscosidade também contribuiu com a redução da densidade pela retenção de bolhas 

na mistura, evitando a perda de ar para atmosfera. O mesmo mecanismo responsável pelo 

aumento nas propriedades reológicas também contribuiu com a redução do percentual de água 

livre e pela redução do volume filtrado. 

A resistência à compressão foi influenciada indiretamente pela viscosidade por meio 

da retenção de bolhas na mistura, aumentando a porosidade intencional. A resistência também 

variou com a densidade das pastas, mostrando comportamento compatível com as pastas 

espumadas usuais na indústria. A incorporação de ar sem as adições sólidas reduziu a 

resistência à compressão pela incorporação intencional de poros na estrutura da matriz. Com a 

adição de vermiculita, houve melhoria da resistência, chegando a resultados maiores que a 

pasta base. A adição de diatomita apenas recuperou a resistência perdida devida a adição 

somente do surfactante e não superou a resistência das pastas base. 

 Conclui-se que é possível obter pastas espumadas por meio da energia de mistura 

juntamente com a adição de surfactante incorporador de ar e de cargas minerais. Observou-se 

que quanto mais baixa a densidade de partida, maior será a redução de densidade obtida pela 

incorporação de ar e que o tempo de espessamento pode ser estimado por ensaios não 

destrutivos. Finalizando, o aspecto das amostras em ambos os estados, assim como os 

resultados obtidos, mostram que as pastas espumadas formuladas neste estudo, possuem 

propriedades físicas satisfatórias e aptidão para aplicações práticas em operações de campo. 
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Sugestões para estudos futuros 
 

De acordo com os resultados discutidos e conforme as conclusões desta dissertação, 

seguem sugestões para trabalhos futuros com o intuito de dar continuidade a este vasto campo 

de estudo: 

• Continuar estudo para maiores concentrações de vermiculita e diatomita; 

• Realizar estudo em função da energia de mistura; 

• Estudar efeito de diferentes concentrações do surfactante na pasta base; 

• Estudar quantidade de ar inserida por geometria fractal; 

• Estudar relação entre ar inserido e resistência para diferentes concentrações de 

minerais e surfactante; 

• Estudar permeabilidade para várias concentrações de surfactante; 

• Relacionar permeabilidade e porosidade com quantidade de ar inserido e de minerais; 

• Estudar propriedades da pasta em função da distribuição dos tamanhos das partículas 

das cargas minerais e do cimento; 

• Estudar distribuição dos tamanhos das bolhas e relacionar sua influência nas 

propriedades físicas; 

• Realizar ensaios de estabilidade da pasta e verificar distribuição vertical das bolhas 

inseridas; 

• Estudar perda de massa/volume de ar para a superfície até pega do cimento; 

• Efetuar estudo comparativo entre condições atmosféricas e pressurizadas dos seguintes 

parâmetros: quantidade de ar incorporada, variação do volume de ar em função da 

pressão e temperatura e densidade endurecida. 
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