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RESUMO 

 

Reservatórios que apresentam óleos muito viscosos necessitam de métodos que 

auxiliem a recuperação dos mesmos até a superfície. A elevada viscosidade do óleo 

dificulta o seu fluxo no meio poroso e métodos convencionais de recuperação não 

têm obtido eficiência significativa. Com isto, a injeção de vapor no reservatório, 

através de um poço injetor, tem sido o método térmico de recuperação de óleo mais 

utilizado, por permitir elevados fatores de recuperação, pois reduz a viscosidade do 

óleo, facilitando sua mobilidade pela rocha e consequente entrada no poço produtor 

por onde será explotado. Em contrapartida, a injeção do vapor afeta não só os 

fluidos contidos nos poros das rochas, mas também toda a estrutura que compõe o 

poço por onde é injetado, devido à alta temperatura empregada no processo. Este 

incremento de temperatura é conduzido ao cimento, presente no espaço anular, 

responsável pelo isolamento da parede do poço e revestimento metálico alocado no 

mesmo. Temperaturas superiores a 110 °C promovem a formação de novas fases 

ricas em cálcio na matriz do cimento, ocasionando redução de sua permeabilidade e 

consequente fenômeno da retrogressão da resistência mecânica. Estas alterações 

geram falhas no cimento, reduzindo o isolamento hidráulico do poço, propiciando a 

haver insegurança nas operações que o poço venha a ser submetido, bem como 

redução de sua vida econômica. Como forma de preservar a manutenção da 

resistência, este trabalho teve como objetivo avaliar a incorporação de cinza da 

casca de arroz como aditivo mineral substituinte da sílica four, comercialmente 

utilizada, como fonte de sílica para reduzir a razão CaO/SiO2 das pastas de cimento 

submetidas a altas temperaturas na recuperação térmica. Foram formuladas pastas 

de cimento contendo teores de cinza de 20 e 30 %, além de uma pasta padrão 

(água + cimento) e uma pasta referência (água + cimento + 40 % de sílica flour) 

como efeito comparativo. As avaliações foram realizadas através de ensaios de 

resistência à compressão, técnica de difração de raios-X (DRX), termogravimetria 



 

 

(TG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise química por fluorescência 

de raios-X (EDS) nas pastas submetidas à cura a baixa temperatura (45 °C) por 28 

dias seguido de cura a 280 °C e uma pressão de 2.000 PSI por 3 dias, simulando 

injeção de vapor. Os resultados obtidos mostraram que a pasta contendo 30 % de 

cinza da casca de arroz é satisfatória, obtendo resistência mecânica desejável e 

equivalente à resistência mecânica da pasta contendo 40 % de sílica flour, devido a 

terem sido obtidos produtos de hidratação com baixa relação CaO/SiO2, como as 

fases Tobermorita e Xonotlita, comprovando sua aplicabilidade em poços sujeitos à 

injeção de vapor. 

Palavras-chave: Cimento, Cinza da casca de arroz, Injeção de vapor, Retrogressão. 

  



 

 

ABSTRACT 

Reservoirs that present highly viscous oils require methods to aid in their recovery to 

the surface. The elevated oil viscosity hinders its flow through porous media and 

conventional recovery methods have not obtained significant efficiency. As such, the 

injection of steam into the reservoir through an injection well has been the most 

widely used method of thermal recovery, for it allows elevated volumes of recovery 

due to the viscosity reduction of the oil, facilitating the oil’s mobility within the rock 

formation and consequently into the production well where it will be exploited. On the 

other hand, the injection of vapor not only affects the fluids found in the rock pores, 

but the entire structure that composes the well where it is injected due to the high 

temperatures used in the process. This temperature increment is conducted to the 

cement, found in the annulus, responsible for the isolation of the well and the well 

casing. Temperatures above 110˚C create new fazes rich in calcium in the cement 

matrix, resulting in the reduction of its permeability and the consequential 

phenomenon of mechanical resistance retrogression. These alterations generate 

faults in the cement, reducing the well’s hydraulic isolation, creating insecurity in the 

operations in which the well will be submitted as well as the reduction of its economic 

life span. As a way of reducing this retrograde effect, this study has the objective of 

evaluating the incorporation of rice husk ash as a mineral additive substitute of silica 

flour, commercially utilized as a source of silica to reduce the CaO/SiO2 ratio in the 

cement pastes submitted to high temperatures in thermal recovery.  Cement pastes 

were formulated containing 20 and 30% levels of ash, apart from the basic paste 

(water + cement) and a reference paste (water + cement + 40% silica flour) for 

comparison purposes. The tests were executed through compression resistance 

tests, X-Ray diffraction (XRD) techniques, thermogravimetry (TG), scanning electron 

microscopy (SEM) and chemical analysis BY X-ray fluorescence (EDS) on the pastes 

submitted to cure at low temperatures (45˚C) for 28 days following a cure at 280˚C 

and a pressure of 2,000 PSI for 3 days, simulating vapor injection.  The results 

obtained show that the paste containing 30% rice shell ash is satisfactory, obtaining 

mechanical resistance desired and equivalent to that of the paste containing 40% 

silica flour, since the products obtained were hydrated with low CaO/SiO2 ratio, like 

the Tobermorita and Xonotlita fases, proving its applicability in well subject to vapor 

injection.  

Key words: Cement, Rice shell ash, Vapor injection, Retrogression  
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INTRODUÇÃO 

 

Um poço de petróleo é dividido em fases, cujo número depende das 

características das zonas a serem perfuradas e a profundidade final a ser atingida, 

através da descida e assentamento de revestimentos metálicos com diâmetros 

menores que os diâmetros das brocas que perfuraram o poço, sendo cada fase de 

menor diâmetro que a anterior. A operação de cimentação de um poço petrolífero 

consiste, basicamente, no preenchimento do espaço anular entre o revestimento e a 

parede da formação, com o objetivo principal de proteger o revestimento contra 

fluidos agressivos oriundos da formação rochosa. Esta operação, caso não bem 

executada, pode afetar todo o poço, uma vez que um erros na cimentação podem 

comprometer a produção final do poço, ocasionando uma comunicação não 

desejada com o reservatório ou, até mesmo, algum tipo de dano ao meio ambiente, 

como a mistura de um aquífero com um reservatório de petróleo. 

 A cimentação de poços de petróleo é dividida em cimentação primária - cujo o 

objetivo é posicionar pasta de cimento entre o revestimento e a parede do poço, 

isolando diversos intervalos abertos durante a perfuração – e em cimentação 

secundária – cujo objetivo é realizar operações emergenciais de cimentação de 

forma a permitir a continuidade das operações de perfuração, podendo ser um 

tampão de cimento, compressão de cimento (squeeze) ou uma recimentação. 

 As pastas de cimento utilizadas nas operações de poços de petróleo devem 

apresentar propriedades químicas e físicas específicas para cada poço ou, ainda, 

para cada fase perfurada. As pastas cimentícias devem apresentar reologia 

adequada para que seja bombeada para grandes profundidades, com a menor 

perda de carga possível sem aumento brusco da pressão de bombeio, onde as 

condições de temperatura e pressão quase sempre são elevadas, estas pastas 

cimentícias devem apresentar, também, propriedades mecânicas de resistência à 

compressão e à tração, capacidade de aderência, tenacidade à fratura e 

durabilidade compatíveis com os esforços solicitantes durante as operações de 

cimentação e ao longo do tempo em que o poço se encontre em operação. 
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Falhas do cimento são geralmente causadas por tensões devido a pressões 

ou temperatura inerentes a operações no poço, tais como completação, teste de 

poço, injeção de fluidos, estimulação e produção, que fazem com que o cimento do 

anular perca sua habilidade de proteção da zona. Essas falhas podem servir como 

um caminho para que fluidos da formação penetrem no anular, o que pode causar 

pressão no poço, resultando em uma operação insegura. As falhas podem 

ocasionar, também, produção prematura de água que limita a vida econômica do 

poço (GRIFFITH, 2004). 

A qualidade da cimentação primária é de fundamental importância para o ciclo 

de vida de um poço, uma vez que, quando deficiente, pode causar intervenções 

bastante onerosas, principalmente no caso de poços marítimos, onde o custo diário 

de uma sonda é muito alto. A decisão quanto à necessidade ou não da correção de 

cimentação primária é uma tarefa de grande importância, pois a realização desse 

tipo de operação sem o devido isolamento hidráulico entre as formações permeáveis 

pode resultar em danos ao poço e, até mesmo, a sua perda. Por isso, é necessário 

que sejam tomados os devidos cuidados durante o projeto e execução de uma 

cimentação, levando em conta todos os fatores que possam influenciar no seu 

desempenho para que esta promova uma operação de cimentação que não 

necessite reparos futuros (BEZERRA, 2006).  

Muitos problemas podem ocorrer com o cimento, seja durante a cimentação 

primária do poço como também durante seu período produtivo. As operações para 

correção desses problemas são onerosas e demandam tempo de produção. A 

frequência de operações de cimentação corretiva verificada atualmente é muito alta. 

Além do custo direto da operação corretiva, devem ser contabilizados, ainda, 

prejuízos devidos à interrupção da produção de óleo e gás, até que uma operação 

de correção seja realizada (NELSON, 1990). O custo aproximado de uma operação 

de correção varia entre U$20.000,00 (vinte mil dólares) e U$35.000,00 (trinta e cinco 

mil dólares), não contabilizada a perda pela interrupção da produção de óleo e gás 

(LIMA, 2004). Uma boa resistência da bainha de cimento mantém a capacidade de 

isolamento das diferentes zonas atingidas pelo poço, contribuindo significativamente 

com a segurança do poço, reduzindo o risco de impactos ambientais e aumentando 

a produtividade do reservatório. 



    16 
INTRODUÇÃO  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

O declínio das descobertas de novos campos de óleo convencional de 

grandes extensões que vem sendo observado nos últimos anos, somado à 

constante baixa nos preços do barril de petróleo, está fazendo com que muitas 

empresas mudem o foco da produção para óleos pesados, que por outro lado, 

muitos dos depósitos desse tipo de óleo são bastante abundantes e bem 

conhecidos, o que significa que muito pouco ou nenhum custo relativo à exploração 

será requerido (CLARK et al, 2007). 

A quantidade total mundial de reservas de petróleo gira em torno de 9 a 13 

trilhões de barris, dos quais apenas 30% são de óleo convencional, o restante está 

dividido entre óleos pesados (Figura 1.1). Este cenário fez com que os óleos 

pesados ganhassem mais atenção e hoje é esperado que estes desempenhem um 

papel importante na indústria do petróleo, com muitos países já se preparando para 

aumentar sua produção e rever suas estimativas de reservas através do incremento 

de novas tecnologias e investimento em infra-estrutura, garantindo que seus 

recursos de óleo pesado não sejam deixados de lado. O Canadá, por exemplo, 

produziu cerca de 1 milhão de barris de óleo pesado e betume por dia em 2005, e a 

produção está prevista em 4 milhões de barris por dia até 2020. Com 175 bilhões de 

barris de reservas. Com a tecnologia existente, o Canadá poderia produzir 4 milhões 

de barris por dia durante os próximos 100 anos (ALBOUDWAREJ et al, 2006; 

CLARK, 2007). 

As pastas cimentícias são utilizadas como sistemas de completação de poços 

de petróleo, tendo a função de proteger e dar estabilidade à coluna de extração, 

promovendo maior durabilidade à coluna de aço e evitando a contaminação de 

reservatórios subterrâneos de água de um eventual vazamento. No entanto a pasta 

cimentícia sofre alterações na sua microestrutura quando submetida a altas 

temperaturas. A permeabilidade da referida pasta, a espessura da bainha de 

cimento, o grau de hidratação deste, a umidade e a taxa de aumento de temperatura 

são importantes, pois governam o desenvolvimento de pressões internas dos 

produtos gasosos de decomposição da pasta, podendo comprometer a integridade 

estrutural do poço. 

A taxa de aquecimento e a quantidade de água evaporável podem causar 

fissuração, provocando a diminuição da resistência mecânica e conseqüente fratura 
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parcial da pasta (desplacamento), principalmente por sua baixa resistência aos 

esforços de tração, gerados pela pressão da água presentes nos poros, e pela 

fissuração térmica. Segundo MEHTA e MONTEIRO (1994), quando a temperatura 

atinge cerca de 300 °C, a água entre as camadas de silicato de cálcio hidratado (C-

S-H) e parte da água combinada do C-S-H e do sulfoaluminato hidratado também 

serão perdidas. Assim, os efeitos do aumento da temperatura devem ser estudados 

para avaliar sua ação no comportamento físico, mecânico e de durabilidade das 

pastas cimentícias. 

Sabe-se que as altas temperaturas em poços de petróleo provocam uma 

diminuição da resistência à compressão da pasta de cimento e o aumento da 

permeabilidade da mesma, devido a conversão do silicato de cálcio hidratado em 

fases ricas em cal, este fenômeno é conhecido como retrogressão da resistência e 

ocorre para temperaturas acima de 110 ºC (NELSON, 1990; LUKE, 2004). 

As condições de formação e estabilidade dos silicatos de cálcio hidratados 

nas pastas de cimento para poços de petróleo, em altas temperaturas e pressão, 

são altamente relevantes na resistência e durabilidade das pastas. A presença de 

grande quantidade de portlandita (Ca(OH)2) e de silicato de cálcio hidratado ricos em 

cálcio em pastas hidratadas são consideradas deletérias, pois resultam em uma 

permeabilidade elevada e uma baixa resistência à compressão (LUKE 2004).   

A incorporação de materiais a base de sílica (SiO2) em pastas cimentícias 

produz fases cristalinas ricas em sílica. Na teoria, o uso de materiais pozolânicos a 

base de sílica, reduz a relação cálcio/sílica a aproximadamente 1,5 ou menos o que 

diminuiria a formação das fases ricas em cálcio, aumentando assim a resistência 

(LUKE, 2004).  

Segundo EILERS e NELSON (1979) a adição de 35 a 40% sílica com 

dimensões superiores a 44µm não são capazes de evitar a retrogressão da pasta de 

cimento em temperaturas acima de 232 ºC (450 ºF), já sílica com dimensões 

inferiores a 44µm são eficientes para evitar esta deterioração, estando esta fato 

relacionado com uma maior densificação da pasta e a formação de fases do tipo 

Xenotlite e Kilchoanite. 
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Apesar de as pastas de cimento constituídas apenas de cimento e água 

atenderem às normas API para cimentação de poços, a introdução de minerais 

pozolânicos podem reduzir o custo total em matéria prima, pois em alguns casos 

substitui em até 30% do cimento, quando a matéria prima é um resíduo é verificado 

a redução do impacto ambiental (tanto pela falta de local para descartar o resíduo 

quanto pela diminuição de utilização de cimento Portland), tendo ainda como 

benefícios o aumento da resistência mecânica e a ataques ácidos e por ter 

diminuído o teor de hidróxido de cálcio, o aumento da durabilidade da bainha de 

cimento.  

Atualmente a busca por materiais alternativos a serem utilizados em 

cimentação de poços de petróleo é uma atividade em pleno desenvolvimento. 

Mesmo assim, o cimento Portland ainda é o material mais utilizado pelas 

companhias de cimentação. Os desafios dizem respeito à melhoria das propriedades 

termomecânicas de fragilidade, tenacidade e deformação plástica durante o 

processo de fratura, que são características inerentes às pastas cimentantes. 

Materiais alternativos devem ser adicionados na forma de aditivos de modo a não 

alterar a metodologia de preparação de pastas e cimentação atualmente adotadas 

pelas companhias de serviço (LIMA, 2004).  

A cinza da casca de arroz surge, então, como um material alternativo a ser 

utilizado como aditivo mineral anti-retrogressão para cimentação de poços de 

petróleo submetidos à altas temperaturas, visando melhorias na microestrutura das 

pastas a partir da formação de novos produtos de formação menos permeáveis e 

mais resistentes à temperatura. 

A produção elevada de arroz, além de contribuir para a economia, representa 

uma grande responsabilidade quanto às vultosas quantidades de resíduo casca de 

arroz gerado pelo beneficiamento do grão.  O destino a céu aberto e a disposição do 

resíduo em local inadequado vem causando danos ambientais. Ao ser mantida em 

terrenos a céu aberto ou utilizada em lavouras como adubo, a casca do arroz emite 

grandes quantidades de gás metano (CH4). Esta prática causa impactos ambientais 

negativos já que contribui para o efeito estufa, afetando diretamente a biota e 

indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Já o depósito em 
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aterro sanitário é uma forma de destino adequada e econômica, mas no caso do 

arroz, ainda produz danos ambientais pela emissão do gás metano.  

Mas os impactos ambientais do resíduo casca do arroz também podem ser 

positivos. Um exemplo é a sua utilização como fonte energética, que além de reduzir 

as emissões de gás metano na atmosfera, reduz o uso de energia gerada por fontes 

não renováveis. A redução do gás metano influencia indiretamente na saúde da 

população através da melhora na qualidade do ar. Já as atividades econômicas são 

diretamente impactadas pela redução de custos com energia e a possibilidade de 

receitas pela venda de energia excedente e créditos de carbono. Assim, é possível 

aliar ganhos econômicos à responsabilidade sócio-ambiental. 

O resíduo proveniente da queima da casca do arroz é a cinza, e a sua 

extração, além de aproveitar um resíduo agrícola normalmente desprezado (e 

poluente), é um recurso renovável e inédito na aplicação em cimentos para a 

indústria do petróleo, onde serve de alternativa às sílicas obtidas por outros meios, 

de custos relativamente altos. 

A utilização da cinza da casca de arroz é justificada devido a mesma 

apresentar elevado teor de sílica. A sua adequação para utilização em cimentação 

de poços poderá gerar benefícios para as empresas que prestam serviços de 

cimentação de poços de petróleo, devido à minimização dos custos de operação 

pela redução do consumo de cimento e pela diminuição dos custos devido à 

diminuição da ocorrência de falhas na cimentação em virtude das altas temperaturas 

em poços de recuperação térmica. 

A partir desta idéia, este estudo visou obter pastas compósitas para a 

cimentação de poços petrolíferos, a partir da utilização de cimento tipo Portland de 

classe especial e cinza da casca de arroz com a finalidade de conferir melhores 

propriedades químicas e mecânicas das pastas, com consequente aumento de 

durabilidade das mesmas quando sujeitas às altas temperaturas. 

O objetivo desta tese é avaliar a influência da sílica natural proveniente da 

casca de arroz como aditivo mineral pozolânico e anti-retrogressão de pastas de 

cimento de cimentação de poços sujeitos à recuperação térmica. 
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Os objetivos específicos podem ser  

 Obter e caracterizar a cinza da casca de arroz e fazer análise 

comparativa com a sílica flour utilizada comercialmente em cimentação 

de poços de petróleo. 

 Formular pastas com diferentes proporções de cinza da casca de arroz 

e pasta padrão e de referência. 

 Simular condições de injeção de vapor, submetendo as pastas à cura 

em alta temperatura e pressão. 

 Avaliar o comportamento mecânico, físico e microestrutural das pastas 

quando submetidas às condições de injeção de vapor. 

A partir destes estudos, pretende-se propor uma formulação de pasta 

utilizando a cinza da casca de arroz dentro do padrão API (American 

Petroleum Institute) para cimentação de poços de petróleo aplicável à 

cimentação de poços a baixa temperatura bem como para poços sujeitos à 

alta temperatura e pressão. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CIMENTAÇÃO EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

 A perfuração de um poço de petróleo normalmente se dá através da aplicação 

de peso e rotação sobre uma broca acoplada em uma coluna de perfuração, 

fazendo com que as rochas atravessadas pela broca se desfragmentem e sejam 

removidas através da circulação de um fluido de perfuração com propriedades 

físicas e químicas favoráveis para cada situação prevista na operação. Para se 

conseguir profundidade em um poço com segurança, o mesmo pode ser dividido em 

fases, em que cada uma delas apresenta variação em seu diâmetro, sendo cada 

fase sucessiva com um diâmetro menor que a anterior. Após atingida a profundidade 

de cada fase, esta deve ser revestida com um tubo de aço para, como funções 

principais, promover sustentação mecânica e isolamento das zonas permeáveis. O 

espaço anular criado entre a parede do poço e o tubo de revestimento deve ser 

cimentado desde sua base até uma determinada altura prevista no projeto do poço, 

podendo chegar até a superfície. 

 A operação de cimentação pode ser realizada de duas maneiras, sendo a 

primeira delas classificada como cimentação primária e a segunda como cimentação 

secundária: 

 Cimentação Primária: refere-se à cimentação tradicional de cada 

coluna de revestimento que é descida no poço após o término da 

perfuração da fase. Os seus principais objetivos são fixar e fornecer 

isolamento suficiente do espaço anular entre a parede do poço e a 

coluna de revestimento. A Figura 2.1 demonstra um esquema de 

assentamento de colunas de diferentes fases e as cimentações 

realizadas nos espaços anulares existentes. 
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Figura 2.1 – Tipos de revestimento em uma cimentação primária. 

 

Fonte: COSTA, 2012. 

  

 

O processo de cimentação é realizado a partir de uma sequência 

operacional que deve ser seguida para se realizar uma cimentação de 

forma eficiente, garantindo qualidade e segurança do poço. Thomas 

(2004) descreve a sequência da seguinte forma:  

Anteriormente ao bombeio da pasta de cimento propriamente dita, deve 

ser levada em consideração a limpeza do poço, que pode ser realizada 

através do condicionamento, o qual se dá pela circulação de fluido de 

perfuração com pelo menos o volume do espaço anular, podendo ser 

bombeado algum tipo de tampão viscoso para facilitar a remoção de 

possíveis cascalhos decantados no fundo do poço. Em paralelo, são 

montadas as linhas de cimentação e são preparados os colchões (colhão 

lavador e colchão espaçador) que irão proporcionar uma maior limpeza 

das paredes do poço, de modo a facilitar a interação do cimento com a 
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formação rochosa. Os colchões são bombeados antecedendo a injeção da 

pasta de cimento e estes são separados por um tampão, conhecido como 

tampão de fundo, o qual fica alocado junto ao colar flutuante na coluna de 

revestimento próximo ao fundo do poço. As linhas de cimentação devem 

ser testadas, passando por exames de estanqueidade, sendo submetidas 

a pressões superiores à pressão prevista para a operação. Após a injeção 

dos colchões, sendo lançado o tampão de fundo e logo atrás a pasta de 

cimento, é liberado o tampão de topo, o qual é responsável por separar a 

pasta de cimento do fluido de deslocamento que virá em seguida para 

deslocar o sistema de pasta para a posição desejada no espaço anular. 

 

Figura 2.2 – Sequência de uma cimentação primária 

 

Fonte: adaptado de SOUZA, 2006. 

 

 Cimentação Secundária: qualquer operação de cimentação realizada 

no poço que não venha a ser uma cimentação primária é conhecida 

como cimentação secundária e a mesma visa a correção de algum 
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problema advindo do próprio poço ou proveniente de uma cimentação 

primária má realizada. Os tipos de cimentação secundária são: 

a) Tampões de Cimento – Consistem no bombeamento para o poço 

de determinado volume de pasta, com o objetivo de tamponar um 

trecho do poço. São usados nos casos de perda de circulação, 

abandono definitivo ou temporário do poço, como base para 

desvios, compressão de cimento, etc. 

 

b) Recimentação – É a correção da cimentação primária, quando o 

cimento não alcança a altura desejada no anular ou ocorre 

canalização severa. O revestimento é canhoneado 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 para permitir a 

pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo 

anular. 

c) Compressão de Cimento ou Squeeze – Consiste na injeção 

forçada de pequeno volume de cimento sob pressão, visando 

corrigir localmente a cimentação primária, sanar vazamentos no 

revestimento ou impedir a produção de zonas que passaram a 

produzir quantidade excessiva de água ou gás. Exceto em 

vazamentos, o revestimento é canhoneado antes da compressão 

propriamente dita. 
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2.2 CIMENTO PORTLAND 

 

 

2.2.1 Conceito 

 

O cimento é um aglomerante hidráulico constituído pela mistura em 

proporções adequadas de rochas calcárias, sílica e alumina sinterizados sob 

temperatura de cerca de 1450 ºC. Durante a queima, esses minerais se combinam 

formando silicatos de cálcio e aluminatos, conhecidos como clínquer. O clínquer é 

pulverizado e misturado com uma pequena quantidade de gesso, utilizado com a 

função de retardar a pega do cimento, formando o cimento Portland (TAYLOR, 

1990).  

Outros constituintes, como alumina (Al2O3) e óxido ferroso (Fe2O), ajudam na 

formação dos silicatos de cálcio durante a calcinação. Por este motivo, quando não 

estão presentes em concentrações adequadas nas matérias primas principais, 

materiais contendo essas substâncias são incorporados à mistura (METHA; 

MONTEIRO,1994).  

O cimento só apresenta propriedade aglomerante quando entra em contato 

com a água, ocorrendo a hidratação dos seus minerais. Como resultado da 

hidratação tem a formação, essencialmente, de silicatos de cálcio hidratado, que são 

os principais responsáveis pela característica adesiva do cimento, e hidróxido de 

cálcio (MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

 

 

2.2.2 Composição Química 

 

O clínquer do cimento Portland é formado por aproximadamente 67% de 

CaO, 22% de SiO2, 5% de Al2O3, 3% de Fe2O3 e 3% de outros componentes em 

menores escalas, formando quatro fases principais conhecidas como alita, belita, 

aluminato (também chamado de celita por alguns autores) e ferrita. Outras fases, 
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tais como sulfatos alcalinos e óxido de cálcio são normalmente presentes em 

pequenas quantidades (TAYLOR, 1990). Na Tabela 2.1 são mostrados os 

compostos e suas abreviações comumente utilizadas para designá-los, bem como 

as abreviações utilizadas para expressar os elementos químicos que formam esses 

compostos. Os elementos químicos presentes nas fases do cimento são expressos 

na forma de óxidos devido à complexidade de se determiná-los de forma direta.  

 

Tabela 2.1 – Abreviações dos elementos e compostos que formam o cimento. 

Óxido Abreviação Composto Abreviação 

CaO C 3CaO . SiO2 C3S  

SiO2 S 2CaO . SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO . Al2O3 C3A  

Fe2O3 F 4CaO . Al2O3 . Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO . 3Al2O3 . SO3 C4A3S 

SO3 S 3CaO . 2SiO2 . 3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4 . 2H2O CSH2 

 
Fonte: adaptado de METHA & MONTEIRO, 1994. 

 

É possível determinar, de forma potencial ou teórica, o teor de cada composto 

presente no clínquer a partir da proporção dos óxidos que compõem as matérias-

primas de sua formação utilizando as Equações (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4), 

desenvolvidas por R. H. Bogue. Pequenas alterações nos teores de óxidos do 

cimento podem resultar em grandes mudanças nos compostos formados, 

influenciando, assim, nas propriedades do cimento endurecido. A composição final 

do clínquer depende, principalmente, dos teores dos componentes empregados na 

mistura e da temperatura de clinquerização (MEHTA & MONTEIRO, 1994). 

Para determinação da composição teórica, Bogue assumiu as seguintes 

condições: 

 

(1) Que as composições das quatro fases principais são C3S, C2S, C3A e C4AF;  
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(2) Que todo o Fe2O3 ocorre como C4AF; e 

(3) Que todo o Al2O restante, ocorre como C3A. 

 

C3S = 4,0710 CaO – 7,6024 SiO2 – 6,7187 Al2O3 – 1,4297 Fe2O3                    (2.1) 

C2S = 2,8675 SiO2 – 0,7544 C3S                  (2.2) 

C3A = 2,6504 Al2O3 – 1,6920 Fe2O3                       ( 2.3) 

C4AF = 3,0432 Fe2O3                                       ( 2.4) 

 

Portanto, a determinação da composição potencial do cimento é de grande 

importância, haja vista que, é possível estimar algumas características finais do 

cimento endurecido tendo por base apenas sua análise química. A Tabela 2.2 

apresenta as proporções dos seus principais componentes formados.  

 

Tabela 2.2 – Proporções dos compostos no clínquer do cimento Portland. 

Composto Teor (%) 

C3S (alita) 

C2S (belita) 

C3A (celita) 

C4AF (ferrita) 

45 – 60 

15 – 30 

6 – 12 

6 – 8 

Fonte: adaptado de NEVILLE, 1997 

 

 

Existem outros compostos que usualmente aparecem em pequenas 

quantidades no cimento, como Mg, Ti, Mn, K e Na, na forma de soluções sólidas. Os 

óxidos de potássio e sódio, conhecidos como álcalis, são de particular interesse, 

pois podem alterar a velocidade do aumento de resistência do cimento e provocar 

reações deletérias com agregados reativos. O teor de álcalis totais é geralmente 

expresso pelo teor de óxido de sódio equivalente (Na2O + 0,658 K2O), podendo 

variar entre 0,3 e 1,5% (MEHTA & MONTEIRO, 1994). TAYLOR (1990), afirma que 

muitos países especificam o limite em 0,6%. 
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Abaixo seguem as principais características promovidas pelos componentes 

fundamentais do clínquer durante a hidratação do cimento Portland. 

 

a) Silicatos de Cálcio (Alita e Belita) 

 

Os silicatos de cálcio são os principais responsáveis pela ação ligante e o 

consequente desenvolvimento da resistência mecânica do cimento. Tanto a alita 

como a belita geram, durante a hidratação do cimento, silicato de cálcio hidratado e 

hidróxido de cálcio. A diferença entre eles dá-se na velocidade de reação e no teor 

dos produtos gerados (NEVILLE, 1997). 

  

b) Aluminatos de Cálcio (Celita) 

 

A celita, juntamente com a alita, é responsável pela resistência mecânica 

inicial do cimento, visto que, quando em contato com a água, apresenta uma rápida 

reação e se cristaliza em poucos minutos, conferindo rigidez à pasta, fenômeno este 

conhecido como “pega instantânea”. Entretanto, o tempo curto de pega torna esse 

evento indesejado na maioria das aplicações do cimento. Para evitar a pega 

acelerada do cimento é adicionado certa quantidade de gesso (CaSO4.2H2O) 

durante a moagem do clínquer (TAYLOR, 1990).  

NEVILLE (1997) afirma que a presença de celita no clínquer é indesejável do 

ponto de vista da hidratação do cimento, pois ela pouco contribui para a resistência 

mecânica do cimento (exceto nas primeiras idades) e depois de endurecido pode 

sofrer ataque por sulfatos, promovendo uma expansão do cimento, podendo resultar 

em uma desagregação da pasta endurecida. Contudo, a celita desempenha um 

papel essencial durante a fabricação do cimento: ela age como um fundente, 

diminuindo a temperatura de queima do clínquer, facilitando, assim, a combinação 

de cal e sílica. Se não houvesse formação de líquido durante a queima do clínquer, 

as reações no forno seriam muito mais lentas e, talvez, incompletas.       
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c) Ferroaluminato de Cálcio (Ferrita) 

 

Os produtos gerados pelo ferroaluminato de cálcio, quando em contato com 

água e na presença de sulfato, são estruturalmente semelhantes àqueles formados 

pela celita, todavia as reações ocorrem sob uma menor velocidade (NELSON, 

1990).   

 

 

 

2.2.3 Tipos de Cimento 

 

 Os tipos de cimento são classificados de acordo com as adições realizadas 

no processo de moagem e classe de resistência. As siglas correspondem ao prefixo 

CP acrescido dos algarismos romanos de I a V, conforme o tipo de cimento, e suas 

classes são indicadas de acordo com os valores mínimos de resistência à 

compressão, garantidos pelo fabricante, após 28 dias de cura. Os principais tipos de 

cimento Portland estão representados a seguir (METHA, 2004). 

 

 Tipo I: Cimento mais cmum, utilizado quando não são requeridas 

propriedades especiais especificadas para qualquer um dos outros 

tipos; 

 

 Tipo II: Para uso geral, especialmente quando se deseja moderada 

resistência ao sulfato ou moderado calor de hidratação; 

 

 Tipo III: Para utilização que requer alta resistência inicial. A norma 

limita o teor de C3A no cimento a um máximo de 15 %. A alta 

resistência inicial do cimento se deve a uma área específica Blaine 

maior, de aproximadamente 500 m2/Kg em vez de 300 m2/Kg a 400 

m2/Kg do cimento Portland Tipo I; 



    31 
REVISÃO DA LITERATURA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

 Tipo IV: Quando o baixo calor de hidratação é desejado. A norma 

estabelece limites máximos de 35 % e 7 % de C3S e C3A, 

respectivamente, e estabelece um mínimo de 40 % de C2S no cimento; 

 

 Tipo V: Utilizado quando se deseja alta resistência ao sulfato. A norma, 

ASTM C 150, estabelece um limite máximo de 5 % de C3A que se 

aplica quando o ensaio de expansão ao sulfato não é solicitado. 

 

Os cimentos mais produzidos são os Portland tipos I e II. Na construção civil é 

mais utilizado o tipo II. Os demais são cimentos especiais, para estruturas especiais 

e cimentação de poços de petróleo. A relação água/cimento, temperatura de cura e 

a interação aditivo-cimento são fatores de grande influência nesses materiais 

(METHA, 1994). 

O boletim técnico da Associação Brasileira de Cimento Portland – BT106, 

2002 - Guia Básico de Utilização do Cimento Portland, apresenta as principais 

diferenças entre as classes do cimento Portland.    

O cimento Portland comum (CPI) e o composto (CPII) dispõem de 

características bem semelhantes, porém o CPII é formado por uma maior 

quantidade de adições, o que proporciona propriedades ligeiramente superiores. 

Atualmente, os cimentos compostos são os mais encontrados no mercado, 

respondendo por aproximadamente 75% da produção industrial brasileira e são 

utilizados na maioria das aplicações usuais.  

Em seguida, tem-se o cimento de alto-forno e o pozolânico, CPIII e CPIV 

respectivamente. A adição de escória e materiais pozolânicos modifica a 

microestrutura do cimento, diminuindo a permeabilidade, a difusibilidade iônica e a 

porosidade capilar, aumentando a estabilidade e a durabilidade, melhorando, assim, 

seu desempenho ante a ação de sulfatos e da reação álcali-agregado. Outras 

propriedades também são alteradas, incluindo a diminuição do calor de hidratação, o 

aumento da resistência à compressão em idades avançadas, a melhor 

trabalhabilidade e outros. 
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O cimento Portland de alta resistência inicial (CPV-ARI) é uma variação do 

cimento comum com a peculiaridade de atingir altas resistências já nos primeiros 

dias da aplicação. O desenvolvimento da alta resistência inicial é conseguido pela 

utilização de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clínquer, 

bem como pela moagem mais fina do cimento, de modo que, ao reagir com a água, 

ele adquira elevadas resistências, com maior velocidade. 

Existem, também, os cimentos Portland resistentes aos sulfatos, que têm a 

propriedade de oferecer resistência aos meios agressivos sulfatados, tais como os 

encontrados nas redes de esgotos de águas servidas ou industriais, na água do mar 

e em alguns tipos de solos. De acordo com a norma NBR 5737, qualquer um dos 

cinco tipos básicos (CP I, CP II, CP III, CP IV e CP V-ARI) pode ser considerado 

resistente aos sulfatos, desde que obedeça a algumas normas específicas. 

Baseado nas normas ASTM (Standard Specification for Portland Cement) e o 

API (Instituto Americano de Petróleo) os cimentos Portland são produzidos de forma 

a adquirir certos padrões químicos e físicos que direcionam a sua aplicação. No 

Brasil, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) apresenta cimentos com 

características e composições semelhantes à Norma americana. Quanto à aplicação 

é conveniente considerar a sua classificação baseada nas propriedades mais 

importantes, como endurecimento rápido, pequena velocidade de desprendimento 

de calor ou resistência aos sulfatos. As normas ASTM C150 e ASTM 595 descrevem 

12 tipos de cimento Portland com características ligeiramente diferentes, a Tabela 

2.3 apresenta alguns deles (as siglas que os denominam internacionalmente e no 

Brasil, e as normas brasileiras que os definem. ASTM C150. Todos os cimentos 

americanos exceto os tipos IV e V, podem ser encontrados com incorporador de ar, 

designado pela letra A). 
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Tabela 2.3 - Alguns tipos de Cimento Portland. 

Denominação 

Sigla (ASTM 

C150 e 

C595) 

Sigla no 

Brasil 

Norma 

Brasileira 

Portland Comum I CP I ABNT EB-1 

Portland Comum com adição  CP I-S ABNT EB-1 

Portland Composto com 

escória 
I (SM) CP II-E ABNT EB-2138 

Portland Composto com 

Pozolana 
I (MP) CP II-Z ABNT EB-2138 

Portland Composto com filler  CP II-F ABNT EB-2138 

Portland de Alto forno IS CP III NBR 5735 

Portland Pozolânico IP CP IV NBR 5736 

Portland de alta resistência 

Inicial 
III CP V-ARI NBR 5733 

 

A Tabela 2.4 exibe um resumo dos principais tipos de cimento Portland 

utilizados no Brasil, indicando sua denominação, sua característica principal, as 

resistências mecânicas esperadas e sua composição. 
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Tabela 2.4 – Resumo dos principais tipos de cimento Portland utilizados no Brasil. 

Sigla Classe 

Resistência 

Mecânica (MPa) 
Composição Básica (% massa) 

Dias Clínquer 

+ 

Gesso 

(%) 

Escória  Pozolana 
Calcário 

(filler) 3 7 28 

CPI 

25 8 15 25 

100 - - - 32 10 20 32 

40 15 25 40 

CPI-S 

25 8 15 25 

95 – 99 1 – 5   1 – 5  1 – 5 32 10 20 32 

40 15 25 40 

CPII-E 

25 8 15 25 

56 – 94  6 – 34  - 
0 – 10  

   
32 10 20 32 

40 15 25 40 

CPII-Z 

25 8 15 25 

76 – 94 35 – 70  6 – 14 0 – 10 32 10 20 32 

40 15 25 40 

CPII-F 

25 8 15 25 

90 – 94 - - 6 – 10 32 10 20 32 

40 15 25 40 

CPIII 

25 8 15 25 

25 – 65 35 – 70 - 0 – 5   32 10 20 32 

40 12 23 40 

CPIV 
25 8 15 25 

45 – 85  - 15 – 50  0 – 5 
32 10 20 32 

CPV-

ARI* 
- 14 24 34 95 – 100  - - 0 – 5 

*Resistências aos 1, 3 e 7 dias de idade. 

Fonte: adaptado de ABCP – BT106, 2002. 
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2.3 CIMENTOS APLICADOS AOS POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Os cimentos Portland especiais utilizados na cimentação de poços de 

petróleo são classificados pelo Instituto Americano de Petróleo (API), em função das 

condições as quais os cimentos serão submetidos, como em relação à temperatura 

e pressão dos poços. 

Existem, atualmente, nove classes Cimentos Portland especificados pela API, 

sendo classificadas de A até J de acordo com a profundidade (temperatura e 

pressão) característica do poço 

A Tabela 2.5 apresenta a classificação do cimento de acordo com a API para 

condição de poço. 

 

Tabela 2.5 – Classificação do cimento Portland usado em poços de petróleo. 

CLASSE DO CIMENTO APLICAÇÕES 

CLASSE A 

Cimento comum para uso em poços 

de até 1800 metros com 

temperaturas inferiores a 76 °C. 

CLASSE B 

Usado até 1800 metros e 

temperaturas abaixo de 71 °C. 

Possui baixa resistência aos sulfatos 

CLASSE C 

Para poço até 1800 metros quando 

uma alta resistência antecipada é 

requerida. Resiste aos sulfatos. 

CLASSE D 

Para utilização entre 1800 e 3000 

metros e temperaturas até 110 °C. 

Elevada resistência a pressão e 

sulfatos. 

CLASSE E 

Previsto para utilização entre 1800 e 

4200 metros em temperaturas de até 

110 °C. Próprio para altas pressões e 

temperaturas. 

CLASSE F Adequado para poços de 3000 a 
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4800 metros com temperaturas e 

pressões extremamente elevadas. 

CLASSE G e H 

Cimentos básicos para poços até 

2400 metros em estado natural e se 

aditivados com aceleradores ou 

retardadores de pega podem cobrir 

uma larga faixa de profundidades e 

pressões. Possui resistência 

moderada e alta resistência aos 

sulfatos. 

Fonte: (ABCP, 2004) 

 

Os cimentos normatizados para utilização em poços de petróleo é composto, 

em geral, apenas por clínquer e gesso. A diferença entre as classes está nos teores 

dos seus componentes principais (C3S, C2S, C3A e C4AF) e na sua área superficial. 

Na Tabela 2.6 são exibidas as composições em massa típicas para cada uma das 

classes de cimento API. 

  Tabela 2.6 – Composição potencial típica das classes de cimento para poços de petróleo.  

Classe 
Composição potencial típica das fases (%) Superfície 

Específica (cm2/g) C3S βC2S C3A C4AF 

A 45 27 11 8 1600 

B 44 31 5 13 1600 

C 53 19 11 9 2200 

D 28 49 4 12 1500 

E 38 43 4 9 1500 

F - - - - - 

G 50 30 5 12 1800 

H 50 30 5 12 1600 

J - - - - 2000 

Fonte: adaptado de NELSON, 1990. 



    37 
REVISÃO DA LITERATURA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

 

As propriedades físicas das pastas de cimento dependem das características 

das fases mineralógicas do clínquer, da composição química do cimento, da 

superfície específica e da distribuição granulométrica de suas partículas. As 

principais influências estão descritas a seguir (CAMPOS, 2002 apud GARCIA, 

2007): 

 

 C3S – sua concentração é inversamente proporcional ao tempo de 

espessamento e à água livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao 

limite de escoamento e à resistência a compressão; 

 C2S – exerce pouca influência sobre as propriedades físicas das pastas de 

cimento Classe G. Seu maior é efeito em pastas submetidas à alta 

temperatura e pressão.  

 C3A – é responsável pelo controle do tempo de pega e pela suscetibilidade ao 

ataque de águas sulfatadas. Seu teor é inversamente proporcional ao tempo 

de espessamento e à água livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao 

limite de escoamento e à resistência a compressão; 

 C4AF – apresenta características similares às do C3A; 

 Superfície especifica (cm2/g) – expressa o somatório das áreas das partículas 

por unidade de massa do cimento. E inversamente proporcional ao tempo de 

espessamento e à água livre, e diretamente proporcional à viscosidade, ao 

limite de escoamento e à resistência a compressão. 

 

 

2.4 ADITIVOS 

 

Denominam-se aditivos os compostos químicos adicionados às pastas de 

cimento, argamassas e concretos visando a adequação às necessidades do poço 

(COSTA, 2004). As melhorias nas propriedades dos materiais à base de cimento 
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Portland são conferidas tanto nas reações ocorridas em seu estado fresco quanto 

em seu comportamento mecânico e de durabilidade depois de endurecido 

(JOUKOSKI, 2003). Algumas dessas propriedades são: melhorar a trabalhabilidade, 

aumentar a resistência, retardar ou acelerar a pega, retardar ou acelerar a evolução 

da resistência, incorporar ar, dentre outras (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986).  

 Pela NBR 11768 (1992) os aditivos são definidos como produtos, que 

adicionados em pequena quantidade (menos que 5% da quantidade de massa de 

cimento) a concretos de cimento Portland, modificam algumas propriedades, no 

sentido de melhorar e adequá-las a determinadas condições. De uma maneira geral, 

os aditivos são adicionados aos componentes normais durante a mistura. Quando se 

utilizam aditivos solúveis, são dissolvidos na água de amassamento, porém, quando 

se apresentam como sólidos insolúveis, são adicionados na forma de pó ou também 

dispersos na água de amassamento (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986). 

 Os aditivos não atuam única e exclusivamente em uma propriedade, 

paralelamente a uma ação principal, podem exercer ações secundárias tanto 

benéficas como maléficas, devendo ser devidamente consideradas. Dependendo de 

sua dosagem, condições de emprego e natureza e proporções do aglomerante, o 

mesmo aditivo pode apresentar ação oposta (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986). 

 A indústria do petróleo utiliza cimentos Portland básicos e normalmente pode 

apresentar a utilização de aditivos como os descritos a seguir (METHA & 

MONTEIRO). 

 

 Controladores de filtrado: Diminuem a permeabilidade do reboco de 

cimento criado e/ou aumentam a viscosidade do filtrado. Dividem-se em duas 

classes: materiais finamente divididos e polímeros solúveis em água. A 

redução do filtrado previne a desidratação prematura da pasta, gerando 

reboco de menor espessura e baixíssima permeabilidade. 

 

 b) Aceleradores de pega: Aumentam a taxa de hidratação do cimento, 

através do aumento do caráter iônico da fase aquosa. Os mais utilizados são 

o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. 
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 Retardadores de pega: Têm efeito contrário ao dos aceleradores, decrescem 

a taxa de hidratação. Os mais comuns são celuloses, lignosulfonatos e 

derivados de açúcar. Atuam inibindo a precipitação do hidróxido de cálcio. 

 

 Dispersantes: Reduzem a velocidade aparente, o limite de escoamento e a 

força gel das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. Facilitam a 

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

elevada densidade. Os sulfonatos são os mais comuns. A adição de 

dispersantes pode produzir um efeito secundário indesejável: aumento da 

água livre e da decantação dos sólidos, tornando a pasta menos estável.  

 

 Estendedores: Visam reduzir a densidade ou aumentar o rendimento da 

pasta. Dividem-se basicamente em três categorias: estendedores de água 

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

gases. 

 

 Adições leves ou pesadas: reduzem ou aumentam o peso da coluna de 

pasta de cimento quando necessário. 

 

 Redutores de atrito: permitem o lançamento da pasta com menos pressão 

de atrito (de 2 a 3% de argila bentonítica). 

 

 Redutores de regressão da resistência: reduzem a relação CaO/SiO2 do 

produto de hidratação a temperaturas acima de 110 oC. 

 A ASTMC 494 (1992) classifica os produtos químicos redutores de água e 

modificadores de pega nos sete tipos seguintes: tipo A, redutor de água; tipo B, 

retardador; tipo C, acelerador; tipo D, redutor de água e retardador; tipo E, redutor de 

água e acelerador; tipo F, redutor de água de alta eficiência e tipo G, redutor de 

água de alta eficiência e retardador (MONTEIRO & METHA, 1985). 
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2.5 HIDRATAÇÃO 

 

O endurecimento do cimento é dado a partir dos produtos formados do 

contato de seus compostos com a água nas reações de hidratação. Essa hidratação 

acontece de acordo com dois mecanismos propostos: o primeiro, conhecido como 

dissolução-precipitação, ocorre durante os estágios iniciais de hidratação, onde há 

uma dissolução dos compostos anidros nos seus respectivos constituintes iônicos e 

a formação de hidratos que, devido a sua baixa solubilidade, precipitam na solução; 

no segundo mecanismo, denominado de hidratação no estado sólido ou 

topoquímico, as reações ocorrem diretamente na superfície dos componentes do 

cimento anidro, sem que estes entrem em solução. Este último é observado em 

estágios posteriores, onde a mobilidade iônica na solução se torna restrita (MEHTA 

& MONTEIRO, 1994). 

 A hidratação d cimento é geralmente apresentada de forma simplificada pela 

Equação 2.5: 

 

Cimento + H2O  C-S-H + CH + CALOR                                                            (2.5) 

 

 Em que o C-S-H representa silicato de cálcio hidratado e CH o hidróxido de 

cálcio ou Portlandita. Entretanto, a reação de hidratação é, na realidade, a 

composição de diversas reações de hidratação, podendo ser apresentadas na forma 

de equações: 

 

C3S + H  C-S-H + CH + CALOR                                                                 (2.6) 

C2S + H  C-S-H + CH + CALOR                                                                 (2.7) 

C3A + CSH2 + H  AFt + CALOR                                                                  (2.8) 

C4AF + CSH2 + H  AFt + CH + FH3 + CALOR                                            (2.9) 

C4AF + AFt + H  AFm + CH + FH3                                                                (2.10) 
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 AFt: Sigla para Etringita; AFm: Sigla para Monossulfato 

 

 Desta maneira, a reação de hidratação do cimento Portland abrange um 

conjunto de reações interdependentes de suas diferentes fases, com cinéticas 

diferentes, ao curso das quais os grãos de cimento anidro vão sendo 

progressivamente dissolvidos dando origem a uma estrutura que incorpora as 

moléculas de água. Os produtos formados, em sua maioria, são os C-S-H. o 

desenvolvimento da reação de hidratação corresponde ao aumento progressivo do 

número de hidratos, proporcionando o aumento da rigidez e da resistência mecânica 

do material. Devido à exotermia da reação de hidratação, o calor total gerado 

fornece uma boa resposta macroscópica da evolução das reações químicas que 

envolvem a hidratação, apesar destas gerarem diferentes taxas de evolução de calor 

(MAEKAWA, 1999). 

 O processo exotérmico de hidratação, em relação ao tempo, pode ser 

subdividido em cinco estágios, como pode ser observado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 –Estágios do processo de hidratação de cimento. 

 

Fonte: apud NÓBREGA, 2009. 
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 No estágio I, o cimento começa a ser dissolvido na água formando uma 

suspensão de íons dentre os quais o Al3+ reage instantaneamente com o gesso e a 

água do sistema, liberando uma grande quantidade de calor. O estágio II é chamado 

período dormente ou de indução, o cimento ainda permanece plástico. No final do 

período dormente, isto é, aproximadamente no início da pega, a etringita das 

partículas adjacentes começa a interferir e começam a serem formadas partículas de 

C-S-H. Enquanto houver gesso na forma de íons na solução, a etringita continuará 

sendo formada, porém, de forma mais lenta. A conclusão da dissolução dos minerais 

do cimento aumenta a concentração de íons na solução. Nesse estágio ocorre uma 

baixa liberação de calor e posteriormente uma instabilidade da camada de etringita 

causando sua desintegração e dando fim ao período dormente. O estágio III é 

marcado pela concentração crítica de íons e a consequente retomada das reações, 

onde os íons Ca2+ estão envolvidos na formação e precipitação do C-S-H e do CH. 

Nessa fase ocorre uma forte liberação de calor que dá origem ao segundo pico 

exotérmico. A pega chega ao final e o endurecimento se inicia. O estágio IV se inicia 

após o segundo pico exotérmico, ocorrendo a conversão da etringita em 

monossulfato. O último estágio (estágio IV) é também chamado estágio e difusão. 

 Fatores como temperatura, presença de álcalis, pressão, umidade relativa do 

ar, superfície específic e relação água/cimento podem fazer com que uma 

determinada fase interaja de forma distinta com a água, resultando em produtos de 

hidratação com variações em sua resistência mecânica, cristalinidade, 

permeabilidade, dentre outros (METHA, 1994; TAYLOR, 1998). O fenômeno da 

hidratação depende da evolução da camada de hidratos precipitados ao redor dos 

grãos de clínquer que, com o aumento de sua espessura, impede cada vez mais que 

a água penetre através de seus nanoporos para combinar-se com o cimento anidro, 

formando novos hidratos. Os maiores grãos do cimento provavelmente não 

alcançam o estado completo de transformação, mesmo em longo prazo. Poranto, 

pode-se afirmar que a taxa de reação por unidade de massa é maior para partículas 

mais finas de cimento. A superfície específica dos pós, medida em m2/Kg, é mais 

influente para o cimento Portland com alterações na composição mineral do que 

para o de alta resistência inicial. 
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 Além dos fatores como o tamanho de partícula e a temperatura de hidratação, 

a reatividade dos compostos do cimento Portland com a água é influenciada por 

suas estruturas cristalinas. As imperfeições estruturais explicam a instabilidade dos 

compostos de cimento em meio aquoso (METHA, 1994). Observa-se nas reações 

dos silicatos de cálcio e dos aluminatos com a água, Equações 2.11 e 2.12 e 

Equações 2.13 a 2.19, respectivamente, os aspectos essenciais que conduzem as 

diferenças na reatividade. 

 

2(SiO2. 3CaO) + 6H2O = 2SiO2. 3CaO . 3H2O + 3Ca(OH)2                                (2.11) 

      (Alita)          (Tobermorita)  (Portlandita) 

 

2(SiO2. 2CaO) + 4H2O = 2SiO2. 3CaO . 3H2O + Ca(OH)2                                (2.12) 

 (Belita)  (Tobermorita) (Portlandita) 

 

 Silicato tricálcico C3S (alita) e beta-silicato dicálcico β C2S (belita) são os 

silicatos hidratados comumente encontrados nos clínqueres de cimento Portland e 

ambos contêm pequenas quantidades de íons de magnésio, alumínio, ferro, 

potássio, sódio e enxofre. A hidratação destes silicatos produzem silicatos de cálcio 

hidratados com estruturas similares, variando largamente quanto à relação 

cálcio/sílica e ao teor de água. A diferença de composição entre os silicatos de 

cálcio hidratados têm pequeno efeito sobre suas características físicas e variam com 

a relação água/cimento, temperatura e idade de hidratação. As três formas 

cristalinas da alita: triclínica, monoclínica e trigonal, são uma leve distorção da 

pseudo-estrutura ideal do C3S constituída de tetraedros de SiO4, íons de cálcio e 

íons oxigênio. A irregularidade do empacotamento iônico deixa grandes vazios 

estruturais responsáveis pela alta energia e reatividade da estrutura. Os vazios 

intersticiais formados pela estrutura irregular da belita são muito menores e isto a 

torna menos reativa que a alita (METHA, 1994). 

 A estrutura e as propriedades dos silicatos de cálcio hidratados formados nas 

pastas de cimento Portland são pouco cristalinas e originam o gel de tobermorita ou 
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C-S-H, uma notação que não implica em uma composição fixa. Do ponto de vista da 

instabilidade estrutural e o calor de hidratação, nota-se que o C3S hidrata a uma 

velocidade maior que o C2S. essa evolução relativamente rápida de hidratação do 

C3S é um importante fator nos cimentos Portland de alta resistência inicial, pois 

contribui para o tempo final de pega e resistência inicial da pasta de cimento 

(NELSON, 1990). 

 

C3A + água = aluminato tri-cálcico hidratado                                                     (2.13) 

C4AF + água = aluminato tri-cálcico hidratado + ferrita mono-cálcico hidratado  (2.14) 

Aluminato tri-cálcico hidratado + gipsita = 3CaO. Al2O3. 3CaSO4. 3H2O          (2.15) 

Aluminato tri-cálcico hidratado + Ca(OH)2 = Aluminato tetra-cálcico hidratado   (2.16) 

Aluminato mono-cálcico hidratado + Ca(OH)2 = ferrato tri-cálcico hidratado       (2.17) 

CaO livre + água = Ca(OH)2                                                                          (2.18) 

MgO + água = Mg(OH)2                                                                                                                                    (2.19) 

 

 O aluminato tri-cálcico (C3A) é o principal aluminato do clínquer de cimento 

Portland. Apresentam em sua estrutura cristalina impurezas como o magnésio, 

sódio, potássio e sílica. As estruturas cristalinas são bastante complexas, mas são 

caracterizadas por grandes vazios estruturais responsáveis pela reatividade elevada. 

A hidratação do C4AF e da ferrita são semelhantes a do C3A, mas de forma mais 

lenta (NELSON, 1990). No entanto, a presença da gipsita na composição do cimento 

controla a hidratação do C3A e amplia a utilização do cimento Portland para a 

maioria dos propósitos de construção. Várias teorias têm sido apresentadas para 

explicar esse mecanismo de retardo, mas pode-se dizer que ocorre uma diminuição 

na solubilidade de C3A após a rápida reação da gipsita com álcalis, na presença de 

íons hidroxila, álcalis e sulfato. A etringita é o primeiro hidrato a cristalizar-se, devido 

à elevada relação sulfato/aluminato na fase aquosa durante a primeira hora de 

hidratação. Para cimentos Portland que contenham gipsita, a precipitação da 



    45 
REVISÃO DA LITERATURA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

etringita contribui para o enrijecimento, pega e desenvolvimento da resistência inicial 

(NELSON, 1990). 

 O óxido de magnésio (MgO) presente no cimento Portland é originário da 

dolomita que está presente como impureza. A presença de óxido de cálcio livre no 

cimento Portland ocorre devido à má proporcionalidade das matérias-primas, 

moagem, temperatura e tempo insuficiente na zona de calcinação do forno. O MgO 

cristalino é menos reativo com a água do que com o CaO cristalino, essa é a razão 

pela qual a presença de quantidades significativas de CaO cristalino no cimento 

Portland pode causar deterioração do concreto, enquanto uma quantidade similar de 

MgO é inofensiva (METHA, 1994). 

 Entretanto, após o sulfato da solução ter sido consumido, quando a 

concentração de aluminatos se eleva novamente devido à renovação da hidratação 

do C3A e do C4AF, a etringita torna-se instável e é gradativamente convertida em 

monossulfato. 

 Os cimentos Portland especiais são modificados e formulados para atender 

as necessidades de cada aplicação. Na indústria do petróleo, devido a várias 

aplicações com cimento e condições de temperatura e pressão elevadas, o processo 

de hidratação do cimento Portland contido na pasta ocorrerá de forma diferenciada, 

pois o ideal é que a pasta permaneça suficientemente fluida dentro das condições 

de serviço durante as várias horas necessárias para seu bombeamento. Para se ter 

uma aplicação eficiente, modifica-se a hidratação do cimento utilizando aditivos 

específicos para tornar a pasta mais fluida, retardar ou acelerar o processo de 

hidratação e evitar a desidratação acelerada da pasta (COSTA, 2009). 

 

 

2.5.1 Compostos Hidratados 

 

CHEN (2003) comenta que os silicatos de cálcio hidratados possuem um nível 

de complexidade estrutural bastante elevado, sendo conhecidos mais de 30 tipos 

diferentes de silicatos cristalinos, e que em ensaios realizados sob temperatura 
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ambiente se pode obter desde compostos semi-cristalinos a parcialmente amorfos. 

Conforme MEHTA & MONTEIRO (1994), o tipo de C-S-H formado pode variar com a 

relação CaO/SiO2 e com o teor de água quimicamente combinada. Além disso, o 

fator água/cimento (FAC), a temperatura e a idade de hidratação também são 

fatores determinantes. Considerando que a estrutura dos compostos determina as 

propriedades, os diferentes silicatos formados terão grande efeito sobre as 

características do cimento endurecido.  

ANJOS (2009) verificou que, em vários estudos, ao se analisar a formação de 

silicatos de cálcio hidratados em pastas cimentícias ou concretos, apenas citam a 

formação de um C-S-H sem informar o tipo de silicato formado. Estes silicatos 

podem assumir estequiometria variável, sendo impossível realizar um refinamento 

da estrutura cristalina de pastas cimentícias e, consequentemente, determinar os 

percentuais de cada um dos compostos hidratados e, assim, ter uma avaliação real 

da relação entre a microestrutura e as propriedades apresentadas. ANJOS (2009) 

acrescenta, ainda, que esta prática de somente citar a formação de C-S-H é muito 

comum quando se analisa a atividade pozolânica de alguns materiais, mas 

recomenda que deva ser evitada em virtude da influência do tipo de C-S-H formado 

nas propriedades do cimento. 

TAYLOR (1990) relata quatro diferentes tipos de C-S-H, os quais são os mais 

comumente encontrados. Os C-S-H tipo I e II, a Jenita e a 1,4-nm Tobermorita com 

fórmulas aproximadas a (CaO)5.(SiO)5.(H2O)6, (CaO)9.(SiO)5.(H2O)11, 

(CaO)9.(SiO)6.(H2O)11 e (CaO)6.(SiO)6.(H2O)9, respectivamente.  

CHEN (2003) explana que uma reação dos silicatos de cálcio (C3S e C2S) 

com cerca de metade do seu peso de água gera produtos que apresentam 

característica tanto da Tobermorita quanto da Jenita, sendo impossível concluir qual 

estrutura mais se sobressai. Todavia, CHEN (2003) também afirma que, através da 

utilização de vários métodos de determinação de fases, criou-se uma hipótese de 

que o C-S-H é, inicialmente, uma mistura de estruturas de Tobermorita e Jenita, com 

este último se tornando, com a idade de hidratação, cada vez mais dominante, 

podendo até mesmo aparecer de maneira isolada. RICHARDSON (2008) publicou 

um trabalho exibindo vários tipos de silicato de cálcio hidratado e silico-aluminatos 

de cálcio hidratados já descobertos e analisados, relatando as estruturas, a 
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nomenclatura utilizada, suas fórmulas, relações Ca/Si, referências relacionadas a 

cada um dos silicatos, estruturas cristalinas, densidades, entre outros parâmetros. A 

Tabela 2.7 reproduz alguns silicatos com alguns desses parâmetros.  

 

Tabela 2.7 - Fases relatadas para o silicato de cálcio hidratado e aluminossilicato de cálcio hidratado. 

Nome Fórmula Ca/Si 
Estrutura 

Cristalina 
Densidade 

Hillebrandite Ca2.(SiO3).(OH)2 2,00 Ortorrômbico 2,70 

Wollastonita 1A Ca3.Si3.O9 1,00 Triclínico 2,916 

Xenotlita Ca6.Si6. O17.(OH)2 1,00 Monoclínico 2,700 

Clinotobermorita(1) Ca5.Si6. O17.5H2O 0,83 Monoclínico 2,611 

9A Tobermorita(2) Ca5.Si6. O16.(OH)2 0,83 Ortorrômbico 2,865 

Jennita Ca9.Si6.O17.(OH)6.8H2O 1,50 Triclínico 2,325 

Calcium 

chondrodite 
Ca5.(SiO4)2.(OH)2 2,50 Monoclínico 2,825 

Kilchoanite Ca6.(SiO4).(Si3O10) 1,50 Ortorrômbico 3,003 

α-C2SH Ca2.(HSiO4).(OH) 2,00 Ortorrômbico 2,721 

Dellaite Ca6.(Si2O7).(SiO4).(OH)2 2,00 Triclínico 2,966 

Rosenhahnite Ca3.Si3.O8.(OH)2 1,00 Triclínico 2,897 

Katoite 

hydrogarnet(3) 
Ca1,46.Al.Si0,55.O6.H3,78 0,94(4) Cúbico 2,887 

Bicchulite Ca2.(Al2.Si.O6).(OH)2 0,67(4) Cúbico 2,818 

(1)Além deste são citados mais 3 tipos de clinotobermorita; (2)Além deste são citados mais 6 tipos de 

tobermorita; (3)Esta composição pode ser variável; (4)Relação Ca/(Si+Al). 

Fonte: RICHARDSON, 2008 apud ANJOS, 2009. 

 

 

2.5.2 Hidratação em Alta temperatura 

 

 A cinética de reação de hidratação do cimento Portland é afetada 

consideravelmente pela temperatura. A taxa de hidratação do cimento, estabilidade 
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e morfologia dos produtos de hidratação são fortemente dependentes deste 

parâmetro e a temperatura elevada acelera a hidratação do cimento. Este fato pode 

ser observado na Figura 2.4, na qual as curvas de calorimetria mostram que o 

período de hidratação entre o início e final de pega é curto e a taxa de hidratação 

durante o processo é superior. No entanto, em uma cura prolongada, o grau de 

hidratação e a resistência muitas vezes são reduzidos. Isto ocorre provavelmente 

devido a uma densa camada de gel C-S-H ao redor da superfície do C3S, 

dificultando sua completa hidratação (NELSON, 1990). 

 

Figura 2.4 – Efeito da temperatura na cinética de hidratação do cimento Portland Especial. 

 

Fonte: adaptada de NELSON, 1990. 

 

 As classes de cimento para poços de petróleo são aplicáveis em diferentes 

profundidades de poço abrangidas pela Norma 10ª da API (American Petroleum 

Institute). Para poços em que a temperatura máxima atingida é 40 °C, a hidratação 

do cimento Portland e seus produtos de hidratação são iguais aos observados em 

temperatura ambiente (27 °C). Em temperaturas superiores a 40 °C, ocorrem 

mudanças na microestrutura e morfologia do gel de C-S-H, tornando o material mais 

fibroso e com elevado grau de polimerização de silicato. O aumento da temperatura 

acelera e modifica a forma hexagonal dos aluminatos hidratados para a forma cúbica 

(Equações 2.20 a 2.22) e influencia o comportamento do sulfoaluminato de cálcio. 
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Em temperaturas acima de 60 °C a etringita deixa de ser estável e se decompõe em 

monosslfoaluminato de cálcio e gipsita (NELSON, 1990). 

 

Aluminato monocálcico hidratado + 10 H2O = ACH10 + CALOR                             

(2.20) 

2 Aluminato monocálcico hidratado + 11 H2O = AC2H8 + 2 AH + CALOR          (2.21) 

3 Aluminato monocálcico hidratado + 11 H2O = AC3H6 + 3 AH + CALOR          (2.22) 

 

Em que: 

ACH10: aluminato monocálcico hidratado (fase hexagonal) 

AC2H8: aluminato monocálcico hidratado (fase hexagonal) 

AC3H6 aluminato tricálcico hidratado (fase cúbica) 

AH: hidróxido de alumínio 

 

 Em poços profundos com alta pressão e temperatura (poços de petróleo e 

gás, poços geotérmicos e poços com recuperação térmica) é comum encontrar 

zonas de águas corrosivas e formações muito fracas e devido a modificações 

significativas no comportamento físico e químico da pasta cimentícia, pode resultar 

em uma possível perda de isolamento zonal entre a bainha e a formação (NELSON, 

1990). 

 É comum em poços com temperatura acima de 110 °C ocorrer o fenômeno de 

retrogressão de resistência. Este fenômeno foi primeiramente relatado na indústria 

do petróleo por SWAYSE (1954) e consiste na mudança de fases do C-S-H que 

muitas vezes se converte em uma fase chamada α-silicato dicálcico hidratado (α-

C2S ou Ca2(HSiO4)OH), que possui estrutura cristalina, massa específica alta, 

elevada permeabilidade e baixa resistência mecânica à compressão. Na realidade, o 

aumento da temperatura provoca a desidratação do cimento Portland, com a 

geração de compostos semelhantes aos compostos originais. Para minimizar os 
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efeitos da retrogressão de resistência, é adicionada sílica em até 40 % de 

substituição do cimento com o objetivo de incrementar a atividade pozolânica e 

modificar a trajetória desse processo natural de conversão, transformando o C-H-S, 

na temperatura de 120 °C, em Tobermorita (Ca5(H2Si6O18) 4H2O) que apresenta 

baixa permeabilidade e alta resistência à compressão. Elevando-se a temperatura 

para 250 °C, a Gyrolita é convertida em Trucosita (Ca7(Si4O10)(Si8O19)(OH)4 H2O) 

que apresenta permeabilidade superior e resitência à compressão inferior em 

relação à Tobermorita.Quando a Tobermorita é exposta a soluções salinas na 

temperatura de 150 °C, é formada a fase Pectolita (NaCa2HSi3O9) que apresenta 

alta permeabilidade com relação à Xonotlita (Ca6Si6O17(OH)2) e mesma resistência à 

compressão. O CH (hidróxido de cálcio ou Portlandita) que não foi consumido na 

reação pozolânica é convertido em CaO e água (BAZÃNT KAPLAN, 1996). No 

entanto, as mudanças de fase não ocorrem em um único sentido como foi descrito, 

ou seja, a Tobermoritas não é, necessariamente, convertida em Xonotlita, GGyrolita 

e Truscotita, a ordem de transformação depende das condições de cura e 

temperatura (NELSON, 1990). A Figura 2.5 apresenta outras mudanças de fases 

que podem ocorrer quando a pasta contendo o cimento Portland é curada em 

elevada temperatura (acima de 110 °C). 

 

Figura 2.5 – Formação de fases do cimento Portland em elevadas temperaturas. 

 

Fonte: TAYLOR, 1964. 
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 As variações de fases apresentam aumento da rede de poros intersticiais com 

a elevação da temperatura. Entretanto, as pastas sem a adição de sílica devem ser 

curadas sempre em baixa temperatura, pois ocorre a expulsão da água excedente 

da pasta e consequente formação dos poros deletérios (BEZERRA, 2006). 

 A retrogressão de resistência pode ser reduzida com a diminuição da relação 

CaO/SiO2 na pasta de cimento. Pastas com relação CaO/SiO2 inferior a 1 

apresentam baixa retrogressão de resistência e baixa permeabilidade. É importante 

a adição da sílica em pastas para a cimentação de poços que apresentam elevada 

temperatura, devido à potencial formação da fase Tobermorita. Logo, é necessário 

mais SiO2 do que CaO para a formação desta. Estas descobertas tornaram-se a 

base para o desenvolvimento de diversos aditivos para a aplicação em cimentação 

de poços de petróleo (NELSON, 1990). 

 

 

2.6 ADITIVOS MINERAIS 

 

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

alguns autores como MEHTA e MONTEIRO (1994), LAWRENCE et al (2003) e 

SAEKI e MONTEIRO (2005), já NEVILLE (1997), TAYLOR (1990) e FIDJESTOL e 

LEWIS (2004) preferem utilizar o termo adição mineral, os dois termos são aceitos 

para designação de materiais em pó que são incorporados ao concreto ou 

argamassa com a finalidade de melhorar algumas de suas propriedades. 

Por estes materiais serem empregados, muitas vezes, como substitutos 

parciais do cimento e não só como adição, ou seja, tendo a capacidade de 

influenciar nas propriedades dos materiais cimentícios, neste trabalho serão 

chamados de aditivos minerais. 

Os aditivos minerais são geralmente materiais de origem mineral, compostos 

basicamente de minerais silicosos ou silico-aluminosos finamente moídos. Estes 

aditivos são adicionados aos materiais cimentícios em quantidades relativamente 

grandes, geralmente entre 10% a 100% em relação à massa do cimento Portland, 

com a função de alterar algumas características de concretos e argamassas. Os 
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aditivos minerais têm a finalidade de melhorar o comportamento dos materiais 

cimentícios, especialmente os concretos e argamassas no estado fluido, melhorando 

a consistência e coesão das misturas. No estado endurecido, melhoram a 

resistência à compressão e diminuem a permeabilidade através de reações 

químicas como as reações pozolânicas ou cimentícias, ou por efeitos físicos através 

do preenchimento de poros, conhecido como efeito filler (apud ANJOS, 2009). 

Segundo MEHTA E MONTEIRO (1994) os aditivos minerais podem ser 

classificados em: aditivos com propriedades pozolânicas, como a cinza volante com 

baixo teor de cálcio e a microsílica; aditivos cimentantes, como a escória granulada 

de alto forno; e aditivos tanto cimentantes como pozolânicos, como a cinza volante 

com alto teor de cálcio. 

A utilização de resíduos industriais e agroindustriais como aditivos minerais 

em materiais a base de cimento estão cada vez mais sendo analisados e difundidos 

em tecnologia de materiais devido às melhorias técnicas e econômicas que estes 

podem proporcionar, além de ser uma solução satisfatória para preocupações de 

controle ambiental e armazenagem destes resíduos, pois as pastas cimentícias 

promovem, através de ligação química, um abrigo seguro para muitos dos 

elementos tóxicos presentes nos resíduos industriais e agroindustriais (SWAMY e 

BARBOSA, 1998; GANESAN et al, 2007). 

Os aditivos minerais em compósitos cimentícios promovem melhorias no 

desempenho das pastas fluidas quanto à diminuição da exsudação e diminuição do 

calor de hidratação, o que resulta numa diminuição da fissuração por retração, além 

de melhorar as propriedades de durabilidade quanto ao ataque por sulfatos e 

penetração de íons cloretos, devido ao refinamento da rede porosa das pastas de 

cimento, proporcionada pelo preenchimento do espaço entre as partículas de 

cimento pelo aditivo mineral, este fenômeno é comumente denominado de efeito 

filler. 
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2.6.1 Principais Aditivos Minerais 

 

Os principais aditivos minerais utilizados em materiais cimentícios são os 

materiais pozolânicos naturais e os materiais de subprodutos como microssílica, as 

cinzas volantes (fly ash), a escória granulada de alto forno e a cinza da casca de 

arroz. A microssílica é um subproduto da fabricação de silício metálico ou de ligas de 

ferro-silício a partir do quartzo de elevada pureza e carvão em fornos elétricos de 

eletrodos de arco submerso. 

As cinzas volantes (fly ash) são obtidas pela combustão do carvão em usinas 

termoelétricas, a classificação americana para as cinzas volantes é estabelecida 

pela ASTM C 618-94a, e se baseia no tipo de carvão da qual se origina. A cinza 

mais comum, a da classe F, proveniente do carvão betuminoso, sendo 

predominantemente silicosas. A cinza classe C é proveniente do carvão sub-

betuminoso e do lignito resultando em cinzas com alto teor de CaO (NEVILLE, 1997; 

MEHTA e MONTEIRO, 

1994; SWAMY e BARBOSA, 1998) APUD ANJOS 2009. Os tamanhos das partículas 

de cinza volante variam de < 1 μm até 100 μm de diâmetro. 

A escória granulada de alto forno é o resíduo não metálico proveniente da 

produção do ferro-gusa, quando a escória é resfriada, os componentes minerais 

normalmente presentes são a melilitas cristalinas (soluções sólidas C2AS-C2MS2) 

que não reagem com a água em temperatura ambiente, e quando moído em 

partículas muito finas torna-se cimentante e pozolânico. O produto de escória 

resfriado pela água é denominado de escória granulada por ter dimensões de areia, 

e a escória resfriada rapidamente ao ar com quantidade limitada de água fica em 

forma de pelotas e é denominada de escória paletizada (MEHTA e MONTEIRO, 

2008; DAL MOLIN 2005). 

A cinza da casca de arroz é obtida a partir da queima da casca do arroz 

gerada durante o beneficiamento do arroz colhido. A cinza formada durante a 

queima por combustão não controlada pode gerar grandes proporções de minerais 

de sílica não reativos como a tridimita e a cristobalita que devem ser moídos a 

tamanhos de partículas muito finas (MEHTA e MONTEIRO, 1994; PRUDÊNCIO JR 

et al, 2000). 
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2.7 CASCA DE ARROZ 

 

“...Nenhuma outra atividade econômica alimenta 

tantas pessoas, sustenta tantas famílias, é tão 

crucial para o desenvolvimento de tantas nações 

e apresenta mais impacto sobre o nosso meio 

ambiente. A produção de arroz alimenta quase a 

metade do planeta todos os dias, fornece a maior 

parte da renda principal para milhões de 

habitações rurais pobres, pode derrubar governos 

e cobre 11% da terra arável do planeta." (Ronald 

Cantrell, 2002). 

 

Cultivado e consumido em todos os continentes, o arroz destaca-se pela 

produção e área de cultivo, desempenhando papel estratégico tanto no aspecto 

econômico quanto social. Cerca de 150 milhões de hectares de arroz são cultivados 

anualmente no mundo, produzindo 590 milhões de toneladas, sendo que mais de 

75% desta produção é oriunda do sistema de cultivo irrigado. O arroz é um dos mais 

importantes grãos em termos de valor econômico. É considerado o cultivo alimentar 

de maior importância em muitos países em desenvolvimento, principalmente na Ásia 

e Oceania, onde vivem 70% da população total dos países em desenvolvimento e 

cerca de dois terços da população subnutrida mundial. É alimento básico para cerca 

de 2,4 bilhões de pessoas e, segundo estimativas, até 2050, haverá uma demanda 

para atender ao dobro desta população. 

O arroz é um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, 

fornecendo 20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem, e 

sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de 

solo e clima, é considerado a espécie que apresenta maior potencial para o combate 

a fome no mundo.  
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Aproximadamente 90% de todo o arroz do mundo é cultivado e consumido na 

Ásia. A América Latina ocupa o segundo lugar em produção e o terceiro em 

consumo. Assim como na Ásia, o arroz é um produto importante na economia de 

muitos dos países latino-americanos pelo fato de ser item básico na dieta da 

população, como nos casos do Brasil, Colômbia e Peru, ou por ser um produto 

importante no comércio internacional, como no de Uruguai, Argentina e Guiana, 

como exportadores, e de Brasil, México e Cuba, entre outros, como importadores. 

A produção mundial de arroz não vem acompanhando o crescimento do 

consumo. Na última década, a produção mundial aumentou cerca de 1,09% ao ano, 

enquanto a população cresceu 1,32% e o consumo 1,27%, havendo grande 

preocupação em relação a estabilização da produção mundial. 

O Brasil se destaca como o maior produtor de fora do continente Asiático 

(Tabela 2.8). Em 2001, a produção Brasileira representou 1,8% do total mundial, e 

cerca de 50% da América Latina. 

 

Tabela 2.8 – Principais países produtores de arroz. 

 
Produção (milhões t) 

Participação no total 

mundial (%) 

Países 2000 2002* 2001 2002* 

Mundo 593.2 593.0 
  

Ásia 539.4 538.7 91.0 90.8 

China 179.5 179.5 30.3 30.3 

Índia 136.1 136.0 22.9 22.9 

Indonésia 49.6 48.7 8.4 8.2 

Bangladesh 37.8 39.0 6.4 6.6 

Vietnã 32.0 32.3 5.4 5.4 

Tailândia 25.3 24.6 4.3 4.1 

Myanmar 21.3 21.0 3.6 3.5 

China 13.0 12.9 2.2 2.2 

Filipinas 11.3 11.8 1.9 1.9 
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Japão 17.2 18.1 2.9 3.1 

África 20.8 20.9 3.5 3.5 

Am. Latina 10.4 11.0 1.8 1.9 

Brasil 10.8 10.7 1.8 1.8 

Am. Norte e Caribe 9.8 9.4 1.6 1.6 

EUA 3.2 3.3 0.6 0.6 

Europa 1.8 1.3 0.2 0.2 

Fonte: dados compilados de http://apps1.fao.org/servlet. IBGE, 2001 

2.7.1 Brasil – Principais Regiões Produtoras 

 

O Brasil está entre os dez principais produtores mundiais de arroz, com cerca 

de 11 milhões de toneladas para um consumo de 11,7 milhões de toneladas base 

casca. Essa produção é oriunda de dois sistemas de cultivo: irrigado e de sequeiro. 

A lavoura orizícola tem grande importância econômica para o Brasil. No ano 2000 a 

produção no valor de R$ 3,34 bilhões, representou 6,7% do valor bruto da produção 

agrícola nacional ( R$ 49,75 bilhões). Apenas a soja, milho, café e cana-de-açúcar 

têm valor bruto maior do que a orizicultura (EMBRAPA, 2005). 

A orizicultura irrigada é responsável por 65% da produção nacional (Figura 

2.6), porém, com baixa rentabilidade, devido ao alto custo de produção e distorções 

de mercado. 

 

 

 

 

 

 

http://apps1.fao.org/servlet
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Figura 2.6 – Evolução da participação da produção de arroz irrigado e de sequeiro no Brasil. 1985/86 

2000/01. 

 

Fonte: Dados compilados de (IBGE) Levantamento Sistemático da Produção Agrícola LSPA, diversos 

n°, e adaptados pela EMBRAPA 

 

O cultivo do arroz irrigado presente em todas as Regiões brasileiras, destaca-

se na Região Sul que é responsável, atualmente, por 60% da produção total deste 

cereal. Nas demais regiões as produções de arroz irrigado não são significativas. As 

várzeas subtropicais estão presentes nos estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa 

Catarina (SC) e Paraná (PR). No RS, são encontrados cerca de 5,4 milhões de 

hectares de várzeas e em SC, aproximadamente 684 mil hectares. No PR, estima-se 

que existem cerca de 400 mil hectares, o que totaliza uma área de cerca de 6,5 

milhões de hectares de várzeas na Região Sul do Brasil. Nessas várzeas, 

anualmente, são cultivados com arroz irrigado cerca de 1,1 milhão de hectares, cuja 

produção supre mais de 50% da demanda nacional. 

Na região do Brasil Central, há cerca de 12 milhões de hectares de várzeas, sendo a 

maior parte ainda sob mata ou pastagem nativa. No Tocantins, existe, atualmente, 

cerca de 40 mil hectares de terras sistematizadas para o cultivo de arroz irrigado. 
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Dentre os resíduos gerados pelo beneficiamento do arroz destaca-se a casca, 

que representa 22% do peso do grão. A destinação inadequada deste resíduo pode 

causar grandes passivos ambientais para as indústrias. O arroz, de acordo com 

MAYER (2006), é um cereal de extrema importância para o país, tendo como 

produção aproximada de 13 milhões de toneladas na safra de 2004/2005, onde 

quase metade esteve concentrada no Rio Grande do Sul (ANUÁRIO BRASILEIRO 

DO ARROZ, 2005). Pode-se concluir então que foram gerados nesta safra mais de 

um milhão de toneladas de casca de arroz no Rio Grande do Sul.  

Estas toneladas de casca de arroz geradas necessitam de uma destinação e 

tratamentos adequados, pois dependendo da forma de destino podem gerar danos 

ambientais. Quando depositadas diretamente no solo, em terrenos a céu aberto, 

causam impactos ambientais negativos já que, segundo MAYER (2006) a casca leva 

aproximadamente 5 anos para se decompor e exala um volume elevado de metano 

(CH4). De acordo com a EMBRAPA (1998), “o metano é um importante gás de efeito 

estufa e influencia fortemente a fotoquímica da atmosfera”. Esta prática é muito 

comum devido à logística, pois a casca apresenta baixa densidade necessitando de 

um grande volume para sua disposição e consequentemente aumenta a dificuldade 

e os custos de transporte.  

Ao ser utilizada como adubo em lavouras de arroz, a casca também entra em 

decomposição e gera gás metano. Este destino não é muito vantajoso para o 

agricultor já que a casca do arroz não possui muitos nutrientes. Outro destino 

comum é o lançamento da casca em rios, o que provoca passivos ambientais às 

unidades beneficiadoras de arroz por multas de órgão fiscalizadores e gastos com 

recuperação do ambiente degradado.  

 

 

2.7.2 O Resíduo Casca de Arroz, Legislação e Impactos Ambientais  

 

O arroz é um cereal de grande importância na economia brasileira que 

concentra mais da metade de sua produção no estado do Rio Grande do Sul. O 

IBGE afirma que o estado concentrou, em 2008, 60% da produção nacional de 

arroz. Em 2008 a produção nacional do grão, segundo dados da ZERO HORA 

(2009), cresceu 9% no Brasil e 15,7% no Estado, mais de 12 milhões de toneladas 
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do grão foram colhidos no país, o que representa o plantio de 2,85 milhões de 

hectares. Os dados foram divulgados na pesquisa Produção Agrícola Municipal 

(PAM) de 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Pesquisadores atribuem o aumento da produção nacional ao alto 

desempenho da safra gaúcha que totalizou cerca de 7,34 milhões de toneladas do 

grão. O Estado é responsável por 60% da produção nacional de arroz. O IBGE ainda 

afirma que dos 20 municípios brasileiros que mais produzem o grão, 19 são 

gaúchos. Dados de safra por cidades do IRGA apontam que na safra 2008/2009 a 

Microrregião de Restinga Seca - RS foi responsável pela produção de 320.310 

toneladas de arroz. Gerando uma quantidade estimada de 70 mil toneladas de casca 

de arroz.  

A produção elevada de arroz, além de contribuir para a economia, representa 

uma grande responsabilidade quanto às vultosas quantidades de resíduo casca de 

arroz gerado pelo beneficiamento do grão. A casca de arroz é classificada como 

resíduo sólido, conforme definição instituída pela NBR nº 10.004, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, 

que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição [...]”. A Resolução do 

CONAMA nº 005 de 1993, em seu Art. 7º, determina que os resíduos sólidos sejam 

destinados segundo normas estabelecidas pela ABNT.  

Os resíduos sólidos são separados em três classes, conforme Resolução do 

CONAMA nº 23 de 1996: Classe I, resíduos perigosos; Classe II, resíduos não 

perigosos e não inertes; e Classe III, resíduos inertes. A mesma legislação ainda 

define “outros resíduos” que representam os resíduos domésticos, ou o resultado da 

incineração dos mesmos. De acordo com esta classificação, a casca de arroz é 

considerada um resíduo sólido pertencente à Classe II, estes resíduos segundo a 

NBR ABNT 10004 possuem algumas propriedades como biodegradabilidade e 

combustibilidade. 

Apesar de não ser considerado um resíduo perigoso, a casca de arroz gerada 

no processo de beneficiamento do arroz necessita de um tratamento adequado para 

que não resulte em impactos ambientais negativos para o meio ambiente. Como 

impacto ambiental, segundo a Resolução CONAMA nº. 01, de 23 de janeiro de 1986, 

em seu Art. 1º, pode-se considerar:  
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qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam:  

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II – as atividades sociais e econômicas;  

III – a biota;  

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V – e a qualidade dos recursos ambientais.  

 

 

Os impactos ambientais podem ser evitados através de ações de preservação 

e controle ambientais e serem revertidos através de ações de recuperação 

ambiental. Ações de preservação ambiental possuem o objetivo de proteger a 

integridade do meio ambiente, ou seja, evitar qualquer dano ambiental. Estas ações 

se aproximam ao controle ambiental que, segundo definição do IBAMA (s.d.) “se dá 

por meio da implementação de programas e ações que reduzem o impacto negativo 

sobre os meios físicos (água, solo e ar), biológicos (fauna e flora) e sócio-econômico 

melhorando a qualidade de vida”. Ou seja, a preservação visa proteger 

integralmente o meio ambiente enquanto o controle minimiza os impactos negativos.  

Após a ocorrência do impacto ambiental, a proteção do meio ambiente se dá 

através da recuperação ambiental que ocorre quando o local degradado será 

retornado a uma forma mais próxima do equilíbrio ambiental interrompido (IBAMA, 

s.d.).  

A cultura do arroz, além de consumir grandes quantidades de água, devido à 

necessidade de irrigação, pode causar impactos ambientais negativos à quase todos 

os meios citados na Resolução do CONAMA. Dentre os resíduos gerados pelo 

beneficiamento do arroz os principais, devido à quantidade formada, são: o pó, que 

não será destacado neste estudo, e a casca de arroz.  

Estes dois resíduos também possuem capacidade de degradar o meio 

ambiente se não tratados de forma adequada. A degradação ambiental é definida 

pelo Decreto nº 97.632/89, em seu Art. 2º, como: “os processos resultantes dos 
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danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas das suas 

propriedades, tais como qualidade ou capacidade produtiva dos recursos 

ambientais”.  

As formas de destino dos resíduos sólidos industriais mais comuns, de acordo 

com SIRVINSKAS (2002), são: “a) depósito a céu aberto; b) depósito em aterro 

sanitário; usina de compostagem; d) usina de reciclagem; e e) usina de incineração”. 

Algumas destas formas aplicáveis à casca de arroz são abaixo comentadas, 

segundo dados do mesmo autor.  

O destino a céu aberto e a disposição do resíduo em local inadequado vem 

causando danos ambientais. Ao ser mantida em terrenos a céu aberto ou utilizada 

em lavouras como adubo, a casca do arroz emite grandes quantidades de gás 

metano (CH4). Esta prática causa impactos ambientais negativos já que contribui 

para o efeito estufa, afetando diretamente a biota e indiretamente a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população. Já o depósito em aterro sanitário é uma 

forma de destino adequada e econômica, mas no caso do arroz, ainda produz danos 

ambientais pela emissão do gás metano.  

Este resíduo também é responsável pela degradação do meio ambiente 

quando abandonado em margens de rios ou em beiras de estrada, práticas que 

mesmo não assumidas são comuns no Estado, devido à dificuldade de proporcionar 

ao resíduo destinação adequada.  

Mas os impactos ambientais do resíduo casca do arroz também podem ser 

positivos. Um exemplo é a sua utilização como fonte energética, que além de reduzir 

as emissões de gás metano na atmosfera, reduz o uso de energia gerada por fontes 

não renováveis. A redução do gás metano influencia indiretamente na saúde da 

população através da melhora na qualidade do ar. Já as atividades econômicas são 

diretamente impactadas pela redução de custos com energia e a possibilidade de 

receitas pela venda de energia excedente e créditos de carbono. Assim, é possível 

aliar ganhos econômicos à responsabilidade sócio-ambiental. 

 A extração da sílica da casca de arroz, além de aproveitar um resíduo 

agrícola normalmente desprezado (e poluente), é um recurso renovável e inédito na 

aplicação em cimentos para a indústria do petróleo, onde serve de alternativa às 

sílicas obtidas como resíduos da produção de ligas de ferro-silício ou silício metálico 

e sílicas comercialmente utilizadas, de custos relativamente altos. 
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2.8 POZOLANICIDADE 

 

2.8.1 Materiais Pozolânicos 

 

Materiais pozolânicos são definidos como aqueles que possuem em sua 

composição silicatos ou sílico-aluminatos amorfos com nenhuma ou pouca atividade 

aglomerante, mas que quando em contato com a água e em temperatura ambiente 

reagem com o hidróxido de cálcio formando componentes com propriedades 

cimentantes (LEA, 1971). 

 O principal produto da reação entre a pozolana e o hidróxido de cálcio é o 

silicato de cálcio hidratado, podendo também haver a formação de aluminatos de 

cálcio hidratado. A precipitação do C-S-H ocorre pela dissolução da pozolana em 

meio alcalino com sua combinação com os íons Ca2+ presentes em solução 

(AMARAL, WIEBECK & TOFFOLI, 2000). De uma forma simplificada, é mostrada a 

reação entre a sílica ativa, pozolana e o hidróxido de cálcio (METHA & MONTEIRO, 

1994). 

 

2S + 3CH  →   C3S2H3                                                                                     (2.23) 

 

 Na hidratação do cimento Portland comum, cerca de 15 a 25% de CH em 

volume é formado, sendo necessário até 25% de sílica ativa para consumir a maior 

parte do CH liberado aos 28 dias (TAYLOR, 1967). A pozolana pode ser utilizada 

com o cimento Portland ou ativada diretamente com cal sendo mais usual o primeiro 

caso, já que nas misturas com cal a reação pozolânica é lenta (MASSAZZA, 1993). 

 As pozolanas, quanto à origem, são classificadas em dois grupos, naturais e 

artificiais (LEA, 1997). As pozolanas naturais são aquelas encontradas na natureza, 

fazendo parte desse grupo alguns materiais de origem vulcânica e também terras 

diatomáceas. Estas não são exploradas comercialmente no Brasil. Já as artificiais 
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são as que sofreram algum tratamento térmico como argilas e determinadas rochas 

que contém sílica, ou as provenientes dos subprodutos de atividades industriais e 

agroindustriais, sendo exemplificados pela cinza volante, cinza de casca de arroz, 

cinza de bagaço de cana-de-açúcar e bauxita.  

 A Norma “NBR 12653 – Materiais pozolânicos” especifica três classes para os 

materiais pozolânicos consistindo:  

 Classe N - pozolanas naturais e artificiais;  

 Classe C - para a cinza volante e materiais resultantes da combustão do 

carvão mineral  

 Classe E - para aquelas que não se enquadram na classe N ou C. Ela não 

prevê o uso de pozolanas originadas de cinzas vegetais. 

 Devido a atividade dos materiais pozolânicos com o hidróxido de cálcio, 

ocorre a melhoria da durabilidade da matriz cimentícea frente ao ataque por 

espécies químicas ácidas que devido a substituição do hidróxido de cálcio, que é 

solúvel em água, por silicatos de cálcio hidratados evitando assim possíveis 

problemas de lixiviação. As pozolanas podem ser empregadas com o intuito de 

reduzir o consumo de clínquer, e quando utilizadas com cimento Portland baixam o 

calor de hidratação evitado possíveis problemas de fissuração (MASSAZZA, 1993).  

 

 

2.8.2 Fatores que Influenciam a Atividade Pozolânica 

 

 Entende-se por atividade pozolânica a capacidade que uma determinada 

pozolana tem em reagir com o hidróxido de cálcio, isto é, quanto maior o valor do 

hidróxido de cálcio consumido pela pozolana, maior a sua atividade (MASSAZZA, 

1993).  
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 A atividade de uma pozolana é governada basicamente por suas 

características físicas, químicas e morfológicas, da disponibilidade de CH e da 

umidade. Nos itens a seguir são descritos de que forma esses fatores podem afetar 

a atividade pozolânica. 

 

 

2.8.2.1 Área superficial 

 

 Na comparação de materiais de mesma espécie química, quanto maior a área 

superficial do material maior será a facilidade de ele reagir com o hidróxido de cálcio, 

devido a uma disponibilidade de área de contato entre os reagentes, principalmente 

nas primeiras idades. Além da área específica é importante verificar o grau de 

pureza do material. Os métodos comumente empregados para a obtenção da área 

superficial são a análise por BET – um método direto – e pelo método Blaine.  

 A análise por peneiras é também uma alternativa, mas rudimentar. A NBR 

12653 – Materiais Pozolânicos, especifica em 34% o percentual máximo de material 

que pode ficar retido na peneira de 45mm, sendo este o único parâmetro de 

característica física para classificação de uma pozolana. 

Segundo EILERS e NELSON (1979) a adição de 35 a 40% sílica com 

dimensões superiores a 44µm não são capazes de evitar a retrogressão da pasta de 

cimento em temperaturas acima de 232 ºC (450 ºF), já sílica com dimensões 

inferiores a 44µm são eficientes para evitar esta deterioração, estando esta fato 

relacionado com uma maior densificação da pasta e a formação de fases do tipo 

Xonotlite e Kichoalite 
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2.8.2.2 Composição química das pozolanas 

 

 Os materiais pozolânicos possuem, em sua composição, altos teores de SiO2 

e Al2O3 preferencialmente no estado vítreo.  

 As exigências químicas da norma NBR 12635 são apresentadas na Tabela 

2.9. Na soma das porcentagens em óxidos para o SiO2, Al2O3 e Fe2O3 (a norma não 

fixa valores máximos para os teores individuais). Como formulado, um material 

constituído predominantemente de Fe2O3 atende aos requisitos da norma para a 

composição química, o que é incorreto. 

Tabela 2.9 - Exigências químicas para materiais pozolânicos. 

 CLASSE N CLASSE C CLASSE E 

SiO2+Al2O3+Fe2O3, % mín. 70 70 50 

SO3, % máx. 4 5 5 

Teor umidade, % máx. 3 3 3 

Perda ao fogo, % máx. 10 6 6 

Álcalis disponíveis em Na2O, 

% máx. 
1,5 1,5 1,5 

 

 

2.8.2.3 Temperatura de reação 

 

 A temperatura influenciará diretamente na velocidade da reação, afetando a 

cinética, formação e estabilidade dos produtos da hidratação. No estudo de ROJAS 

& CABRERA (2002) em pastas de cal com metacaulim em proporção de 1:1, a 

velocidade do consumo de cal para pastas curadas a 60 ºC ocorre rapidamente se 

comparadas com pastas curadas em 20 ºC conforme ilustrado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7- Influência da temperatura na atividade pozolânica. 

 

 

 

 

 

Fonte: ROJAS; CABRERA, 2002. 

 Uma técnica para acelerar a reação pozolânica pelo incremento de 

temperatura consiste no aquecimento através de micro-ondas (ORIOL & PERA, 

2005). Segundo esses autores, um estudo feito com metacaulim mostra que 

misturas com 15% de metacaulim consumiram totalmente o CH após 3 horas do 

início do tratamento de cura por microondas. Já em temperatura ambiente e em cura 

com saturação de cal, são necessários 28 dias para o consumo total de CH com 

teores de 30% de metacaulim, mostrando que a reação pozolânica sob condições 

normais se processa de forma lenta. Mas deve-se levar em consideração o custo e a 

viabilidade da utilização desse método, alternativamente aos processos de cura 

térmica à vapor. 

 

 

2.8.2.4 Efeitos físicos das pozolanas 

 

 As pozolanas podem contribuir para o ganho de resistência mecânica e 

redução de água para a trabalhabilidade devido ao efeito físico das partículas na 

distribuição granulométrica do sistema. Este fenômeno é mais acentuado para 

pozolanas mais finas, como a sílica ativa e o metacaulim. A sílica ativa possui 

diâmetro médio das partículas em 0,5 mm enquanto o cimento Portland 45 mm. Se 
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teores de 15% de sílica forem utilizados como substituição ao cimento Portland são 

estimados 2 milhões de partículas de sílica ativa para cada grão de cimento Portland 

(HOLLAND, 2005). 

 A distribuição granulométrica influenciará principalmente no empacotamento e 

na distribuição das partículas que irão reagir com o hidróxido de cálcio livre ou 

servirão de material particulado que preencherá vazios intersticiais. Mesmo o 

material pozolânico que não reagiu pode ter a função de filler (BENTUR & 

MONTEIRO, 1990). O efeito filler também provoca densificação da região da zona 

de transição, principalmente nas primeiras idades quando a reação pozolânica ainda 

não é tão significativa. 

2.8.2.5. Métodos para medir a atividade pozolânica 

 

 Os métodos comumente empregados para medir a atividade pozolânica 

consistem da análise da evolução dos produtos hidratados por DRX, TG e método 

indireto de resistência mecânica. Outra forma de se medir a atividade pozolânica e 

que é muito usual é pela evolução da resistência mecânica ao longo do tempo. A 

seguir são citados estes métodos. 

 

 Difração de raios X 

 Os raios X são radiações eletromagnéticas da mesma natureza da luz, mas 

com um menor comprimento de onda. Os comprimentos de onda utilizados nos 

ensaios de raios X variam de 0,5 – 2,5 Å, enquanto o comprimento de onda da luz 

visível está em torno de 6000 Å. 

 Os raios X podem ser originados em um tubo que possui um filamento de 

tungstênio que irradia elétrons a altas velocidades e que atingem o anodo ou alvo. 

Através dessa colisão, os raios X se irradiam em todas as direções, consistindo de 

raios com diferentes comprimentos de onda os quais dependem da variação da 

intensidade de voltagem utilizada no tubo para sua geração. O ensaio de difração de 
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raios X consiste da geração controlada destes raios e seu direcionamento a um 

porta amostra que contém o material a ser analisado. Parte dos raios X que incidem 

na amostra são refratados segundo a Lei de Bragg, e captados em um mecanismos 

contador que converte os raios X em pulsos de corrente elétrica. O número de 

pulsos de corrente pela unidade de tempo é proporcional à intensidade dos raios X 

que entram no contador (CULLIT, 1978). 

 A técnica de difração de raios X é um método de identificação das fases 

cristalinas presentes em um material, desde que se conheça a composição 

aproximada do mesmo. Através do comparativo entre fichas cristalográficas de 

referência de materiais puros com o difratograma obtido pelo material a ser 

analisado, pode se afirmar que esse composto está presente no material em análise.  

 Para medir o efeito das pozolanas no consumo deve-se observar a evolução 

da intensidade dos picos da portlandita, forma mineral do hidróxido de cálcio no 

cimento. Os principais picos para o ângulo 2θ no difratograma são os ângulos 

34,089°, 18,089°, 47,124° e 50,795° (LEA, 1971). 

 Na hidratação do cimento Portland sem pozolana esses picos aumentam com 

o decorrer da hidratação da alita e belita, desde que não ocorra carbonatação. Em 

uma pasta de cimento com pozolana parte ou todo o hidróxido de cálcio é 

consumido por reações com a pozolana, o que normalmente provoca uma redução 

na intensidade dos picos correspondentes. 

 Embora fatores com grau de cristalinidade e variações na orientação durante 

a preparação de amostras, a variação da intensidade dos picos no DRX está 

relacionada com a quantidade do hidróxido de cálcio. 

 

 Termogravimetria 

 Termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica que examina a perda 

de massa de uma amostra em função do incremento da temperatura. Como 

diferentes compostos químicos sofrem transformações em diferentes temperaturas 
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características, conhecendo-se aproximadamente a composição química do 

material, é possível quantificar a presença de fases pela perda de massa a dada 

temperatura. No entanto, nem todos os eventos provocados pela elevação da 

temperatura trazem uma mudança na massa como, por exemplo, a fusão, 

cristalização ou a transição vítrea, mas existem importantes exceções como os 

fenômenos de dessorção, absorção, sublimação, vaporização, oxidação, redução e 

decomposição. A TG é utilizada para caracterizar a decomposição e a estabilidade 

térmica de materiais e examinar a cinética de processos físico-químicos que ocorrem 

em uma amostra (HATAKEYAMA & QUIN, 1995). 

 Uma forma comum de analisar a curva termogravimétrica é traçar os dados 

da perda de massa da amostra no eixo das ordenadas pelo aumento da temperatura 

ou ao longo do tempo no eixo das abscissas. Para facilitar a identificação de um 

composto a partir de um determinado trecho é obtida a curva derivada primeira em 

relação à curva de perda de massa. Para os trechos da curva de perda de massa 

em que houver uma mudança na inclinação, resultará na curva derivada primeira, 

picos que representam uma decomposição (ou reação) de um determinado 

composto químico. 

 A termo balança é o equipamento utilizado para a realização da TG, 

consistindo de uma micro balança eletrônica, um forno, um programador de 

temperatura e um instrumento que simultaneamente grava todos os dados 

fornecidos por esses mecanismos. Conhecendo a temperatura em que ocorre um 

determinado evento químico é possível através de cálculo estequiométrico utilizar 

dados de perda de massa e estimar a quantidade de um determinado composto 

químico na amostra a ser analisada. A temperatura em que ocorre o início do 

desprendimento da água do hidróxido de cálcio situa-se em 370ºC, sendo 

praticamente decomposto na temperatura de 580ºC com total perda de água de sua 

estrutura química (TAYLOR, 1967). A verificação da atividade pozolânica se dá com 

a diminuição desse pico ao longo do envelhecimento, representando o consumo de 

hidróxido de cálcio. 



    70 
REVISÃO DA LITERATURA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

 O teor de portlandita pode ser estimado por cálculo estequiométrico, com o 

desprendimento da água adsorvida da transformação do hidróxido de cálcio em 

óxido de cálcio. 

 De acordo com TAYLOR (1990), a técnica de termogravimetria é um dos 

melhores métodos para determinação do teor de hidróxido de cálcio de uma pasta 

de cimento hidratada, tendo a sua faixa de temperatura de decomposição bem 

definida, entre 425 – 550 °C, e de acordo com análises realizadas por GIERGICNY, 

apud ANJOS (2009), as faixas de temperatura em que os produtos hidratados 

perdem água quimicamente combinada quando submetidos às análises térmicas 

são de 400 – 500 °C para Ca(OH)2, 100 – 300 °C para produtos hidratados como C-

S-H e de 700 – 800 °C para a calcita (CaCO3). Outros autores, como 

ROSZCZYNIALSKI (2002) a decomposição do hidróxido de cálcio ocorre a uma 

temperatura entre 450-550°C. Para FORDHAM e SMALLEY (1985), BHATTY e 

REID (1985), ALONSO e FERNANDEZ (2004), os produtos hidratados como silicato 

de cálcio e aluminato de cálcio tem perdas de massa associadas a faixa de 

temperatura entre 105 e 450 °C. 

A formação dos produtos hidratados nas pastas de cimento tem início nas 

primeiras horas após a adição de água e praticamente cessa aos 360 dias de idade, 

no entanto, a idade de referência para avaliação da atividade pozolânica é 

normalmente aos 28 dias de cura, devido a cerca de 70 a 80% dos produtos de 

hidratação já terem sido formados, com hidratação subseqüente muito lenta 

(ANJOS, 2009).  

 

 Métodos indiretos: resistência mecânica 

 Grande parte dos ensaios de atividade pozolânica concentra-se na verificação 

do desenvolvimento de resistências mecânicas ao longo do tempo. Isso se dá por 

ser um método de fácil execução e com custo relativamente baixo se comparado 

com os métodos diretos. Porém possui a desvantagem de não ser possível distinguir 

se o ganho de resistência mecânica é devido ao efeito químico ou o efeito físico da 
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pozolana, dificultando a busca racional de alternativas para melhoria de 

desempenho do sistema via manipulação da pozolana. 

 A verificação da evolução da resistência mecânica serve também para obter 

uma estimativa do teor ótimo de pozolana em função da máxima resistência à 

compressão para uma determinada condição. Isso é feito com o incremento dos 

teores de pozolana nas pastas mistas de areia com cimento ou cal. 

 As normas NBR 5751 e 5752 relatam a medida da atividade pozolânica 

através da evolução da resistência mecânica de misturas de pozolana com cal ou 

cimento Portland, em proporções volumétricas definidas de areia normal, pozolana, 

cal ou cimento Portland e água. No entanto, o efeito físico medido se refere às 

composições e materiais ensaiados. 

 Nos ensaios de laboratório o controle do processo de cura é fundamental, 

pois existe o risco de parte do hidróxido de cálcio seja consumido pela 

carbonatação, o que poderia resultar em uma quantidade menor de hidróxido de 

cálcio real disponível para a reação pozolânica. Para evitar esse problema os 

corpos-de-prova podem ser imersos em água saturada com hidróxido de cálcio até a 

data de ensaio. 

2.8.3 Mecanismos de ação da Pozolana Sílica Ativa 

 

 Ação física: Caracteriza-se por importantes mudanças no comportamento 

reológico da pasta, tais como: aumento da coesão, redução da exsudação, 

redução da segregação. No estado endurecido as partículas de sílica ativa 

ajudam a comatar vazios, ajudando no empacotamento das micro-partículas, 

contribuindo no fechamento granulométrico da pasta de cimento (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – Ação da sílica ativa no concreto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2013. 

 

 

 Ação química (Pozolânica): A reação de hidratação dos compostos do 

cimento Portland com a água produzem o silicato de cálcio hidratado (CSH), 

que confere resistência a pasta de cimento e um sub produto, o hidróxido de 

cálcio (15 a 25 % do volume da pasta), que é um cristal de baixa resistência, 

solúvel em água e que não contribui para a resistência ou durabilidade dos 

concretos. A Sílica Ativa reage com o hidróxido de cálcio, transformando o 

cristal fraco em cristal resistente (CSH), o que proporciona grande aumento 

de resistência, impermeabilidade e durabilidade em concretos e argamassas 

(www.tecnosil.com.br). 
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2.9 RETROGRESSÃO 

 

Cimentos de poços de petróleo submetidos à alta temperatura sofrem 

influência devido ao calor gerado podendo ter suas características físicas e químicas 

completamente mudadas. Devido a isto, cuidados específicos relacionados à 

formulação destas pastas devem ser levados em consideração a fim de evitar que a 

cimento perca resistência mecânica e tenha sua permeabilidade aumentada, 

afetando diretamente no isolamento hidráulico da área cimentada. 

O silicato de cálcio hidratado (C-S-H) é o principal produto de hidratação do 

cimento Portland, sendo o principal responsável pela resistência mecânica das 

pastas curadas e apresentando boa estabilidade física e química em temperaturas 

de até 110 ºC. Em temperaturas superiores o C-S-H é convertido na fase α-C2SH, 

mais cristalina e mais densa que o C-S-H convencional, o que gera uma retração da 

pasta de cimento, resultando em uma diminuição da resistência à compressão e um 

aumento da permeabilidade da mesma. Este fenômeno é conhecido como 

retrogressão da resistência (NELSON, 1990 – apud Pablo). 

LUKE (2004) afirma que as condições de formação e estabilidade dos 

silicatos de cálcio hidratados nas pastas de cimento para poços de petróleo, em 

altas temperaturas e pressões, são altamente relevantes na resistência e 

durabilidade das pastas. A presença de grande quantidade de Portlandita (Ca(OH)2) 

e de silicatos de cálcio hidratados ricos em cálcio (relação Ca/Si elevada) em pastas 

hidratadas é considerado deletério, pois resultam em uma permeabilidade elevada e 

uma baixa resistência à compressão. 

O reflexo causado por essa transformação sofrida pelo cimento sob altas 

temperaturas em suas propriedades físicas pode ser melhor observado na Figura 

2.9, na qual é exibido o comportamento da resistência à compressão e da 

permeabilidade versus o tempo de cura de pastas convencionais de cimento 

Portland curados em 230 °C, onde verifica-se a perda significativa resistência e 

aumento da permeabilidade no período de um mês. No entanto, segundo SUMAN e 

ELLIS (1977) apud NELSON (1990), os níveis de resistência de algumas pastas 

ainda se mantiveram suficientes para manter a estabilidade do revestimento, porém, 

Nelson (1990) alega que o verdadeiro problema reside no aumento severo da 
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permeabilidade, que não pode ser superior a 0,1 mD para que não haja 

comunicação dos fluidos da formação com o revestimento do poço.  

 

Figura 2.9 - Comportamento da resistência à compressão e permeabilidade versus tempo de pastas 

de cimento Portland curadas a 230 °C. 

 

Fonte: adaptado de NELSON, 1990. 

 

 

A retrogressão da resistência pode ser evitada reduzindo a razão CaO/SiO2 

das pastas de cimento com a substituição parcial do cimento por materiais a base de 

sílica, que consomem grande quantidade do hidróxido de cálcio (CH) e modificam a 

trajetória das reações, transformando aquelas fases deletérias em fases com boa 

resistência mecânica e baixa permeabilidade (TAYLOR, 1990). 

Em um estudo sobre a influência da razão Ca/Si na resistência à compressão 

de pastas de cimento aditivadas com sílica submetidas a altas temperaturas, 

SASAKI, KOBAYASHI, OKABAYASHI (1988) verificaram que a resistência cresce 

com o aumento da razão CaO/SiO2 até o máximo de 1,0 e depois começa a 

decrescer (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 - Resistência a compressão vs. relação Ca/Si de um cimento submetido à cura em alta 

temperatura. 
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Fonte: adaptado de SASAKI, KOBAYASHI, OKABAYASHI, 1988. 

 

 

EILERS & ROOT (1976) constataram que a retrogressão da resistência de 

pastas de cimento Portland sob altas temperaturas pode ser evitada com a adição 

de 35 a 40% de materiais a base de sílica (Figura 2.11). NELSON (1990) explica que 

essa quantidade de sílica é suficiente para diminuir a razão Ca/Si das pastas de 1,5 

para 1,0, fazendo com que, sob temperatura de cerca de 110 ºC, um mineral 

conhecido como Tobermorita se forme em detrimento da α-C2SH, preservando a 

resistência e a permeabilidade. Com o aumento da temperatura para cerca de 150 

ºC, normalmente a Tobermorita se converte em Xonotlita e uma quantidade menor 

de Gyrolita, gerando pouca alteração na resistência da pasta.  
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Figura 2.11 - Resistência à compressão e permeabilidade versus tempo de cura de pastas de cimento 

Portland aditivadas com sílica flour curadas a 230 °C: (1) 20% de sílica, (2) 35% de sílica e (3) 50% 

de sílica. 

 

Fonte: adaptado de EILERS & ROOT, 1976. 

 

 

 

2.10 RECUPERAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

Quando um poço de petróleo é perfurado e está pronto para entrar em 

produção é necessário algum mecanismo para FAZER COM QUE que o óleo (ou 

gás), contido no fundo do poço, venha até a superfície. Se esse mecanismo for A 

própria energia do poço, ou seja, a extração dos hidrocarbonetos do reservatório se 

dá através apenas de sua energia natural, denomina-se recuperação primária do 

petróleo (THOMAS, 2004).   

A energia contida em um poço é o resultado de todas as situações e 

circunstâncias geológicas pelas quais a jazida passou até se formar completamente. 

Dá-se o nome de mecanismo de produção do reservatório ao conjunto de fatores 

que desencadeiam os efeitos da produção de fluidos. Os reservatórios apresentam 

cinco tipos de mecanismos naturais de produção, conhecidos como: influxo de água, 

gás em solução, expansão de fluido, drenagem gravitacional e capa de gás. Estes 

mecanismos também podem ocorrer de forma combinada (THOMAS, 2004). 

Entretanto, a recuperação do petróleo proporcionada pelos mecanismos 

naturais de produção é, em geral, muito pequena, obtendo-se, em média, apenas 
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10% da reserva estimada. Para esses reservatórios, cujos fatores de recuperação 

são muito baixos e que, por consequência, retêm grandes quantidades de 

hidrocarbonetos após o esgotamento da sua energia natural, são utilizados uma 

série de processos que visam a obtenção de uma recuperação adicional que, de 

uma maneira geral, interferem nas características do reservatório favorecendo a 

explotação do óleo (CURBELO, 2006). 

Quase tão antigos quanto a indústria do petróleo, os métodos de recuperação 

foram desenvolvidos para se obter uma produção maior do que aquela que se 

obteria caso apenas a energia natural do reservatório fosse utilizada. Uma 

nomenclatura específica é empregada para distinguir os diferentes tipos de 

processos utilizados e seu critério é baseado no grau de confiança que estes 

proporcionam. Os processos cujas tecnologias são bem conhecidas e cujo grau de 

confiança na aplicação é bastante elevado, como é o caso da injeção de água e de 

gás, dá-se o nome de métodos convencionais de recuperação (ou recuperação 

secundária), para processos mais complexos e cujas tecnologias ainda não estão 

satisfatoriamente desenvolvidas, dá-se o nome de métodos especiais de 

recuperação (ou recuperação terciária). (CURBELO, 2006) 

Nos últimos anos vem sendo observado um declínio em descoberta de novos 

campos de petróleo de grandes extensões, o que, somado a constante baixa nos 

preços do barril de petróleo, nos leva a concluir que uma das mais prováveis fontes 

para ampliação das reservas está no desenvolvimento e aplicações de tecnologias 

capazes de aumentar o fator de recuperação dos campos já descobertos. Esse 

desenvolvimento se dá principalmente nos métodos especiais de recuperação que 

podem ser colocados em ação quando a produção pelos métodos convencionais 

estiver para se esgotar. Assim, o alvo dos processos especiais de recuperação teria 

uma parcela correspondente a 70% do volume de óleo original provado, que é o 

volume percentual médio restante nos reservatórios após a recuperação 

convencional (CLARK, 2007 apud PINHEIRO, 2010). 

Devido ao grande desenvolvimento ou aperfeiçoamento de muitos métodos 

especiais de recuperação que vêm acontecendo há alguns anos, se fez necessário 

subdividi-los em categorias de acordo com a natureza geral dos processos e o ponto 

principal a ser atacado. Assim, métodos especiais de recuperação são divididos em: 



    78 
REVISÃO DA LITERATURA  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

térmicos, que diminuem a viscosidade do fluido através do seu aquecimento; 

miscíveis, através da injeção de um fluido miscível em óleo, que facilita seu 

deslocamento através da rocha; e químicos, que também é miscível ao óleo, porém 

com interações químicas (THOMAS, 2004).  

 

 

2.11 INJEÇÃO DE VAPOR 

 

A elevada viscosidade dos petróleos pesados faz com que a produção 

primária seja relativamente muito baixa. O método da injeção de água também se 

torna ineficaz como método de recuperação. A maior mobilidade da água faz com 

que ocorram canalizações precoces conectando os poços injetores e produtores, 

gerando um varrido muito baixo e recuperação muito baixa (GUSHIKEN, M. T.; 

SIQUEIRA, J. B., 2011). 

Para diminuir a viscosidade e elevar as vazões é necessário elevar a 

temperatura dos reservatórios e o método mais utilizado para elevar a temperatura 

do reservatório é a injeção de vapor. Neste caso o vapor é injetado somente nos 

reservatórios portadores de óleo, através de completações seletivas. São utilizadas 

duas estratégias de injeção de vapor que são complementares: a injeção cíclica e a 

injeção contínua de vapor. 

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

substancialmente reduzida foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos 

métodos térmicos. Esforços consideráveis têm sido aplicados no desenvolvimento 

de técnicas que envolvem a introdução de calor no reservatório, capazes de 

melhorar a recuperação dos óleos mais pesados e mais viscosos. A Figura 2.12 

ilustra a sensibilidade da viscosidade com a temperatura. O forte decréscimo da 

viscosidade do óleo com a temperatura, especialmente nos óleos mais pesados, 

explica o porquê do sucesso na aplicação dos métodos térmicos de recuperação 

(QUEIROZ, 2006). 
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Figura 2.12 - Comportamento da viscosidade do óleo com o aumento da temperatura. 

 

Fonte: QUEIROZ, 2006. 

 

 

O desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da 

viscosidade do óleo através do seu aquecimento para aumentar a recuperação do 

petróleo. À medida que outros efeitos igualmente benéficos foram aparecendo, os 

processos foram se modificando, resultando nos diversos tipos de métodos que se 

tem atualmente (CURBELO, 2006). 

Dentre os métodos térmicos de recuperação, a injeção de vapor é um dos 

mais utilizados devido ao alto grau de desenvolvimento da técnica que permite 

elevados fatores de recuperação. O método consiste na injeção de vapor 

superaquecido no reservatório formando um banco de vapor que se condensa e 

transfere calor para o óleo, para a água, para a própria rocha e, inclusive, às das 

camadas adjacentes, fazendo com que o óleo apresente uma menor viscosidade, o 

que permitirá um melhor deslocamento dentro dos poros da formação rochosa. Esse 

método apresenta dois modos de operação principais: a injeção cíclica de vapor e a 

injeção contínua de vapor. E também um método ainda em desenvolvimento: a 

drenagem diferencial gravitacional assistida por vapor. (QUEIROZ, 2006) 
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A estimulação por injeção cíclica de vapor envolve três fases: na primeira o 

vapor superaquecido é injetado dentro do próprio poço produtor por um período 

específico de tempo (1 a 6 semanas); em seguida é realizada uma fase conhecida 

como soaking time, onde o poço é fechado por um curto período de tempo, uma a 

duas semanas, e o calor latente do vapor é melhor distribuído no reservatório 

permitindo a redução da viscosidade do fluido e, finalmente, um período onde o poço 

é recolocado em produção durante meses a anos. Esse processo constitui um ciclo. 

Todas as fases do ciclo podem sofrer variação para minimizar os custos do 

processo. O ciclo é repetido um número de vezes até que o limite econômico na 

produção seja alcançado. A Figura 2.13 representa as três fases da injeção cíclica 

de vapor. Os fatores de recuperação típicos dessa técnica são 20% a 35% 

(BARILLAS et al, 2004 e CLARK, 2007). 

 

 

Figura 2.13 - Representação esquemática da operação de recuperação térmica por injeção cíclica de 

vapor. 

 

Fonte: QUEIROZ et al, 2005. 
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A recuperação por injeção contínua de vapor é um processo que utiliza vários 

poços simultaneamente (Figura 2.14). O vapor é injetado em poços com 

espaçamento e localização previamente determinados, denominados de poços 

injetores, os quais permitem transmitir o calor para o óleo reduzindo sua viscosidade 

e fornecendo pressão suficiente para impulsioná-lo em direção aos poços que irão 

produzi-los, denominados de poços produtores. Reservatórios com injeção contínua 

de vapor atingem, em média, fatores de recuperação de 40%, podendo inclusive 

superar esse valor. Em um campo na Indonésia (o maior com injeção contínua de 

vapor do mundo) apresenta um fator de recuperação final de 70% em alguns locais 

(CLARK, 2007).  

 

Figura 2.14 - Representação esquemática da operação de recuperação térmica por injeção contínua 

de vapor. 

 

Fonte: apud PINHEIRO, 2010. 

 

Um método térmico de recuperação relativamente novo que vêm sendo 

utilizado nos últimos anos é o de Drenagem de óleo por diferencial gravitacional 

assistida com vapor (SAGD, sigla em inglês). Nesse método dois poços com trechos 

horizontais são perfurados paralelamente com um poço diretamente acima do outro 

mantendo uma separação vertical constante de cinco metros ou mais, dependendo 

da viscosidade do óleo (Figura 2.15). As seções horizontais são geralmente de 500 

a 1.500 m de comprimento, e são completadas com liners rasgados para reduzir a 

produção de areia e aumentar a produtividade de óleo. O vapor é injetado no poço 
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superior aquecendo o óleo e fazendo que sua viscosidade diminua e, por gravidade, 

seja conduzido até o poço mais abaixo onde é produzido (CLARK, 2007). 

 A produção de um par de poços SAGD está prevista para durar de 7 a 12 

anos, com uma produção relativamente constante ao longo desse tempo. Os poços 

SAGD podem produzir de 500 até vários milhares de barris por dia. Fatores de 

recuperação de 50% a 70% são previstos teoricamente para essa técnica, não 

podendo ser afirmados por ainda não se ter poços SAGD suficientemente maduros 

para determinar seu fator de recuperação final (ALBOUDWAREJ et al, 2006). Até 

2004 essa técnica ainda não tinha sido utilizada no Brasil, segundo BARILLAS et al 

(2004). 

 

Figura 2.15 - Representação esquemática da operação de recuperação térmica por drenagem de 

óleo por diferencial gravitacional assistida com vapor. 

 

 

 

Fonte: adaptado de ALBOUDWAREJ, 2006. 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 A metodologia utilizada para realização desta pesquisa se baseou nos testes 

de influência de um aditivo alternativo, rico em elemento silício, em pastas 

destinadas à cimentação de poços de petróleo, mais especificamente à pastas 

submetidas à cimentação de poços sujeitos à injeção de vapor, as quais necessitam 

de condições específicas que irão conferir propriedades químicas e mecânicas 

capazes de suportar as adversidades sofridas devido a variações de temperatura e 

pressão. 

 O fluxograma apresentado na Figura 3.1 resume todo o planejamento 

experimental realizado neste trabalho, fornecendo uma visão geral das etapas para 

obtenção dos materiais, caracterizações e testes com as pastas formuladas. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma geral do planejamento experimental. 
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Para efeito comparativo, diferentes pastas de cimento foram formuladas, com 

intuito de avaliar o potencial do material alternativo frente às variações das 

propriedades do cimento quando sujeitos às mesmas condições de preparo e 

realização de testes, simulando as condições de poços de interesse. Para as 

formulações das pastas, foram levadas em consideração uma pasta sem aditivo e 

pasta com aditivo comercialmente utilizado. Desta forma, três principais sistemas 

foram avaliados: 

 

1º: Pasta Padrão – Sistema água + cimento 

2º: Pasta Referência – Sistema água + cimento + sílica flour (comercialmente 

utilizada) 

3º: Pasta Teste – Sistema água + cimento + material alternativo 

 Para o 2º sistema, a pasta formulada apresentava 40 % de sílica flour, cuja 

concentração é a mais utilizada nos sistemas de pasta para cimentação de poços. 

No 3º sistema, as pastas foram formuladas variando as concentrações dos aditivos. 

As nomenclaturas das pastas seguiram a seguinte sequência: 

1ª letra – P (pasta), comum para todos os sistemas 

2ª letra – Característica para o tipo de sistema (P – padrão / R – referência / T – 

teste) 

Numeral – Referente à concentração do aditivo rico em sílica utilizado em relação à 

massa do cimento (20 – 20 % / 30 – 30 % / 40 – 40 %), exceto para pasta do 

sistema padrão. 

 

 Estas nomenclaturas podem ser melhor compreendidas através da Tabela 

3.1: 
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Tabela 3.1 – Nomenclatura das pastas utilizadas nos testes. 

SIGLA SISTEMA ADITIVO 
CONCENTRAÇÃO 

ADITIVO 

PP Pasta Padrão - - 

PR40 
Pasta 

Referência 
Sílica Flour 40 % 

PT20 Pasta Teste Material Teste 20 % 

PT30 Pasta Teste Material Teste 30 % 

 

 

 Para a formulação das pastas teste, foram levadas em consideração as 

propriedades reológica destes sistemas, tendo em vista que o aumento da 

concentração do material alternativo ocasionava um aumento de viscosidade 

bastante significativo, necessitando serem aditivadas com dispersante. As 

concentrações do material alternativo foram limitadas, então, a concentrações 

“ótimas” de 20 e 30 %, apresentando, estes sistemas, viscosidade ideal para mistura 

e consequentemente bombeio das pastas. Optou-se por não realizar os testes com 

uma porcentagem de 40 % de material alternativo para não onerar o custo da pasta 

alta concentração do aditivo dispersante. 

 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 Para as formulações das pastas de cimento, identificadas na Tabela 3.1, 

foram utilizados os seguintes constituintes: 
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 Cimento Portland Especial: fornecido pela CIMESA – Cimento Sergipe S.A., 

localizada em Laranjeiras – Sergipe. Este cimento Portland especial é um 

cimento classe A modificado industrialmente, que possui propriedades 

equivalentes as do cimento Portland classe G. Suas propriedades físico-

químicas são avaliadas periodicamente pela empresa e comparadas com os 

padrões do cimento Portland G. As Tabelas 3.2 e 3.3 mostram algumas 

destas propriedades avaliadas. 

 

Tabela 3.2 - Ensaios químicos e especificação para cimento Portland especial. 

ENSAIOS QUÍMICOS 

                

ENSAIO UNIDADE RESULTADOS ESPECIFICAÇÃO 

    

    

 

NBR 9831:2006 

                

Perda ao Fogo - PF 

   

% 0,95 Máx. 2,00 

Óxido de Magnésio - MgO 

   

% 2,26 Máx. 6,00 

Trióxido de Enxofre - SO3 

   

% 2,98 Máx. 3,00 

Resíduo Insolúvel - RI 

   

% 0,70 Máx. 0,75 

Óxido de Cálcio Livre - CaO(Livre) 

  

% 1,16 Máx. 1,6 

Equivalente Alcalino em Na2O  -  (0,658 x K2O% + 

Na2O%) % 
0,74 Máx. 0,85 

C3S 

    

% 57,4 50 - 60 

C3A 

    

% 4,4 Máx. 7,00 

2*C3A+C4AF 

    

% 21,0 Máx. 24,00 

Fonte: CIMESA, 2014 
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Tabela 3.3 - Ensaios físicos de e especificações para cimento Portland especial. 

ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS 

          
RESULTADOS 

  

ENSAIO ESPECIFICAÇÃO  

  

   

  
SI 

Sistema 

Inglês NBR 9831:2006 

Água Livre         4,48% máx. 5,90 % 

Resistência à compressão 

Cura a 

38°C   

8,20 

MPa 1189 psi 

Min. 2,1 MPa 

(300psi) 

Cura a 

60°C   

14,50 

MPa 2103 psi 

Min. 10,3 MPa 

(1500psi) 

Tempo de Espessamento 98 min 90 a 120 min 

Consistência no período de 15 min a 30 

min de ensaio 14 
Máx. 30 Uc 

Tempo de Bombeabilidade 50 Uc 80 min - 

Propriedades Reológicas 

Gel Inicial 

(GI) a 27°C 9,20 Pa 

19 

lbf/100ft2 

Máx. 12 Pa (25 

lbf/100ft2) 

Gel Final 

(GF) a 27°C 

10,20 

Pa 

21 

lbf/100ft2 

Máx. 16,8 Pa (35 

lbf/100ft2) 

Gel Inicial 

(GI) a 52°C 7,20 Pa 

15 

lbf/100ft2 

Máx. 12 Pa (25 

lbf/100ft2) 

Gel Final 

(GF) a 52°C 9,20 Pa 

19 

lbf/100ft2 

Máx. 16,8 Pa (35 

lbf/100ft2) 

Viscosidade 

Plástica 

(VP) a 27°C 28,50 cP 

Máx. 55 cP 

Viscosidade 

Plástica 

(VP) a 52°C 19,50 cP 

Máx. 55 cP 

Limite de 

Escoament

o (LE) à 17,7Pa 

37,0 

lbf/100ft

2 

14,4 Pa a 33,5 Pa 

(30 lbf/100ft2 a 70 

lbf/100ft2) 
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temperatura 

de 27°C 

(80F) 

Limite de 

Escoament

o (LE) à 

temperatura 

de 52°C 

(125F) 

18,20 

Pa 

38,0 

lbf/100ft

2 

14,4 Pa a 38,3 Pa 

(30 lbf/100ft2 a 80 

lbf/100ft2) 

Fonte: CIMESA, 2014 

 

 

 Sílica Flour: é um material com alto teor de silício e comercialmente utilizado 

como aditivo para cimento com intuito de conferir melhores propriedades 

mecânicas ao mesmo. Estas propriedades são exigidas para evitar a 

retrogressão do cimento, ou seja, aumento de sua permeabilidade e 

consequente redução da resistência mecânica. Tendo a sílica flour como 

sendo um material que apresenta bons comportamentos para aplicação em 

pastas de cimento destinadas a poços com altas temperaturas e pressões, 

ela foi escolhida como material de referência para efeito de comparação com 

sistema padrão e sistema com material alternativo, cuja finalidade é utiliza-lo 

como substituinte desta sílica. A caracterização da sílica flour será 

apresentada no capítulo de resultados e discussões. 

 

 Material alternaivo: O material utilizado neste trabalho como fonte alternativa 

de silício é a cinza oriunda da queima da casca do arroz fornecida por 

agricultores rurais da região do seridó do Rio Grande do Norte, mais 

precisamente na região do município de Caicó. A quantidade fornecida foi 

suficiente para as concentrações utilizadas nas formulações das pastas. 

Inicialmente, a casca do arroz foi moída em um moinho de facas da marca 

SOLAB e modelo SL - 31, da Universidade Federal da Paraíba, para redução 

da granulometria, o que facilita a difusão de queima da matéria orgânica 
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presente na mesma. Para queima foi confeccionada uma bandeja em aço 

inoxidável de forma a garantir o adequado espalhamento do material sobre 

esta, favorecendo a distribuição de toda a casca e aumentando seu contato 

com o ambiente do forno. Foi utilizado um forno da marca Elektro Therm, 

modelo Linn, sob condição de aumento de temperatura a uma taxa de 

10°C/min da temperatura ambiente até 650 °C (taxa de aquecimento e 

temperatura escolhidos baseados em estudos de variação destes 

parâmetros) permanecendo nesta temperatura por um período de 4 horas, 

suficiente para remoção de toda a matéria orgânica presente. Ainda como 

forma de redução da granulometria, com intuito de aumento da reatividade, a 

cinza obtida a partir da queima foi seca em estufa sob temperatura de 100 °C 

para remoção da umidade e posteriormente passada por processo de 

moagem a seco, durante 2 horas, em um moinho planetário do laboratório de 

Materiais da UFRN. 

 

O procedimento para obtenção da cinza da casca do arroz pode ser melhor 

compreendido através do fluxograma a seguir: 
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Figura 3.2 – Fluxograma da obtenção da cinca da casca de arroz. 

 

 

 

 Água Potável: Para a mistura dos aditivos e consequente mistura da pasta 

de cimento de todos os sistemas, foi utilizada água proveniente da rede de 

distribuição. 

 

 

3.2 FORMULAÇÕES DAS PASTAS DE CIMENTO 

  

 Os cálculos realizados para elaboração das formulações das pastas de 

cimento a serem utilizadas nos testes deste trabalho foram efetuados de acordo com 

a Norma API RP 10B utilizada como referência pela empresa PETROBRAS. Foi 

estipulado o peso (densidade) da pasta e em seguida foram estipuladas as 

concentrações dos aditivos a serem acrescentados em cada formulação. A partir 

Obtenção do Resíduo

• Fornecimento da casca de arroz (Produção Rural de Caicó / RN)

Moagem da Casca do Arroz

• Moagem da casca de arroz (forrageira)

Queima da Casca de Arroz

• Queima a 650 °C - Remoção da Matéria Orgânica 

• Taxa de Aquecimento = 10 °C/min

• Tempo de Queima = 4 horas

Obtenção da Sílica

• Material resultante da queima da casca do arroz (> 90 % Si)

2ª Moagem

•Redução da granulometria da cinza da casca do arroz (moinho 
planetário)
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daí, foram retirados o rendimento, fator água-cimento (FAC) e o fator água de 

mistura (FAM) e descriminadas as quantidades de cada produto a ser utilizado. 

 Para efeito de cálculos, as densidades absolutas dos materiais a serem 

utilizados deveriam ser conhecidas e estes valores estão descritos na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Valores de densidade e volume específico dos materiais utilizados para a realização dos 

cálculos. 

Material 
Denominação 

Comercial 

Massa 

Específica 

(g/cm³) 

Massa 

Específica 

(lb/gal) 

Volume 

Específico 

(gal/lb) 

Cimento Poty Especial 3,14 26,20 0,0382 

Água Água 0,9969 8, 319 0,1202 

Sílica 

Comercial 
Sílica Flour 2,6451 22,0750 0,0453 

Sílica 

Alternativa 

Cinza da 

Casca de 

Arroz 

2,2829 19,0517 0,0524 

Dispersante Glenium 51P 1,1747 9,8039 0.1020 

  

 

 O volume de cada sistema necessário para realização dos ensaios de 

laboratório é de 600 cm³, o qual foi levado em consideração para os cálculos das 

quantidades dos constituintes de cada formulação, obedecendo a norma da API, já 

citada. 

 Para pesagem dos líquidos e sólidos que constituíam as pastas, foi utilizada 

uma balança digital da marca TECNAL, modelo Mark 3100, com precisão de 0,01 g. 

 

 As composições das pastas foram determinadas de acordo com a 

metodologia de cálculo de pastas para ensaios de laboratório, utilizando a planilha 
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de cálculo específica para esta finalidade, em que as quantidades de materiais são 

calculadas para que a pasta atinja um peso específico pré-estabelecido. Verifica-se 

que esta metodologia gera sistema de pastas com grande variação do fator 

água/cimento das misturas, necessário para atingir o peso de 15,6 lb/gal (1,87 

g/cm³) estabelecido para cimentação primária, dependendo das proporções dos 

materiais empregados. A Tabela 3.3 mostra a formulação das pastas para este 

trabalho. 

 

Tabela 3.5 – Composição das pastas. 

Pasta 

Cimento 

Portaland 

Especial 

(g) 

Concentração 

Aditivo - 

BWOC (%) 

Cinza da 

Casca de 

Arroz (g) 

Sílica 

Flour 

(g) 

Água 

(g) 

Dispersante 

(g) 

PP 

PR40 

PT20 

PT30 

767,27 

561,95 

658,00 

614,29 

- 

40 

20 

30 

- 

- 

131,6 

184,29 

- 

224,78 

- 

- 

354,28 

334,82 

327,45 

316,97 

- 

- 

4,5 

6 

 

 

 Pode ser notado que o percentual de aditivo mineral é calculado em relação à 

massa do cimento, conhecido como BWOC (by weight of cement) e não dado como 

teor de substituição do material cimentício como é comumente realizado nos estudos 

sobre aditivos minerais aplicados à construção civil (ANJOS, 2002; BALTHAR et al, 

2005; GONÇALVES et al, 2006). 

Como pode ser observado, as pastas contendo cinza da casca de arroz 

necessitaram ser aditivadas com a utilização de dispersante para garantir uma 

melhor homogeneização (0,07 gpc para PT20 e 0,1 gpc para PT30), uma vez que a 

adição da cinza aumentava consideravelmente a absorção de água, fazendo com 

que todo o sistema tivesse sua viscosidade elevada, prejudicando a sua mistura e 

podendo refletir na bombeabilidade da pasta de cimento quando submetida à injeção 

em um poço. 
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3.3 MISTURA DAS PASTAS FORMULADAS 

  

 Para a obtenção das formulações das pastas foi utilizado um misturador da 

marca Chandler, modelo 80 - 60, no qual, inicialmente, são misturados os aditivos 

líquidos à agua potável, obtendo-se a água de mistura. Em sequência é adicionado 

o cimento, no caso da pasta padrão, e para as formulações com aditivo rico em 

silício (sílica flour e cinza da casca do arroz) o cimento adicionado é previamente 

misturado com a fonte de sílica por via seca, pela utilização de um misturador 

através de funil de colo curto pela abertura central da tampa da jarra. Esta adição do 

cimento mais o aditivo rico em sílica é realizada a uma taxa uniforme, numa 

velocidade de 4000 rotações por minuto (rpm) ± 200 rpm, durante 15 segundos. 

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

uma velocidade de 12000 rpm ± 500 rpm. O tempo de adição foi controlado pelo 

temporizador do misturador (NBR9826, 1993).  

 

 

3.4 CURA DAS PASTAS 

 

A pega do cimento é relativa à hidratação da pasta, de modo que esta 

obtenha resistência mecânica suficiente para uma determinada aplicação. O controle 

da cura para que se tenha a pega desejada promove uma dificuldade de perda 

precoce de umidade das pastas e é alcançado através da manutenção da 

temperatura durante um período pré-determinado. Estas diferentes condições de 

cura promovem pastas com resistências específicas para cada situação e com este 

intuito, foram avaliadas as pastas seguindo os seguintes procedimentos de cura: 

1 – Cura úmida em água a temperatura simulada para um poço a 500 metros 

de profundidade da Bacia Potiguar (45,55 °C) e pressão atmosférica por 28 dias, 

período necessário estabelecido como suficiente para que ocorram as reações de 

hidratação. 

Para a cura em temperatura ambiente e pressão atmosférica, o procedimento 

foi realizado em um banho termostático da marca Nova Ética, modelo 500 / 3DE, 
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com água, que possui sistema de circulação realizado por um agitador (NBR9825, 

1993). 

Após 28 dias de imersão, os moldes foram removidos do banho e as pastas 

desmoldadas para serem submetidas ao segundo procedimento de cura. 

 

2 – Após os 28 dias de cura descritos no “procedimento de cura 1”, as pastas 

foram curadas submersas em água à temperatura de 280 °C e pressurizadas a 2000 

PSI utilizando óleo mineral durante três dias em uma câmara de cura pressurizada 

da marca Chandler, modelo 1910. 

Este segundo procedimento simula as condições de poços com alta 

temperatura e pressão e consequentemente o comportamento das pastas quando 

submetidas a estas condições. 

 

 

3.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

 Para confecção dos corpos-de-prova para ensaio de resistência à 

compressão, as pastas de cada formulação foram vertidas em moldes plásticos de 

geometria cúbica com 50 milímetros de aresta. Para cada pasta são necessários 

três ensaios para se obter a média das resistências, logo, foram confeccionados três 

corpos-de-prova para cada pasta. Estes corpos-de-prova foram levados à cura 

segundo os dois procedimentos citados no item anterior.  

 Os corpos-de-prova submetidos à câmara de cura foram submetidos aos 

testes de resistência à compressão, após os três dias sob condições de alta pressão 

e alta temperatura, com intuito de avaliar efeitos da retrogressão. 
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3.6 ANÁLISES E CARACTERIZAÇÃO DA MICROESTRUTURA DOS ADITIVOS E 

DAS PASTAS FORMULADAS  

 

 

3.6.1 Análise de Fluorescência de Raio-X (FRX) 

 

 A composição química dos compostos pode ser determinada, bem como 

quantificada, a partir da técnica de fluorescência de raios-x. Neste trabalho, esta 

técnica foi utilizada para determinação e quantificação da composição química da 

sílica flour e da cinza da casca do arroz, para avaliar a porcentagem de sílica 

presente nos dois materiais. Para a realização das análises, foi utilizado um 

equipamento de fluorescência de raios-x por energia dispersiva (EDX) marca 

Shimadzu, modelo EDX-820 do laboratório de catálise e refino (LCR) localizado no 

Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Águas e Resíduos (NUPPRAR) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os espectros de fluorescência de 

raios-x foram obtidos utilizando cerca de 300 miligramas de cada material na forma 

de pó fino depositado em um porta amostra formado por um filme plástico de 

polietileno, que apresenta baixa absorção de raios-x na faixa de energia de 

interesse.  

 

 

3.6.2 Área Superficial 

 

 As áreas superficiais dos materiais utilizados como aditivos foram 

determinadas por meio de adsorção de N2 a 77K usando o método BET em um 

equipamento da Quantachrome modelo NOVA-2000. Antes de cada análise, cerca 

de 0,5 g de amostra, previamente calcinada, foi pré-tratada a 200 oC sob vácuo por 3 

horas. Esse tratamento visa remover a umidade da superfície do sólido. As 

isotermas de adsorção de N2 para as amostras foram obtidas na faixa de P/Po entre 

0,1 e 0,9, obtendo as áreas superficiais.  
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3.6.3 Granulometria a Laser 

 

 As distribuições de tamanhos de partícula foram realizadas para amostra de 

cimento, de sílica flour e da cinza da casca de arroz, materiais utilizados nas 

formulações das pastas. A análise foi realizada em um granulômetro a laser da 

marca CILAS, modelo 920L, em meio líquido (H2O), onde foram obtidos gráficos de 

distribuição de tamanho de partículas e curvas de valores cumulativos. Esta análise 

é importante, pois a granulometria do aditivo irá interferir diretamente no 

preenchimento dos poros do cimento e na comatação dos vazios, melhorando as 

propriedades de resistência mecânica. 

 

 

3.6.4 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 A determinação das fases presentes tanto na sílica flour quanto na cinza da 

casca do arroz foram determinadas como forma de caracterizar estes materiais em 

relação às suas cristalinidades, indicando se os mesmos apresentam características 

para serem considerados cristalinos ou amorfos.  Também foram analisadas as 

fases formadas em cada formulação das pastas de cimento referentes às suas 

hidratações através da técnica de difração de raios-x em um equipamento da marca 

Shimadzu, modelo XRD-7000, utilizando uma fonte de radiação de CuK com 

voltagem de 30kV, corrente de 30 mA . Os dados foram coletados na velocidade do 

goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de contagem de 1,0 segundo por 

passo em temperatura ambiente e coletados de 10 a 90 ° 2θ para as pastas de 

cimento e 10 a 80 ° 2θ para a sílica flour e cinza da casca de arroz, utilizando o spin 

cm 120 rpm para diminuir erros causados pela orientação preferencial dos cristais. A 

interpretação qualitativa do espectro foi efetuada por comparação com dados 

fornecidos pelas fichas de referência JCPDS  (Joint Commitee on Powder Diffraction 

Standards) contidas na base de dados do ICDD-2002 (International Center for 

Diffraction Data), versão 2003, permitindo, assim, a correta identificação das fases 

cristalinas formadas. 
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A quantificação das fases cristalinas foram estimadas através do método de 

Rietveld, com o auxílio do programa Maud, versão 2.33. No refinamento, a qualidade 

do ajuste do difratograma calculado em relação ao experimental, é medida por 

parâmetros estatísticos Rw e Sig, que devem ser abaixo de 20 e 2, respectivamente. 

 

 

3.6.5 Análise Termogravimétrica (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

 A análise termogravimétrica (TG) é uma análise térmica que avalia a perda ou 

o ganho de massa de um composto quando este é submetido a uma variação 

controlada de temperatura. Esta técnica foi utilizada para determinar a estabilidade 

térmica dos aditivos utilizados (sílica flour e cinza da casca do arroz), bem como 

forma extra de confirmar indícios de reação pozolânica nos sistemas com estes 

aditivos, através da análise qualitativa e quantitativa da perda de massa referente 

aos compostos hidratados, em determinadas faixas de temperatura. Estes 

resultados, bem como a metodologia de análise, serão melhor discutidos no capítulo 

de resultados e discussão. 

 Para a realização dos ensaios termogravimétricos foi utilizada uma 

microbalança da marca TA Instruments, modelo SDT Q600 sob taxa de aquecimento 

de 10 °C/min, numa faixa de temperatura ambiente até 900 °C – para os aditivos 

minerais – e 650 °C para as pastas de cimento, utilizando atmosfera dinâmica de 

nitrogênio a uma vazão de 100 mL/min. Para as análises, foram utilizados cadinhos 

de platina de 70 microlitros e massa de amostra de aproximadamente 15 miligramas. 

 

 

3.6.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A caracterização morfológica dos materiais foi feita por microscopia eletrônica 

de varredura. Os exames microscópicos das amostras foram realizados em um 

microscópio eletrônico de varredura da marca Shimadzu, modelo SSX550. O 
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procedimento de preparação dos materiais para a análise consistiu na deposição de 

uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de carbono fixada no porta amostra e 

todas as amostras foram revestidas por uma fina camada de ouro para facilitar a 

condução dos elétrons. As amostras das pastas de cimento curadas em alta 

temperatura foram, ainda, analisadas quanto às suas composições químicas, 

através de espectroscopia por energia dispersiva (EDS). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

___________________________________________________________________ 

 



    101 
RESULTADOS E DISCUSSÃO   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Inicialmente, serão discutidos os resultados de caracterização dos aditivos 

minerais, avaliando suas potencialidades para aplicação em pastas de cimento para 

conferir melhores propriedades químicas e físicas. Em sequência, serão 

demonstrados os resultados obtidos nas caracterizações das pastas testadas 

realizando análise comparativa entre a pasta padrão e de referência quando 

submetidas às condições hidrotermais simulando condições de poços sujeitos à alta 

temperatura e alta pressão. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE SÍLICA 

 

 Como forma comparativa, foram realizadas as caracterizações das fontes de 

sílica para avaliar quais características a cinza da casca de arroz apresentava que 

pudessem ser semelhantes ao material comercialmente utilizado, já como indicativo 

do potencial do material alternativo. 

 

  

4.1.1 Sílica Flour 

 

 Por ter sito utilizada como referência, a sílica flour passou por análises de 

caracterização com a finalidade de identificar quais são as suas características que 

a fazem um aditivo mineral de interesse para a indústria de cimentos. 
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4.1.1.1 Composição química e propriedades físicas 

 

 A norma NBR 12653 (ABNT, 2012) limita que os aditivos minerais, para 

serem considerados pozolânicos, tenham um teor de Al2O3+SiO2+Fe2O3 de, pelo 

menos, 70% e de SO3 abaixo de 4%. A composição química da sílica flour é 

apresentada na Tabela 4.1, juntamente com os dados de suas propriedades físicas 

(densidade e área específica).  

 

Tabela 4.1 – Composição química e propriedades físicas da sílica flour 

Compostos Teor (%) 

SiO2 

Al2O3 

CaO 

SO3 

Fe2O3 

Cs2O 

Cr2O3 

MnO 

93,364 

2,410 

2,248 

1,631 

0,227 

0,071 

0,029 

0,020 

Propriedades Físicas 

Massa específica 

(g/cm³) 

Área específica 

(m²/g) 

2,65 

 

36,45 

 

 

Os resultados obtidos informam a possibilidade de aplicação do material em 

pastas de cimento a partir dos limites exigidos pela norma NBR 12653 (ABNT, 2012) 

para uso como material pozolânico, o que garante a potencialidade do mesmo em 

reagir com as fases de hidratação do cimento. Como pode ser observado, o teor de 

Al2O3+SiO2+Fe2O3 chega a ser superior a 96% (>70%) enquanto que o teor de SO3 é 

de 1,631 (< 4%). A área específica da sílica flour tem valor de 36,45 m²/g. A área 

específica é um dos fatores de qualidade de um aditivo mineral, por ser uma 
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propriedade que auxilia na qualidade do mesmo, controlando a eficiência da reação 

pozolânica. 

 

 

4.1.1.2 Difração de raios-X 

 

 O difratograma de raios-X da amostra de sílica flour nos apresenta o alto grau 

de cristalinidade deste aditivo mineral (Figura 4.1), representando picos referentes a 

uma única fase, quartzo (SiO2). Esta alta cristalinidade não é promissora para a 

reatividade com produtos de hidratação do cimento a baixas temperaturas, uma vez 

que quanto maior o grau de amorficidade de um material, maior a possibilidade 

deste se combinar com o hidróxido de cálcio (C – H) para formar silicatos de cálcio 

hidratado (C – S – H), segundo SANTOS (1992). Entretanto, este arranjo pode ser 

reorganizado, tendendo a formar novas fases, quando sujeito à elevadas 

temperaturas. O surgimento de novas fases pode implicar numa melhoria no 

combate à retrogressão das pastas. 

 

Figura 4.1 – Difratograma de raios-X da sílica flour 
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Tabela 4.2 – Carta de identificação das fases para amostra de sílica flour 

ICDD Fase / Fórmula Química 

79-1275 Quartzo – SiO2 

 

 

 A cristalinidade da sílica flour pôde ser comprovada através de análise do 

grau cristalinidade calculado através do software XRD7000, associado ao 

equipamento da Shimadzu, apontando um valor de predominância da fase quartzo 

em 98,28 %, como demonstra a Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – Grau da cristalinidade da sílica flour 

 

 

 

4.1.1.3 Termogravimetria e termogravimetria derivada (TG/DTG) 

 

 A análise termogravimétrica foi realizada na amostra de sílica flour com intuito 

de avaliar sua estabilidade térmica, analisando a possível presença de compostos 
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que pudessem ser degradados quando este material fosse submetido à alta 

temperatura. A curva termogravimétrica está apresentada na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Curva termogravimétrica e derivada da sílica flour. 

 

 

 

 Conforme esperado, a sílica flour apresenta boa estabilidade térmica quando 

submetida ao ensaio da temperatura ambiente até 650 °C, registrando quase 

nenhuma perda de massa total nesta faixa de temperatura o que garante sua 

aplicação nas pastas de cimento sem que haja risco de decomposição de parte de 

seus compostos de formação. A termogravimetria derivada confirma que não há 

eventos de perda de massa para a faixa de temperatura discutida. 

 

 

4.1.1.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 A Figura 4.4 apresenta a morfologia da sílica flour. Nota-se que não há uma 

presença significativa de poros o que pode justificar uma área específica 

relativamente baixa quando comparada a outros materiais minerais utilizados como 

aditivos para reação química, além de apresentar uma morfologia sem a presença 
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de aglomerados. A baixa variação observada nos tamanhos dos grãos pode ser 

melhor compreendida através da análise granulométrica. 

Figura 4.4 – Microscopia eletrônica de varredura da sílica flour 

 

 

 

4.1.1.5 Análise granulométrica 

 

 A Figura 4.5 apresenta o resultado da análise granulométrica da sílica flour. 

Conforme os dados obtidos, o aditivo tem diâmetro médio de 30,16 µm e apresenta 

90 % de suas partículas com diâmetro inferior a 59,30 µm. Estes resultados podem 

justificar que apesar da sílica flour apresentar inércia química, devido a sua alta 

cristalinidade, apresenta condições favoráveis para interagir com o cimento, 

preenchendo os espaços vazios formados durante a hidratação devido ao efeito 

filler. 
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Figura 4.5 – Análise granulométrica da sílica flour 

 

 

 

4.1.2 Cinza da Casca de Arroz 

 

 A caracterização da cinza da casca de arroz é importante para avaliar a sua 

aplicabilidade como material pozolânico. Para comprovação do potencial do 

material, foram realizadas as técnicas de fluorescência de raios-X, para avaliação da 

composição química, difração de raios-X, para determinação de amorficidade da 

cinza, termogravimetria para avaliar a eficiência da queima da casca do arroz para 

obtenção da cinza, microscopia eletrônica de varredura, para visualizar a morfologia 

da amostra e análise de sua granulometria. 
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4.1.2.1 Composição química e propriedades físicas 

 

 A análise química da cinza da casca do arroz é fundamental para analisar a 

eficiência da queima da casca do arroz, comprovando que os parâmetros, como 

temperatura e tempo de queima, foram satisfatórios para a obtenção do material 

desejado. A Tabela 4.3 traz os resultados da análise de fluorescência de raios-X 

para a cinza.  

 

Tabela 4.3 – Composição química da cinza da casca de arroz. 

Compostos Teor (%) 

SiO2 

K2O 

P2O5 

CaO 

SO3 

MnO 

Fe2O3 

Cr2O3 

ZnO 

CuO 

NiO 

91,278 

5,945 

0,920 

0,829 

0,357 

0,277 

0,251 

0,110 

0,016 

0,010 

0,007 

Propriedades Físicas 

Massa específica (g/cm³) 
 

Área específica (m²/g) 

2,28 
 

159,9879 

 

 

O teor elevado de Si revela que os parâmetros utilizados para a queima foram 

ideais, a ponto de conseguir queimar toda a matéria orgânica presente e obter uma 

sílica de qualidade. Ainda dentro da comparação com a norma NBR 12653, a cinza 

se enquadra como material potencial para reações pozolânicas, cujo teor 
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Al2O3+SiO2+Fe2O3 chega a ser superior a 91% (> 70%) enquanto que o teor de SO3 

é de 0,357 (< 4%). 

O Si em percentual acima de 91% é promissor, uma vez que este elemento 

tende a reagir com outros elementos durante a hidratação do cimento, promovendo 

a formação de novas fases. Estes dados de análise de composição química 

garantem a potencialidade do aditivo mineral para ser aplicado na formulação de 

pastas de cimento, conferindo melhores propriedades químicas e mecânicas das 

mesmas. 

A cinza da casca de arroz apresenta uma área específica relativamente alta 

em relação à própria sílica flour. A área próxima a 160 m²/g indica uma área 

disponível para reação significativamente alta, gerando uma possível eficiência de 

reação durante a hidratação do cimento, tornando o material ainda mais promissor. 

 

 

4.1.2.2 Difração de raios-X (DRX) 

 

 Na Figura 4.6 pode ser observado o difratograma de raios-X para a amostra 

da cinza da casca de arroz moída. Conforme apresentado, o material apresenta 

baixa, ou quase nenhuma, cristalinidade, sendo praticamente totalmente amorfo. 

Para alguns pesquisadores (RÊGO et al, 2002; LEITE e DAL MOLIN, 2002; 

PRUDÊNCIO JUNIOR, et al, 2003) a pozolanicidade de um material está 

relacionada com sua composição e estrutura química, sendo de fundamental 

importância sua amorficidade para que ocorra a reação com o hidróxido de cálcio. O 

fato da cinza da casca de arroz ter sido moída viabiliza ainda mais a sua 

amorficidade, consequentemente sua potencialidade em reagir com outros produtos 

de hidratação. Para MEHTA e MONTEIRO (1994) a queima não controlada da casca 

do arroz acarreta na produção de minerais de sílica não reativos, tais como a 

cristobalita e a tridimita, que devem ser moídas a tamanhos de partículas muito 

finas, de modo a desenvolver atividade pozolânica. No trabalho, a queima 

controlada, tanto em relação à temperatura ideal como em relação ao tempo, 
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demonstrou bom resultado. Seria interessante realizar a queima da casca de arroz 

em diferentes temperaturas de forma a avaliar a influência, também, da 

cristalinidade do aditivo na formação de novas fases de hidratação em altas 

temperaturas, identificando se o grau de amorficidade é, de fato, benéfico para 

produtos desejáveis de hidratação. 

 

Figura 4.6 – Difratograma de raios-X da cinca da casca de arroz 

 

 

 

 Como comprovação da amorficidade da amostra, foi medido o grau de 

cristalinidade da cinza da casca de arroz, o qual indicou um índice de 17,23 %, 

consideravelmente baixo (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 - Grau de cristalinidade da cinza da casca de arroz 

 

 

 

4.1.2.3 Termogravimetria e termogravimetria derivada (TG/DTG) 

 

 A análise de termogravimetria foi realizada antes e após à queima da casca 

de arroz. A Figura 4.8 apresenta o resultado da análise para a casca do arroz, 

enquanto que a Figura 4.9 apresenta a análise térmica do material após a queima, 

ou seja, a análise da cinza da casca de arroz utilizada na preparação das pastas. 
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Figura 4.8 – Curva termogravimétrica e derivada da casca do arroz. 

 

 

Figura 4.9 – Curva termogravimétrica e derivada da cinza da casca do arroz.  
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 Ao serem analisados os resultados de termogravimetria da casca do arroz e 

da sua cinza, podemos garantir que a matéria orgânica presente na casca de arroz, 

cerca de 49 %, foi totalmente decomposta na faixa que compreende 200 – 500 °C 

(Figura 4.8), quando o material foi submetido ao aquecimento. Estas perdas 

representam a decomposição da hemicelulose, celulose e lignina. A hemicelulose e 

a celulose se decompõem em cerca de 225 – 375 °C, enquanto que a lignina, por 

ser mais estável, se decompõe acima de 450 °C (SANTOS et al 2006;  PINHEIRO et 

al 2005 – apud ANJOS, 2009). Além disto, toda umidade presente no material 

também foi removida assim como água que possivelmente estava adsorvida na 

superfície da casca do arroz. A garantia de que estes compostos foram removidos 

da cinza está apresentada na Figura 4.9, a qual apresenta uma curva 

termogravimétrica praticamente constante, sem perda significativa de massa desde 

a temperatura ambiente até 900 °C, confirmada por sua derivada, também 

constante. A queima, portanto, garantiu que o produto da queima resultasse em um 

material isento de matéria orgânica e outros compostos “contaminantes”, 

apresentando praticamente um material rico em silício, conforme verificado na 

análise química, através da fluorescência de raios-X e estável termicamente. 

 

 

4.1.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A Figura 4.10 apresenta a morfologia da cinza da casca de arroz moída. Pode 

ser notada a presença de variação de granulometria, com presença de aglomerados 

de partículas finas, embora apresente uma distribuição contínua de tamanho de 

partículas, conforme poderá ser discutido nos resultados de análise granulométrica. 

Estes resultados demonstram as diferenças estruturais entre a cinza da casca de 

arroz e a sílica flour. 

 

 

 



    114 
RESULTADOS E DISCUSSÃO   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rodrigo César Santiago – PPGCEM - 2014 

Figura 4.10 – Microscopia eletrênica de varredura da cinza da casca de arroz. 

 

 

 

4.1.2.5 Análise granulométrica 

 

A Figura 4.11 apresenta o resultado da análise granulométrica da cinza da 

casca de arroz. Observa-se a presença de grãos de diferentes tamanhos, cuja 

granulometria constata uma distribuição bem graduada, de forma contínua com 

diâmetros de grãos bem variados. Conforme os dados obtidos, o aditivo tem 

diâmetro médio de 74,68 µm e apresenta 90 % de suas partículas com diâmetro 

inferior a 168,76 µm. Os valores ultrapassam os medidos na sílica flour, porém a 

maior área específica ainda o coloca como um material promissor, além de que a 

maior distribuilçao dos grãos auxilia na mobilidade das partículas em penetrarem 

nos poros da pasta hidratada. 
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Figura 4.11 – Análise granulométrica da cinza da casca de arroz. 

 

 

 A Figura 4.12 apresenta uma comparação entre as granulometrias dos 

aditivos minerais estudados e do cimento. A sílica flour apresenta maior finura em 

relação à cinza da casca de arroz e, devido a isto, a depender da proporção utilizada 

no sistema de pasta, a adição pode ter grande influência na eficiência de 

empacotamento das partículas, influenciando positivamente na resistência à 

compressão e na diminuição da porosidade, consequentemente permeabilidade, das 

pastas, independente da atividade pozolânica. Podem ser observadas correlações 

microestruturais entre a cinza da casca de arroz e a sílica flour, apesar das 

diferenças químicas analisadas, os aditivos minerais apresentam semelhanças 

físicas favoráveis para suas aplicações em pastas de cimento. 

 Com estas informações, pode se concluir que mesmo que a reação entre o 

cimento e a cinza da casca de arroz seja lenta, a adição deste aditivo pode trazer 

efeitos favoráveis às pastas cimentícias, pois os mecanismos pelos quais os aditivos 

minerais influenciam nas propriedades mecânicas de concretos, argamassas e 

pastas são mais dependentes do tamanho, forma e textura das partículas do que de 

sua composição química. GOLDMAN e BENTUR (1994) verificaram que sistemas 
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cimentícios com sílica ativa e filler não reativo com características granulares 

similares, em que o efeito físico proporcionado pelas partículas extremamente dinas 

do filler não reativo foi mais significativo que a ação pozolânica da sílica ativa nas 

propriedades físicas e mecânicas nos materiais produzidos. 

 

Figura 4.12 – Comparação granulométrica entre cimento, sílica flour e cinza da casca de arroz. 

 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PASTAS 

 

 

 As pastas foram caracterizadas com o objetivo de verificar quais os sistemas 

que melhor responderiam à alta temperatura, relacionando os produtos de 

hidratação, estabilidade térmica, morfologia e resistência mecânica à compressão. 
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4.2.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Para a identificação das fases cristalinas como produtos de hidratação do 

cimento, foi utilizada a técnica de difração de raios-X e os resultados comparados 

com padrões de um banco de dados JCPDS – ICDD, 2002. Os picos de difração de 

diversos compostos de hidratação do cimento foram analisados por vários 

pesquisadores (NELSON, 1990; TAYLOR, 1990; RICHARDSON, 2008; LEA, 1971). 

O objetivo principal da adição da cinza da casca de arroz na pasta de 

cimento, assim como a sílica flour, é proporcionar uma redução na relação Ca/Si, 

através da formação de produtos de hidratação ricos em silício, tornando o cimento 

mais estável quando submetido às altas temperaturas. As análises de DRX irão 

avaliar a potencialidade da cristalinidade na reatividade dos aditivos minerais ricos 

em sílica nas pastas estudadas, levando em consideração a influência da 

temperatura, simulando as condições dos poços de petróleo submetidos à injeção 

de vapor, podendo atuar como agente de ativação dos aditivos para realização do 

efeito pozolânico. 

 

 

4.2.1.1 Pasta padrão (PP) 

 

A análise de difração de raios-X realizada na pasta padrão (PP), bem como 

nas demais pastas, auxilia no entendimento das ocorrências de formação de novas 

fases quando expostas ao incremento de temperatura, ou seja, facilita a 

interpretação de mudanças que venham ocorrer em suas estruturas químicas, 

auxiliando nas respostas para variações de resultados de propriedades físicas das 

mesmas, como a própria resistência mecânica. 

Alguns trabalhos de diferentes autores nos dão a constituição de fases para 

pastas de cimento padrão curadas a baixa temperatura, sendo as fases 

predominantes a etringita, a gismondine e CSH do tipo Ca1,5SiO3 x 5H2O (ANJOS, 

RENOVATO e SOUZA, 2010), porém, com a submissão dessas pastas à alta 

temperatura, a formação de novas fases é percebida. 
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A Figura 4.13 nos mostra o difratograma da pasta padrão, no qual podemos 

perceber a presença de três fases distintas como a Reinhardbraunsita, Hillebrandita 

e Silicato de Cálcio Hidratado, além da fase Portlandita, cujas fórmulas químicas 

estão demonstradas na Tabela 4.5. Para as três primeiras fases comentadas, pode-

se perceber a relação Ca/Si com valores de 2,5; 2,0 e 2,0, respectivamente. 

A alta relação Ca/Si dos produtos hidratados, associadas à grande 

quantidade da fase Portlandita presente na pasta padrão (PP) podem ser 

responsáveis pela deficiência da manutenção da resistência mecânica desta pasta 

curada em alta temperatura, podendo ser melhor discutido quando relacionados aos 

ensaios de resistência à compressão e comparados com os difratogramas das 

pastas de referência e teste realizadas neste trabalho. 

As condições de formação e estabilidade dos silicatos de cálcio hidratados 

nas pastas de cimento para poços de petróleo, em altas temperaturas e pressões, 

são altamente relevantes na resistência e durabilidade das mesmas. A presença de 

alto teor da fase Portlandita – Ca(OH)2 – e de Silicato de Cálcio Hidratado de alta 

relação Ca/Si em pastas hidratadas é considerada deletéria, pois resulta em 

aumento de permeabilidade do cimento com consequente redução de sua 

resistência mecânica. O que pode ser observado ainda neste difratograma é a 

presença de silicato de cálcio hidratado do tipo Ca2SiO4 x H2O que apresenta uma 

relação Ca/Si igual a 2,0, sendo este um valor negativo para pastas de cimento, pois 

contribui para aumento de permeabilidade aumento de retrogressão da resistência 

mecânica. 
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Figura 4.13 – DRX da pasta padrão (PP). 

 

 

Tabela 4.4 – Cartas de identificação das fases para amostra PP. 

ICDD Fase / Fórmula Química Ca/Si 

00-029-0380 

00-042-0538 

00-004-0733 

00-029-0373 

Reinhardbraunsite / Ca5(SiO4)2 ( OH )2 

Hillebrandite / Ca2(SiO3) (OH )2 

Portlandite, syn / Ca(OH )2 

Calcium Silicate Hydrate / Ca2SiO4 x H2O 

2,5 

2,0 

- 

2,0 

 

 

4.2.1.2 Pasta referência com 40 % de sílica flour (PR40) 

 

 A pasta de referência, contendo 40 % de sílica flour, teve um comportamento 

diferente da pasta padrão (sem a adição de aditivo mineral) na análise de difração 

de raios-X. Como era esperado, a fase Portlandita foi totalmente consumida, sendo 
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comprovado devido não ser observada nenhuma deflexão referente a esta fase em 

seu difratograma. A presença do silício auxiliou na formação de dois novos produtos 

hidratados do tipo C-S-H. Estas novas fases formadas foram a Xonotlita e a 

Tobermorita, que apresentam relação Ca/Si de 1,0 e 0,83, respectivamente, 

podendo ser observado através das suas fórmulas químicas na Tabela 4.6. O 

consumo da fase Portlandita com consequente formação de fases com teores mais 

elevados de silício são responsáveis por reduzir o efeito da retrogressão da 

resistência à compressão da pasta de cimento. 

 

 

Figura 4.14 – DRX da pasta de referência com 40 % de sílica flour (PR40). 
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Tabela 4.5 – Cartas de identificação das fases para amostra PR40. 

ICDD Fase / Fórmula Química Ca/Si 

00-029-0379 

00-019-1364 

00-029-0329 

Xonotlite / Ca6 Si6 O17 (OH)2 

Tobermorite 11A / Ca5(OH)2 Si6O16 x 4 H2O 

Tobermorite 9A / Ca5Si6O16 (OH)2 

1,0 

0,83 

0,83 

 

Estas fases podem ser encontradas quando pastas de cimento são aditivadas 

com minerais com alto teor de sílica e as mesmas são submetidas a temperaturas 

acima de 110 °C. Conforme estudos realizados por SOUZA et al (2010), foi 

observado que estas fases Tobermorita e Xonotlita são formadas em altas 

temperaturas tanto com a própria sílica flour, cirstalina, quanto com sílica amorfa 

ativa, porém com tempos de formação diferenciados. A Tobermorita é formada em 

menor espaço de tempo em relação à fase Xonotlita e, segundo MELLER (2009), a 

Tobermorita apresenta maior resistência mecânica e menor permeabilidade em 

relação a Xonotlita, mas a presença da Xonotlita irá impedir a formação de 

compostos com alta razão Ca/Si+Al como o C8S5, a elevadas temperaturas. 

 

 

4.2.1.3 Pasta teste com 20 % de cinza da casca de arroz (PT20) 

 

 Para a pasta teste apresentando 20 % de cinza da casca de arroz os produtos 

de hidratação formados, mostrados no difratograma de raios-X (Figura 4.15), foram 

a Kilchoanita, a Xonotlita e Hillebrandita. Estas apresentam, respectivamente, 

valores de relação Ca/Si iguais a 6,0; 1,0 e 2,0. Com estes resultados, pode-se notar 

que não houve formação de Portlandita no produto final, ou seja, após o incremento 

de temperatura, na simulação de injeção de vapor. 

Isto indica que a fase Portlandita possivelmente formada no ciclo de cura a 

baixa temperatura certamente foi consumida e prevaleceu a formação de novas 

fases do tipo C-S-H, proveniente da aditivação da pasta com a cinza da casca de 
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arroz rica em silício. Entretanto a porcentagem utilizada tenha apresentado uma 

reatividade aparente, não foi suficiente para formar compostos hidratados de baixa 

relação Ca/Si, com exceção da fase Xonotlita. Estes resultados devem ser 

corroborados com os resultados do ensaio de resistência à compressão, uma vez 

que a formação destas fases podem ser pontos negativos em termos de 

retrogressão da resistência mecânica. 

  

 

Figura 4.15 – DRX da pasta teste com 20% de cinza da casca de arroz (PT20). 

 

 

Tabela 4.6 – Cartas de identificação das fases para amostra PT20. 

ICDD Fase / Fórmula Química Ca/Si 

00-046-1479 

00-029-0379 

00-042-0538 

Kilchoanite / Ca6(SiO4) (Si3O10) 

Xonotlite / Ca6Si6O17 (OH)2 

Hillebrandite / Ca2(SiO3) (OH)2 

6,0 

1,0 

2,0 
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4.2.1.4 Pasta teste com 30 % de cinza da casca de arroz (PT30) 

 

 O difratograma da pasta teste apresentando 30 % de cinza da casca de arroz 

apresenta as fases dos produtos de hidratação formadas para esta formulação. Há a 

sobreposição de fases, o que dificulta a identificação, porém, podem ser 

identificadas as fases Xonotlite, Tobermorite 9A, Wollastonita e Xonotlita Syn.  

  

  

Figura 4.16 – DRX da pasta teste com 30% de cinza da casca de arroz (PT30). 

 

 

Tabela 4.7 – Cartas de identificação das fases para amostra PT30. 

ICDD Fase / Fórmula Química Ca/Si 

00-029-0379 

00-029-0329 

00-042-0550 

00-023-0125 

Xonotlite / Ca6Si6O17 (OH)2 

Tobermorite, 9A / Ca5Si6O16 (OH)2 

Wollastonite / CaSiO3 

Xonotlite, syn / Ca6Si6O17 (OH)2 

1,0 

0,83 

1,0 

1,0 
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 O fato interessante observado, levando em consideração as fórmulas 

químicas das fases encontradas (Tabela 4.8), é a redução da relação Ca/Si em 

comparação com as outras pastas, como a padrão (PP) e a apresentando 20 % de 

cinza da casca de arroz (PT20). As relações são de valor igual a 1,0 para as fases 

Xonotlita, Wollastonita e Xonotlita Syn e de valor igual a 0,83 para a fase 

Tobermorita. Estas baixas relações são potenciais para a obtenção de cimento 

capaz de suportar maiores esforços mecânicos e com baixa permeabilidade. 

 Os produtos formados pelas pastas com adição de 40 % de sílica flour e com 

30 % de cinza da casca de arroz são semelhantes, com predominância de Xonotlita 

e Tobermorita, podendo ser explicado devido ao valor do teor de silício adicionado 

ser mais próximo e suficiente para formação de fases mais ricas deste elemento. 

Além disto, as características físicas e químicas destes aditivos minerais também 

são semelhantes. 

 A principal diferença está relacionada ao grau de amorficidade dos dois 

aditivos. Como já foi viso, a sílica flour apresenta uma cristalinidade superior a 98 %, 

o que poderia ser prejudicial em termos de reatividade, levando vantagem, então, a 

sílica proveniente da cinza da casca de arroz, considerada amorfa. Entretanto, uma 

possível explicação para a formação de novas fases para a pasta PR40 é que a alta 

temperatura seja capaz de amorfizar em partes a sílica flour, desorganizando sua 

estrutura e facilitando sua reatividade química com outros elementos, sendo 

combinado com o Ca(OH)2. Esta combinação, após ser cessada a alta temperatura, 

é capaz de formar silicatos de cálcio hidratados cristalinos, responsáveis pela 

manutenção da resistência mecânica das pastas. Para a pasta PT30, este 

comportamento era mais esperado, tendo em vista a facilidade de reação já 

mencionada, uma vez que o material aditivo só apresenta cerca de 17 % de 

cristalinidade. 
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4.2.1.5 Comparação dos resultados de difração de raios-X 

 

 Para uma melhor visualização para efeito comparativo, os difratogramas de 

raios-X das pastas estão representados na Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Difratogramas das pastas: PP, PT40, PT20, PT30. 

 

 

 

 A primeira característica que pode ser observada é a tendência de formação 

de novas fases para todas as amostras analisadas. O efeito da temperatura, de fato, 

contribuiu para que novos produtos fossem formados durante o processo de 

hidratação diferentes dos produtos normalmente encontrados em cimentos curados 

à temperatura ambiente. A pasta PP foi a única que ainda apresentou fase 

Portlandita como produto, uma vez que esta não foi aditivada com nenhum aditivo 

mineral. As demais pastas, com adição de sílica, demonstraram total consumo da 
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fase Portlandita e concomitante reação com os aditivos minerais, formando produtos 

com diferentes relações Ca/Si. 

 A fase comum formada para todas as pastas com adição de sílica foi a 

Xonotlita, cuja mesma apresenta relação Ca/Si igual a 1,0. A medida em que se 

aumenta o teor de sílica nas pastas, observa-se o surgimento de uma outra fase, 

Tobermorita, com relação Ca/Si igual a 0,83. Esta menor relação comprova que o 

efeito da adição tanto da cinza da casca de arroz quanto da sílica flour é favorável 

para formação de fases com propriedades mais adequadas para garantia do 

controle do efeito de retrogressão da resistência mecânica das pastas de cimento. 

 

 

4.2.1.6 Refinamento dos dados de raios-X 

 

 O refinamento das análises de DRX das pastas curadas à alta temperatura foi 

realizado através do método de Rietveld, que se trata de um método de refinamento 

de estruturas cristalinas que faz uso de dados de difração de raios-X. A estrutura 

cristalina é refinada de forma que o difratograma calculado, com base nessa 

estrutura, se aproxime o máximo possível do difratograma observado (SANTOS, 

2005). 

 Após a análise dos difratogramas de rios-X através, os dados foram refinados 

e puderam ser calculadas as fases utilizando o programa Maud, obtendo-se os 

gráficos apresentados nas Figuras 4.18 a 4.21. 

 A pasta padrão (PP) apresenta um teor de 63,69 % do volume de produtos 

hidratados para a fase Reinhardbraunsita, 21,71 % para a fase Hillebrandita, 12,80 

% para  fase Portlandita e 1,8 % para a fase Silicato de cálcio hidratado. 
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Figura 4.18 – Refinamento dos resultados de DRX da PP. 

 

 A pasta de referência (PR40) apresenta 70 % do volume de produtos 

hidratados referente à fase Xonotlite e 30 % para a fase Tobermorite. 

 

Figura 4.19 – Refinamento dos resultados de DRX da PR40. 

 

 

 

 A pasta teste com 20 % da cinza da casca de arroz (PT20) apresenta 

predominantemente a fase Kilchoanite, com 72,94 % do volume ds produtos 

hidrtados, enquanto que para a fase Xonotlite é representado um volume de 24,95 % 

e apenas 2,11 % para a fase Hillebrandite. 
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Figura 4.20 – Refinamento dos resultados de DRX da PT20. 

 

 

 

 A pasta com 30 % de cinza da casca de arroz apresenta a Tobermorite como 

fase predominante, representando 53,72 % das fases hidratadas. A fase Xonotlite 

representa 45, 14 % e a fase Wollastonite apenas 1,14 %. 

 

Figura 4.21 – Refinamento dos resultados de DRX da PT30. 

 

 

A Tabela 4.8 apresenta a percentagem de cristalito para todas as fases 

cristalinas identificadas e seus respectivos valores de Sig, que se trata de um 
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coeficiente de correlação (que deverá se aproximar o máximo possível de 1,0), para 

as quatro pastas estudadas. Quanto mais próximo de 1,0 este coeficiente se 

aproximar, significa dizer que a identificação da fase é mais correspondente. Vale 

salientar que estes valores poderiam ter sido melhorados caso as análises tivessem 

sido realizadas concentrando faixas de 2-Theta, desprezando angulação com 

predominância da faixa amorfa. 

 

Tabela 4.8 – Percentagem das fases identificadas e dados do ajuste do refinamento da análise de 

difração de raios-X. 

Pasta Fase Nº Carta* 
Nº 

CIF** 
Quant. (%) Sig 

PP 

Reinhardbraunsite 

Hillebrandite 

Portlandite 

CSH 

00-029-0380 

00-042-0538 

00-004-0733 

00-029-0373 

20126 

80127 

15471 

73404 

63,69 

21,71 

12,80 

1,80 

1,88 

PR40 
Xonotlite 

Tobermorite 

00-029-0379 

00-019-1364 

20702 

56854 

70,00 

30,00 
1,43 

PT20 

Kilchoanite 

Xonotlite 

Hillebrandite 

00-046-1479 

00-029-0379 

00-042-0538 

34354 

20702 

80127 

72,94 

24,95 

2,11 

1,52 

PT30 

Xonotlite 

Tobermorite 

Wollastonite 

00-029-0379 

00-029-0329 

00-042-0550 

20702 

56854 

20571 

45,14 

53,72 

1,14 

1,57 

*Código da carta utilizada para identificar a fase cristalina. 
**Carta com os dados cristalográficos utilizados no refinamento (Crystallographic Information File). 

 

 Como pode ser visto, as pastas com maior porcentagem de aditivo mineral, 

quando curadas a alta temperatura, tendem a formar fases com menor relação 

Ca/Si, predominando fases mais estáveis e conferindo melhores propriedades 

químicas e físicas a estas. Estes dados poderão ser corroborados com os resultados 

de ensaio mecânico de resistência à compressão. 
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4.2.2 Termogravimetria e Termogravimetria Derivada (TG/DTG) 

  

Como forma de analisar mais detalhadamente a influência da cinza da casca 

do arroz nos produtos de hidratação das pastas de cimento, a análise 

termogravimétrica foi utilizada como método na determinação do teor de hidróxido 

de cálcio, bem como para avaliar a quantidade de água quimicamente combinada 

com os produtos hidratados de cimento através da perda de massa, baseado em 

estudos já realizados (MARSH e DAY, 1988; YOGENDRAN et al , 1991;  DWECK et 

al , 2000;  VEDALAKSMI et al , 2003). 

 Foram avaliadas as pastas de cimento formuladas neste trabalho após a 

submissão das mesmas à alta temperatura, variando a temperatura de forma 

controlada em uma termobalança sob atmosfera inerte (N2) da temperatura ambiente 

até 650 °C, faixa em que os principais produtos de hidratação se decompõem. O 

intuito foi verificar a influência da cinza da casca de arroz na formação de novas 

fases durante a hidratação, comparando os resultados com a pasta padrão (PP) e 

com a pasta de referência (PR40). 

 

 

4.2.2.1 – Pasta padrão (PP) 

 

A Figura 4.22 demonstra as curvas termogravimétrica e sua derivada para a 

pasta padrão curada a alta temperatura, apresentando três eventos de perda de 

massa bem definidos. 
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Figura 4.22 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada da pasta PP. 

 

 

 

A primeira perda de massa, compreendida entre a temperatura ambiente (~ 

20 °C) e cerca de 100 °C é referente à evaporação de água livre ou adsorvida na 

superfície do cimento. A partir de 100 °C até cerca de 300 °C há uma perda de 

massa menos definida em um intervalo, porém podendo ser associada à perda de 

água quimicamente combinada com o C-S-H. Entre 400 e 500 °C é percebida a 

decomposição do hidróxido de cálcio, fase Portlandita. Um evento de perda de 

massa observado entre 300 e 400 °C está ligado à decomposição das novas fases 

formadas devido à cura em alta temperatura, possivelmente se tratando da perda de 

água combinada às fases Hillebrandita e Reinhardbraunsita, identificadas na análise 

de DRX. Acima de 500 °C a perda de massa, embora não bem definida, é relativa à 

descarbonatação (CaCO3). 
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4.2.2.2 Pasta Referência com 40 % de sílica flour (PR40) 

 

A Figura 4.23 demonstra as curvas termogravimétrica e sua derivada para a 

pasta de referência curada a alta temperatura, apresentando basicamente dois 

eventos de perda de massa bem definidos. 

 

Figura 4.23 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada da pasta PR40. 

 

 

Assim como na termogravimetria realizada na pasta padrão, a pasta de 

referência apresenta a primeira perda de massa relativa à evaporação de água livre 

ou adsorvida na superfície do cimento. O segundo evento bem definido de perda de 

massa refere-se ao intervalo de temperatura compreendido entre 300 e 400 °C, 

ligada à decomposição das fases provenientes do consumo da Portlandita, formadas 

a partir do incremento de temperatura a qual a pasta foi submetida e somado, ainda, 

à adição de sílica flour em sua formulação (Tobermorita e Xonotlita). O restante da 

perda se dá devido à perda de água quimicamente combinada de outros compostos 

hidratados e da descarbonatação da pasta. 
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4.2.2.3 Pasta teste com 20 % de cinza da casca de arroz (PT20) 

 

A Figura 4.24 demonstra as curvas termogravimétrica e sua derivada para a 

pasta teste apresentando 20 % de cinza da casca de arroz em sua formulação, 

curada a alta temperatura, apresentando basicamente dois eventos de perda de 

massa bem definidos. 

 

Figura 4.24 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada da pasta PT20. 

 

 

O resultado de termogravimetria para a pasta PT20 apresenta a mesma 

característica da pasta PR40, com uma perda de massa bem definida no intervalo 

de temperatura de 300 a 400 °C, também podendo ser relacionada à perda de água 

combinada quimicamente com os novos produtos formados. A faixa de temperatura 

que seria referente à perda do C-H não está evidenciada na análise térmica e 

associando este dado ao resultado de DRX para a mesma pasta, pode se concluir 

que toda a Portlandita foi consumida para a formação desses novos produtos. Isto 

também foi possível devido a cura da pasta ter sido realizada em um ciclo de três 
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dias em alta temperatura, e apresentar 20 % de aditivo com alto teor de silício, 

fatores decisivos para a formação das fases Hillebrandita, Kilchoanita e Xonotlita. 

 

 

4.2.2.4 Pasta Teste com 30 % de cinza da casca de arroz (PT30) 

 

A Figura 4.25 demonstra as curvas termogravimétrica e sua derivada para a 

pasta teste apresentando 30 % de cinza da casca de arroz em sua formulação, 

curada a alta temperatura, apresentando basicamente dois eventos de perda de 

massa bem definidos. 

 

Figura 4.25 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada da pasta PT30. 

 

 

 

A curva termogravimétrica e sua derivada, assim como as duas últimas 

pastas discutidas (PR40 e PT20), demonstram que para a pasta teste PT30 houve a 

confirmação de que a fase Portlandita foi consumida, pois não há perda de massa 
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bem definida relativa a faixa de temperatura que compreende sua decomposição 

(400 – 500 °C). Porém, a análise sugere o surgimento de perda, também, na faixa 

de 300 – 400 °C evidenciada, relativa à decomposição dos produtos formados a 

partir do consumo do hidróxido de cálcio (C-H). Esta faixa de perda é relativa às 

fases Tobermorita, Wollastonita e Xenotlita formadas a partir do consumo da 

Portlandita e presença de teor de 30 % de silício proveniente da cinza da casca de 

arroz. 

 

 

4.2.2.5 Comparação dos resultados de termogravimetria 

 

 Para uma melhor interpretação dos resultados de termogravimetria, a Tabela 

4.9 apresenta os valores relativos às perdas de massa para cada pasta de cimento 

analisada a partir das faixas de temperatura de decomposição definidas. 

 

Tabela 4.9 – Resultados das porcentagens de perda de massa das pastas 

PASTA 

FAIXA DE TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO 

Água Livre C-S-H C-S-H C-H 

20 °C – 100 
°C 

100 °C – 300 
°C 

300 °C – 400 
°C 

400 °C – 500 
°C 

PERDA DE MASSA 

PP 

PR40 

PT20 

PT30 

1,45 % 

6,86 % 

10,29 % 

6,76% 

1,63 % 

1,00 % 

0,99 % 

1,24 % 

2,00 % 

0,85 % 

1,28 % 

1,19 % 

2,10 % 

0,70 % 

0,97 % 

0,98 % 

 

 

 Ao analisarmos de forma comparativa os resultados de perdas de massa para 

todas as pastas estudadas, podemos perceber que na faixa da temperatura 

ambiente até 100 °C há uma maior perda para a pasta contendo 20 % de cinza da 

casca de arroz. Isto é um indicativo da maior quantidade de água “livre” é indício de 

uma menor formação de produtos hidratados, como o C-S-H, representados pelas 
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baixas intensidades das deflexões nas difrações de raios-X. Seguindo este 

raciocínio, as pastas PR40 e PT30 apresentaram porcentagens de perda de massa 

semelhantes, porém inferiores à perda da pasta PT20, justificado pelo fato dessas 

pastas terem apresentado maior formação de produtos hidratados cristalinos. A 

pasta padrão (PP) apresentou a menor perda de massa referente a esta faixa de 

temperatura, sendo possível que grande parte da água tenha sido consumida para 

formação da fase Portlandita. 

 Para a segunda faixa de decomposição (100 – 300 °c), pode ser observado 

que os valores de perda de massa são próximos para todas as amostras. Tendo em 

vista que todas as pastas submetidas à alta temperatura tenderam a formar fases de 

C – S – H, porém com fórmulas químicas diferentes. 

 A terceira faixa de perda de massa (300 – 400 °C) está relacionada às fases 

formadas devido à hidratação ter sido conduzida pela temperatura elevada durante 

ciclo de cura simulando a injeção de vapor, fazendo com que a Portlandita viesse a 

ser consumida de forma parcial, para a pasta padrão (PP), ou totalmente, no caso 

das amostras apresentando aditivo mineral à base de sílica (PR40, PT20 e PT30).   

 Ao analisarmos as porcentagens de perda para esta faixa de temperatura, 

percebemos que há uma sequência de maior para menor perda para: PP > PT20 > 

PT30 > PR40. Pode-se concluir a partir destes resultados que o consumo da 

Portlandita para formação de compostos C-S-H mais estáveis são influenciados 

diretamente pelo incremento de sílica utilizada na formulação das pastas. 

Analisando desta forma, podemos perceber que as amostras que apresentam maior 

percentual do elemento silício em suas composições favoreceram a formação de 

fases de menor relação Ca/Si, que por sua vez são mais estáveis quimicamente, 

sendo capazes de suportar maiores variações de temperatura.  

 A última faixa de temperatura (400 – 500 °C) bem definida para perda de 

massa referenciada para as amostras é relativa à decomposição de água combinada 

do hidróxido de cálcio. Como é visto, a única amostra com perda significativa nesta 

faixa é a pasta padrão. A formação do hidróxido de cálcio se deve ao fato de não ter 

sido adicionado a esta uma fonte alternativa de sílica, não havendo, portanto, 

competitividade por parte do silício para a formação de novos produtos de 

hidratação como nas demais amostras estudadas. As demais amostras, aditivadas 
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com minerais com alto teor de silício não apresentam perda de massa bem definida 

para esta faixa de temperatura, comprovando que toda Portlandita (C-H) foi 

consumida nas reações pozolânicas, corroborando com os resultados obtidos nos 

difratogramas das mesmas. 

 Os resultados de termogravimetria e termogravimetria derivada das quatro 

pastas estudadas estão plotados em um único gráfico como forma de facilitar a 

comparação dos resultados discutidos (Figura 4.26). 

 

Figura 4.26 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada das pastas estudadas. 

 

 

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise Química por Energia Dispersiva 

de Raios-X (MEV/EDS) 

 

 As fases constituídas por silicatos de cálcio hidratados são, normalmente, 

amorfas. Porém, conforme observado nas análises de DRX, as fases formadas 

neste estudo são cristalinas e, para uma melhor interpretação dos dados obtidos, 
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foram coletadas imagens de microscopia eletrônica de varredura, com intuito de 

avaliar a morfologia das amostras e identificar as fases formadas durante a 

hidratação a alta temperatura e pressão. Aliada a esta técnica, foram escolhidos 

pontos característicos de cada amostra para realização da análise química por 

energia dispersiva de raios-X. 

  

 

4.2.3.1 Pasta padrão (PP) 

 

 Na análise morfológica da pasta padrão, demonstrada na Figura 4.27, é 

possível observar estruturas características da fase Portalandita, que pode ser 

identificada na figura enumerada com o numeral “1” e ponto característico destacado 

pela letra “A”. A confirmação da fase se dá a partir da análise química por energia 

dispersiva de raios-X (EDS), Figura 4.28, a qual indicou alta porcentagem do 

elemento Cálcio no ponto analisado e representa picos de maiores intensidades no 

difratograma. Ainda neste ponto, pode ser percebida a presença do elemento 

Potássio (K), com teor de 1 %. Segundo METHA E MONTEIRO (2008), reações 

álcalis-sílica devido a presença de Na+ e K+ geram produtos expansivos capazes de 

microfissurar o cimento, causando a perda da elasticidade, resistência mecânica e 

durabilidade. 

Hoje em dia é consensual o papel da importância que o hidróxido de cálcio 

representa no desenvolvimento da reação álcalis-sílica e consequente expansão, 

identificado quer como fonte primária de íons hidroxilas, permitindo assim a reação 

entre estes íons alcalinos com a sílica reativa, quer na mobilização das forças 

expansivas (SILVA, 2005).  

As reações álcalis-silicato, também são denominadas por reação álcalis-sílica 

de expansão lenta e retardada, semelhante à reação anteriormente descrita, 

excetuando o facto de o constituinte reativo do agregado não ser a sílica livre, mas 

sim a sílica presente como constituinte em sistemas siliciosos polifásicos (SILVA, 

2005). 
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As imagens identificadas pelos numerais 2 e 3 apresentam estruturas 

diferentes, características das fases formadas a partir da influência da alta 

temperatura a qual a pasta foi submetida à cura. As fases apresentadas e em menor 

percentual formadas são as identificadas por difração de raios-X: Reinhardbraunsite, 

Hillebrandite e Silicato de Cálcio Hidratado. 

Análises químicas realizadas em outros dois pontos (B e C) corroboram com 

os resultados de DRX, fornecendo informações da predominância do Cálcio nas 

demais fases. 

Ainda nas imagens de MEV da pasta padrão, podemos destacar a presença 

significativa de porosidade, o que sugere que a pasta curada a alta temperatura 

apresenta permeabilidade relativamente alta, desfavorável para uma pasta a ser 

submetida a poços com injeção de vapor, pois alto valor para esta propriedade 

confere baixa resistência mecânica para o cimento. 

 

Figura 4.27 – Microscopia eletrônica de varredura da PP. 
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Figura 4.28 – Análise química por EDS da PP. 

 

 

 

Tabela 4.10 – Resultados das análises químicas da pasta PP 

Elemento 
Porcentagem em peso (% wt) 

Ponto A Ponto B Ponto C 

O 

Si 

K 

Ca 

Fe 

12,053 

1,070 

1,033 

85,844 

- 

14,112 

- 

- 

59,027 

26,861 

22,016 

3,279 

- 

62,828 

11,877 
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4.2.3.2 Pasta referência com 40 % de sílica flour (PR40) 

 

 A microscopia eletrônica da pasta de referência, com substituição do cimento 

em 40 % por sílica flour, demonstra a diferença para a pasta padrão já na imagem 

“1” destacada na Figura 4.29, onde é percebida redução significativa da porosidade. 

Este é um indicativo interessante do ponto de vista da resistência mecânica que 

pode ser aumentada em função da redução do espaço poroso. Na imagem “2” é 

possível perceber o surgimento de uma estrutura em forma de fibras entre outras 

estruturas mais consolidadas. Estas fibras são evidenciadas nos detalhes “3” 3 “6”, e 

são representações da fase Xonotlita, também identificada nos trabalho de ANJOS 

(2009) e SANTOS (2013), para pastas também com 40 % de sílica flour e 

submetidas à cura em alta temperatura (acima de 150 °). As imagens “4” e “5” 

apresentam a morfologia da fase Tobermorita. 

 

Figura 4.29 – Microscopia eletrônica de varredura da PR40. 
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Figura 4.30 – Análise química por EDS da PR40. 

 

 

 De acordo com as análises de DRX realizadas para a pasta PR40, 

Tobermorita e Xonotlita são as únicas fases presentes. As análises químicas 

realizadas nos pontos “A, B e C” (Figura 4.30) apresentam a indicação do silício na 

estrutura do cimento, contribuindo para redução da relação Ca/Si. 

 

Tabela 4.11 – Resultados das análises químicas da pasta PR40. 

Elemento 
Porcentagem em peso (% wt) 

Ponto A Ponto B Ponto C 

O 

Si 

K 

Ca 

Al 

Mg 

34,649 

14,524 

1,024 

46,013 

3,790 

- 

17,733 

23,454 

1,095 

54,398 

1,337 

0,357 

47,350 

14,927 

0,744 

31,344 

3,230 

2,405 
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4.2.3.3 Pasta teste com 20 % de cinza da casca de arroz (PT20) 

 

 A pasta teste com 20 % de cinza da casca de arroz apresentou morfologia 

diferente da pasta de referência PR40 (Figura 4.31), com exceção da presença da 

fase Xonotlite, embora, confirmado pelo difratograma de raios-X, em menor 

quantidade. A fase Xonotlite pode ser observada em maior detalhe nas imagens “1, 

2 e 4” (presença de “fibras”), enquanto que nas imagens “5 e 6” há morfologia mais 

predominante da fase Hillebrandite (grãos), fibras parecidas com a fase Xonotlite, 

entretanto, mais espessas, e da fase Kilchoanite, mais semelhante a grãos. 

 Pode ser observado, ainda, que o surgimento destas novas fases não foi 

suficiente para reduzir significativamente a porosidade da amostra. Esta porosidade 

reflete em alta permeabilidade e consequente redução de resistência mecânica.  

 

Figura 4.31 – Microscopia eletrônica de varredura da PT20. 
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Figura 4.32 – Análise química por EDS da PT20. 

 

 

 Os resultados de composição química para os pontos referenciados como “A, 

B e C” (Figura 4.32) nos dão indícios de que o silício reagiu durante etapa de 

hidratação da pasta, porém os valores de relação Ca/Si são relativamente altos, 

característica das fases Hillebrandite e Kilchoanite. Isto indica que esta 

concentração do aditivo mineral não é adequada para conferir propriedades 

químicas e mecânicas adequadas para a aplicação do cimento em poços sujeitos à 

injeção de vapor. 
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Tabela 4.11 – Resultados das análises químicas da pasta PT20. 

Elemento 
Porcentagem em peso (% wt) 

Ponto A Ponto B Ponto C 

O 

Si 

Ca 

Al 

Mg 

41,909 

13,527 

41,176 

2,214 

1,174 

35,083 

11,593 

51,325 

1,999 

- 

52,597 

13,874 

28,712 

4,817 

- 

4.2.3.4 Pasta teste com 30 % de cinza da casca de arroz (PT30) 

 

 A morfologia da pasta teste com 30 % de cinza da casca de arroz apresenta 

resultado aparentemente satisfatório. É visível a redução da porosidade, verificando-

se uma estrutura mais densa, em relação a pasta PT20. Todas as imagens 

destacadas na Figura 4.33 mostram presença da fase predominante, Xonotlite, com 

seu aspecto fibroso. Pode-se notar a formação da Xonotlite em torno de outras 

fases, inclusive preenchendo os espaços possivelmente que viriam a ser vazios. 

Esta característica garante maior compacidade do material, consequentemente 

conferindo melhores propriedades físicas/mecânicas. 

 

Figura 4.33 – Microscopia eletrônica de varredura da PT30. 
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Figura 4.34 – Análise química por EDS da PT30. 

 

 

 

 As fases formadas na hidratação à cura em alta temperatura para a pasta 

PT30 apresentam relação Ca/Si baixa, igual a 1 para a Xonotlite e abaixo de 1 para 

a Tobermorite. Embora os dados de composição química (Figura 4.34) não 

demonstrem este valor, por ser uma análise pontual, é perceptível uma redução da 

relação quando comparada a pasta PT20. A morfologia, juntamente com os 

resultados de DRX garantem potencialidade de boa resistência mecânica e baixa 

permeabilidade para esta pasta. 
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Tabela 4.12 – Resultados das análises químicas da pasta PT30. 

Elemento Porcentagem em peso (% wt) 

Ponto A Ponto B 

O 

Si 

Ca 

Al 

33,738 

18,727 

44,725 

2,810 

23,723 

24,336 

46,879 

2,742 

 

 

 

4.2.4 Ensaios de Resistência à compressão 

 

 Com o objetivo de avaliar a resistência mecânica das pastas formuladas 

submetidas à alta temperatura e pressão (280 °C e 2000 PSI), foi realizado o ensaio 

de resistência à compressão, utilizando os valores médios dos corpos-de-prova 

testados. Apesar de não terem sido feitos os ensaios das pastas em baixa 

temperatura, foram tomados como referência os resultados obtidos por alguns 

pesquisadores que utilizaram aditivos minerais com alto teor de silício na formulação 

de suas pastas. 

 A Figura 4.35 exibe os resultados de resistência à compressão para as quatro 

pastas de densidade 15,6 lb/gal formuladas e submetidas à cura em alta 

temperatura, simulando condições de injeção de vapor em um poço de petróleo. 

Conforme pode ser observado, a pasta que obteve o melhor desempenho foi a pasta 

de referência, com 40 % de sílica flour, com uma resistência de 17,86 Mpa, o 

equivalente a 2590 PSI. Em seguida aparece a pasta com 30 % da cinza da casca 

de arroz, com resistência de 16,07 Mpa (2330 PSI). A pasta padrão e a contendo 

apenas 20 % de cinza da casca de arroz foram as que apresentaram as menores 

resistências à compressão, com resultados bastante próximos, em torno de 4,7 Mpa 

(684 PSI). O baixo valor apresentado pela pasta PT20 pode estar relacionado à 

baixa porcentagem do aditivo mineral no sistema, não sendo favorável para 

formação de hidratos de menor relação Ca/Si, enquanto que a pasta PT30 
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apresentou maior formação de fases hidratadas com baixa relação Ca/Si, conforme 

foram demonstradas e discutidas nos resultados de difração de raios-X. 

 De acordo com estudos realizados e dados práticos de campo, o valor 

considerado aceitável para garantir que a cimentação estará propícia para suportar 

os esforços aos quais o poço deverá estar sujeito é em torno de 10,7 Mpa, o 

equivalente a 1500 PSI. 

Estes dados confirmam as respostas esperadas pelas caracterizações, que 

resumem o surgimento de novas fases hidratadas em altas temperaturas, mais 

estáveis, apresentando, aparentemente, menor permeabilidade devido ao aumento 

da compacidade, consequentemente menor retrogressão de suas resistências 

mecânicas. 

Comparando a pasta referência com a pasta com 30 % de cinza da casca de 

arroz, pode-se concluir que a adição da cinza da casca de arroz em proporção a 

partir de 30 % é favorável para a formulação de pastas de cimento a serem 

submetidas à recuperação térmica, uma vez que é capaz de, em alta temperatura, 

formar fases que mantêm a resistência do cimento em valores aceitáveis para 

suportar esforços mecânicos gerados nos poços. Este resultado é benéfico tanto do 

ponto e vista econômico, uma vez que o aditivo trata-se de um resíduo e não possui 

valor de mercado, sendo mais barato em relação ao aditivo sílica flour 

comercialmente utilizado, levando a uma minimização dos custos de operação, 

quanto do ponto de vista ambiental, pois se deixa de depositar no meio ambiente um 

resíduo sólido que antes não apresentava destino.  

Consequentemente, a utilização da cinza da casca de arroz, pelas 

características apresentadas, proporcionará, além da redução dos custos de 

operação pela redução do consumo de cimento, uma redução também na 

manutenção devido à diminuição da ocorrência de possíveis falhas na cimentação 

em virtude das altas temperaturas em poços com recuperação térmica. 
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Figura 4.35 – Resultados médios de resistência à compressão das pastas estudadas. 

 

 

 A Tabela 4.13 apresenta dados de resistência à compressão de pastas 

formuladas por outros pesquisadores. 

 

Tabela 4.13 – Dados de resistência à compressão de referências. 

Cura 
Resistência (Mpa) 

PR  SF 
CBC
20 

CBC
40 

MK 
20 

MK 
40 

RC 
20 

RC 
30 

38 °C 

280 °C 

28,6 

12,26 

31,5 

17,3 

38,1 

6,4 

31,9 

19,7 

33,8 

18,0 

30,3 

22,3 

33,66 

6,84 

38,87 

5,06 

* (ANJOS, 2009) 

** (SANTOS, 2013) 

 

 

Legenda: 

PR (Pasta Referência – Água + Cimento) 

SF (40 % sílica flour) 

CBC20 (20 % Cinza do Bagaço de Cana) 

CBC40 (40 % Cinza do Bagaço de Cana) 
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MK20 (20 % Metacaulim) 

MK40 (40 % Metacaulim) 

RC20 (20 % Recíduo Cerâmico) 

RC30 (30 % Resíduo Cerâmico) 

 

 

 SANTOS (2013) e ANJOS (2009) formularam pastas com diferentes fontes de 

sílica, além de pastas utilizadas como padrão e de referência, com sílica flour. 

Segundo os dados apresentados na Tabela 4.14, pode ser observado que todas as 

pastas que apresentaram teor de sílica como aditivo mineral tiveram melhorias em 

suas resistências mecânicas quando curadas à temperatura de 38 °C. Entretanto, 

quando as mesmas foram levadas ao ciclo de cura em alta temperatura, sofreram o 

efeito da retrogressão. 

 As pastas com maior retrogressão da resistência mecânica foram aquelas 

formuladas com 20 % de sílica (CBC20 – 83 % -  e RC20 80 %), além da pasta 

RC30 (87 %). Para a primeira, a quantidade de sílica não foi suficiente para, durante 

a etapa de hidratação, formar fases benéficas à manutenção das suas propriedades 

físicas, enquanto que as pastas formuladas com 20 e 30 % de resíduo cerâmico 

tiveram uma perda de resistência diretamente proporcional à quantidade de resíduo 

adicionado, comprovando que a utilização deste resíduo em proporção de até 30 % 

na composição das pastas de cimento não é suficiente para evitar a retrogressão da 

resistência à compressão, quando submetidas à altas temperaturas. Isto se deve a 

baixa reatividade do resíduo que se dá, provavelmente, pela estabilidade térmica da 

cerâmica, a qual é queimada a temperaturas acima de 1000 °C. As pastas CBC40, 

MK20 e MK40 apresentaram resistência acima da própria resistência da pasta com 

sílica flour em alta temperatura. A melhor resposta para a pasta MK40 pode ser 

devido ao menor índice de cristalinidade em relação aos demais aditivos, podendo 

ter contribuído para a formação de hidratos de menor teor Ca/Si+Al (SANTOS, 

2013). 

 Analisando as pastas do trabalho em questão, relacionando-as com as 

referenciadas, pode-se concluir que a cinza da casca de arroz apresenta resultados 

semelhantes à pasta comercialmente formulada para finalidade de aplicação em 
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poços submetidos à alta temperatura. E há um indício de que uma pasta formulada 

com 40 % de cinza da casca de arroz venha a superar os resultados obtidos com a 

pasta PR40, sendo potencialmente mais resistente e menos permeável, reduzindo 

os índices de retrogressão, entretanto, uma pasta formulada com esta porcentagem 

elevada de cinza iria requerer maior custo com aditivo dispersante, para reduzir a 

viscosidade que seria acrescida devido à absorção da água de mistura pela própria 

cinza, além de tornar inviável a pasta em termos de bombeabilidade, resultando em 

elevadas perdas de carga nas linhas de injeção e no próprio poço, 

consequentemente exigindo uma maior pressão de bombeio o que poderia vir a 

ultrapassar as pressões de trabalho ou própria pressão de fratura do ponto mais 

frágil, logo uma fratura na sapata. 

   

 

 

4.3 COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DAS PASTAS 

 

 Como medida de avaliar a viabilidade da utilização da cinza da casca de arroz 

além do aspecto físico e químico, foi realizado um estudo do custo com os produtos 

para as formulações de cada pasta estudada neste trabalho. O objetivo é verificar se 

a incorporação da cinza da casca de arroz na pasta de cimento como aditivo mineral 

é viável economicamente e qual seria a diferença de valores levando em 

consideração a pasta cuja formulação é comercialmente utilizada, considerando 

apenas o cimento, o aditivo mineral e o dispersante para o caso das pastas 

formuladas com a cinza da casca de arroz. O valor da água utilizada para mistura 

das pastas foi desconsiderado, tendo em vista que seu custo é insignificativo, devido 

as empresas de cimentação utilizarem a própria água de rios ou a própria água do 

mar para a fabricação das pastas. 

 Um detalhe importante é que o valor comercial da cinza da casca de arroz foi 

levado em consideração como sendo um produto obtido da indústria, ou seja, a 

cinza obtida a partir da queima da casca do arroz no processo da própria produção 

de arroz. Embora a cinza do processo não tenha a qualidade da obtida no processo 

controlado de queima realizado neste trabalho, ela ainda apresenta porcentagem 
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superior a 70 % de SiO2, o que torna este material bastante promissor para 

utilização em pastas de cimento para cimentação de poços de petróleo sujeitos à 

injeção de vapor. 

 O ponto de partida foi buscar dados de valores dos produtos utilizados para 

as formulações das pastas em empresas do ramo de cimentação, sendo, essas, 

operadoras e prestadoras de serviço. 

 Um levantamento do valor médio de cada produto está listado na Tabela 4.14, 

a seguir. 

 

Tabela 4.14 – Valores dos produtos utilizados para formulação das pastas. 

Produto Valor (R$) 

Cimento Portland Especial (Tonelada) 

Sílica Flour (Tonelada) 

Cinza da Casca de Arroz (Tonelada) 

Dispersante (Galão) 

900,00 

1300,00 

90,00 

80,00 

 

 

 Com base nestes valores, foram calculados os valores gastos para a 

fabricação de 1 barril (159 L) de pasta para cada formulação estudada neste 

trabalho. A Tabela 4.15 demonstra o quantitativo por produto necessário para 

fabricar este volume além do valor em reais do total de custo por pasta. 
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Tabela 4.15 – Valores quantitativos de produtos e custo para um bbl de pasta 

Pasta 

Produto 
Custo 

Total 

(R$) 

Cimento 

(Kg) 

Sílica Flour 

(Kg) 

Cinza da Casca 

de Arroz 

(Kg) 

Dispersante 

(L) 

PP 

PR40 

PT20 

PT30 

203,33 

148,92 

174,37 

162,79 

- 

59,57 

- 

- 

- 

- 

34,87 

48,84 

- 

- 

1,01 

1,35 

183,00 

211,46 

181,50 

179,40 

 

 

 Conforme pode ser observado nos resultados dos custos das pastas, levando 

em consideração valores médios fornecidos através de pesquisa em diversas 

empresas, as pastas que representam menores custos são, respectivamente, as 

PT30 e PT20. Estes valores indicam que as pastas aditivadas com cinza de casca 

de arroz são mais baratas que a pasta com sílica flour e até mesmo que a pasta 

padrão, com apenas o cimento em sua composição, devido o aditivo mineral ser 

substituinte de parte do cimento da composição. 

 De acordo com os resultados mostrados em todo o trabalho, a pasta contendo 

30 % de cinza da casca de arroz apresenta características físicas e químicas 

propícias para sua aplicabilidade em poços sujeitos à altas temperaturas e, somado 

a isto, ainda apresenta custo cerca de 15 % mais barato em relação à pasta 

referência (apresentando aditivo comercial) e cerca de 2 % mais barato quando 

relacionado ao custo da pasta padrão (sem aditivo mineral). É importante considerar 

que estas análises não levaram em consideração os custos relativos à logística de 

fornecimento de cada produto, sendo apenas um efeito comparativo relacionando os 

custos dos produtos utilizados na formulação das pastas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 As contribuições desta tese são relacionadas à avaliação da influência da 

cinza natural proveniente da casca de arroz em cimentos para operações de 

cimentação em poços de petróleo, especificamente os destinados à recuperação 

térmica, ou seja, poços que são submetidos à elevadas temperaturas e pressões. 

 A casca de arroz é um resíduo em abundância em todo o Brasil e sua cinza 

pode ser obtida como resíduo do seu reaproveitamento como fonte energética na 

própria produção de arroz ou ser obtida de forma mais pura através de sua queima 

sob forma controlada de tempo e temperatura. 

 O controle da queima da casca de arroz, bem como o processo de moagem 

do produto obtido, fazem com que a cinza atenda aos limites físicos e químicos 

exigidos pela norma NBR 12653 para materiais pozolânicos, se enquadrando como 

pozolana classe E. 

 Análises de caracterização compararam a cinza da casca de arroz com a 

sílica flour, comercialmente utilizada para aplicação em pastas de cimento para 

poços de petróleo. Análise química comprovou a obtenção de uma cinza com alto 

teor de SiO2, sendo superior a 91 % e foi verificado por difração de raios-X que a 

cinza apresenta baixa cristalinidade o que a torna vantajosa em relação à sílica flour, 

cristalina, por beneficiar a reação pozolânica. Aliado a isto, a moagem da cinza 

auxilia para um melhor empacotamento na mistura deste aditivo com o cimento. Foi 

identificado outro fator positivo para a cinza, pois esta apresenta maior área 

específica que a sílica flour, o que a torna ainda mais propícia para reagir durante o 

processo de hidratação da pasta. 

 A simulação de condições de injeção de vapor durante três dias, cura a alta 

temperatura (280 °C) e alta pressão (2000 PSI), comprovou que mesmo as pastas 

sendo curadas durante 28 dias em baixa temperatura, são favorecidas novas 

reações de hidratação devido a estes parâmetros serem capazes de formar novos 

produtos. Os produtos formados na pasta padrão (PP) são considerados deletérios 

devido à alta relação Ca/Si apresentada pelas novas fases, além de apresentar, 

ainda, porcentagem considerável de Portlandita. A pasta com 20 % de incorporação 
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da cinza da casca de arroz também não teve fases formadas favoráveis a sua 

aplicação em alta temperatura, não sendo suficiente este teor de sílica para a 

redução significativa da relação Ca/Si. Tanto a pasta referência PR40 (40 % sílica 

flour) quanto a pasta testada com incorporação de 30 % de cinza da casca de arroz 

(PT30) apresentaram bons resultados em relação aos novos produtos de hidratação 

formados, sendo novas fases apresentando relação Ca/Si iguais e menores que 1,0, 

como o exemplo da Xonotlite e Tobermorite, respectivamente. 

 As fases formadas em todas as pastas foram identificadas através das 

análises de difração de raios-X e estes resultados foram refletidos nas demais 

técnicas utilizadas para caracterizá-las. A análise termogravimétrica comprovou o 

consumo da fase Portlandita pela sílica nas pastas contendo este aditivo mineral, 

independente da utilização da sílica flour ou da cinza da casca de arroz, 

comprovando, ainda, a estabilidade térmica dos novos produtos formados. 

Micrografias eletrônicas identificaram que o acréscimo de teor de sílica nas pastas, 

além de favorecer a formação de fases mais estáveis, agem como efeito filler, 

preenchendo os espaços vazios do cimento, consequentemente reduzindo a 

porosidade/permeabilidade destas. Essa formação de novas fases de baixa relação 

Ca/Si, somada a redução da permeabilidade corroboram para uma manutenção na 

resistência mecânica à compressão das pastas com maiores teores de sílica, sendo 

superiores a 17 e a 16 Mpa (3100 e 2240 PSI), respectivamente, sendo suficientes 

para suportar os esforços exigidos nos poços. 

 A análise simplificada sobre comparações de custos das pastas levou a 

seguinte conclusão: a pasta contendo a cinza da casca de arroz em teor de 30 %, 

que apresentou resultados bastante favoráveis viabilizando sua aplicabilidade para o 

objetivo do trabalho, corresponde ao sistema com menor custo (mesmo sendo 

necessária a sua aditivação com dispersante), sendo inferior, inclusive, ao valor que 

custaria uma pasta padrão apresentando apenas o cimento em sua composição. 

 Por fim, verifica-se que a cinza da casca de arroz é um material promissor 

para sua utilização como aditivo mineral e anti-retrogressão em pastas de cimento 

destinadas a operações de cimentação de poços sujeitos às altas temperaturas e 

pressões, além de auxiliar na redução de impactos ambientais relacionados ao 
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descarte do resíduo da casca de arroz bem como da própria cinza no meio 

ambiente.
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