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RESUMO 

OLIVEIRA, S. Utilização da Cinza da Casca de Arroz em Cimentação de Poços de 

Petróleo. 2015, fevereiro. 

Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A cimentação de poços de petróleo tem como função básica promover a 

estabilidade mecânica e selar hidraulicamente o poço impedindo a comunicação entre os 

diferentes tipos de fluidos. Materiais pozolânicos são adicionados ao cimento, pois 

reagem com o hidróxido de cálcio formando silicatos e aluminatos de cálcio hidratado, 

melhorando a estabilidade química dos produtos das fases hidratadas. A utilização da 

cinza da casca de arroz, um rejeito da agroindústria, na substituição parcial ou em 

adição ao cimento é uma alternativa sustentável, na qual é possível reduzir os índices de 

emissão de CO2 no processo de fabricação do cimento. Nesse trabalho foi avaliada a 

atividade pozolânica da cinza da casca de arroz (RHA) e a cinza lavada (WRHA) em 

pastas de cimento para poços de petróleo em adições de 10% e 20% com relação à 

massa de cimento (BWOC). As pastas foram curadas por 28 dias a 38ºC. As cinzas 

foram caracterizadas pelas técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Energia Dispersiva de Raios X 

(EDX) e área superficial (BET). A atividade pozolânica foi avaliada pelas técnicas de 

Análise Termogravimétrica (TGA), Difração de Raios X (DRX) e Resistência à 

Compressão. Os resultados de TGA demonstraram que a adição da WRHA promoveu 

uma redução de aproximadamente 73% da fase Portlandita com relação à pasta padrão. 

A partir dos resultados de DRX foi possível se evidenciar a redução da intensidade dos 

picos de Portlandita. Com base nos resultados apresentados conclui-se que a cinza da 

casca do arroz apresentou eficiência atuando como material pozolânico.   

Palavras chave: Cimentação de poços de petróleo, cinza da casca de arroz, atividade 

pozolânica, hidróxido de cálcio (CH), silicato de cálcio hidratado (C-S-H). 



 
 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, S. The Usage of Rice Husk Ash as Pozzolanic Material for Oil Well 

Cementing. 2015, fevereiro. 

Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do norte. 

 

Pozzolanic materials such as rice husk ash are widely used to substitute part of 

cement, because they react with calcium hydroxide (CH) producing calcium silicate 

hydrate (C-S-H), which aggregate better physical, chemical and mechanical properties 

to the cement slurry. The usage of rice husk biomass ash from agribusiness in addition 

to or partially replacing cement is a noble purpose and a good way of sustainable 

development which currently is an obsession around the world. The ashes utilized in 

this study were characterized by: scanning electron microscopy technique (SEM), 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Energy-dispersive X-ray spectroscopy 

(EDX) and BET method. The pozzolanic activity of RHA and WRHA in cement 

slurries was evaluated by: thermal-gravimetric technique and derivative 

thermogravimetry (TGA/DTG), X-ray diffraction (XRD) and Compressive Strength. 

The slurries formulated with additions of 10% and 20% of RHA and WRHA were 

cured for 28 days at 58 °C. The results of thermal analysis demonstrated that a 20% 

WRHA addition caused a reduction of approximately 73% of Portlandite (calcium 

hydroxide – CH) phase related to standard slurry (STD). The XRD scans also 

demonstrated the reduction of the Portlandite peaks’ intensity for each slurry compared 

with STD slurry. The RHA and WRHA react chemically with Portlandite producing 

calcium silicate hydrate (C-S-H), confirming their effect as a pozzolanic agent. The 

WRHA presented the best results as a pozzolanic material. 

Keywords: cementing job, rice husk ash, pozzolanic activity, calcium hydroxide (CH), 

calcium silicate hydrate (CSH). 



 
 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 3.1. Hidratação da fase C3S versus o tempo................................................ 21 

Figura 3.2. Hidratação da fase C2S versus o tempo................................................ 21 

Figura 3.3. Esquema mostrando as mudanças observadas na hidratação do 

sistema C3S-água.....................................................................................................  22 

Figura 3.4. Micrografia das fases CH e C-S-H na matriz do cimento.................. 27 

Figura 3.5. Micrografia da etringita oriunda da hidratação da fase C3S............. 28 

Figura 3.6. Micrografia da etringita oriunda da hidratação da fase C4AF.......... 29 

Figura 3.7. Esquema da cimentação primária.......................................................... 49 

Figure 4.1. Absorption spectra in the infrared region of RHA and WRHA……. 63 

Figure 4.2. SEM micrographs of (a,c) RHA (b,d) WRHA……………………… 64 

Figure 4.3. XRD powder scans of the slurries…………………………………… 66 

Figure 4.4. TGA plots of STD, RHA10 and WRHA10…………………………. 67 

Figure 4.5. DTG plots of STD, RHA10 and WRHA10…………………………. 67 

Figure 4.6. TGA plots of STD, RHA20 and WRHA20 ………………………… 68 

Figure 4.7. DTG plots of STD, RHA20 and WRHA20…………………………. 68 

Figure 4.8. Compressive strength of the cement slurries after curing for 28 days 

at 58°C…………………………………………………………………………….. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1. Notação química dos compostos do cimento........................................ 19 

Tabela 3.2. Principais países produtores de arroz no mundo................................... 33 

Tabela 3.3. Custo de 1 quilograma de cimento........................................................ 34 

Tabela 3.4. Composição química para materiais pozolânicos.................................. 43 

Table 4.1. Oil well cement slurries compositions………………………………… 61 

Table 4.2. Chemical composition of pozzolanic materials RHA and WRHA……. 62 

Table 4.3. BET results of RHA and WRHA……………………………………… 65 

Table 4.4. Mass loss of CH associated with thermal events, content of CHfree and 

pozzolanic activity efficiency……………………………………………………... 70 

Tabela 5.1. cartas de identificação das fases do cimento por meio da relação 

Ca/Si......................................................................................................................... 
82 

Tabela 5.2. Resistência à compressão ..................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 13 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 13 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................ 15 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 15 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 15 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................ 16 

3. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 16 

3.1. CIMENTO PORTLAND ......................................................................................... 16 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DO CIMENTO PARA POÇOS DE PETRÓLEO .................. 17 

3.3. NOTAÇÃO QUÍMICA DOS COMPOSTOS DO CIMENTO ............................... 18 

3.4. REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO ............................................................................. 19 

3.4.1. Hidratação das fases silicatos ............................................................................ 20 

3.4.1.2 Período de indução ............................................................................................. 24 

3.4.1.3 Teoria da camada hidratada impermeável .......................................................... 24 

3.4.1.4 Teoria da dupla camada elétrica ......................................................................... 25 

3.4.1.5 Teoria de nucleação da portlandita ..................................................................... 25 

3.4.1.7 Períodos de aceleração e desaceleração.............................................................. 26 

3.4.1.8 Período de difusão .............................................................................................. 26 

3.4.2. Hidratação das fases aluminatos ....................................................................... 27 

3.5. ADITIVOS MINERAIS .......................................................................................... 29 

3.5.1. Principais aditivos minerais ............................................................................... 30 

3.6. CASCA DE ARROZ ............................................................................................... 31 

3.6.1. Produção de arroz no brasil .............................................................................. 34 

3.6.2. O resíduo casca de arroz, legislação e impactos ambientais ........................... 36 

3.7. MATERIAIS POZOLÂNICOS ............................................................................... 39 

3.8. REAÇÕES POZOLÂNICAS .................................................................................. 41 

3.9. FATORES QUE INFLUENCIAM A ATIVIDADE POZOLÂNICA .................... 42 

3.9.1. Área superficial ................................................................................................... 42 

3.9.2. Composição química das pozolanas .................................................................. 42 

3.9.3. Temperatura de reação ...................................................................................... 43 

3.10. MÉTODOS PARA SE AVALIAR A ATIVIDADE POZOLÂNICA .................. 44 

3.10.1. Difração de raios x ............................................................................................ 44 



 
 

3.10.2. Termogravimetria ............................................................................................ 45 

3.10.3. Resistência Mecânica ........................................................................................ 46 

3.10.4. Método Fratine ................................................................................................. 47 

3.10.5. Método Chapelle ............................................................................................... 47 

3.11. CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO .................................................... 48 

3.11.1. Cimentação primária ....................................................................................... 48 

3.11.2 Cimentação secundária ou reparadora ........................................................... 49 

3.12. ADITIVOS ............................................................................................................ 50 

3.11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 52 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................ 58 

4. ARTIGO: The Effect of Rice Husk Ash as Pozzolan in Addition to Cement 

Portland Class G for Oil Well Cementing .................................................................. 58 

4.1. INTRODUCTION ................................................................................................... 59 

4.2. MATERIALS AND METHODS ............................................................................ 60 

4.2.1. Materials .............................................................................................................. 60 

4.2.2. Methods ............................................................................................................... 61 

4.3. RESULTS AND DISCUSSION .............................................................................. 62 

4.3.1 Characterization of pozzolanic materials .......................................................... 62 

4.3.2. Pozzolanic activity evaluation ........................................................................... 65 

4.4. CONCLUSIONS ..................................................................................................... 71 

4.5. AKNOWLEDGEMENT ......................................................................................... 72 

4.6. REFERENCES ........................................................................................................ 72 

CAPÍTULO 5 ................................................................................................................ 75 

5. PATENTE: UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA 

CASCA DE ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE 

POÇOS DE PETRÓLEO ............................................................................................. 75 

5.1. RELATÓRIO DESCRITIVO .................................................................................. 75 

5.2. REIVINDICAÇÕES ................................................................................................ 85 

CAPÍTULO 6 ................................................................................................................ 86 

6.1. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................... 86 

 

 



13 
 

CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO  

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

petróleo. Ocorre após o término da perfuração com o objetivo de compor a vedação 

entre as zonas permeáveis ou até mesmo em um único intervalo permeável, impedindo a 

intercomunicação de fluidos das formações rochosas. Para isso o selo de cimento deve 

se apresentar na forma de uma matriz estável quimicamente. A durabilidade da matriz 

de cimento está relacionada com sua microestrutura, que deve apresentar baixa 

porosidade e permeabilidade para evitar a entrada de agentes deletérios na mesma 

(Nelson, 2006). Vale salientar, a importância de se ter uma boa cimentação que der 

suporte e estabilidade mecânica ao poço e ao revestimento, além de evitar corrosão em 

ambientes de corrosividade agressiva (Anjos, 2013). A adição de materiais pozolânicos 

em pasta cimentícia tem o intuito de melhorar a microestrutura através da reação 

pozolânica que ocorre com a formação de hidratos mais resistentes.   

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). As reações pozolânicas acontecem entre o hidróxido de cálcio 

(CH), que representa cerca de 20% dos produtos de hidratação (Lima, 2008; Dweck et 

al., 2000), e os óxidos ácidos presentes na pozolana tendo como principal produto o 

silicato de cálcio hidratado (C-S-H), (Eq. 1.1); já a reação de hidratação do cimento 

Portland é representada de forma simplificada produzindo CH, C-S-H e calor, equações 

1.2 e 1.3, referente as fases silicatos C3S (alita) e C2S (belita) presentes no cimento 

(Carvalho, 2002; Massazza e Costa, 1979).  

𝐶𝐻 + 𝑆 + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅                                                                                         (1.1) 

𝐶3𝑆 𝑜𝑢 𝐶2𝑆 +  𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅                                                                    (1.2) 

𝐶2𝑆 +  𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅                                                                                  (1.3) 
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As pozolanas apresentam várias características relevantes em uma pasta de 

cimento como: diminuir o calor de hidratação, pela troca de reações exotérmicas; 

melhor resistência ao ataque ácido em função da diminuição do hidróxido de cálcio 

oriundo da hidratação do clínquer Portland e à formação do C-S-H com menor Ca/SiO2 

de menor basicidade; maior durabilidade, contribuindo para a inibição da reação álcali-

agregado e diminuição dos poros da pasta hidratada, reduzindo o ataque do material por 

substâncias externas como cloretos e sulfatos (Souza, 2002); aumento da 

trabalhabilidade do material (Nelson, 2006); da resistência a fissuração (Metha, 1987); e 

da resistência mecânica (Paya, 2003). 

De acordo com a literatura, a cinza da casca de arroz (CCA) apresenta natureza 

altamente silicosa (Diop e Thioune, 1991), comparado com outros resíduos vegetais, a 

CCA apresenta a maior proporção de sílica (Nair, 2008), podendo ser utilizada como 

material pozolânico na substituição parcial ou em adição ao cimento. A utilização deste 

resíduo como material pozolânico poderá reduzir os custos com a produção de cimento, 

retirando o rejeito do meio ambiente, economizando energia, diminuindo a exploração 

das jazidas de calcário e argilas e contribuindo para um desenvolvimento sustentável.  
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CAPÍTULO 2 

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é utilizar a cinza da casca de arroz em sistemas 

de cimentação de poços de petróleo com a finalidade de melhorar as propriedades 

mecânicas e químicas da pasta de cimento. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Empregar a cinza da casca de arroz como fonte rica em sílica reativa para 

utilizá-la como material pozolânico em cimentação de poços de petróleo.  

 Realizar um tratamento eficiente na cinza da casca de arroz de modo que 

aumente a sua reatividade e eficiência atuando como agente pozolânico. 

 Caracterizar a cinza da casca de arroz por diversas técnicas analíticas que se 

complementem de modo a elucidar as diferenças entre as cinzas utilizadas 

 Empregar esse sistema em poços de um modo geral e não apenas em poços 

de petróleo. 

 Obter uma formulação exequível para que seja proposta para a cimentação 

de poços em geral. 
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CAPÍTULO 3  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. CIMENTO PORTLAND  

O cimento Portland é produzido por meio do aquecimento de argila e calcário, ou 

outros materiais de composição química similar e reatividade considerável; até uma 

temperatura de aproximadamente 1450 °C. Fusões parciais ocorrem durante o 

aquecimento e nódulos de clínquer são formados. Esses nódulos de clínquer são 

misturados com uma pequena quantidade de sulfato de cálcio di-hidratado 

(CaSO4.2H2O) e depois finamente moídos para se obter o cimento. O sulfato de cálcio 

di-hidratado, conhecido como gesso, atua controlando a consistência da pasta de 

cimento. Vale salientar, que o cimento Portland classe G, só permite a adição de gesso 

como aditivo, todavia as outras classes de cimento, de acordo com algumas normas e 

especificações, admitem a adição de outros materiais para a sua fabricação. A 

composição do clínquer do cimento é: 67% CaO, 22% SiO2, 5% Al2O3, 3% Fe2O3, e 3% 

de outros componentes. O clínquer do cimento apresenta quatro fases principais que 

são: alita, belita, celita, ferrita (Nelson, 2006). Outras fases, tais como sulfatos alcalinos, 

estão normalmente presentes, todavia em quantidades menores. O endurecimento do 

cimento é um resultado das reações de hidratação das suas principais fases. 

Silicato tricálcico, também conhecido como alita (Ca3SiO5, C3S, 3CaO.SiO2), é a 

principal fase constituinte do clínquer do cimento, representando cerca de 50–70% das 

fases do clínquer. Essa fase pode apresentar sua composição e estrutura modificadas 

devido a substituições iônicas. A alita reage relativamente rápido com à água e é a fase 

mais importante para o desenvolvimento de resistência; com reações consideráveis até 

aproximadamente 28 dias de cura à temperatura ambiente de 25° C. 

Silicato dicálcico, também conhecido como belita (Ca2SiO4, C2S, 2CaO.SiO2), 

representa cerca de 15-20% das fases do clínquer do cimento Portland. Essa fase pode 

apresentar sua composição modificada devido a substituições iônicas, normalmente se 

apresenta na forma β-polimorfo. O silicato dicálcico reage lentamente com a água, 

contribuindo muito pouco para o ganho de resistência inicial nos primeiros 28 dias à 

temperatura ambiente de 25° C, mas é de extrema importância para o ganho de 

resistência final relativo a idades de cura superiores a 28 dias, nas mesmas condições. 
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Fazendo uma análise após um ano de cura sob as mesmas condições a alita e a belita 

contribuem igualmente para o ganho de resistência da pasta de cimento.   

Aluminato tricálcico, também conhecido como celita (Ca3Al2O6, C3A, 

3CaO.Al2O3), representa cerca de 5-10% das fases do clínquer do cimento Portland. 

Essa fase pode apresentar sua composição e algumas vezes sua estrutura modificadas 

devido a substituições iônicas. O aluminado tricálcico reage muito rapidamente com a 

água e pode causar um ganho de consistência muito rápido e indesejado. Para controlar, 

evitar ou amenizar esse efeito se adiciona CaSO4.2H2O ao cimento. 

Ferroaluminato Tetracálcico, também conhecido como ferrita (Ca2AlFeO5, C4AF, 

4CaO.Al2O3.Fe2O3), representa cerca de 5-15% das fases do clínquer do cimento 

Portland. Essa fase pode apresentar sua composição modificada devido a substituições 

iônicas e devido a variação da razão Al/Fe. A taxa de reação dessa fase com a água é 

variável, devido às diferenças na sua composição e outras características. Em linhas 

gerais, essa fase é muito reativa inicialmente e pouco ou muito pouco reativa em idades 

mais avançadas. 

3.2. CLASSIFICAÇÃO DO CIMENTO PARA POÇOS DE PETRÓLEO 

Os critérios para classificação do cimento Portland para poços de petróleo são 

bem mais rigorosos do que para a construção civil. O cimento produzido para poços de 

petróleo deve atender a um grande range de temperatura e pressão e a condições 

subterrâneas adversas.  

Atualmente há oito tipos diferentes de classe de cimento Portland para poços de 

petróleo de acordo com a API RP 10A e a ISO 10426-1, que vai da A até a H. Essa 

classificação se baseia praticamente na profundidade, temperatura e pressão onde a 

pasta de cimento será colocada.  As classes A, B e C são produtos obtidos pela moagem 

do clínquer do cimento Portland, consistindo essencialmente do silicato de cálcio, 

geralmente contêm uma ou mais formas de sulfato de cálcio como adição no processo 

de moagem. Na etapa de manufatura do cimento se faz algumas adições no processo 

originando os diferentes tipos de cimento de acordo com a ASTM C 465-10, Standard 

Specification for processing additions for use in the manufacture of Portland cement.  

Classe A: utilizado quando propriedades especiais não são requeridas. Disponível 

somente na forma de cimento Portland comum ou ordinário (similar ao da norma 

ASTM C 150, tipo I). 
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Classe B: Utilizado em situações onde se requer moderada ou alta resistência a sulfatos. 

Disponíveis nas formas de MSR - Moderate Sulfate Resistence - e HSR - High Sulfate 

Resistance (similar ao da norma ASTM C 150, tipo II).  

Classe C: Utilizado quando se deseja obter uma alta resistência em pouco tempo. 

Disponível nas formas de cimento Portland Simples, MRS e HRS (similar ao da norma 

ASTM C 150, tipo III) 

Classe D, E e F:  são produtos obtidos pela moagem do clínquer do cimento Portland, 

constituído essencialmente do silicato de cálcio, geralmente contêm uma ou mais 

formas de sulfato de cálcio como adição no processo de moagem. As adições de alguns 

materiais são realizadas no processo de manufatura do cimento de acordo com a ASTM 

465. Esses aditivos são especialmente modificadores do tempo de pega da pasta de 

cimento para poços de temperaturas e pressões moderadamente altas. Disponíveis para 

MSR e HSR. As classes D, E e F são também conhecidas como “cimentos retardados” 

devido a diminuição da quantidade das fases C3S e C3A além de deixar o cimento com 

uma granulometria um pouco maior quando comparado com outras classes. Desde que 

essas classes de cimento foram implantadas, a tecnologia envolvendo a química dos 

aditivos retardadores melhorou significativamente; como consequência essas classes são 

raramente encontradas atualmente.  

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

compatível com aditivos aceleradores ou retardadores de pega, podendo ser usados 

praticamente em todas as condições previstas para os cimentos das classes A até E. A classe 

G é a mais utilizada nas operações de cimentação de poços de petróleo no Brasil. 

3.3. NOTAÇÃO QUÍMICA DOS COMPOSTOS DO CIMENTO 

Uma notação química específica para os compostos do cimento é 

frequentemente usada pelos químicos dessa área (Nelson, 2006). A fórmula química de 

muitos compostos do cimento podem ser escritas baseada em alguns óxidos; por 

exemplo, aluminato tricálcico Ca3SiO5, que também pode ser escrito como 3CaO.SiO2. 

Dessa forma, as abreviações são atribuídas para os óxidos mais frequentemente 

encontrados no cimento, tais como C para CaO (cal), S para SiO2 (sílica) e A para 

Al2O3 (alumina). Sendo assim o 3CaO.SiO2 passa a ser denominado como C3S. Uma 

lista dessas abreviações é mostrada na Tabela 3.1: 
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Tabela 3.1. Notação química dos compostos do cimento  

Abreviação Óxido correspondente Abreviação Óxido correspondente 

C 

A 

S 

F 

M 

H 

CaO 

Al2O3 

SiO2 

Fe2O3 

MgO 

H2O 

N 

K 

L 

P 

F 

T 

Na2O 

K2O 

Li2O 

P2O5 

FeO 

TiO2 

 

Outras abreviações também são utilizadas, tais como 𝑆̅ = SO3  e 𝐶̅ = CO2. Essa 

notação foi criada para se otimizar o espaço quando se fosse escrever compostos de 

grandes fórmulas moleculares, as quais ocupariam um grande espaço no texto de forma 

desnecessária e complexa.  

3.4. REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO 

Os compostos presentes no cimento Portland são anidros. Quando esses entram 

em contato com a água eles reagem formando compostos hidratados. Soluções 

supersaturadas e instáveis se formam sendo que o precipitado vai sendo gradualmente 

depositado. Devido à solubilidade dos compostos anidros ser muito maior do que a dos 

compostos hidratados, a hidratação completa desses compostos deve ocorrer, mas só 

depois de muito tempo (Nelson, 2006). Pesquisas na área de reações de hidratação do 

cimento convergem cada vez mais para o estudo da hidratação de cada componente 

(fase) separadamente em meio aquoso e depois faz-se uma simulação de um sistema 

multicomponente para se entender e representar com maior clareza o que realmente 

acontece nas reações de hidratação do cimento Portland, as principais fases anidras do 

cimento (C3S, C2S, C3A, C4AF), cinéticas de reação e os diferentes compostos 

hidratados.  
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3.4.1. Hidratação das fases silicatos 

As fases de silicato são as mais abundantes em um cimento Portland 

representando em geral mais de 80% das fases presentes no sistema (Anjos, 2013). C3S 

é a fase de silicato em maior concentração com cerca de 68% do total dos silicatos. A 

fase C2S normalmente não ultrapassa cerca de 30% do total dos silicatos.  

Como está mostrado nas equações químicas 3.1 e 3.2, os produtos de reação para 

o C3S e o C2S são os mesmos: Silicato de Cálcio Hidratado (CSH) e Hidróxido de 

Cálcio (CH), este também conhecido como Portlandita.  

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH                                                                                      (3.1) 

2C2S + 4H → C3S2H3 + CH                                                                                       (3.2) 

O silicato de cálcio (C-S-H) não apresenta a composição exata do C3S2H3.  A 

relação das proporções C:S e H:S no silicato de cálcio hidratado depende de alguns 

fatores tais como: concentração de cálcio na fase aquosa (Barret et al., 1980a e 1980b), 

temperatura (Odler e Skalny, 1973), presença de aditivos (Odler e Skalny, 1971) e idade 

do cimento hidratado (Barnes, 1983). Esse composto apresenta estrutura quase amorfa 

na temperatura ambiente de 25° C e é comumente conhecido como fase C-S-H. Essa 

fase representa cerca de 65% dos compostos hidratados em uma pasta de cimento 

curada em condições ambiente e é considerado o principal composto cimentante que 

confere resistência a pasta de cimento. Em contraste o hidróxido de cálcio é altamente 

cristalino e apresenta estrutura em forma de placas hexagonais. A concentração do CH 

fica geralmente entre 15% e 20% com relação ao total dos compostos hidratados. 

Depois de sofrer uma brusca e rápida hidratação após serem adicionadas a água, 

as fases de silicato apresentam um período de baixa reatividade, conhecido como 

“período de indução” (Nelson, 2006). Durante esse estágio as fases silicatos não 

influenciam nas propriedades reológicas da pasta de cimento. Um resumo substancial da 

hidratação das fases C3S e C2S é mostrado na figura abaixo, onde a taxa de hidratação 

daquela excede esta devido a sua maior abundância na matriz do cimento e 

principalmente devido as suas cinéticas reacionais serem diferentes.  
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Figura 3.1. Hidratação da fase C3S versus tempo. 

 

Fonte: adaptado de Nelson, 2006. 

 

 

 

Figura 3.2. Hidratação da fase C2S versus tempo. 

 

 Fonte: adaptado de Nelson, 2006. 

 

O mecanismo de hidratação da fase C2S é muito similar ao da fase C3S, porém a 

hidratação do C2S ocorre de forma mais lenta quando comparado a hidratação do C3S. 
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O C-S-H formado pelo C2S é muito similar ao formado pelo C3S. Diante do exposto 

acima e levando-se em consideração que a fase C3S é escolhida para representar de 

forma análoga o processo de hidratação do cimento Portland de uma forma geral, a 

explicação do processo de hidratação dessa fase servirá de referência para as fases dos 

silicatos. 

A hidratação do C3S é um processo exotérmico. Em consequência disso, o 

processo de hidratação é seguido por condução calorimétrica. De acordo com o 

termograma mostrado na figura abaixo, cinco estágios foram definidos. 

 

Figura 3.3. Esquema mostrando as mudanças observadas na hidratação do sistema C3S-

água  

 

Fonte: adaptado de Nelson, 2006. 

 

I. Período de pré-indução  

II. Período de indução 

III. Período de aceleração  

IV. Período de desaceleração ou retardação  

V. Período de difusão  
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3.4.1.1 Período de pré-indução 

Esse período começa assim que se mistura a água com o cimento e dura até 

alguns minutos após o fim da mistura. Em contato com a água se inicia uma rápida 

reação de hidratação da fase C3S. Uma grande curva exotérmica é observada nesse 

período devido a molhagem do pó do cimento e das rápidas reações de hidratação.  

O primeiro estágio dessa reação que se percebe é a protólise dos silicatos e íons 

de oxigênios na superfície do C3S, seguido por uma congruente dissolução dos materiais 

de um modo geral (Barret et al., 1983; Barret, 1986; Damidot et al.,  1992). Os íons de 

oxigênio (O2-) originalmente presentes na rede C3S entram na fase liquida do sistema na 

forma de íons hidroxila (OH-), na presença de SiO4 hidrolisado, se forma acido silícico 

dissociado. O balanço dessas cargas negativas vem com os cátions Ca2+, de acordo com 

a equação química abaixo. 

 

2Ca3SiO5 + 8H2O → 6Ca2+ 10OH- +2H3SiO4
-                                                            (3.3) 

 

Durante essa fase a hidratação da fase C3S é mais rápida do que a difusão dos 

produtos de hidratação formados em sua superfície. Como resultado, a fase líquida que 

fica ao entorno da fase C3S começa a ficar supersaturada e as camadas da fase C-S-H 

formadas começam a precipitar na superfície do C3S (Menetrier, 1977; Barret e 

Bertandrie, 1986). 

 

2Ca2+ + 2OH- + 2H3SiO4
- → Ca2(OH)2H4Si2O7 + H2O                                              (3.4) 

 

A equação química acima assume que nos estágios iniciais a fase C-S-H tem 

uma relação C:S de 1,0 (Menetrier, 1977). Além disso, os ânions silicatos presentes na 

fase C-S-H se apresentam na forma de dímeros (Michaux et al., 1983). Fazendo a 

adição da equação 3.3 com a equação 3.4, tem-se: 

 

2Ca3SiO5 + 7H2O → Ca2(OH)2H4Si2O7 + 8OH-                                                                                       (3.5) 

 

Durante o período de pré-indução a supersaturação crítica do hidróxido de cálcio 

não é atingida, no entanto, a concertação de hidróxido de cálcio aumenta à medida que o 

processo de hidratação vai acontecendo.  
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De acordo com outra teoria, a dissolução inicial do C3S é incongruente. Uma 

camada rica em SiO2
- é formada em sua superfície que consequentemente adsorve íons 

Ca2+ dissolvidos na fase aquosa.  Dessa forma, uma dupla camada elétrica se forma na 

superfície da fase C3S (Tadros et al., 1976; Skalny e Young, 1980). 

3.4.1.2 Período de indução 

Como explicado anteriormente, uma pequena atividade de hidratação é 

observada nesse período. A taxa de liberação de calor cai drasticamente, a precipitação 

do C-S-H diminui consideravelmente e a concentração dos íons Ca2+ e OH- continuam a 

aumentar. Quando a supersaturação crítica desses dois íons são atingidas a precipitação 

do Ca(OH)2 começa a ocorrer.  O fim do período de indução é sinalizado quando o 

processo de hidratação é retomado em um ritmo significativo.  Em condições 

ambientes, o período de indução dura apenas algumas horas.  

O mecanismo do período de indução é ainda assunto de muito debate entre os 

químicos. Varias teorias vem sendo proposta, porém, elas apresentam um caráter mais 

complementar do que contraditório. 

3.4.1.3 Teoria da camada hidratada impermeável 

Essa teoria afirma que a primeira camada de produtos hidratados formado na 

superfície do C3S atua como uma barreira que impede a água de interagir com a parte 

mais interna do grão que ainda não reagiu, e não ocorre a liberação dos íons Ca2+, OH- e 

silicatos para a fase líquida (Brown et al., 1984; Skalny e Young, 1980). Como 

resultado, depois da rápida reação de hidratação, assim que se mistura o cimento com a 

água, se segue um período de baixíssima progressão nas reações de hidratação. 

Dirigindo-se para o final do período de indução, a camada inicial de C-S-H que se 

formou começa a ficar mais permeável e a taxa das reações de hidratação volta a 

aumentar. 

Há três teorias que explicam o porquê de o C-S-H fica mais permeável com o 

passar do tempo. O envelhecimento da camada de C-S-H e algumas interações que 

acontecem com essa camada resultam no aumento de sua permeabilidade. 

Consequentemente, a água entra nas partes mais profundas dos grãos e interagem com 

as partes que ainda não foram hidratadas, dando continuidade ao processo de hidratação. 
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Outra teoria afirma que uma pressão osmótica é estabelecida entre a camada de C-S-H 

formada e a parte da superfície do C3S que ainda não reagiu (Powers, 1961; Double et 

al., 1978; Birchall et al., 1980). Posteriormente, a camada de C-S-H se quebra e expõe a 

superfície não hidratada do grão do C3S. Com isso, ocorre uma elevação na taxa das 

reações de hidratação formando massivamente C-S-H. A terceira teoria afirma que a 

quebra da camada de C-S-H formada nos estágios iniciais ocorre devido a inibição da 

água (Dent-Glasser, 1979). 

3.4.1.4 Teoria da dupla camada elétrica  

Essa teoria assume que a hidratação do C3S inicialmente é incongruente. Uma 

camada rica em SiO4, adsorve cátions Ca2+ criando uma dupla camada elétrica que 

impede a passagem de íons para a solução. Como resultado desse fenômeno, o período 

de indução é estabelecido (Tadros et al., 1976; Skalny e Young, 1980). A dupla camada 

elétrica naturalmente se desfaz com o tempo e as reações de hidratação voltam a 

acontecer a níveis significativos.  

3.4.1.5 Teoria de nucleação da portlandita 

A liberação e formação da Portlandita sempre estão relacionadas com a 

hidratação da fase C3S. Inicialmente o Ca(OH)2 fica dissolvido na fase aquosa. Com o 

andamento das reações de hidratação essa fase não precipita mesmo quando se atinge o 

nível de saturação da concentração dos seus íons na fase líquida. De acordo com a teoria 

de nucleação da Portlandita o núcleo do Ca(OH)2 é dopado com íons silicatos 

adsorvidos em sua superfície prevenindo a sua precipitação (Tadros et al., 1976; Wu e 

Young, 1984). A necessidade de se atingir o ponto de supersaturação da Ca(OH)2 na 

fase líquida, para se começar a ter a sua precipitação, acaba por retardar o processo de 

hidratação da fase C3S (Odler e Dorr, 1979). 

Eventualmente, o ponto de saturação suficiente para que se forme um núcleo 

estável e a precipitação do Ca(OH)2 de fato venha a acontecer, gira em torno de 

aproximadamente 1.5 a 2 vezes mais do que o seu valor de saturação. Nesse estagio o 

Ca(OH)2  cristalino começa a atuar como uma fonte consumidora de Ca2+ favorecendo a 

intensa formação de C-S-H.  

3.4.1.6 Teoria de nucleação do C-S-H 
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De acordo com essa teoria, o crescimento e a nucleação da fase C-S-H no 

“segundo estágio” controlam o fim do período de indução. O segundo estágio é 

diferente do primeiro onde o C-S-H é formado no período de pré-indução. Em 

concordância com a teoria de nucleação da Portlandita a formação do C-S-H 

inicialmente é controlada pela concentração do Ca(OH)2 na fase líquida. Diferentemente 

da teoria da camada hidratada impermeável, a teoria de nucleação do C-S-H afirma que 

a formação do silicato de cálcio hidratado no primeiro estágio não impede ou não atua 

como uma barreira para o andamento das reações de hidratação.  

Durante o período de indução, o núcleo do C-S-H começa a ser formado. 

Quando a concentração e o tamanho do núcleo atingem um nível critico, a produção 

rápida de C-S-H no segundo estágio é estabelecida (Odler e Dorr, 1979; Barret e 

Bertrandie, 1986). Ao mesmo tempo a Portlandita começa a precipitar. 

3.4.1.7 Períodos de aceleração e desaceleração  

No final do período de indução apenas uma pequena porcentagem da quantidade 

total de C3S está hidratada. Os períodos de aceleração e desaceleração (retardação) são 

também conhecidos como o “período de consistência”, representando o intervalo onde a 

maior parte das reações de hidratação ocorre. Durante o período de aceleração, a 

portlandita começa a cristalizar e a fase C-S-H começa a ser depositada preenchendo os 

espações na água. Os compostos hidratados começam a se formar e uma rede coesiva no 

sistema é formada, dessa forma o sistema começa a ganhar consistência. 

A porosidade do sistema diminui à medida que os compostos hidratados são 

formados. Eventualmente, a deposição dos sólidos formados dificulta a transportação 

das espécies iônicas por meio e devido à rede de C-S-H que foi formada, como 

consequência disso a taxa das reações de hidratação diminui ou é desacelerada. Em 

condição ambiente esses eventos ocorrem dentro de vários dias. 

3.4.1.8 Período de difusão  

As reações de hidratação progridem em taxas baixíssimas e vai ocorrendo a 

diminuição da porosidade do sistema. A rede formada pelos produtos hidratados torna-

se cada vez mais densa e como consequência ocorre o ganho de resistência. Nesse 

período não há evidencias de maiores transformações das fases, no entanto a 
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polimerização da fase C-S-H tem sido observada (Dent-Glasser et al., 1978). A duração 

do período de difusão é desconhecida em condição ambiente. Os cristais de Portlandita 

continuam a crescer e a envolver os núcleos de C3S que não reagiu; como consequência 

disso, a hidratação total do cimento nunca é atingida. A micrografia abaixo mostra a 

morfologia da Portlandita e do C-S-H. 

 

Figura 3.4. Micrografia das fases CH e C-S-H na matriz do cimento. 

 

Fonte: Adaptado de Nelson, 2006. 

3.4.2 Hidratação das fases aluminatos  

A hidratação do aluminato tricálcico (C3A) e o ferroaluminato tetracálcico 

(C4AF) produzem praticamente os mesmo compostos hidratados, quando estes reagem 

com a água na presença de sulfato, adicionados ao cimento para controlar o tempo de 

pega. A hidratação do C4AF, dependendo do teor de sulfato disponível pode produzir 

C6A(F)𝑆̅3H12 ou C4A(F)𝑆̅H18, que possuem composições químicas variáveis, mas 

estruturas similares a etringita (C6A𝑆̅3H32) e ao monossulfoaluminato (C4A𝑆̅H18) ,  

respectivamente (Taylor, 1990; Mehta e Monteiro, 1994). A etringita é geralmente o 

primeiro hidrato a cristalizar-se, mais tarde, depois do sulfato ter sido consumido a 

etringita pode ser convertida em monossulfato (C4A𝑆̅H18). 
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O C4AF reage mais rápido do que o C3A, mas ambos formam basicamente os 

mesmos compostos, tendo a etringita como sendo o principal produto das reações de 

hidratação, a qual apresenta uma estrutura agulhada como mostrada nas micrografias 

abaixo.  

 

Figura 3.5. Micrografia da etringita oriunda da hidratação da fase C3S. 

 

Fonte: Nelson, 2006. 
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Figura 3.6. Micrografia da etringita oriunda da hidratação da fase C4AF. 

 

Fonte: Nelson, 2006. 

3.5. 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 esses materiais serem empregados, muitas vezes, como substitutos parciais 

do cimento e como aditivos. Eles têm a capacidade de influenciar nas propriedades dos 

materiais cimentícios e neste trabalho serão chamados de aditivos minerais.  

Os aditivos são 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 aditivos minerais têm a finalidade de melhorar o 

comportamento dos materiais cimentícios, especialmente os concretos e argamassas no 
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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 (Taylor, 1990, Metha e Monteiro, 

1994, Nelson, 2006, 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 à 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 os problemas 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, principalmente quando o material é inerte, 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 - efeito filler. 

3.5.1. 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 ashes), 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.  
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As cinzas volantes (fly ashes) 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, é 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 se estiver em contanto contato com o hidróxido 

de cálcio e em temperatura adequada. 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 (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 sílica não reativa 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). 

3.6. 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 

(Lim, 2012).  

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 
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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 (Lim, 2012).  

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.  

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 do 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 à estabilização da produção mundial.  

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

3.2). Em 2001, a produção Brasileira representou 1,8% do total mundial, e cerca de 50% 

da América Latina. 
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Tabela 3.2. Principais países produtores de arroz no mundo 

 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 

Japão 17.2 18.1 2.9 3.1 

África 20.8 20.9 3.5 3.5 

América Latina 10.8 11.0 1.8 1.9 

Brasil 10.4 10.7 1.8 1.8 

América do 

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 

 

De acordo com um levantamento realizado por Ajiwe (2000) a produção do 

cimento proveniente da adição de 24,5% da cinza da casca de arroz no processo de 

fabricação do cimento é relativamente barato quando comparado com o processo 

normal de fabricação do cimento. Portanto, a produção do cimento proveniente da casca 

de arroz é fortemente recomendada para o desenvolvimento de algumas regiões, desde 

que, ajude a reduzir o problema da casca de arroz como um rejeito da agroindústria. 

Vale salientar, que esse estudo se baseia em um projeto pioneiro de uma planta piloto, 

mas que não está em execução, foi realizado apenas em escala de laboratório.  Os dados 

desse estudo são apresentados na tabela 3.3.  

 

 



34 
 

Tabela 3.3. Custo de 1 quilograma de cimento 

Especificação  Na US$b 

Cimento formulado    

Casca de arroz (obtida dos campos de 

rejeitos) 

0,00 0,00 

Água  0,00 0,00 

Transporte (obtenção e compra dos 

materiais) 

60,00 0,71 

Hidróxido de cálcio (convertido de rejeito 

de solda)  

0,00 0,00 

Outros materiais  100,00 1,18 

Energia/combustível  15,65 0,19 

Total 176,65 2,08 

   

Cimento comercial   

Transporte 20,00 0,24 

Custo do cimento  180,00 2,12 

Total 200,00 2,36 
                               a Moeda Nigeriana  
                               b Dólar Americano  

 Fonte: Ajiwe, 2000  

3.6.1. Produção de arroz no brasil 

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 por 

ano. 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, porém, com 

baixa rentabilidade, devido ao alto custo de produção e distorções de mercado. 

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 
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(SC) e Paraná (PR). No RS, encontram-se 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 

(Lim, 2012). 

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. 

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 do 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 (2005), “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 órgãos fiscalizadores e gastos com recuperação do ambiente degradado. 
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3.6.2. 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 EMBRAPA (2005), cresceu 9% no Brasil e 15,7% 

no Estado, mais de 12 milhões de toneladas 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. 
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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: 

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 têm 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 danos ao meio ambiente, 



38 
 

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 comentadas a seguir, 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). 

Essa 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 da casca 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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3.7. MATERIAIS POZOLÂNICOS 

Pozolanas são materiais naturais ou artificiais que contêm sílica em forma reativa. 

Numa definição mais formal segundo a NBR 12653/2014, a exemplo da definição dada 

pela American Society for Testing and Materials (ASTM), em sua norma C 125-03 

(ASTM 125-3), pozolanas são materiais silicosos ou silicoaluminosos que, por si sós, 

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

divididos e na presença da água, reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura 

ambiente para formar compostos com propriedades aglomerantes (Netto, 2006). 

Os materiais pozolânicos da Classe N são as pozolanas naturais e artificiais que 

obedecem aos requisitos aplicáveis na NBR 12653/2014, como certos materiais 

vulcânicos de caráter petrográfico ácido, “cherts” silicosos, terras diatomáceas e argilas 

calcinadas. Os da Classe C são as cinzas volantes produzidas pela queima de carvão 

mineral em usinas termoelétricas, que obedecem também aos requisitos aplicáveis nesta 

NBR. Por último o material da Classe E é qualquer pozolana cujos requisitos diferem 

das classes anteriores, conforme estabelecido na mesma NBR (NBR 12653/2014). Esta 

norma não prevê especificamente o uso de matérias pozolânicos originadas de cinzas 

vegetais, como a cinza da casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, entre outras (Netto, 

2006). 

Segundo Lea, 1971, as pozolana são classificadas em dois grupos, quanto a sua 

origem, as quais são: naturais e artificiais. 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 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. Esses são exemplificados pela cinza volante, 

cinza de casca de arroz, cinza de bagaço de cana-de-açúcar e bauxita.  

Os primeiros sinais da utilização de pozolanas foram observados em construções 

Gregas e Romanas, aproximadamente 2000 anos a.C. (Mehta, 1987). Contudo, há 

evidências de que estruturas Minoanas na Ilha de Creta foram construídas entre 

1500a.C.- 2000a.C., com fragmentos de cerâmica (argila calcinada) em argamassa. Já os 

romanos descobriram que, misturando uma cinza encontrada nas proximidades do 

monte Vesúvio, Itália, chamada pozolana, com cal hidratada, que entra em proporção 

variável, de 25% a 45%, obtinham um aglomerante que endurecia sob a água (Kaefer, 

1998, Netto, 2006). 
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Porém com o advento do cimento Portland no século 19, o cimento pozolânico 

(ou mais corretamente cal-pozolana) deixou de ser utilizado na fabricação de concreto 

estrutural (Mehta, 1987), pois o cimento Portland endurece e adquire resistência a uma 

taxa mais elevada (Netto, 2006). 

As pozolanas são normalmente utilizadas de duas formas: como substituição 

parcial do cimento ou como adição em teores variáveis em relação à massa ou volume 

do cimento, conforme Santos (2006). Porém, independentemente de como a pozolana é 

utilizada, a reação pozolânica e os benefícios associados são os mesmos (Mehta, 1987). 

Porém, deve-se considerar que cada material possui suas características próprias, o que 

proporciona resultados diferentes (Netto, 2006). 

Os materiais pozolânicos quando adicionados a matriz do cimento, confere ao 

cimento algumas características relevantes, como: 

 Menor calor de hidratação, devido a troca de reações exotérmicas (reações de 

hidratação do cimento), por reações atérmicas ou de menor calor de 

hidratação (reações pozolânicas);  

 Melhor resistência ao ataque ácido devido à eliminação do hidróxido de 

cálcio proveniente da hidratação do clínquer de cimento Portland, pela 

formação do C-S-H (silicato de cálcio hidratado), onde este último tem uma 

menor razão CaO/SiO2 conferindo menor caráter básico ao cimento; 

Além desses benefícios atribuídos as pozolana, por outro lado, há também outros 

aspectos de grande relevância, tais como: 

 Economia de energia na fabricação do cimento, ao se substituir parcialmente 

o cimento por materiais pozolânicos (Oliveira, 2006); 

 Redução do custo de fabricação do cimento; 

 Aumento do tempo de exploração das jazidas de argila e calcário, com 

consequente aumento do tempo de produção das fábricas de cimento; 

 Diminuição dos índices de CO2 emitidos para a atmosfera quando comparado 

com as quantidades emitidas no processo de fabricação do cimento. 

Os materiais pozolânicos também apresentam algumas desvantagens, tornando-

se necessário o uso de aditivos redutores de água devido ao aumento da demanda de 

água nas misturas (Santos, 2006), é necessário tempo de cura suficiente para que as 

reações pozolânicas possam ocorrer à temperatura ambiente. As pastas de cimento 

passam a ter menores resistências iniciais, em função das reações pozolânicas serem 

mais lentas à temperatura ambiente (Netto, 2006). 
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3.8. REAÇÕES POZOLÂNICAS 

 As reações pozolânicas desencadeiam-se porque a sílica e a alumina são 

vulneráveis ao hidróxido de cálcio, devido à fraqueza e instabilidade de suas ligações 

estruturais no material original (Malquori, 1960, Netto, 2006). 

 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 (John et al., 2003). 

Os produtos da reação entre o hidróxido de cálcio e o aluminato presente no 

metacaulim em temperatura ambiente são o C-S-H mal cristalizado e o C2ASH8 com 

nome mineralógico de Gelenita hidratada ou Stratilingita, com pequenas quantidades de 

C4AH13 (Serry et al., 1984).  

 A reação de hidratação da fase C3S do cimento e a reação entre a sílica ativa e o 

hidróxido de cálcio, de uma forma simplificada (Rao, 2003), estão representadas pelas 

reações 3.6 e 3.7, respectivamente: 

𝐶3𝑆 + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅                                                                               (3.6) 

2𝑆 + 3𝐶𝐻 ⇆  𝐶3𝑆2𝐻3                                                                                                 (3.7) 

Então, percebe-se que a reação pozolânica ocorre com o consumo de Portlandita 

(CH), onde esta reage com a sílica ativa para formar o C-S-H e calor. As reações 

pozolânicas ocorrem com maior intensidade a partir do momento em que as reações de 

hidratação do clínquer do cimento atingem um percentual considerado. 

O C-S-H resultante da hidratação do cimento apresenta relação Ca/Si em torno de 

1,7 a 1,8, variando pouco com a idade. Em função da adição de um material pozolânico, 

o CH resultante da hidratação é rapidamente consumido e a razão entre Ca/Si do C-S-H 

cai para 0,7 a 0,8, possivelmente como resultado da nucleação, que faz diminuir a 

quantidade de íons Ca2+ disponíveis no processo de hidratação (Richardson, 2000 apud 

Souza, 2004, Netto, 2006). 

 A atividade de uma pozolana é governada basicamente por suas características 

físicas, químicas e morfológicas, da disponibilidade de CH, da umidade, de sua área 

superficial, da temperatura e da presença de aditivos.   

 As reações pozolânicas ocorrem na superfície das partículas pozolânicas, 

formando um filme de C-S-H em sua superfície, tornando a partícula mais impermeável, 
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o que acaba impedindo que a reação pozolânica se propague para o interior da partícula 

com a mesma dinâmica que está acontece na superfície das partículas.  Segundo Metha, 

1987, esta reação ocorre de forma lenta, assim como a taxa de desenvolvimento de 

resistência e o calor de hidratação associado a esta. A grande e essencial diferença entre 

as reações pozolânicas e as reações de hidratação do cimento Portland, não está na 

composição de seus produtos de hidratação, mas na taxa, na qual estes são formados. 

 O clínquer e a pozolana apresentam processos de reação de hidratação muito 

diferentes, cada um reagindo em diferentes estágios na hidratação. A reação pozolânica 

tem início efetivamente, entre 7 e 15 dias após a mistura, quando a hidratação do 

cimento já se apresenta em um estado avançado. Assim, as reações do clínquer do 

cimento e as reações pozolânicas podem ser investigadas separadamente, sendo 

consideradas as influências mútuas dos dois processos (Massazza, 1993,1998 apud 

Souza, 2004, Netto, 2006). 

3.9. FATORES QUE INFLUENCIAM A ATIVIDADE POZOLÂNICA 

3.9.1. 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. 

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. 

3.9.2. Composição química das pozolanas  

As exigências químicas da norma NBR 12635 são apresentadas na Tabela 3.3. 

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 
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predominantemente de Fe2O3 atende aos requisitos da norma para a composição 

química, o que é incorreto.  

Tabela 3.4. Composição química para materiais pozolânicos. 

 
Classe N Classe C Classe E 

SiO2, Al2O3,Fe2O3, 

% mín. 

70 70 50 

SO3, % máx. 
4 5 5 

Teor de umidade, 

% máx.  

3 3 3 

Perda ao fogo, % 

máx. 

10 6 6 

Álcalis disponíveis 

em Na2O, % máx. 

1,5 1,5 1,5 

Fonte: NBR 12635 

3.9.3. 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, o consumo de 

cal para pastas curadas a 60 ºC ocorre rapidamente se comparadas com pastas curadas 

em 20 ºC. 

Uma técnica para acelerar a reação pozolânica pelo incremento de temperatura 

consiste no aquecimento através de micro-ondas (Oriol & Pera, 1995). 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.  
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3.10. MÉTODOS PARA SE AVALIAR A ATIVIDADE POZOLÂNICA  

3.10.1. 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 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 é refratado 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. 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 se medir a atividade pozolânica 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.  
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Embora fatores como o grau de cristalinidade e variações na orientação durante 

a preparação da amostra, a variação da intensidade dos picos no DRX está relacionada 

com a quantidade do hidróxido de cálcio presente na amostra.  

3.10.2. 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 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 e 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 

verificação da atividade pozolânica se dá com a diminuição da perda de massa referente 

ao hidróxido de cálcio ao longo do envelhecimento, representando o consumo dessa 

substância.  
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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. 

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 subsequente muito lenta. Esse comportamento analisado só é 

válido à temperatura ambiente (Anjos, 2009). 

3.10.3. 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 pozolana, 

dificultando a busca racional de alternativas para melhoria de desempenho do sistema 

via manipulação da pozolana. Essa diferença pode ser mensurável se utilizar material 

inerte de mesma granulometria e outros parâmetros físicos idênticos às pozolanas. 

Dessa forma, se terá uma estimativa do quantitativo físico e químico para o aumento da 

resistência a compressão. 

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. Esse processo 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.  
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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. 

3.10.4. Método Fratine  

Método Fratine (ABNT NBR 5753) – O ensaio é baseado na determinação da 

alcalinidade total e o teor de óxido de cálcio de uma solução preparada com 100 ml de 

água destilada, 20 g de cimento mais a adição. A solução é mantida durante 7 dias num 

recinto termo-estático (estufa) a 40°C e depois filtrada. Então é determinada a 

alcalinidade total com a adição de solução de HCl e alaranjado de metila. A alcalinidade 

total e o teor de óxido de cálcio são medidas em milimoles por litro. Marca-se um ponto 

sobre o diagrama de coordenadas cartesianas de pozolanicidade. O cimento ensaiado 

será considerado pozolânico se o ponto representativo estiver situado abaixo da linha de 

solubilidade. 

3.10.5. Método Chapelle 

Equivalente ou similar ao método Fratine, de forma simplificada, o método 

Chapelle modificado consiste em manter em aquecimento (90°C) sob agitação, durante 

16 horas, uma solução com 1 grama de óxido de cálcio, 1 grama de material pozolânico, 

e 250 gramas de água isenta de dióxido de carbono. Ao final do ensaio, o teor de CaO 

livre é medido, por meio de titulação de cerca de 50 ml da solução com HCl 0,1 N e 

fenolftaleína (1g/l) e estima-se a quantidade de CaO que foi combinada com a pozolana. 

O resultado é expresso pela quantidade de óxido de cálcio fixado por grama de 

pozolana. O material é considerado pozolânico quando apresenta um índice de consumo 

mínimo de 330 mg de CaO/g da amostra. Esse método não foi utilizado nesse estudo. 
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3.11. CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO  

3.11.1. Cimentação primária 

A cimentação primária corresponde ao deslocamento da pasta de cimento para o 

anular do poço que fica entre o revestimento e a formação. Desde a sua primeira 

utilização em 1903, a sua principal função é a de promover uma zona de isolamento 

para o óleo, gás ou água, i.e., não produzir fluidos indesejáveis como água e gás em 

uma zona na qual se deseja produzir óleo. Para que este objetivo seja atingido, deve-se 

estabelecer um selo hidráulico entre o revestimento e a bainha de cimento, e entre a 

formação e a bainha de cimento; deve-se também evitar a canalização de fluidos pela 

bainha de cimento no anular do poço. Os aspectos mencionados anteriormente fazem a 

cimentação primária ser a operação mais importante a ser realizada em um poço de 

petróleo. Sem um completo isolamento da zona de interesse a ser produzido, o poço 

provavelmente nunca atingirá o seu potencial máximo de produção (Nelson, 2006).  

O procedimento básico para se realizar a cimentação primária consiste em 

utilizar dois plugs para deslocar a pasta de cimento.  Este procedimento foi utilizado 

pela primeira vez em poços rasos na Califórnia. Depois de o poço atingir a profundidade 

desejada, se retira a coluna de perfuração e desce até o fundo do poço um revestimento 

com um diâmetro maior do que o da coluna de perfuração, porém menor do que o 

diâmetro do poço. Durante essa etapa o poço ainda contém fluido de perfuração em seu 

interior. Este fluido deve ser removido para dar lugar à pasta de cimento. Para se evitar 

a contaminação da pasta de cimento com o fluido de perfuração, a pasta de cimento é 

deslocada até o fundo do poço entre dois plugs de isolamento. Uma quantidade 

suficiente de pasta de cimento é deslocada de modo que preencha o anular do poço até 

pelo menos o topo das zonas produtoras. Em alguns casos, a pasta de cimento preenche 

todo o anular do poço até a superfície para se evitar a contaminação e produção de 

fluidos provenientes de aquíferos e outras zonas indesejáveis, além de evitar a corrosão 

do revestimento. O fim da operação de cimentação se dá quando se registra na 

superfície um aumento na pressão, indicando que o plug de top atingiu o “landing 

collar” ou o “float collar”. O deslocamento da pasta de cimento é geralmente realizado 

com água ou fluido de perfuração. Depois dessa etapa o poço é deixado em repouso 
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para que o cimento atinja uma resistência mínima exigida para se perfurar zonas mais 

profundas, ou realizar trabalhos de completação no interior do poço. 

Figura 3.7. Esquema da cimentação primária

 

Fonte: Costa, 2012 

3.11.2 Cimentação secundária ou reparadora 

A cimentação secundária se subdivide basicamente em duas vastas categorias: 

“squeeze cementing” e “plug cementing”. Squeeze cementing é o processo de posicionar 

uma pasta de cimento em uma região específica do poço de petróleo com pressão 

hidráulica suficiente para expelir os fluidos da região ali presentes, geralmente água, 

ocupando o seu espaço e deixando a matriz do cimento mais homogênea e impermeável. 

Plug cementing consiste no deslocamento de um volume limitado de pasta de cimento 

para uma determinada região do poço com o intuito de se criar um sólido selo ou “plug” 

de cimento.  
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Essas operações são realizadas por diversas razões como: reparar falhas da 

cimentação primária, reparar problemas no revestimento, abandono de poço e alterar as 

zonas de produção ou zonas de interesse do poço (Nelson, 2006). 

3.12. ADITIVOS  

Algumas companhias de serviço em cimentação de poços de petróleo vêm 

introduzindo alguns aditivos multifuncionais ou polivalentes, os quais podem atuar 

simultaneamente em um sistema químico de pasta de cimento como retardador, 

controlador de filtrado e dispersante. Também se tem observado que os novos aditivos 

são aplicáveis em um range maior com relação às condições as quais os aditivos serão 

submetidos (condições de poço ou do reservatório). Esses novos aditivos reduzem o 

número de aditivos que seriam utilizados caso eles não fossem polivalentes (Anjos, 

2009).  

Por muitos anos as companhias de serviço têm utilizado aditivos para diminuir a 

densidade das pastas de cimento. A maioria desses aditivos que absorve água, 

permitindo a adição de água ao sistema sem ocasionar a segregação de sólidos. Na 

maioria dos casos à medida que a densidade da pasta de cimento diminui a sua 

resistência a compressão também diminui. Consequentemente a menor densidade 

atingida para uma pasta de cimento com esse tipo de aditivo, absorvedores de água, foi 

de aproximadamente 12 lbm/gal (1440 Kg/m3). Durante a década de 1980, sistema 

cimentantes espumados e com microesfereas extra leves foram desenvolvidos e se 

conseguiu atingir densidades de aproximadamente 8 lbm/gal (960 Kg/m3). Nessa 

mesma década, os sistemas espumados atingiram grande repercussão na área petrolífera, 

mas se necessita de equipamentos complexos e especializados para se fazer pastas com 

esse perfil, o que se tonou inviável para a realidade das operações de campo no nordeste 

do Brasil.  

No outro extremo, o uso de aditivos adensantes tem aumentado e tem sido usado 

de forma mais adequada. Tradicionalmente esses aditivos eram misturados já na fabrica 

ou os operadores já recebiam o “blend” (agente adensante mais cimento). No entanto, as 

indústrias desejavam, por muitos anos, adicionar esses aditivos diretamente na mistura 

com a água. Dessa forma o operador passou a ter muito mais flexibilidade para 

controlar a densidade da pasta e reduziu-se a necessidade de se preparar “blends” 

customizados com adensantes. 
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Sistemas de cimento Portland para poços de petróleo são aplicados em um 

grande range de temperatura desde temperaturas congelantes em terras congeladas até 

700°F (350°C) nos casos de recuperação térmica de petróleo e em poços geotermais. 

Com relação à pressão a realidade é a mesma, com pressão próxima à ambiente em 

poços rasos até pressões maiores do que 30000 psi (200Mpa) em poços profundos. 

Além dessas duas condições citadas anteriormente, a pasta de cimento pode enfrentar 

condições adversas como o contato com fluidos corrosivos, formação com pressão de 

poro elevada ou muito baixa. Diante dessas adversidades é que os aditivos atuam e têm 

fundamental importância. Eles modificam o comportamento do sistema cimentante, 

permitindo o seu deslocamento para o anular do posso, atingindo uma rápida 

resistência, promovendo uma zona de isolamento e estabilidade mecânica para o tempo 

de vida útil do poço. 

Atualmente mais de 100 aditivos estão disponíveis para a cimentação de poços 

de petróleo, os quais podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso.  Há 

cerca de basicamente oito categorias de aditivos, que são:  

Aceleradores: aditivos químicos que diminuem o tempo de pega da pasta de cimento e 

aumentam a taxa de desenvolvimento de resistência a compressão. 

Retardadores: aditivos químicos que retardam o tempo de pega da pasta de cimento. 

Estendedores: materiais com densidade inferior a densidade da pasta de cimento, 

reduzindo a quantidade de cimento necessária por unidade de volume do sistema 

cimentante. 

Agentes adensantes: materiais que aumentam a densidade da pasta de cimento. 

Dispersantes: aditivo que reduz a viscosidade da pasta de cimento. 

Agentes controladores de filtrado: materiais que controlam a perda de volume da fase 

aquosa para a formação. 

Agentes controladores de perda de circulação (controlador de filtrado): materiais 

que controlam a perda de volume da pasta de cimento para a formação.  

Aditivos especiais: é composto por uma diversidade de aditivos, tais como: agente 

antiespumante, fibras e partículas flexíveis. 
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CAPÍTULO 4 

4. ARTIGO: The Effect of Rice Husk Ash as Pozzolan in Addition to Cement 

Portland Class G for Oil Well Cementing 

Lech W. O. Soares1, Renata M. Braga2, Julio C. O. Freitas3, Rafael A. Ventura4, 

Dennys S. S. Pereira5, Dulce M. A. Melo6 

ABSTRACT  

The usage of rice husk biomass ash from agribusiness in addition to or partially 

replacing cement is a noble purpose and a good way of sustainable development which 

currently is an obsession around the world. Although rice husk contains high amount of 

organic material, it has less percentage of inorganic material which is rich in silica and 

used for this paper purpose. In this study the pozzolanic material was obtained from two 

different processes: by calcining (RHA) and by washing with hot water (WRHA). The 

ash samples were characterized by: scanning electron microscopy technique (SEM), 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Energy-dispersive X-ray spectroscopy 

(EDX) and BET method. The pozzolanic activity of RHA and WRHA in cement 

slurries was evaluated by: thermal-gravimetric technique and derivative 

thermogravimetry (TGA/DTG), X-ray diffraction (XRD) and Compressive Strength. 

The slurries formulated with additions of 10% and 20% of RHA and WRHA were cured 

for 28 days at 58 °C. The results of thermal analysis demonstrated that a 20% WRHA 

addition caused a reduction of approximately 73% of Portlandite (calcium hydroxide – 

CH) phase related to standard slurry (STD). The XRD scans also demonstrated the 

reduction of the Portlandite peaks’ intensity for each slurry compared with STD slurry. 

The RHA and WRHA react chemically with Portlandite producing calcium silicate 

hydrate (C-S-H), confirming their effect as a pozzolanic agent. The WRHA presented 

the best results as a pozzolanic material.  

Key words: cementing job, rice husk ash, pozzolanic activity, calcium hydroxide (CH), 

calcium silicate hydrate (CSH). 
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4.1. INTRODUCTION 

 Rice is an important staple food for approximately half of the world population 

(Slayton and Timmer, 2008). Rice demand is expected to remain strong in the next few 

decades due to the economic and population growths in many countries around the 

world. Studies predict that by 2020 the total rice consumption will be 450 million tons 

(milled basis), a 6.6% growth as compared to 422 million tons in 2007 (Timmer et al., 

2010). Rice husk accounts for between 20% - 33% of paddy weight and its annual 

global quantity is 137 million tons (Lim et al., 2012). It is known that the incessant 

generation of solid waste materials represents a serious problem (Frías et al., 2005) 

 Rice husk has a great potential to be converted into electrical energy. Ethanol is 

another important source of energy derived from rice straw (Kim and Dale, 2004). Rice 

husk ash can be used to partially replace cement as a mineral admixture for construction 

purposes as a value-added product making high performance concrete (Xu et al., 2012). 

The production of cement from rice husk has been recommended for developing 

countries since it would help reduce problems of rice husk as a farm waste (Ajiwe et al., 

2000; Xu et al., 2012). 

 Cementing operations are one of the most important and expensive activites 

done in petroleum wells. It occurs after the end of drilling operations with the goal of 

placing cement in the annulus between the casing and the formations exposed to the 

wellbore. The major objective of primary cementing has always been to provide zonal 

isolation in oil, gas, and water wells, i.e., to exclude fluids such as water or gas in one 

zone from oil in another zone in the well. To achieve this objective, a hydraulic seal 

must be created between the casing and cement and between the cement and the 

formations, while at the same time preventing fluid channels in the cement sheath 

(Nelson and Guillot, 2006). Thus, this operation has to be well done with appropriate 

slurries avoiding future problems and overspending. 

 The formation of hydrated products in cement slurries begins within the first 

hours after the addition of water and practically ends after 360 days. However, the age 

of reference to evaluate cement hydration is normally 28 days, generally according to 

Reaction (4.1). At this point, 70% of the hydration products are already formed and 

subsequent hydration is much slower. Virtually in 1 year all cement hydration products 

are formed (Taylor, 1997).  
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𝐶𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇 +  𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐶𝐻 + 𝐻𝐸𝐴𝑇                                                                       (4.1) 

 

 When rice husk ash is compared with other agribusiness wastes it presents the 

highest amount of silica (Nair et al., 2008). Thus, RHA is a pozzolanic material which is 

described as silicates or amorphous silica-aluminates with no or little binder activity. 

However, when in contact with water at room temperature, RHA reacts with calcium 

hydroxide forming components with cements properties (Lea, 1971; Malhotra and 

Mehta, 1996). Pozzolanic reactions take place between the calcium hydroxide (CH) 

which represents about 20% of the hydration products of a cement slurry (Lima and 

Filho, 2008; Dweck et al., 2000) and acid oxides present in pozzolan obtaining as the 

main product the calcium silicate hydrate (CSH), according to Reaction (4.2).  

𝐶𝐻 + 𝑆 + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑆𝐻 + 𝐻𝐸𝐴𝑇                                                                                          (4.2) 

 Thus, pozzolans present several relevant features in a cement slurry such as: 

lower heat of hydration by the exchange of exothermic reactions; better resistance to 

acid attack; increased durability (Souza and Dal, 2002); increasing the workability of 

the material; resistance to cracking (Metha and Monteiro, 2013); and mechanical 

resistance (Paya, 2003). Furthermore, the pozzolanic activity is limited due to lack of 

water and/or space to accommodate additional hydration products (Esteves, 2011) 

 This study is aimed at characterizing the RHA and WRHA using different 

analytical techniques (SEM, FTIR, BET, EDX) and evaluating its chemical reactivity 

for use in cement slurries for oil wells according to the American Petroleum Institute 

(API) (API 10B, 2000) method to compressive strength test and direct methods such as 

TGA/DTG and XRD. 

4.2. MATERIALS AND METHODS  

4.2.1. Materials 

 Portland cement class G was used in the formulation of the slurries. This 

Portland cement is specific for cementation of petroleum wells, according to NBR 9831 

(ABNT, 2006). Rice husk was obtained from a local rice field (Northeast/Brazil).  
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4.2.2. Methods 

 The pozzolanic material utilized in this work was obtained from rice husk which 

are RHA and WRHA. The rice husk was ground in a gridding mill and after was burnt 

in a muffle furnace (EDG 3P-S 7000) for 5 hours at 600°C with a heating rate of 10 

°C/min, this ash obtained called RHA. To obtain WRHA the rice husk was previously 

leached by hot water (70 °C) for 6 hours and then calcined at 600 °C, at the same 

conditions of RHA. The burning temperature of 600 °C was chosen because it obtained 

predominantly amorphous silica and over this burning temperature crystalline silica is 

produced (Hammed and Khattab, 1981; Chopra et al., 1981; Xu et al., 2012). 

Amorphous silica presents higher pozzolanic reaction power than crystalline one. 

 The oil well cement slurries were prepared with 10% and 20% of RHA and 

WRHA (by weight of cement - BWOC); as well as a standard slurry (STD) which 

contain only water and Portland cement. Table (1) shows slurry compositions of each 

sample. The slurry density was fixed in 15.8 lb/gal (1.89 Kg/dm3) in the fresh state.  

The slurries were mixed using a Chandler 80-60 mixer, according to the American 

Petroleum Institute (API) (API 10A, 2000). After mixing, 4 cubic samples (5x5x5 cm3) 

were prepared for each slurry which were cured at 58 °C for 28 days. This temperature 

was chosen because it is a commonplace Bottom Hole Static Temperature (BHST) in 

the onshore oil wells in the northeast of Brazil. The average depth of these oil wells is 

800 meters. The slurry with addition of 30% of pozzolanic material (RHA and WRHA) 

was tried, but it was impossible because the viscosity of this slurry was very high and 

the water wasn’t enough to blend the compounds.  

Table 4.1. Oil well cement slurries compositions 
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Thermogravimetry analyses were carried out in a Shimadzu TGA-50 thermobalance 

under 50mL/min of N2 and heating rate of 10°C/min, at room temperature to 800 °C.  

X-ray diffraction patterns were collected in a Shimadzu XRD- 7000 diffractometry 

using Cu Kα radiation, voltage of 30kV and current of 30 mA. Infrared analyses were 

carried out in a Shimadzu Spectrometer (FTIR-8400S, from the IRAffinity-1 series) 

under the following conditions: 32 Scans number, range of 400 – 4000 cm-1, resolution 

of 4 cm-1. SEM analyses were carried out in a Shimadzu equipment (SSX-550), was 

used a tungsten filament. BET analyses were carried out in a Quantachrome equipment 

(NOVA 2000) with nitrogen adsorption. The sample was heated and dried at 200 °C for 

2 hours. Compressive strength tests were carried out in a Shimadzu equipment (AG-I 

100kN) according to American Petroleum Institute (API 10B, 2000). 

4.3. RESULTS AND DISCUSSION   

4.3.1 Characterization of pozzolanic materials 

 The EDX results (Table 2) show that WRHA presents higher silica percentage 

(96.41%) than RHA (93.18%). Based on NBR 12635 from Brazilian Association of 

Technical Standards (ABNT) to be a pozzolanic material the amount of SiO2 + Al2O3 + 

Fe2O3 has to be at least 70%.Thus, these samples are considered pozzolanic materials. 

Table 4.2. Chemical composition of pozzolanic materials RHA and WRHA 
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 It happens because the washing treatment removes the organic extractives, 

lignin, cellulose, hemicellulose and alkalis presented in RHA. The potassium oxide acts 

as a flux material, (Krishnarao et al., 2001) keeping oxidized carbon on silica surface 

during the burning process and reduces the reactive silica surface area, which damages 

the pozzolanic reactions. 

 The absorption spectra in the infrared region of RHA and WRHA (Fig. 1) 

presented intense band at 1089 cm-1 relative to the asymmetrical stretching of the Si-O-

Si bond. A less intense band at 798 cm-1 related to the symmetric stretching of the same 

bond. At 3498 cm-1 other band is associated with the axial deformation vibration of Si-

OH hydroxyl (silanol) group (Silverstein et al., 2006). WRHA presents bands more 

intense than RHA. It means there is greater abundance of bands and more purity in 

WRHA than RHA. These results may be related to the analysis of X-ray fluorescence, 

wherein the material which was subjected to washing treatment presented higher 

percentage of silica, confirming the effectiveness of this treatment for removing 

impurities. 

 

Figure 4.1. Absorption spectra in the infrared region of RHA and WRHA 
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The scanning electron micrographs observed at magnifying power of x2500 and 

x5000 are shown in Figure 4 which depicts the SEM images of RHA and WRHA 

showing their morphological characteristics of roughness and porosity. The images 

clearly show that there are more impurities present on the surface of RHA than in 

WRHA. It is due to the washing treatment, which removes metals and organic 

materials. In particular when these impurities are present on the surface of silica they 

decrease its pozzolanic activity, because it reduces the active surface area to react. Thus, 

we can predict that WRHA will have greater pozzolanic activity than the RHA. 

 

Figure 4.2. SEM micrographs of (a,c) RHA (b,d) WRHA 

 

 

 The BET method can be used as a tool to assess the potential pozzolanic activity 

of highly porous materials such as residual RHA (Cordeiro et al., 2011).  The results of 

surface area and average pore diameter of the pozzolanic materials from rice rusk, 

throughout BET method (Table 3), as SEM results confirmed that WRHA showed 

higher surface area and average pore diameter than the RHA and consequently may 

have higher pozzolanic activity.  
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As literature (Nair, 2008) has shown, to produce a highly reactive rice husk ash 

it has to contain the maximum amount of amorphous silica with a high specific surface 

area and the presence of many silanol groups are essential. Thus, the characterization 

step of the pozzolanic materials utilized in this paper showed that RHA and WRHA are 

suitable to be used as a good pozzolanic material.  

 

Table 4.3. BET results of RHA and WRHA 

 

4.3.2. Pozzolanic activity evaluation 

 The XRD patterns of cement slurries showed in Figure 3 depict that adding rice 

husk ash in general favor pozzolanic reaction at cement matrix. From XRD results it 

was realized that with the increases in the amount of RHA and WRHA in cement slurry 

decreases proportionally the intensity of Portlandite peaks (P). The Portlandite peaks are 

encountered in the positions of 2θ = 18.03º; 34.12º; 47.04º; 50.85º; 54.32º; 62.60° and 

64.22°. 
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Figure 4.3. XRD powder scans of the slurries 

 

 

 Also notice that the CH peaks intensity from slurries with RHA pozzolanic 

material is shorter than the slurries with WRHA. This fact would imply higher 

pozzolanic activity in RHA than WRHA. However, what caused this effect was the 

oxidized carbon present on interstices of rice husk ash because the RHA has a higher 

amount of K2O (fluxing material) than WRHA. Therefore, the oxidized carbon presents 

amorphous structure and masking of the XRD results as this is a sensible and accurate 

analytical technique for crystalline structures. Thus the quantitative analysis is better 

and more appropriate to do with TGA/DTG than XRD. 
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 The thermogravimetric curves (TGA) of the slurries cured at 58°C for 28 days 

are shown in figures 4 and 6, the DTG curves of the slurries are shown in figures 5 and 

7. 

Figure 4.4. TGA plots of STD, RHA10 and WRHA10 

 

Figure 4.5. DTG plots of STD, RHA10 and WRHA10 

 



68 
 

Figure 4.6. TGA plots of STD, RHA20 and WRHA20   

 

Figure 4.7. DTG plots of STD, RHA20 and WRHA20 
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 There are four main thermogravimetric phenomenons in the graphs. The first 

phenomenon (I) corresponds to the loss of mass related to the unbound water 

evaporation from room temperature to 105 °C. The unbound water loss of mass can be 

divided in two stages. The first is between 35 °C and 70 °C where the water present is 

evaporated in pores above 0.05μm. The second stage, between 70 -105 °C, corresponds 

to water released which is retained by capillary pressure in capillary pores. Dehydration 

occurred between 105 and 370 °C due to loss of water chemically combined with all 

hydrated phases present in the slurry, including ettringite and hydrated calcium silicate 

which is the second phenomenon (II). One important weight loss in this stage is due to 

the loss of weakly bonded water on the gel solid of CSH, which physically adsorbed, 

and is taken about at 110 °C. The third phenomenon (III) corresponds to de-hydration of 

CH which begins about 370 °C up to 460°C. The fourth event (IV) is associated with an 

uncontrolled carbonation of the sample between 600 °C and 700 °C (Bhatty and Reid, 

1985; Alarcon-Ruiz et al, 2005; Baert et al., 2008; Esteves, 2011). 

 The content of CH in cement slurries is known throughout TGA/DTG analysis 

(Taylor, 1997; Anjos et al., 2013; Lima and Filho, 2008). Each curve shows the 

decrease in CH peak when adding pozzolanic material in all cement slurries compared 

with standard slurry. The pozzolanic activity was checked and quantified by the 

decrease of CH mass of loss which happens with consumption of CH forming CSH. The 

free calcium hydroxide (CHfree) formed during the hydration of cement slurries was 

determined by Equation (4.3) below (Taylor, 1997):  

 

𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒% = [(𝑊𝐿𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
)(𝑀𝑊𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

)] 𝑀𝑊𝐻2𝑂⁄                                                      (4.3) 

 

WL is the mass loss percentage showed in the TGA curves. MW is the molecular 

weight of CH and water, respectively. Both of them are important to work out equation 

(1) and determine the content of CH free. The efficiency related to the decreasing of CH 

mass loss (Table 4.4), was sorted out comparing CH mass loss of each slurry 

(𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦
) with the STD slurry (𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒𝑆𝑇𝐷

),  according to Equation (4.4). 
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𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  {[(𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒𝑆𝑇𝐷
) − (𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦

)] 𝐶𝐻𝑓𝑟𝑒𝑒𝑆𝑇𝐷
}⁄ 100                     (4.4) 

  

Table 4.4. Mass loss of CH associated with thermal events, content of CHfree and 

pozzolanic activity efficiency       

 

It was noticed that all samples presented pozzolanic activity. The WRHA20 was 

the slurry that presented the highest efficiency implying in a higher pozzolanic activity 

than others and consequently the highest compressive strength.   
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Figure 4.8. Compressive strength of the cement slurries after curing for 28 days 

at 58°C 

 

The slurries containing 10% and 20% of RHA and WRHA exhibited higher 

compressive strengths after 28 days compared with the STD slurry. The increased 

compressive strength of slurries containing rice husk ash is associated with the 

reduction in the contents of CH occasioned by pozzolanic activity and due the filler 

effect of unreacted RHA and WRHA which occupy the empty spaces in the matrix 

cement. The compressive strength result of WRHA20 is 27.32 MPa which represents an 

increase of 63.69% related with STD (16.69 MPa). This result presents a high 

coherence with TGA/DTG results which present a reduction of 72.75% of CH, proving 

that TGA/DTG is an analytical method more suitable to quantitative analysis of 

pozzolanic activity than XRD. 

4.4. CONCLUSIONS 

This study confirmed that RHA and WRHA could be used in addition to cement slurries 

improving its properties, such as compressive strength, while reducing its cost, as well 

as disposal waste which is an environmental problem. The washing pretreatment with 
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hot water helps to obtain WRHA more reactive and pure than the calcining process 

(RHA), as shown in SEM, FTIR, EDX, BET analyses. The pozzolanic activity of RHA 

and WRHA in cement slurry for oil well was confirmed by TGA/DTG, XRD and 

compressive strength analyses. The WRHA20 slurry presented the best results with a 

reduction of approximately 73% in the Portlandite phase at TGA/DTG analysis and an 

increase of 63.69% at compressive strength analysis, in both cases related with STD 

slurry. Thus these results suggest the usage of WRHA20 for petroleum well projects. 
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CAPÍTULO 5 

5. PATENTE: UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA 

CASCA DE ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE 

POÇOS DE PETRÓLEO 

N°: BR 10 2015 002882 - 2 

5.1. RELATÓRIO DESCRITIVO 

RELATÓRIO DESCRITIVO DA PATENTE DE INVENÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO.  

[001] A presente invenção refere-se à adição de sílica natural proveniente da casca de 

arroz como aditivo mineral de atividade pozolânica e agente anti-retrogressão para 

cimentos com propriedades mecânicas e reológicas otimizadas para o emprego em 

operações de cimentação de poços de petróleo. 

[002] A operação de cimentação de poços de petróleo tem como função básica 

promover a estabilidade mecânica e selar hidraulicamente o poço impedindo a 

comunicação entre os diferentes tipos de fluidos entre a formação geológica e o poço. 

No entanto, a pasta cimentícia sofre alterações na sua microestrutura quando submetida 

ao incremento de temperatura. 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.  

[003] A quantidade total mundial de reservas de petróleo gira em torno de dezenas de 

trilhões de barris, dos quais apenas a minoria é referente ao óleo convencional, o 

restante está dividido entre óleos pesados e extrapesados. 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 
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novas tecnologias e investimento em infraestrutura, garantindo que seus recursos de 

óleo pesado não sejam deixados de lado. 

[004] Assim, um ponto crítico em cimentação de poços petrolíferos são as 

temperaturas as quais as pastas são submetidas, uma vez que os poços apresentam 

características geotérmicas de aumento de temperatura com a profundidade dos 

mesmos. Em determinadas regiões as temperaturas podem atingir valores superiores a 

180ºC ao longo do perfil perfurado.  As temperaturas nos poços ainda podem alcançar 

intensidades entre 280°C e 400ºC, quando métodos de recuperação térmica são 

empregados, assim caracterizando os chamados poços profundos com altas temperaturas 

e pressões (HPHT). 

[005] Para evitar problemas estruturais no poço ou perda do isolamento hidráulico, a 

pasta de cimento colocada no poço deve ser capaz de suportar tais mudanças quanto à 

temperatura, caso contrário, a microestrutura da pasta de cimento sofre alterações na sua 

estrutura física, composição química e quantidade de água, afetando, assim, sua 

eficiência e sua durabilidade. 

[006] O silicato de cálcio hidratado (C-S-H) é o principal produto de hidratação do 

cimento, composto desde formas semicristalinas a altamente cristalinas, onde as fases 

cristalinas do CSH são produzidas a altas temperaturas e as fases semicristalinas, ou 

amorfas, estão presentes nas hidratações a temperatura ambiente. O C-S-H é também o 

principal responsável pela resistência das pastas cimentícias, além de ter boa 

estabilidade a temperaturas de até 110ºC (230ºF). Acima dessa temperatura o C-S-H 

sofre metamorfismo convertendo-se na fase α-C2SH, mais cristalino e mais denso que o 

C-S-H convencional, sendo uma modificação danosa para a integridade e durabilidade 

da cimentação do poço, além da mudança dos parâmetros iniciais de permeabilidade e 

resistência.  

[007] O CSH representa cerca de 70% a 80% de todos os sólidos hidratados do 

cimento, sendo considerado como o principal agente de ponte cimentante entre as 

partículas do cimento, o produto de hidratação que confere maior resistência mecânica a 

pasta de cimento, menor porosidade e permeabilidade, entre outros fatores de 

relevância, onde a principal fase anidra é o C3S com aproximadamente 70% dos sólidos 

e o C2S aparece com no máximo 20% dos sólidos anidros do cimento. Dessa forma, a 

hidratação do C3S é a principal responsável pela resistência inicial da pasta de cimento, 

enquanto que a hidratação do C2S é a principal responsável pela resistência final da 

pasta de cimento. 
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[008] O C-S-H não tem uma proporção bem definida com relação às razões de C/S e 

H/S, as quais mudam de acordo com alguns fatores, como a concentração de cálcio na 

fase aquosa, temperatura, quanto à presença de aditivos e o envelhecimento da pasta de 

cimento, ou tempo de hidratação. 

[009] A Portlandita (CH), outro produto de hidratação das fases silicatos, apresenta 

uma morfologia altamente cristalina em formato de placas hexagonais, não 

ultrapassando 15% a 20% do total dos produtos de hidratação do cimento. A morfologia 

dos cristais pode variar bastante, dependendo da temperatura de hidratação e das 

impurezas presentes no sistema. A Portlandita quando comparada ao C-S-H apresenta 

grandes desvantagens, pois confere menor resistência mecânica a pasta de cimento, 

apresenta menor resistência a ataques ácidos, confere maior porosidade à pasta de 

cimento, assim, em linhas gerais, é desejável a maximização da produção de C-S-H e a 

minimização da produção de Portlandita nos produtos de hidratação do cimento 

Portland.  

[010] A Portlandita pode, ainda, reagir com sulfatos e formar etringita, a qual não é 

favorável para a pasta de cimento, porque aumenta a porosidade, o volume e ocorre 

fissuração da bainha de cimento, efeito esse observado principalmente quando se tem 

sulfatos de sódio (Na2SO4) e de magnésio (MgSO4). A porosidade da pasta de cimento 

aumenta porque a solubilidade do NaOH é maior do que a do Ca(OH)2. A Portlandita 

também pode reagir com silicatos na presença de água e formar CSH, o que é 

denominado de reação pozolânica. 

[011] A durabilidade da matriz de cimento está relacionada com sua microestrutura, 

que deve apresentar baixa porosidade e permeabilidade para evitar a entrada de agentes 

deletérios na mesma. A adição de materiais pozolânicos em pastas cimentícias tem o 

intuito de melhorar a microestrutura através da reação pozolânica que ocorre com a 

formação de hidratos mais resistentes. 

[012] A incorporação de materiais à base de sílica (SiO2) em pastas cimentícias produz 

fases cristalinas ricas em sílica. O uso de materiais pozolânicos à 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, conforme descrito na literatura. 

[013] As pozolanas apresentam várias características relevantes em uma pasta de 

cimento como: diminuir o calor de hidratação pela troca de reações exotérmicas; 

conferir uma melhor resistência ao ataque ácido em função da estabilização do 

hidróxido de cálcio oriundo da hidratação do clínquer Portland e à formação do C-S-H 
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com menor Ca/SiO2 de menor basicidade; maior durabilidade, contribuindo para a 

inibição da reação álcali-agregado e diminuição dos poros da pasta hidratada, reduzindo 

o ataque do material por substâncias externas como cloretos e sulfatos; aumento da 

trabalhabilidade do material; da resistência a fissuração e da resistência mecânica.  

[014] Sabendo que temperaturas acima de 110ºC provocam uma diminuição da 

resistência à compressão da pasta de cimento e o aumento da sua permeabilidade em 

poços petrolíferos devido à conversão do silicato de cálcio hidratado em fases ricas em 

cal, fenômeno conhecido como retrogressão da resistência do cimento. A adição da 

cinza da casca de arroz surge então como uma alternativa a ser utilizada, sendo este 

resíduo um aditivo mineral anti-retrogressão para cimentação de poços de petróleo, 

visando melhorias na microestrutura das pastas a partir da formação de novos produtos 

de formação menos permeáveis e mais resistentes à temperatura. 

[015] A cinza da casca de arroz apresenta natureza altamente silicosa, comparado com 

outros resíduos vegetais, apresenta uma maior proporção de sílica, podendo ser utilizada 

como material pozolânico na substituição parcial do cimento. A utilização deste resíduo 

como material pozolânico poderá reduzir os custos com a produção de cimento, 

retirando o rejeito do meio ambiente, economizando energia, diminuindo a exploração 

das jazidas de calcário e argilas e contribuindo para um desenvolvimento sustentável. 

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

uma grande responsabilidade quanto às vultosas quantidades de resíduo de 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, pois ao ser mantido em 

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

grandes quantidades de gás metano (CH4). 

[017] 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. 

Porém os impactos ambientais do resíduo da 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 melhoria 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 socioambiental. 
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[018] 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 com promissora aplicação em conjunto com cimentos para a 

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

custos relativamente altos.  

[019] Nos estudos realizados a partir da presente inovação tecnológica, foi realizada a 

adição do resíduo mineral em teores compreendendo faixa entre 1,0% e 70,0% em 

relação à massa do cimento, visando melhorar a microestrutura da pasta, sendo ainda, 

produzidas uma pasta padrão, apenas com cimento, e duas pastas de referencia  com 

adição de 30% e 40% de sílica flour (material consagrado na indústria de petróleo como 

aditivo anti-retrogressão) a título de comparação com o material aqui proposto como 

inovador.  

[020] A utilização da sílica natural proveniente da casca de arroz em pastas de cimento 

para cimentação de poços de petróleo se mostra viável, uma vez que a utilização desses 

novos sistemas, fazendo uso desta fonte alternativa de sílica em pastas cimentícias, 

atende, de maneira clara e eficiente, as condições intrínsecas dos poços, quanto aos 

parâmetros de temperatura e pressão. Além disso, tais sistemas apresentam vantagens de 

eficiência das reações pozolânicas da sílica proveniente do resíduo, frente à sílica flour 

utilizada atualmente pela indústria petrolífera, além de vantagens econômicas e 

ambientais. Tais benefícios justificam a utilização desse sistema como inovador para 

aplicação em operações de cimentação em poços petrolíferos, em substituição aos 

sistemas utilizados atualmente. Além disto, é importante frisar que ao utilizar o resíduo 

proveniente da queima da casca do arroz, a cinza, há o aproveitamento de um resíduo 

agrícola normalmente desprezado (e poluente), tornando-se assim, a cinza, um produto 

aproveitável e de eficiência comprovada 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 a minimização dos custos de operação pela redução do 

consumo de cimento e pela diminuição dos custos devido a redução na ocorrência de 

falhas durante a vida útil da pasta de cimento. 

[021] A partir desta ideia, a presente inovação visou obter pastas compósitas para a 

cimentação de poços petrolíferos, a partir da utilização de cimento tipo Portland e cinza 
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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 à diferentes faixas de temperatura. 

[022] O objetivo do presente estudo, foi evidenciar e avaliar a influência da sílica 

natural proveniente da casca de arroz como aditivo mineral pozolânico e agente anti-

retrogressão de pastas de cimento para cimentação de poços, compreendendo a 

aplicação na  faixa  de temperatura entre 0°Ce 400°C. 

[023] Através das buscas realizadas em bases de patentes (nacionais e internacionais) 

para a verificação dos antecedentes da invenção, foram encontradas três patentes que 

utilizam produtos semelhantes mas com relevantes diferenças na obtenção e utilização. 

Na patente “Settable compositions comprising cement kiln dust and Rice husk ash 

methods of use WO2013/177336A1 de 28.11.2013", os autores propõem a utilização da 

cinza da casca do arroz junto a um resíduo do cimento para utilização em sistema 

subterrâneos, diferenciado a presente inovação quanto ao objetivo e aplicação da adição 

da cinza da casca do arroz como agente anti-retrogressão e de atividade pozolânica para 

poços petrolíferos, em substituição em fração ideal requerida da massa do cimento 

utilizado. Na patente “Method for producing rice husk ash JP2013240773 (A) de 

05.12.2013”, os autores propõem uma determinada técnica para a produção da cinza da 

casca do arroz, diferenciando a presente invenção quanto ao objetivo da utilização da 

cinza da casca do arroz como agente anti-retrogressão e de atividade pozolânica para 

poços petrolíferos, e obtenção da mesma quanto ao processo de lavagem e calcinação.  

Já na patente “Rice husk heat-insulating porous building block and preparation method 

thereof CN103420649 de 04-12-2013”; os autores propõem a utilização da cinza da 

casca de arroz como matriz para produção de blocos de isolamento térmico, 

diferenciando a presente inovação quanto a finalidade da utilização da matriz, além do 

objetivo da adição da cinza, como aditivo mineral de atividade pozolânica e agente anti-

retrogressão, e aplicação do sistema composto como substituinte do cimento portland 

em fração ideal requerida, para cimentação de poços petroliferos.  

[024] Os testes foram realizados a partir de formulações pré-definidas com diferentes 

proporções de cinza da casca de arroz em comparação a uma pasta 

padrão,caracterizadas pela mistura da “água de mistura” (água mais aditivos químicos), 

como antiespumantes com concentrações na faixa de 0,005 gpc a 0,05 gpc; dispersantes 

com concentrações na faixa de 0,005 gpc a 0,20 gpc; controladores de filtrado com 
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concentrações na faixa de 0,05% a 1,5%; impermeabilizantes com concentrações na 

faixa de 0,1% a 3,0% e retardadores do tempo de pega (endurecimento) com 

concentrações na faixa de 0,1% a 1,5%; adicionando-se a cinza da casca do arroz com 

percentagens de substituição em relação ao cimento Portland levando-se em 

consideração a substituição 1,0% e 70,0% da massa de cimento Portland pelas sílicas 

obtidas da casca do arroz, com densidades das pastas entre 1,19g/cm3 e 2,15 g/cm3. O 

fator água/cimento (FAC) variou de acordo com as percentagens e densidades 

requeridas com os referidos valores de substituições. 

[025] Como parte dos estudos desenvolvidos para a comprovação da eficiência da 

adição de sílica natural proveniente da casca de arroz como aditivo mineral de atividade 

pozolânica e agente anti-retrogressão para cimentos destinados à cimentação de poços 

petrolíferos, foram realizados ensaios tecnológicos.  Como exemplo representativo de 

tais resultados, uma das análises realizadas foi a comparação de um dos sistemas 

contendo a cinza da casca do arroz, com uma pasta padrão apenas com água e cimento, 

e duas pastas de referência, estas últimas formuladas com fonte de sílica já bastante 

utilizada pela indústria (sílica flour). 

[026] 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 (NBR9831, 2006). 

[027] 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. 
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[028] Foram utilizados moldes cúbicos e 50 mm de aresta, construídos de materiais 

inertes ao ataque químico pelo cimento. Os formulações presente nos moldes foram 

submetidas à cura, sob diferentes temperaturas em banho termostático/câmara de cura, 

de acordo com a temperatura utilizada durante a referida cura. Foram realizadas 

diversas análises de resistência compressiva com diferentes formulações com idades de 

cura variando entre 24 horas e 31 dias de cura. 

[029] A partir destes estudos verificou-se viabilidade de aplicação quanto aos 

parâmetros de atividade pozolânica e resistência à compressão das pastas utilizando a 

cinza da casca de arroz dentro do padrão API (American Petroleum Institute) para 

cimentação de poços de petróleo. As análises realizadas foram: difração de raios-X 

(DRX), para determinação das fases hidratadas, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), para caracterização morfológica e análise de resistência à compressão, para 

avaliação das pastas quando submetidas a esforço mecânico. 

[030] O difratograma da pasta com 30% de cinza da casca de arroz submetida a alta 

temperatura e alta pressão é utilizado como demonstrativo dos resultados (Figura 01). É 

possível observaras fases dos produtos de hidratação formadas para esta formulação, 

sendo identificadas as fases Xonotlite, Tobermorite 9A, Wollastonita e Xonotlita Syn.  

[031] O fato interessante observado é a redução da relação Ca/Si das fases formadas 

em comparação com a pasta padrão, com apenas água e cimento. 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, 

além de comprovar a atividade pozolânica do aditivo mineral adicionado. A Tabela 5.1 

mostra as cartas de identificação das fases para amostra com 30% de cinza da casca de 

arroz submetida a alta temperatura e pressão em comparação com a pasta padrão, esta 

última apresentando fases com maiores relações Ca/Si. 

 

Tabela 5.1. cartas de identificação das fases do cimento por meio da relação Ca/Si 

Fase / Fórmula Química (PP) Ca/Si 

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 
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Fase / Fórmula Química (PT30) Ca/Si 

Xonotlite / Ca6Si6O17 (OH)2 

Tobermorite, 9A / Ca5Si6O16 (OH)2 

Wollastonite / CaSiO3 

Xonotlite, syn / Ca6Si6O17 (OH)2 

1,0 

0,83 

1,0 

1,0 

 

[032] A morfologia para a pasta do exemplo, com 30% de cinza da casca de arroz 

submetida a alta temperatura e alta pressão (Figura 02) apresenta resultado 

comprobatório das análises de DRX. É visível a redução da porosidade, verificando-se 

uma estrutura mais densa, em relação a pasta padrão. Todas as imagens obtidas 

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 em comparação com a pasta padrão, esta última apresentando maior 

porosidade e fase portlandita (Figura 03), de menor resistência mecânica que as fases 

citadas formadas na PT30. 

[033] As fases formadas na hidratação à cura em alta temperatura para a pasta com 

30% de cinza da casca de arroz apresentam relação Ca/Si baixa igual a 1,0 para a 

Xonotlite e abaixo de 1,0 para a Tobermorite. A morfologia, juntamente com os 

resultados de DRX, garante potencialidade de boa resistência mecânica e baixa 

permeabilidade para esta pasta. 

[034] 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. 

[035] Os resultados de resistência à compressão para as a pasta padrão (água + 

cimento), pasta referência I (30% sílica flour), pasta referência II (40% sílica flour) e a 

pasta com 30% de cinza da casca de arroz, de densidade 1,87 g/cm³, formuladas e 

submetidas à cura em alta temperatura. Conforme pode ser observado, a pasta que 

obteve o melhor desempenho foi a pasta de referência II, com 40% de sílica flour 

(PR40), 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 (PT30), com resistência de 16,07 
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Mpa (2330 PSI).  Na sequência tem-se a pasta com 30% de sílica flour com resistência 

de 8,21 Mpa (1190 PSI), já a pasta padrão (PP) apresentou a menor resistência à 

compressão, com resultado de 4,72 Mpa (684 PSI). Estas comparações dos resultados 

médios de resistência à compressão das pastas estudadas se encontram apresentadas na 

Tabela 02. A pasta PT30 apresentou maior formação de fases hidratadas com baixa 

relação Ca/Si, conforme foram demonstradas e discutidas nos resultados de difração de 

raios-X. 

Tabela 5.2. Resistência à compressão  

Pasta Resistência à compressão (Mpa) 

Pasta Padrão 4,72 

PR40 17,86 

PR30 8,21 

PT30 16,07 

 

[036] 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. 

[037] Comparando a PR40 com a PT30, pode-se concluir que a adição da cinza da 

casca de arroz é favorável para a formulação de pastas de cimento, 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 que possui baixo 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.  

[038] 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 atividades: pozolânica e de 

antiretrogreção, conferidas as pastas de cimento. 
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5.2. REIVINDICAÇÕES 

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO, caracterizada por aditivo mineral de atividade pozolânica e agente anti-

retrogressão para cimentos destinados à operação de cimentação, com sistemas obtidos 

através mistura da “água de mistura” (água mais aditivos químicos), como 

antiespumantes com concentrações na faixa de 0,005 gpc a 0,05 gpc; dispersantes com 

concentrações na faixa de 0,005 gpc a 0,20 gpc; controladores de filtrado com 

concentrações na faixa de 0,05% a 1,5%; impermeabilizantes com concentrações na 

faixa de 0,1% a 3,0% e retardadores do tempo de pega (endurecimento) com 

concentrações na faixa de 0,1% a 1,5%; adicionando-se a mistura seca formada pelo 

cimento Portland e a cinza da casca do arroz, tendo a cinza com percentagens de 

substituição em relação ao cimento Portland variando entre 1,0% e 70,0%; com 

densidade das pastas variando entre 1,19 g/cm³ e 2,15 g/cm3 de acordo com as 

percentagens cimento-cinza desejada.  

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser aplicado em 

cimentação primária e cimentação secundária (recimentação, squeeze e tampões); 

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por ser aplicado em 

poços onshore e offshore. 

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO, de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por ser aplicado em 

sistemas subterrâneos. 

UTILIZAÇÃO DA SÍLICA NATURAL PROVENIENTE DA CASCA DE 

ARROZ EM PASTAS DE CIMENTO PARA CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE 

PETRÓLEO, de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por ser aplicado em poços 

petrolíferos submetidos à recuperação térmica. 
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CAPÍTULO 6 

6.1. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cinza da casca do arroz pode ser utilizada em adição ao cimento Portland para 

a cimentação de poços de petróleo, melhorando suas propriedades mecânicas, reduzindo 

o custo e diminuindo a disposição desse rejeito nos campos da agroindústria.  

O tratamento da cinza da casca do arroz com água aquecida (WRHA) se mostrou 

ser um tratamento eficiente produzindo uma sílica mais reativa quando comparada com 

a RHA. 

A atividade pozolânica da cinza da casca do arroz foi evidenciada nos 

experimentos realizados em laboratório (TGA/DTG, DRX e Resistência a compressão). 

Com a adição da WRHA na proporção de 20% (BWOC) se conseguiu uma 

redução de 73% da fase Portlandita e um aumento na resistência a compressão de 64%.  

A utilização do sistema cimentante com a cinza da casca do arroz gerou uma 

patente e com ela se ampliou os horizontes de aplicação desse sistema, não sendo mais 

apenas restrito a poços de petróleo, podendo ser utilizado em poços subterrâneos de um 

modo geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 




