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RESUMO 

 Atualmente, estima-se que a produção mundial de algodão atinja uma marca 

superior a 26 milhões de toneladas. Destas, cerca de 8% torna-se resíduo, o qual é, 

muitas vezes, descartado de maneira inapropriada, resultando em problemas ambientais. 

Neste âmbito, estudos visando o reaproveitamento destes resíduos, tornam-se viáveis 

tanto no contexto ambiental, quanto no contexto econômico. Assim, o objetivo deste 

trabalho é de avaliar a influência da adição de diferentes teores e tamanhos de resíduo 

de fibra de algodão gerado a partir do processo de lixamento: resíduo cru e 

funcionalizado, como material de reforço em matrizes de cimento CPP Classe Especial 

para poços de petróleo. A funcionalização da fibra foi feita com o polieletrólito poli 

dialil dimetil amônio (PDDACl), através da imerção desta em solução contendo 5% em 

massa de PDDACl com relação a massa do resíduo, a 70°C por 30 minutos. O material 

foi filtrado e secado em estufa. Foram realizados ensaios de TGA, FT-IR, MEV e DRX 

para caracterizar a fibra crua e funcionalizada, além do emprego da técnica de 

colorimetria para aferir a efetiva funcionalização da fibra. Avaliou-se também a 

resistência da fibra ao meio alcalino simulando o pH da pasta de cimento. Utilizou-se o 

ensaio de resistência à tração por compressão diametral (TCD) para avaliar o efeito das 

fibras no comportamento mecânico da matriz de cimento. Avaliou-se o tipo da fibra: 

crua ou funcionalizada; concentração: 0,5 e 1,0% e granulometria: grosso (retido em 

peneira de 14 mesh) e fino (passante em peneira de 28 mesh) em matrizes de cimento 

com 7 dias de cura. A caracterização apontou que o resíduo é constituído quase que 

exclusivamente por celulose, além de ser altamente resistente ao meio alcalino. Análises 

colorimétricas, após tingimento e lavagem do resíduo, e Imagens MEV, demonstraram 

que o PDDACl aderiu-se de fato à superfície do resíduo por adsorção física. Os 

resultados dos ensaios de TCD apontam que o ganho de resistência é proporcional a 

concentração de resíduo celulósico utilizado. O resíduo de menor tamanho também 

apresentou melhores resultados. Para o resíduo funcionalizado, o teor de 0,5% resultou 

na redução das propriedades mecânicas, em contrapartida, o uso de 1% do resíduo 

funcionalizado apresentou os melhores resultados. O resíduo funcionalizado da fibra de 

algodão oriundo do processo de lixamento, demonstra um grande potencial para 

aplicação em pastas de cimento para cimentação de poços, tendo em vista o aumento 

significativo no ganho de resistência à tração por compressão diametral, mesmo com 

um baixo teor do resíduo. 

 

 

Palavras Chave: Resíduo. Fibra de algodão. Processo de lixamento. Cimentação de 

poços de petróleo. Interação fibra-matriz. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Currently, is estimated that world’s cotton production reaches a top brand up to 

26 million tons. Of these, about 8% becomes waste, which is disposed improperly, 

resulting in environmental problems. In this context, studies aiming the reutilization of 

this waste, become viable both in the environmental context as in economic context. So 

the aim of this study is to evaluate the influence of the addition of different contents and 

sizes of cotton fiber waste generated from the sanding process: raw and functionalized 

waste, as reinforcement material in cement matrices CPP Special Class for oil wells. 

The fiber functionalization was made with the polyelectrolyte poly diallyl dimethyl 

ammonium (PDDACl) by imerção the waste in a solution containing 5% of PDDACl by 

mass of fiber, at 70 °C, for 30 minutes. The material was filtered and dried in an oven. 

TGA/DSC, FTIR, SEM and DRX analysis were performed to characterize the raw and 

functionalized fiber. Colorimetry techinique was also employed for measuring the 

effective functionalization of the fiber. Also, the waste's resistance to alkaline medium 

was evaluated. The splitting tension test (TCD) was used to evaluate the effect of the 

fiber on the mechanical behavior of the cement matrix.Fiber type: raw and 

functionalized; concentration: 0,5 and 1% and particle size: large (retained in 14 mesh 

sieve) and thin (through 28 mesh sieve) were evaluated in cement matrices  with 7 days 

of setting time. The characterization showed that the residue consists almost exclusively 

of cellulose, as well as being highly resistant to alkaline environment. Colorimetric 

analysis after dyeing and washing of the residue, and SEM images showed that the 

PDDACl indeed adhered to the surface of the residue by physical adsorption. The 

results of the TCD tests indicate that resistance increases is proportional to the 

concentration of cellulosic waste used. The smaller residue also showed better results. 

For the functionalized residue, content of 0.5% resulted in a reduction of the mechanical 

properties, however, the use of 1% of functionalized residue showed the best results. 

The functionalized cotton fiber waste originating from the sanding process shows great 

potential for application in cement pastes for wells cementing, in view of the significant 

increase in splitting tension strength, even with a low content of the waste. 

 

 

Key words: Waste. Cotton fiber. Sanding process. Cementation of oil wells. Fiber-

matrix interaction. 
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1 Introdução 

 

Segundo Kalia et al. (2007), as fibras naturais vegetais são classificadas de 

acordo com sua origem: folha, semente, frutas, grama e talo. 

 A fibra de algodão (Gossypium) é oriunda da semente e, assim como as demais 

fibras naturais, é constituída quase que exclusivamente por celulose. (ARAÚJO & 

CASTRO, 1986)  

A produção mundial de algodão, segundo a ABRAPA (Assossiação Brasileira 

dos Produtores de Algodão), para o ano de 2014 e meados de 2015, foi de 26,337 

milhões de toneladas. No Brasil essa produção atingiu a marca de 1,509 milhões de 

toneladas, sendo o quinto maior produtor de algodão mundial, atrás de países como: 

China, Índia, EUA e Paquistão. Parte do que é produzido, vira resíduo nas diferentes 

etapas de processos da indústria têxtil (fiação, tecelagem, malharia, lixamento, entre 

outros), porém, devido a diferenças nas instalações de fabricação, torna-se difícil 

determinar a quantidade de resíduo gerada em um processo específico (ALGIN & 

TURGUT, 2008) 

O processo de lixamento, está incluso na etapa de beneficiamento do tecido ou 

malha. Consiste na raspagem da superfície do substrato têxtil, fornecendo a este um 

aspecto aveludado. Como salientado, é difícil determinar a quantidade de resíduo 

produzido específicamente neste processo, ainda assim, grandes quantidades de resíduos 

de algodão são acumuladas em todo o mundo. Esses resíduos são depositados em 

aterros ou incinerados, resultando em problemas ambientais (SUN et al, 2014). Neste 

contexto, estudos visando o reaproveitamento destes resíduos, tornam-se viáveis tanto 

no contexto ambiental, quanto no contexto econômico, uma vez que há um grande 

desperdício de um recurso valioso. Nos últimos anos, diversos autores vêm estudando a 

aplicação de fibras naturais como reforço para compósitos, principalmente no ramo da 

construção civil (KHAZMA et al, 2012; TOLOSA et al, 2014, ARDANUY et al., 2011; 

SAVASTANO Jr et al., 2005; TONOLI et al., 2009). Entretanto, ainda há poucos 

estudos sobre o uso de fibras naturais em sistemas de pastas para cimentação de poços 

de petróleo. 

 Destaca-se o uso de fibras naturais devido a propriedades específicas como: boas 

propriedades mecânicas, estabilidade dimensional, são biodegradáveis e possuem baixo 

custo (BORSOI et al, 2011; KALIA et al., 2009; MATUANA et al, 2001). Por outro 

lado, segundo Matuana et al (2001), há uma grande dificuldade em lidar com a 
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tendência de formação de um emaranhado de fibras durante o processo de 

homogeneização das fibras com o cimento. Essa aglomeração é causada por ligações de 

hidrogênio entre as fibras, o que impede a dispersão homogênea e eficaz destas. Isso 

afeta negativamente as propriedades finais do compósito.  

A extensiva rede de ligações de hidrogênio nas fibras lhes confere fortes 

propriedades mecânicas. Por outro lado, torna-as hidrofílicas e com comportamento de 

inchamento (HUANG & GU 2011). Segundo Araújo & Castro (1986) essa absorção de 

água chega a atingir 50% de seu peso. O inchaço provocado pela absorção de água 

resulta em instabilidade dimensional e redução das propriedades mecânicas da fibra e do 

compósito. (BORSOI et al, 2011) 

Em alguns casos as microfibras celulósicas requerem algum tipo de tratamento 

que auxiliem no aumento da interação entre o reforço e a matriz, uma vez que, segundo 

Borsoi et al (2011) a interação da fibra no compósito depende da resistência à tração da 

fibra e principalmente da interação físico/química entre a fibra e a matriz. A 

incompatibilidade dos compostos é responsável pela baixa aderência fibra/matriz e 

baixa dispersão da fibra, reduzindo a resistência mecânica desses compósitos. 

 Com o intuito de mitigar esses problemas e aprimorar as propriedades de 

compósitos reforçados com fibras naturais, pesquisadores vem buscando diferentes 

tratamentos visando a modificação da superfície das fibras, com intuito de aumentar sua 

interação com a matriz cimentante além de prolongar sua vida útil.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência da adição de diferentes teores e tamanhos de resíduo de 

fibra de algodão gerado a partir do processo de lixamento: resíduo cru e funcionalizado, 

como material de reforço em matrizes de cimento CPP Classe Especial para poços de 

petróleo. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o resíduo de algodão oriundo do processo de lixamento; 

 Aferir a resistência do resíduo ao meio alcalino (pH = 14); 

 Realizar a funcionalização de diferentes tamanhos do resíduo com PDDACl; 
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 Aplicar diferentes teores e tamanhos do resíduo cru e funcionalizado em pastas 

de cimento para cimentação de poços de petróleo. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

Neste tópico serão abordados aspectos gerais sobre a fibra de algodão: origem, 

composição e características, bem como uma introdução ao processo de lixamento, 

cimento Portlando e cimentação de poços de petróleo. Uma completa revisão da 

literatura também é apresentada, nesta, são abordados estudos da aplicação de fibras 

naturais bem como resíduo de fibras naturais :cru e funcionalizado em matrizes de 

cimento. Para finalizar, são apresentados alguns conceitos de colorimetria, técnica 

empregada para aferir a efetiva funcionalização do resíduo. 

 

2.1 Fibra de algodão – Aspectos gerais 

 

Segundo Mano & Mendes (1999) fibra é um termo geral que designa um corpo 

flexível, de seção transversal reduzida e elevada razão entre o comprimento e o 

diâmetro, superior a 100. 

A origem da fibra de algodão é desconhecida, porém, há indícios de que o 

algodão teve origem no Egito, por volta de 12000 a.C., e a partir de 3000 a.C. a cultura 

da fibra passou a ocorrer simultaneamente em várias partes do mundo. (PITA, 1996) 

 O algodão é uma fibra branca obtida da semente de 4 espécies do gênero 

Gossypium, família Malvaceae. (SMITH & COTHREN, 1999) 

Segundo a ABRAPA (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), a 

produção mundial de algodão no segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 

2015 (2014/2015) atingiu a marca de 26,188 milhões de toneladas, destas, 1,506 

milhões de toneladas foram produzidas pelo Brasil, tornando este, o quinto maior 

produtor mundial de algodão nesse período. Os maiores produtores mundiais bem como 

sua produção para o período 2014/2015 são apresentados na Tabela 1. 

A composição da fibra de algodão é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 1 - Maiores produtores mundiais da fibra de algodão do segundo semestre de 2014 e primeiro 

semestre de 2015. 
*
 produção em milhões de toneladas 

País Produção
*
 

Índia 6,507 

China 6,480 

Estados Unidos 3,553 

Paquistão 2,305 

Brasil 1,506 

Uzbequistão 0,940 

Outros 4,897 

Total 26,188 

Fonte: ABRAPA (2015). Adaptada pelo autor. 

 

  

Tabela 2 - Composição da fibra de algodão. 

Constituinte Composição aproximada (%) 

Celulose 85,5 

Óleos e ceras 0,5 

Proteínas, pectoses e matéria corante 5,0 

Minerais 1,0 

Água 8,0 

Fonte: ARaújo & Castro (1986) 

 

 

 Como observado, o algodão é basicamente constituído por celulose, contendo 

pequenas impurezas (ceras naturais, pectina, matéria colorida e compostos de azoto). 

Estas impurezas são removidas pelo processo de lavagem e branqueamento 

(mercerização), resultando em fibras constituídas por celulose pura. (ARAÚJO & 

CASTRO, 1986) 

 Sendo o principal componente da fibra de algodão, a celulose é um polímero 

linear complexo de forma geral  (C10H6O5)n. Dois monômeros de anidro-glicose se 

combinam para formar a celobiose. A combinação de um conjunto desta última forma a 

celulose (Figura 1).  (KHALIL et al., 2014; PITA, 1996) 
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Figura 1 - Fórmula estrutural da celulose. 

 
Fonte: Hegde et al. (2004). 

 

 

Nas fibras de algodão, a celulose aparece em grandes cadeias de moléculas 

unidas pelo grupo hidroxila (OH). Essas cadeias estão dispostas nas fibras 

paralelamente formando um espiral (Figura 2). Esse arranjo estrutural espiralado 

confere às fibras de algodão grande resistência à tração e estabilidade dimensional. 

(ARAÚJO & CASTRO, 1986).  

 

 

Figura 2 - Estrutura morfológica em espiral da fibra de algodão. 

 

Fonte: Bezerra (2003). 
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A cutícula é a camada mais externa, composta por um fino filme de impurezas: 

gorduras, pectinas e cera. Interna a esta, tem-se as camadas primária e secundária 

compostas, essencialmente, por celulose. A camada secundaria é subdividada em 3 

zonas distintas: S1, S2 e S3, no sentido externo para o interno. São organizadas de tal 

forma que existem inversões periódicas na direção do espiral, de acordo com a Figura 2 

(PITA, 1996; BEZERRA, 2003) 

Existem espaços nas fibras celulósicas onde as moléculas não estão em um 

completo arranjo cristalino, estando em um estado amorfo, porém, não existe uma área 

completamente amorfa nas fibras graças às fortes interações entre as moléculas, que 

tendem a se agrupar. Os arranjos cristalinos são responsáveis por fornecer 

força/resistência e rigidez às fibras, e as regiões amorfas promovem flexibilidade. 

(PITA, 1996). 

 A extensiva rede de ligações de Hidrogênio contribui para propriedades 

características da celulose, positivas e negativas. Dentre as positivas, pode-se citar as 

fortes propriedades mecânicas e adsorção significativa. Além dos pontos positivos da 

fibra natural relacionados a presença dos grupos hidroxila, essas também possuem 

outras características atrativas, como: baixo custo, abundância e biodegradabilidade.  Já 

a hidrofilicidade e aglomeração das fibras são vistas como pontos negativos para 

determinadas aplicações, como material de reforço, por exemplo. As hidroxilas também 

são responsáveis pela superfície negativa (aniônica) da fibra. (BORSOI et al, 2011; 

HUANG & GU, 2011; KALIA et al, 2009; MATUANA et al, 2001) 

 

2.2 Etapas do processo produtivo têxtil 

  

 Segundo Babu et al. (2007); Santos (1997), os têxteis geralmente passam por 

três ou quatro fases de produção que são: formação do fio (fiação), formação de tecido 

(malharia ou tecelagem),  beneficiamento e confecção. 

O processo de beneficiamento, ilustrado no diagrama presente na Figura 3, é 

subdivido em beneficiamento primário, que inclui a chamuscagem, mercerização, 

desengomagem, entre outros; secundário, que envolve o tingimento e estamparia; e 

terciário, que envolve, entre outros processos, o lixamento. (―Guia técnico ambiental da 

indústria têxtil,‖ 2009) 

Essas etapas são interdependentes, ou seja, necessitam do produto gerado na 

etapa anterior. 
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Figura 3 - Diagrama dos processos inclusos no processo de beneficiamento. 

 

Fonte: Guia técnico ambiental da indústria têxtil (2009). Adaptado pelo autor. 

 

 

2.2.1 Processo de lixamento 

 

 As fibras compõem o fio que por sua vez compõem o tecido. Porém, algumas 

fibras não são inteiramente contidas no fio, logo, acabam expostas também na superfície 

do tecido gerando um aspecto visível e tátil de rugosidade indesejados. Para melhorar 

esses aspectos, o tecido é submetido ao processo de lixamento (Figura 4). 

O lixamento é um processo mecânico que tem o objetivo de propiciar um 

aspecto aveludado ao tecido. Consiste em um desgaste superficial do substrato têxtil 

realizado por rolos cobertos por um material abrasivo.  (BUENO et al., 1996)  

Ainda segundo Bueno et al. (1996), o tecido pode ser lixado em um ou ambos os 

lados. Se tratado na parte interna, torna o tecido mais confortável para uso. Se tratado na 

parte externa propicia maior maciez ao tecido. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 4 - Ilustração do processo de lixamento. 

 

Fonte: Bueno et al. (2002). 

 

 

 Como ilustrado no diagrama presente na Figura 3, o processo de lixamento é 

realizado após o tratamento prévio na superfície da fibra (mercerização), o qual visa a 

eliminação de impurezas além da modificação morfológica na superfície da fibra, 

aumentando sua superfície de contato. Isso, teoricamente, tornaria o resíduo do processo 

de lixamento ainda mais viável para aplicação em materiais compósitos já que sua 

aderência à matriz seria maior devido a maior superfície de contato. 

 

2.3 Resíduo industrial da fibra de algodão e problemas ambientais 

  

O descarte inapropriado de resíduos sólidos, principalmente em países em 

desenvolvimento, vem gerando um aumento na preocupação com o meio ambiente. 

Neste contexto, o papel da indústria é fundamental para a redução dos impactos 

ambientais através de manejo adequado desses redíduos, seja por descarte apropriado ou 

reutilização. 

 Estima-se que cerca de 8% do total do algodão processado torna-se resíduo 

(HOLTZ et al., 2007). Segundo o ―Guia técnico ambiental da indústria têxtil‖ (2009), os  

processos de fiação e tecelagem são os que apresentam maior perda de matéria prima, 5 

e 15% respectivamente. Entretando, cada uma das etapas do processo de produção da 

isdustria têxtil gera determinada quantidade de resíduo (efluentes, resíduos sólidos ou 

gases), que quando descartados de maneira inapropriada resultam em poluição da água 

(principalemente por meio de corantes e outros produtos químicos), ar e solo (resíduo 

da fibra de algodão). Porém, devido à diferenças nas instalações de fabricação, torna-se 
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difícil determinar a quantidade de resíduo gerada em um processo específico, como o de 

lixamento, por exemplo. (ALGIN & TURGUT, 2008) 

Ainda assim, grandes quantidades de resíduos de algodão são acumuladas em 

todo o mundo. Esses resíduos são depositados em aterros ou incinerados, o que resulta 

não só em problemas ambientais, mas também problemas à saúde (SUN et al, 2014). 

Neste contexto, estudos visando ao reaproveitamento destes resíduos, tornam-se viáveis 

tanto no contexto ambiental, quanto no contexto econômico, uma vez que há um grande 

desperdício. 

   

2.4 Cimento Portland 

 

A API (American Petroleum Institute) define o cimento como um aglomerante 

hidráulico obtido pela moagem do clínquer portland, adicionado, durante a moagem, de 

sulfato de cálcio (gesso). Segundo KIHARA (1983) aglomerantes hidráulicos são 

substâncias que endurecem quando misturadas com água e com o passar do tempo 

passam a resistir a esta. 

 O clínquer é produto do cozimento até a fusão da mistura de calcário e argila. 

(Thomas, 2001) 

 A Tabela 3 apresenta os principais componentes químicos do cimento Portland. 

 

 

Tabela 3 - Principais componentes químicos do cimento Portland. 

Constituinte Composição aproximada (%) 

3 CaO . SiO2 60 a 67 

2 CaO . SiO2 17 a 25 

3 CaO . Al2O3 3 a 8 

4 CaO . Al2O3 . Fe2O3 0,5 a 6 

Fonte: Thomas (2001). 

 

 

Além dos componentes apresentados na Tabela 3, uma certa quantidade de 

magnésia (MgO) e uma pequena porcentagem de anidrido sulfúrico (SO3), que são 

adicionados após a calcinação para retardar o tempo de pega do produto também estão 

presentes. (PERUZZI, 2002). 
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Ainda, segundo Peruzzi (2002) outros componentes estão presentes em menores 

quantidades, como impurezas: óxido de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido 

de titânio (TiO2) e outras substâncias de menor importância. 

Se tratando de cimentação de poços, o uso de notações abreviadas passou a ser 

empregado para simplificar a descrição de compostos cujas fórmulas moleculares 

completas ocupariam muito espaço. 

 As letras C, S, A e F representam, respectivamente, os principais óxidos 

presentes no cimento Portland, Cal, Sílica, Alumina e Óxido de Ferro (Tabela 4). 

Desses quatro, derivam os componentes majoritários mais complexos do cimento 

Portland.  

 

 

Tabela 4 - Principais óxidos e seus compostos derivados. 

Óxido Abreviação Composto Nomenclatura Abreviação 

CaO C 3 CaO . SiO2 Silicato tricálcico C3S 

SiO2 S 2 CaO . SiO2 Silicato dicálcico C2S 

Al2O3 A 3 CaO . Al2O3 Aluminato tricálcico C3A 

Fe2O3 F 4 CaO . Al2O3 . Fe2O3 Ferro aluminato 

tetracálcico 

C4AF 

Fonte: Thomas (2001); Nelson & Guillot (2006). Adaptado pelo autor. 

  

 

2.4.1 Reação de hidratação do cimento 

  

O cimento Portland é constituído por anidro compostos. Em contato com a água, 

são atacados ou decompostos por ela, formando compostos hidratados. (NELSON & 

GUILLOT, 2006) 

 As fases hidratadas do C3S, C2S, C3A e C4AF são responsáveis pelas 

propriedades do cimento. 

 Segundo Nelson & Guillot (1990), o produto de hidratação para as fases silicato 

(C3S e C2S) são o C-S-H, silicato de cálcio hidratado e hidróxido de cálcio (ou 

portilandita), representado como CH, como mostram as equações químicas: 

 

 2 C3S  C3S2H3 + 3CH (2-1) 
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 2 C2S + 4H  C3S2H3 + CH (2-2) 

 

 Cerca de 65% do produto de hidratação é composto por C-S-H, o qual é 

responsável pelo ganho de resistência da pasta. C-S-H provindo da hidratação do C3S 

está relacionado ao ganho de resistência mecânica inicial  (1 a 28 dias) e o C-S-H 

provindo da hidratação do C2S contribui para o aumento da resistência a longo prazo. 

Isso ocorre porque a hidratação do C2S é mais lenta (METHA & MONTEIRO, 1994; 

NELSON, 1990). Em contraste, a portilandita, que possui estrutura de cristais 

hexagonais reduz a resistência mecânica da pasta devido a formação de poros.  

 O produto de hidratação da fase aluminato, C3A, está associado às propriedades 

reológicas da pasta, controlando a pega inicial e o tempo de endurecimento da pasta. Em 

contrapartida, é responsável pela baixa resistência da pasta aos sulfatos. Cimentos 

resistentes aos sulfatos devem ter menos de 3% de C3A em sua composição. (METHA 

& MONTEIRO, 1994) 

 Por fim, o produto de hidratação do ferro aluminato tetracálcio (C4AF) contribui 

para a resistência à corrosão química do cimento, reage menos rapidamente que o C3A e 

também é responsável pela coloração cinzenta do cimento. (METHA & MONTEIRO, 

1994) 

 

2.4.2 Classificação do cimento Portland para poços de petróleo 

 

Para a indústria do petróleo, a API classificou os cimentos Portland em classes, 

designadas pelas letras de A a J. Essa classificação foi feita em função da composição 

química do cimento, que deve estar adequada às condições do poço, como temperatura e 

profundidade. Essas classificações estão dispostas abaixo, segundo Thomas (2011). 

 Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de até 1.830 

m; 

 Classe B – utilizado quando o poço requer pastas com moderada ou alta 

resistência aos sulfatos, para profundidades de 1.830 m; 

 Classe C – também para poços de 1.830 m, quando é requerida alta resistência 

inicial. Também possui alta resistência aos sulfatos; 
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 Classe D - para uso em poços sob condções moderadas de temperatura e altas 

pressões. Também apresenta alta resistência aos sulfatos e é empregado em poços 

de 1.830 a 3.050 m; 

 Classe E – para profundidades entre 1.830 a 4.270 m, sob condições de pressão e 

temperatura elevadas. Resistente aos sulfetos; 

 Classe F – para profundidades entre 3.050 a 4.880 m, sob condições extremamente 

altas de pressão e temperatura. Apresenta alta resistência aos sulfetos; 

 Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 m. Como 

têm composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, estes 

podem ser usados em todas as condições dos cimentos classes A até E. As classes 

G e H são as mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, inclusive no 

Brasil; 

 Classe J – para uso como produzido, em profundidades de 3.660  a 4.880 m, sob 

condições de pressão e temperatura extremamente elevadas. 

 Classe CPP Classe Especial – Cimento Classe A modificado industrialmente que 

possuindo propriedades que se asemelham ao cimento Portlando Classe G. 

(FREITAS, 2008) 

 

2.5 Cimentação de poços de petróleo  

  

A perfuração de um poço de petróleo é realizada em fases, em que as fases 

sucessivas possuem um diâmetro menor que a fase anterior, de acordo com a Figura 5. 

O número de fases da perfuração, que pode chegar a 8, vai variar de acordo com a 

profundidade prevista do poço e de acordo com as zonas a serem perfuradas. Cada fase 

da perfuração é concluída com a descida de uma coluna de revestimento e sua 

cimentação. (THOMAS, 2001)  

Os revestimentos são tubos de aço resistentes à corrosão e com dimensões que 

variam de acordo com a necessidade exigida pelo poço. 

A cimentação trata-se do preenchimento do espaço anular entre as paredes 

externas do revestimento e as paredes do poço (formações rochosas) com cimento. É 

realizada pelo bombeio da pasta de cimento, que é deslocada através das colunas de 

revestimento. Tem como funções primordiais promover a vedação hidraúlica entre os 

diversos intervalos permeáveis, impedindo a migração de fluidos, promover a aderência 
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entre o revestimento e as paredes do poço dando suporte mecânico ao revestimento. 

(THOMAS, 2001; NELSON & GUILLOT, 2006) 

 

 

Figura 5 - Poço perfurado de forma afunilada. 

 

Fonte: Nelson & Guillot (2006). 

 

 

  Existem basicamente dois tipos de cimentação: 

 Cimentação primária: é a cimentação principal, realizada após a descida de cada 

coluna de revestimento.  

 Cimentação secundária: toda operação de cimentação que visa corrigir erros na 

cimentação primária. As operações de cimentação secundária mais conhecidas 

são:  

 Recimentação: realizada quando a cimentação primária não alcança a 

altura desejada no espaço anular. 

Cimento provindo da 

cimentação primária Revestimentos 

Paredes do poço 
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 Squeeze: consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, visando 

corrigir pontos falhos específicos da cimentação primária e sanar 

vazamentos. 

 Tampão de cimento: consiste no bombeamento para o poço de 

determinada volume de pasta, com o objetivo de tamponar um trecho do 

poço. São usados nos casos de perda de circulação, abandono definitivo 

ou temporário do poço ou base de desvios. 

 

2.6 Compósitos de fibro-cimento 

 

Compósitos são materiais de 2 ou mais fases com uma interface distinta entre 

elas. Os constituentes mantém suas características específicas (ao menos as 

microscópicas) no compósito, entretanto sua combinação resulta em características 

diferentes das de seus constituintes.  (MALLICK, 1997; HORROCKS & ANAND, 

2007) 

Ainda segundo Mallick (1997), um dos constituintes forma uma fase contínua, 

chamada de matriz. A(s) outra(s) forma(m) uma fase descontínua, titulada como 

reforço. O reforço sempre é adicionado com o intuíto de melhorar as propriedades da 

matriz como: rigidez, condutividade térmica, resistência a tração, resistência a flexão, 

entre outras. 

Apesar de apresentar alta resistência a compressão (40 a 100 Mpa), a matriz de 

cimento possui baixa resistência à tração (3 a 8 Mpa) e baixa resistência à propagação 

de craqueamento (MALLICK, 1997), logo, para aplicação em determinadas áreas, seja 

na construção civil ou cimentação de poços direcionais, torna-se necessário o uso de 

reforço para aumentar a resistência à tração e ao craqueamento da matriz de cimento. 

Nesse contexto, o uso de fibras naturais vem ganhando destaque como material 

de reforço devido as suas boas propriedades mecânicas, biodegradabilidade, abundância 

e baixo custo (HUANG & GU, 2011; MATUANA et al, 2001) 

Segundo Finker (2005) os compósitos são divididos em três classes gerais, 

apresentados na Figura 6: 

 Compósitos com fibras contínuas – carregados com fibras contínuas, que 

podem ser unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais; 
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 Compósitos com fibras descontínuas - carregados com fibras descontínuas, que 

podem ser unidirecionais ou dispostas aleatoriamente; 

 Compósitos particulados - carregados com partículas. 

 

Figura 6 - Classificação de compósitos de fibrocimento. 

 

Fonte: Paula (2011). 

 

 

2.7 Uso de microfibras de celulose como material de reforço em matrizes de 

cimento 

 

Estima-se que o uso de fibras naturais tem ocorrido há milhares de anos. Os 

primeiros relatos supõem que seu uso era feito pelos egípcios, que utilizavam palha com 

o intuito de reforçar e melhorar propriedades de tijolos de barro. (MOHR et al., 2004)  

Por volta da década de 90, passou-se a fazer uso industrial de fibra como 

material de reforço em matrizes de cimento a partir da invenção do processo de Hatshek 

(Processo criado e desenvolvido por Ludwid Hatshek). A fibra utilizada era o amianto, 

o qual possui excelentes propriedades mecânicas, baixo densidade, impermeabilidade, 

resistência a altas temperaturas, resistencia ao meio alcalino e/ou ácido e alta 

durabilidade. No entanto, devido às propriedades cancerígenas da fibra de amianto, seu 

uso passou a ser proibido. Assim, tipos de fibras alternativas (naturais ou sintéticas) 
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passaram a ser estudadas e introduzidas a matrizes de cimento, tendo destaque as fibras 

naturais. (MOBASHER, 2012; MOHR et al., 2004) 

Segundo Anjos et al. (2003); Mobasher (2012), a adição de fibras naturais à 

matrizes de cimento resulta em aumento da resistência à tração, flexão e ao impacto, 

além de aumento da capacidade de absorção de energia antes da ruptura, previnindo ou 

retardando o aparecimento de fissuras e/ou diminuindo a abertura destas. 

  A introdução de fibras naturais em matrizes de cimento já vem sendo estudada 

por diversos autores, principalmente na área de construçao civil. Porém, há poucos 

estudos sobre o uso de microfibras de celulose em pastas de cimento para poços de 

petróleo. 

Savastano & Agopyan (1999) estudaram a terceira fase do cimento Portland, 

conhecida como zona de transição. Avaliaram o efeito da adição de fibras celulósicas 

nas propriedades mecânicas do compósito. Fizeram uma comparação entre compósitos 

reforçados com fibras lignocelulósicas (sisal, malva e coco) e compósitos reforçados 

com fibra de amianto e polipropileno. As fibras apresentavam tamanho entre 15 a 30 

mm. A interação fibra/matriz foi observada por meio de análises BSE (elétrons 

retroespalhados) e EDS (espectroscopia de raios X por dispersão em energia). Para os 

compósitos reforçados com fibra natural, a interface fibra/matriz apresentou alto grau de 

porosidade e alto grau de mineralização sobre as fibras. A longo prazo, houve uma 

maior redução da ductibilidade do cimento, devido a deteorização das fibras. Os 

melhores resultados foram obtidos para os compósitos reforçados com fibra de 

polipropileno, provavelmente devido a maior interface entre o material de reforço e a 

matriz. 

Ardanuy et al. (2011) estudaram o efeito que as fibras naturais exercem sobre a 

matriz de cimento, e vice versa, após sua mistura por períodos diferentes (0 a 4 meses). 

Fibras de bambu, eucalipto e algodão foram estudadas. Os resultados mostram que as 

fibras celulósicas modificam o calor de hidratação da pasta, dependendo da pureza da 

fibra. As fibras de bambo, contendo alto teor de impurezas, reduziram o calor de 

hidratação dos aluminatos e silicatos, já as fibras de eucalipto e algodão, com menor 

quantidade de impurezas, elevaram o calor de hidratação. Constatou-se que a alta 

alcalinidade da matriz de cimento causa a dissolução parcial de componentes químicos 

das fibras e precipitação prejudicial de particulas inorgânicas [Ca(OH)2] na superfície 

das fibras, diminuindo sua capacidade como material de reforço a longo prazo.  
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 Sedan et al. (2008) estudaram o efeito da adição de fibras celulósicas de 

cânhamo (0 a 20%, 2cm) no tempo de pega de pastas de cimento Portland, além de 

estudarem os efeitos do tratamento alcalino nas propriedades da fibra. Constataram um 

aumento no tempo de espessamento, atribuindo este a formações de ligações entre a 

pectina, presente na superfície das fibras e o íons cálcio. Com o tratamento alcalino, 

ocorre a degradação da hemicelulose da fibra e aumento da rugosidade. Devido a esse 

aumento na rugosidade da superfície das fibras, houve uma maior interação fibra/matriz, 

resultado em aumento das propriedades mecânicas. 

Entretanto, existem algumas dificuldades no emprego de fibras naturais como 

materiais de reforço. Há, por exemplo, uma grande dificuldade em lidar com a tendência 

de formação de um emaranhado de fibras durante o processo. Essa aglomeração é 

causada por ligações de Hidrogênio entre as fibras, o que impede a dispersão 

homogênea e eficaz destas. Isso afeta negativamente as propriedades mecânicas do 

compósito. (MATUANA et al., 2001) 

Somado a esse fator, a natureza hidrofílica das fibras naturais, também é 

responsável pelo comportamento de inchamento da fibra através da absorção de até 50% 

de seu volume em água, acelerando sua degradabilidade por meio do ataque de fungos. 

(KALIA et al, 2009).  

  Segundo Mallick, (1997); Mobasher, (2012); Gray & Johnston, (1984); Wang & 

Sun, (2001), o ganho de resistência dos compósitos está diretamente relacionado com o 

tipo de fibra empregado no compósito, a distribuição da fibra no compósito, 

durabilidade da fibra, relação entre comprimento comprimento-diâmetro da fibra e 

principalmente sua interação com a matriz (interação fibra/matriz). Esta última, segundo 

Borsoi et al. (2011), é essencial para que ocorra transferência de tensão da matriz para o 

material de reforço. 

Visando corrigir ou mitigar esses problemas, muitos pesquisadores vêm 

aplicando tratamentos na superfície das fibras ou mesmo inserindo novos grupos 

funcionais à celulose, antes de usá-las como material de reforço em matrizes de 

cimento.  

Tonoli et al. (2009) avaliaram o efeito da adição de fibras celulósicas de 

eucalipto funcionalizadas nas propriedades mecânicas e microestruturais de compósitos 

fibrocimento após ciclos de envelhecimento. Seu estudo teve foco na durabilidade das 

fibras no compósito. Metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPTS) e 

Aminopropiltrietoxisilano (APTS) foram utilizados para modificar a superfície da fibra. 
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A funcionalização afetou a interação fibra/matriz, elevando a resistência mecânica 

(MOR) dos compósitos revestidos com fibra funcionalizada em comparação com o 

cimento padrão. O processo de mineralização também foi afetado. As fibras 

funcionalizadas com MPTS não sofreram processo de mineralização. Em contrapartida, 

as fibras modificadas com APTS apresentaram mineralização acelerada, resultado da 

maior hidrofilicidade da fibra. A mineralização superior das fibras funcionalizadas com 

APTS, levou a uma maior fragilização do compósito após os ciclos de evelhecimento 

resultando em perda de 31,4% de sua resistência mecânica, contra aproximadamente 

24,7% de perda para a pasta padrão e funcionalizada com MPTS. 

 Khazma et al. (2011) revestiram fibras lignocelulósicas de cana de açúcar com 

uma mistura de pectina e polietilenimina (PP). A influência da adição de fibras 

revestidas nas propriedades mecânicas do cimento foi avaliada. Constatou-se que as 

fibras revestidas reduziram em 50% sua absorção de água, reduzindo significantemente 

a variação dimensional do compósito. Os compósitos de fibrocimento apresentaram um 

aumento de 25% em sua resistência à compressão e 11% na resistência à flexão. Apesar 

de não terem sido realizados testes de biodegradabilidade, a mistura PP se mostrou 

viável para o revestimento de fibras, uma vez que, após os 28 dias de cura o 

revestimento ainda estava presente nas fibras, como observados nas imagens feitas por 

MEV.  

 Tonoli et al. (2013) avaliaram o efeito da funcionalização de fibras celulósicas 

de eucalipto em sua hidrofilicidade, aderência com a matriz de cimento e propriedades 

mecânicas. As modificações da superfície das fibras foram feitas com 

metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPTS), aminopropiltrietoxisilano (APTS) e n-

octadecil isocianato (AI). Análises XPS (espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X) apontaram que as funcionalizações foram, de fato, realizadas. As fibras 

funcionalizadas com APTS tiveram aumento na hidrofilicidade, devido à presença de 

grupos amina. A funcionalização feita com MPTS apresentou os melhores resultados 

com relação a redução da hidrofilicidade. A adição das fibras funcionalizadas não 

afetou significativamente a resistência mecânica do cimento (MOR). Os baixos valores 

de energia específica, entretanto, apontam que as fibras funcionalizadas com APTS 

apresentaram maior interação com a matriz. 

Tolosa et al. (2014) estudaram a melhoria na interação fibra-matriz. Diversas 

fibras de bambu tiveram sua superfície modificada utilizando diferentes métodos de pré- 

tratamento antes de serem revestidas com óxido de manganês. As fibras revestidas 
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foram caraterizadas por absorção atômica, DRX (difração de raios X), FTIR 

(espectofotômetria de infravermelho por transformada de fourier), MEV e TGA (análise 

termogravimétrica), em seguida adicionadas às matrizes de cimento. Várias amostras de 

compósitos foram preparadas variando-se o comprimento (0,5cm ou 2,5cm) e 

porcentagem de fibras (2% ou 5%). Foram aferidas as propriedades mecânicas dos 

compósitos bem como degradabilidade da fibra após exposição à fortes meios alcalinos. 

O teor de manganês das fibras naturais modificadas, obtidos por absorção atômica, 

variou entre 0,7 e 1,23% em peso, depositado de maneira uniforme na superfície das 

fibras, como indicado pelas imagens microestruturais (MEV). A TGA mostrou que as 

fibras não revestidas tiveram maior perda de peso que as revestidas, e a técnica de FTIR 

revelou bandas associadas à vibração do óxido de manganês. As fibras revestidas 

resistiram ao ataque de um forte meio alcalino por até 8 dias, constatando melhoria em 

sua durabilidade. Houve uma melhoria na resistência à flexão e na resistência a 

compressão de 13,58% e 17,3% respectivamente para os compósitos sintetizados com 

adição de 2% de fibra com comprimento de 2,5cm. Tais resultados, foram alcançados 

devido a uma maior interação fibra/matriz e maior resistência da fibra. 

 No que diz respeito ao uso de resíduos de fibras naturais como material de 

reforço em matrizes de cimento, estima-se que há um enorme potencial em seu uso na 

área da materiais recicláveis para construção civil, principalmente devido a vasta 

disposição de matéria prima. 

 Savastano Jr et al. (2005) avaliaram a interação de 4% de diferentes resíduos de 

fibra celulósica com matrizes de cimento Portland. Neste estudo, utilizou-se fibras de 

sisal, banana, pinus radiata e eucalípto. Análises MEV, EDS e  testes de resistência a 

flexão foram realizados. As fibras de sisal, eucalipto e pinus apresentaram bons 

resultados de interação com a matriz. Em contraste, para os compósitos reforçados com 

fibra de banana, micro-fissuras foram dominantes na interface.  A maior resistência à 

flexão foi obtida para o compósito reforçado com resíduos celulósico de pinus, onde a 

interação ocorreu de maneira mais uniforme por quase todo o comprimento da fibra. 

Bezerra et al. (2006) avaliaram a influência da adição de diferentes teores de 

fibras: natural e sintética nas propriedades físicas e mecânicas de fibrocimento com 

densidade de 14 lb/gal. Diferentes teores (0 a 5%) de fibras sintéticas de álcool 

polivinílico (PVA) em combinação com fibras celulósicas residuais (madeira e papel) 

foram utilizadas como reforço. Foram inseridos ainda ~14% de materiais pozolânicos às 

amostras (sílica, metacaulim e cinzas volantes). A avaliação da resistência se deu antes 
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e após 50 ciclos de envelhecimento.Teores de fibras acima de 2% não promoveram 

melhoras nas propriedades. Formulações contendo sílica apresentaram melhor 

desempenho mecânico, além de prolongar o tempo de vida das fibras celulósicas na 

amostra após ciclos os envelhecimento. 

Barra et al. (2015) avaliaram o efeito do tratamento por plasma frio de CH4, 

durante 10 minutos, nas propriedades físicas e estruturais da superfície de resíduos de 

fibra de sisal para aplicações em matrizes de cimento. Seu estudo priorizou a 

durabilidade do resíduo no compósito. O efeito do tratamento foi analisado por 

medições dielétricas, DRX, FTIR, MEV, EDS e MFA (microscopia de força atômica). 

As propriedades mecânicas do resíduo de sisal, tratados e não tratados, também foram 

avaliadas após o processo de envelhecimento acelerado do resíduo. Constatou-se o 

aumento da durabilidade para a fibra tratada. Os valores de resistência a tração após o 

processo de envelhecimento foram menores que 70 MPa para as fibras não tratadas, e 

permaneceram entre 150 – 400 MPa para as fibras tratadas. Devido ao aumento da 

hidrofobicidade do resíduo tratado por plasma, sua interação com a matriz também foi 

aprimorada, evidenciando o potencial desse tratamento no aprimoramento das 

propriedades mecânicas e durabilidade dos fibro-compósitos. 

 

2.8 Cloreto de poli dialil dimetil amônio (PDDACl) 

  

O cloreto de poli dialil dimetil amônio (Figura 7) é um polieletrólito de estrutura 

cíclica, positivamente carregado e solúvel em água. (DAUTZENBERG et al., 1998; 

LIAN et al., 2010; LIU et al., 2010) 

 Segundo Barrat & Joanny (1996); Lian et al. (2010), polieletrólitos são 

polímeros que possuem grupos ionizáveis ao longo da cadeia. 
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Figura 7 - Estrutura do polímero PDDACl (cloreto de poli dialil dimetil amônio). 

 
Fonte: Lian et al. (2010). 

 

 

 Trata-se de um homopolímero de fórmula molecular (C8H16NCl)n sintetizado via 

radicalar, a partir da polimerização do poli dialil dimetil amônio,  como mostra a reação 

da Figura 8: 

 Devido à superfície catiônica, o PDDACl é frequentemente utilizado em estudos 

de interação com substratos de superfície negativa, principalmente polímeros aniônicos. 

(LIAN et al., 2010) 

 

 

Figura 8 - Síntese do PDDACl via radicalar. 

 
Fonte: JOHN et al. (2002). 
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2.9 Uso da colorimetria para identificação e quantificação da cor 

  

2.9.1 Colorimetria 

  

Segundo Nassau (1998), a cor é um parte da percepção do ambiente que chega a 

nós a partir dos diferentes comprimentos de onda da luz que entram em contato com os 

materiais. É percebida pelo olho e interpretada pelo cérebro. Envolvendo assim, 

aspectos físicos, biológicos e psicológicos.  

O estudo da colorimetria originou-se em 1666, a partir de um experimento de 

Isaac Newton, fazendo com que um feixe de luz branca se decomposse em todas as suas 

componetes coloridas ao passar por um prisma. 

A sensibilidade para visualização de uma cor varia de pessoa pra pessoa. Por 

este motivo fez-se necessário uma descrição numérica do observador. Assim, em 1931 a 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) criou o sistema de descrição de cores. 

(CAMARGOS & GONÇALEZ, 2001) 

Segundo Castro et al. (2013), colorimetria é uma técnica utilizada para descrever 

e quantificar, através de modelos matemáticos e por meio de aparelhos 

(espectrofotômetros), a percepção de cor pelo homem. 

 O espaço CIE, apresentado na Figura 9, também conhecido como CIELa*b* ou 

CIELab é um dos sistemas mais utilizados para descrever as cores, baseado em 

medições físicas e transformações psicofísicas. Segundo Camargos & Gonçalez (2001); 

Castro et al., (2013) o CIE é composto por três elementos.  

A luminosidade ou claridade (L*), representada por uma reta perpendicular a um 

círculo. Define a escala cinza entre o branco e o preto, variando de 0, para o preto 

absoluto, a 100, para o branco total.  

A tonalidade, a* e b*, é representada em forma de um círculo cortado por duas 

retas perpendiculares. O eixo horizontal representa a*, o qual varia de +a (vermelho) à  

–a (verde), e o eixo vertical representa b*, o qual varia de +b (amarelo) à –b (azul). 

Cada variável varia de 0 a 60 (sem unidade de medida). 

 A saturação ou cromaticidade (C*), é o desvio a partir do ponto central do 

círculo, ponto correspondente ao cinza no eixo de luminosidade. Varia de 0 a 60 em 

direção as extreminades do círculo. Quanto mais distante do centro mais intensa 

(saturada) será a cor. 
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Figura 9 - Espaço CIELab. 

 
Fonte: CIELab (2011). 

 

 

 A tonalidade também pode ser expressa pelo ângulo do círculo, conhecido como 

ângulo de tinta (h) derivado dos valores de a* e b*. (CAMARGOS & GONÇALEZ, 

2001) 

 A diferença de cor, ΔE*, entre duas amostras pode ser determinada pela 

expressão: 

 

      √                  
 Equação 1 

 

Onde: 

ΔL = L*(amostra) – L*(padrão) Equação 2 

Δa = a*(amostra) – a*(padrão) Equação 3 

Δb = b*(amostra) – b*(padrão) Equação 4 

 

2.9.1.1 Fontes de iluminação CIE 

  

 Pelo fato da iluminação influênciar diretamente na coloração dos objetos, 

fazendo com que estes apresentem mudanças significativas na aparência da cor quando 
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submetidos a diferentes fontes luminosas (Nassau, 1998), a CIE padronizou algumas 

fontes de iluminação: (LOPES, 2009) 

 Iluminante A – luz emitida por um corpo negro a temperatura de cor de 

2856 K; 

 Iluminante B – desenvolvido para representar a luz do sol, no espectro 

visível, a uma temperatura correlata da cor de aproximadamente 4900 K; 

 Iluminante C – desenvolvido para representar a luz média do dia, no 

espectro visível, com uma temperatura de cor igual a 6800 K; 

 Iluminante D – também desenvolvido para representar a luz média do 

dia, no espectro visível e também na região UV, até 300nm. Existe uma 

série de iluminantes D: D50, D55, D65 e D75 que se diferem pela 

temperatura de cor. 5000K, 5500K, 6500K e 7500K respectivamente. 

 

 Nesta pesquisa, fez-se uso do iluminante D65, por ser padrão para avaliação de 

cores onde haja a necessidade de se verificar a consistência da cor e a qualidade. Atende 

as mais elevadas especificações da CIE para definição de cores mais precisas, além de 

ser padrão para os testes realizados na industria têxtil. 

 

2.9.2 Espectrofotometria de reflectância 

 

 No início do século XIX Thomas Young identificou a luz como origem da 

sensação de cor. Ainda no século XIX MaxWell comprovou que a luz é uma onda 

eletromagnética (SOUZA et al., 2008).  

 O espectro eletromagnético é o conjuntos de todas as radiações (ondas) 

eletromagnéticas. Nele, as energias são ordenadas de acordo com seu comprimento de 

onda e frequência, como mostra o espectro representado na Figura 10. 
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Figura 10- Espectro eletromagnético. 

 
Fonte: (http://hardsis.blogspot.com.br/) 

 

 

Com relação ao comprimento de onda, o espectro tem início nas ondas mais 

curtas (raios gama e raios X) e se extendendo as ondas mais longas (ondas de rádio, por 

exemplo). A frequência é inversamente proporcional ao comprimeto de onda, ou seja, a 

medida que o espectro apresenta maiores comprimentos de onda, a frequência diminui. 

Apenas uma parte do espectro pode ser percebido pela visão do homem, entre 400 a 700 

nm, conhecida como luz visível ou espectro visível. (FERREIRA, 2014) 

A cor só é percebida pelo homem devido a reflexão ou transmissão da radiação 

eletromagnética de um objeto na faixa do visível (MELCHIADES & BOSCHI, 1999). 

A absorção da radiação do visível excita os elétrons da amostra, dando origem as 

transições eletrônicas. Estas transições provomem o elétron de seu estado normal, 

chamado de estado fundamental ou de menor energia, para um estado de mais alta 

energia, chamado de estado excitado. Cerca de 10
-8

 segundos depois, o elétron volta a 

ocupar a órbita de menor energia e o excesso de energia é liberado na forma de 

radiação. 

A quantificação da cor pelo método de colorimetria envolve o uso do 

espectrofotômetro. Em uma definição simples, o espectrofotômetro é um equipamento 

que mede a transmitância e/ou refletância de uma superfície ou amostra em função do 

comprimento de onda. (LOPES, 2009) 

O espectrofotômetro de reflectância ou refletância baseia-se no princípio de que 

a radiação não absorvida é refletida e detectada na forma de um espectro. A Figura 11 

apresenta esquematicamente o funcionamento de um espectrofotômetro de reflectância. 

Inicialmente, um feixe de luz policromática e difusa é incidido na amostra. A luz 

refletida passa por um prisma ou qualquer outro dispositivo que difrate-a. Em seguida, 
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os componentes monocromáticos desta luz chegam nos detectores espectrais.  Cada um 

dos detectores manda um sinal correspondente à energia relativa recebida naquele 

comprimento de onda, registrando assim, o fator de reflectância. (LOPES, 2009) 

 

 

Figura 11 - Representação do funcionamento do espectrofotômetro de reflectância 

 
Fonte: Berns (2000) apud Oliveira (2009) 

 

 

Está técnica é empregada para estudo e caracterização de sólidos. 

 Curvas espectrofotométricas são curvas nas quais parte da refletância ou da 

transmitância, resultante de uma luz incidente sobre uma amostra, é mostrada para cada 

comprimento de onda (LOPES, 2009). O espectrofotômetro de reflectância, utilizado 

para a determinação da cor de uma amostra, tem por finalidade fornecer a curva de 

distribuição de refletância (curva espectrofotométrica) da amostra em cada 

comprimento de onda da faixa do instrumento, 400 a 700 nm. 

 Segundo Paes et al. (2015), após a realização do tingimento, além de medir as 

coordenadas colorimétricas, L*, a*, b* e C*, é importante saber o quão efetivo foi o 

tingimento através do cálculo da força colorística K/S, o que também envolve auxílio de 

um espectrofotômetro. O valor de K/S é obtido através da equação de Kubelka-Munk 

(Equação 5). 

 Segundo Oliveira (2009), o modelo de Kubelka-Munk, representado na Figura 

12, pode ser explicado da seguinda forma: o fluxo de luz ―l‖ entra em uma camada com  
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cor de espessura ―dy‖. As frações absorvidas (K), dispersas (S) e transmitidas (1 – S – 

K) são proporcionais ao fluxo l e à espessura da camada dy. 

 

    
      

   
                                                                                                       Equação 5 

 

Onde: 

K = Coeficiente de absorção; 

S = Coeficiente de espalhamento; 

R = Reflectância 

 

 

Figura 12 - Modelo Kubelka-Munk 

 
Fonte: Oliveira (2009) 
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3 Materiais e procedimentos experimentais 

 

 Os materiais utilizados na pesquisa, bem como as metodologias empregadas são 

apresentada neste tópico. 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Cimento 

 

 Cimento Portland Classe especial. 

 O cimento classe especial foi escolhido por ser um cimento comum na 

cimentação de poços na região Nordeste além de ser ideal para formulações de pastas de 

densidade 15,6 lb/gal, densidade utilizada nesta pesquisa. 

 

3.1.2 Resíduo da fibra de algodão 

  

O resíduo de fibra de algodão utilizado nesta pesquisa, apresentado na Figura 13, 

foi gerado no processo de lixamento. O mesmo foi obtido na empresa VICUNHA 

TÊXTIL®, Natal – RN.  

Após caracterização do resíduo cru, o mesmo passou por peneiras de diferentes 

mesh. Os tamanhos utilizados nesta pesquisa são referentes: a) ao resíduo  retido em 14 

mesh, cuja abertura do poro é de 1,18 mm e  b) resíduo passado pela peneira de 28 

mesh, cuja abertura de poro é de 0,60 mm. 

A Figura 13 apresenta o resíduo cru oriundo da empresa VICUNHA TÊXTIL®, 

bem como o resíduo retido na peneira de 14 mesh e o resíduo passante na peneira de 28 

mesh. 
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Figura 13 - a) Resíduo de fibra de algodão oriundo do processo de lixamento; b) retido em peneira de 14 

mesh; e c) passante em peneira de 28 mesh. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.1.3 Polieletrólito 

  

 Polieletrólito catiônico cloreto de poli dialil dimetil amônio (PDDACl). 

  

3.1.4 Corante ácido 

  

O corante ácido empregado no tingimento do resíduo da fibra foi o Azul Isolan 

NHF-S.  

 Corantes ácidos são corantes aniônicos portadores de um a três grupos 

sulfônicos. A presença desses grupos é responsável pela solubilização do corante em 

meio aquoso e aumentam sua afinidade pelas fibras no processo de tingimento. Sua base 

a) 

c) b) 
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cromófora é formada por grupos azóicos, antraquinóicos, tri-fenilmetanicos, nitro e 

ftalocianina. (GUARATINI & ZANONI, 2000; KIMURA, 1999; OLIVEIRA, 2009) 

Corantes ácidos são empregados principalemte em couro, fibras sintéticas (nylon 

e elastoméricas) e fibras naturais de lã (GUARATINI & ZANONI, 2000), uma vez que 

esses apresentam grupos amino e/ou carboxilato, grupos responsáveis pela interação 

química dos componentes (fibra e corante). 

 

3.2 Procedimentos experimentais 

 

 O fluxograma contendo um resumo dos procedimentos experimentais adotados  

está disposto na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Fluxograma do procedimento experimental adotado. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.1 Caracterização do resíduo da fibra de algodão 

 

Para caracterização do resíduo, as seguintes técnicas foram empregadas: 
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 Análises de Espectofotômetria de Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR)  

 

As análises de infravermelho (FTIR) foram realizadas no Instituto de Química 

(IC) da UFRN campus Natal, em aparelho espectofotômetro marca/modelo IRAffinity-

1, com varredura feita entre 4000 – 500 cm 
-1

. A resolução do espectro foi de 4 cm
-1

 e o 

número de varreduras foi de 32.  

 

 Análise das propriedades térmicas (TGA e DSC) 

 

As análises de calorimetria exploratório diferencial (DSC) e termogravimtria 

(TGA) foram realizadas no Instituto de Química (IC) da UFRN campus Natal, em 

aparelho análisador TGA/DSC simultâneo modelo SDT Q600. As análises foram 

realizadas entre a faixa de temperatura 25 a 700 ºC a uma taxa de aquecimento de 10 

ºC/min, sob fluxo constante de N2 (100 mL/min) 

 

 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no prédio 

do NUPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e 

Resíduos), na UFRN campus Natal. 

As imagens, aumentadas em 500 e 5000 vezes, da superfície do resíduo da fibra 

de algodão foram obtidas em um Microscópio Eletrônico de Varredura Philips®, 

modelo EMEV LX 30, após a deposição de uma fina camada de ouro na superfície das 

amostras.  

 

 Difração de raios X (DRX) 

 

As análises de DRX foram realizadas no laboratório de cimentos (LabCim) da 

UFRN campus Natal, em equipamento BRUKER modelo Eco D8 Advance com ânodo 

de Cu, Tensão  40 kV, Varredura de 5° a  80° para 2θ, com incremento de 0,05º e 

escaneamento contínuo. 

A identificação das fases se deu pela comparação entre os picos gerados no 

difratograma com cartas padrões do programa X’Pert HighScore Plus. 
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3.2.2 Teste de resistência ao meio alcalino 

  

Foi realizado de acordo com a norma adaptada ASTM D 6942-03. 10g de 

amostra foi inserida em 10 mL de solução de NaOH 1N, permanecendo em solução por 

um período de 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias.  

Após exposição ao meio alcalino as amostras foram neutralizadas, ou seja, 

lavadas diversas vezes com água destilada até atingir um pH de aproximadamente 7 

(entre 6 e 7). 

Após neutralização das amostras, realizou-se novamente os testes de 

caracterização (FTIR, DSC, TGA e MEV). 

 

3.2.3 Funcionalização do resíduo da fibra de algodão com PDDACl  

  

Preparou-se uma solução de PDDACl contendo 5% em massa de PDDACl com 

relação a massa do resíduo a ser funcionalizado. Para a funcionalização de 10g do 

resíduo de fibra, por exempo, preparou-se uma solução contendo 0,5000g de PDDACl 

(5% de 10g). 

 Utilizou-se 100mL de solução para cada 1g do resíduo de fibra de algodão. 

 Em banho maria, aqueceu-se a solução adicionada de fibra sob agitação a cada 

60 segundos, da temperura ambiente à 70 ºC. Permaneceu-se sob agitação à 

temperatura constante (70ºC) por mais 30 minutos. 

 Por filtragem, separou-se as fases. O resíduo foi levada a estufa por um 

período de 2 horas a 90ºC + 12 horas a 60ºC. 

 

3.2.4 Caracterização do resíduo funcionalizado 

 

 Inicialmente o resíduo funcionalizado foi caracterizado por TGA/DSC, FTIR,  

MEV e DRX nos mesmos padrões utilizados para caracterização do resíduo cru. Em 

seguida, a colorimetria foi empregada. 
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3.2.4.1 Colorimetria 

 

 A análise de colorimetria foi realizada no Laboratório Químico de processos 

Têxteis (LabTex) da UFRN campus Natal. 

 

 Processo de tingimento e lavagem 

  

 Preparou-se uma solução de concentração 5ppm com corante ácido Azul Isolan 

NHF-S. 

 Utilizou-se 100mL de solução para cada 1g do resíduo de fibra de algodão. 

 Aqueceu-se a solução adicionada de fibra a 60 ºC sob agitação durante 30 

minutos 

 Por filtragem, separou-se as fases, e em seguida deu-se início ao processo de 

lavagem do resíduo.  

 Em solução de 2g/L de detergente não ionico, lavou-se a amostra por 30 min a 

40ºC. Em seguida, a mesma foi seca a temperatura ambiente durante 24 horas. 

 

 Quantificação da cor 

  

 A determinação/quantificação foi realizada com o intuito de se comprovar a 

efetiva cationização do resíduo por PDDACl. 

Para quantificar a cor fez-se uso do Espectrofotometro de reflectância marca / 

modelo Konica Minolta CM 2600d (Figura 15). 

Utilizou-se o iluminante padrão D65 e geometria de medição de 10º e definidos 

os índices do sistema de cores CIE L*, a* e b*. 

 Para realizar o ensaio de reflectância as amostras foram bem compactadas sobre 

uma placa de vidro, de modo a deixar uma superfície plana e sem espaços vazios, 

evitando que ocorresse difração/reflexão pela placa de vidro. 
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Figura 15 - Espectrofotômetro de reflectância Konica Minolta CM 2600d. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.5 Formulação das pastas 

  

Baseando-se nas normas estabeleidas pela API (American Petroleum Institute), 

as formulações foram feitas calculando-se as quantidades de componentes suficiente 

para se obter 600 cm
3
 de pasta de cimento. A densidade sugerida para uso em pastas 

contendo cimento classe especial é 15,6 lb/gal, logo, esta foi a densidade estabelecida. 

 Os valores das concentrações dos compostos para as 9 formulações obtidas, 

estão dispostos nas Tabelas 5 e 6 para as fibras de tamanho 14 e 28 respectivamente. 

 Para cada formulação foi atribuído um identificador de três partes. A primeira 

letra indica o uso do resíduo cru ou funcionalizado, representados pelas letras ―C‖ e ―F‖, 

respectivamente; a segunda parte indica o tamanho da fibra, referente ao número de 

mash da peneira, 14 ou 28; e a parte final indica o teor de resíduo utilizado na 

formulação, 0,5 e 1, representando, 0,5% e 1% respectivamente. 

 O uso de aditivos não foi empregado para que as características do compósito 

finais pudessem ser atribuídas apenas à adição da fibra. 
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Tabela 5 -Formulação das pastas de cimento para as fibras de tamanho 14 (grosso): crua e funcionalizada. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 6 - Formulação das pastas de cimento para as fibras de tamanho 28 (fino): crua e funcionalizada. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.6 Preparo das pastas 

 

O preparo das pastas se deu inicialmente com a pesagem dos componentes de 

acordo com as formulações presentes nas Tabelas 5 e 6. Utilizou-se balança semi-

analítica marca/modelo TEC-4100 com precisão de 0,01 g. 

A mistura das fases sólidas com a água ocorreu através do misturador de pastas 

modelo 3060 Chandler.  (Figura 16). 

Com o intuito de diminuir e/ou eliminar a presença de bolhas nas pastas, agitou-

se as mesmas por um período adicional de 1 minuto a uma rotação de 1000 rpm ± 40 

rpm.  

 A cura das pastas foi realizada em um banho maria por um período de 28 dias a 

38ºC. 

Formulação Cimento 

(g) 

Água  

(g) 

Fibra 14 

(cru) (g) 

Fibra 14 

(cationizado) (g) 

Padrão 772,00 355,00 - - 

C-14 0,5 765,39 352,33 3,83 - 

C-14 1 763,52 350,39 7,64 - 

F-14 0,5 765,39 352,33 - 3,83 

F-14 1 763,52 350,39 - 7,64 

Formulação Cimento 

(g) 

Água  

(g) 

Fibra 28  

(cru) (g) 

Fibra 28 

(cationizado) (g) 

C-28 0,5 765, 39 352,33 3,83 - 

C-28 1 763,52 350,39 7,64 - 

F-28 0,5 765,39 352,33 - 3,83 

F-28 1 763,52 350,39 - 7,64 
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A mistura dos componentes sólidos (cimento e resíduo de fibra), foi realizada de 

forma manual, fazendo uso de recipiente plástico fechado, agitou-se e misturou-se esses 

componentes, por um período de 3 minutos. 

A mistura foi realizada de acordo com as normas estabelecidas pela NBR 9831, 

2008. O cimento, já homogeneizado manualmente com os resíduos de fibra, foi 

adicionado a água atravéz de um funil de colo curto. Uma taxa uniforme da mistura 

sólida (cimento e fibra) foi adicionada durante 15 segundos sob uma rotação de 4000 

rpm ± 200 rpm. Em seguida, de maneira ininterrupta, posicionou-se a tampa no copo de 

mistura e agitou-se a pasta por mais 35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ± 500 

rpm. 

 

 

Figura 16 - Misturador Chandler 3060. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Recipiente (plástico) 

contendo a mistura 

cimento/fibrade mistura 

Espátula 

Funil 

Copo de mistura 
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3.2.7 Testes de resistência a tração por compressão diametral 

  

 O teste de resistência à tração por compressao diametral é a medida da 

resistência básica do material. Corresponde a tensão máxima que o material é capaz de 

resistir antes de se romper medido por ensaio de tração padrão (Sinnott, 1999). Consiste 

na aplicação de força (F) em um corpo de prova cilíndrico ao longo de dois frisos de 

madeira opostos, como exposto na Figura 17, o que resulta em uma tensão de tração 

relativamente uniforme que atua sobre o plano horizontal do corpo, causando uma 

ruptura no centro do cilíndro. 

 

 

Figura 17 - Disposição do corpo de prova para o ensaio de resistência a tração por compressão geometral. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Para os ensaios de compressão diametral utilizou-se a Maquina universal de 

ensaios mecânicos marca/modelo Autograph AG-1Shimadzu 100KN (Figura 18), e  os 

dados foram interpretados pelo software Trapezium 2. 
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Figura 18 - Maquina universal de ensaios mecânicos Autograph AG-1Shimadzu 100KN 

 
 Fonte: Autoria própria. 

 

 

Após a cura dos corpos de prova cilíndricos (50mm de diâmetro por 100 mm de 

altura) realizaram-se os testes de resistência a tração por compressão diametral 

conforme a norma adaptada NBR-722 (2010). 

 Para cada formulação, rompeu-se três corpos de prova (análises em triplicata). 

 Posicionou-se dois frisos de madeira para cada corpo de prova de forma que 

ambos ficassem contidos no mesmo plano axial.  

 Ajustou-se a pressão inicial dos pratos da máquina de compressão em 0,500 N, 

de forma que fossem capaz de manter em posição o corpo de prova. 

 Aplicou-se uma carga com aumento contínuo e uniforme de 17,9 MPa/min até a 

ruptura do corpo de prova. 

 Através da Equação 6 calculou-se a resistência a tensão máxima das amostras. 

  

                                                           
  

   
                                                       Equação 6 
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Onde: 

σf = Resistência a tração por compressão diametral (MPa); 

F = Carga máxima de ruptura (N); 

D = Diâmetro do corpo de prova (mm); 

t = Comprimento do corpo de prova (mm). 

 

 No caso do rompimento de mais de um corpo de prova referente a mesma 

formulação de pasta, a média dos resultados deve ser utilizada nos cálculos.  
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4 Resultados obtidos e discussões 

 

Os resultados são apresentados conforme o desenvolvimento da metodologia 

esperimental, préviamente apresentada. 

 

4.1 Caracterização do resíduo cru e após exposição ao meio alcalino 

 

O resíduo foi caracterizado com o intuíto de determinar suas propriedades 

individuais auxiliando na previsão do comportomaneto do composto final. 

 

4.1.1 Análises de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A análise de FTIR foi realizada com objetivo de identificar as bandas referentes 

aos grupos funcionais característicos do resíduo da fibra de algodão. A Figura 19 

apresenta o espectro de FTIR para o resíduo da fibra crua e para os resíduos expostos ao 

meio alcalino por diferentes períodos.  

Pode-se observar que há um comportamento semelhante entre os espectros 

apresentados na Figura 19, tanto para o resíduo cru quanto para as amostras submetidas 

ao teste de resistência ao meio alcalino por diferentes períodos. Isso indica que não 

ocorrem mudanças significativas na estrutura química do resíduo exposto ao meio 

alcalino. 

 Uma banda característica da celulose pode ser facilmente identificada em todas 

as amostras. A banda de absorção em torno de 3333 cm 
-1

 é característica da vibração do 

grupo –OH, presente na superfície das fibras de algodão e responsável por seu caráter 

aniônico (ABIDI et al., 2013; CHUNG et al., 2004).  

A ausência de uma banda em 1730 cm
-1

 indica que o resíduo não pussui lignina, 

uma vez que esta banda é referente à vibrações C—O da lignina (ZIMMERMAN et al., 

2014; KUMAR et al., 2014) 
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Figura 19 - FTIR do resíduo da fibra de algodão cru e resíduo de algodão exposto ao meio alcalino 

(solução de NaOH 1N) por 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

1202

1595

1056

1365

13121370

1057

1027

1026

2923
3280

3337

1644

1644

2850
2923

3277
3337 884

893

1433 1162

13121365

1433 1162

1312

1162

1026

1057

1433 894
2900

32693333

2845

3337

3270
2923

2847

13121365

1433

1642

1057
1026

8941163

13121369

11621433

1057
1026

896

1644

131313703280

1059

1027

894

1640

1641

1433

28472923
3330

3277

28502920

1162

1029

1059

894
1315

1373

1430

16412894

3280

3333

 

Comprimento de onda (cm
-1
)

 Residuo cru

 Residuo alcalinizado por 01 dia

 Residuo alcalinizado por 03 dias

 Residuo alcalinizado por 07 dias

 Residuo alcalinizado por 14 dias

 Residuo alcalinizado por 21 dias

 Residuo alcalinizado por 28 dias

3333

1162

1202

1202

1202

1202

1202

1202

 
Fonte: Autoria própria. 
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As demais bandas presentes na amostra do resíduo da fibra de algodão são 

apresentados a seguir: 

 A banda 3280 cm
-1

, presente em todas as amostras, crua e alcalinizadas, 

corresponde as ligações de hidrogênio inter-moleculares da glicose, 

formando a celulose; (ABIDI et al., 2013; UDDIN et al., 2008) 

 As bandas presentes nos comprimentos de onda 2923 cm
-1

 e 2847 cm
-1

, 

presentes nas amostras submetidas ao tratamento alcalino (com exeção 

do resíduo exposto por 14 dias), representam vibrações associadas a 

CH2, assimetrico e simétrico respectivamente (ABIDI et al., 2013). Para 

o resíduo cru e alcalinizado por 14 dias, há a presença de uma única 

banda em 2894 cm
-1

 e 2900 respectivamente, que correspondem as 

vibrações do grupo CH2; (CHUNG et al., 2004) 

 Na região em torno de 1642 cm
-1

, presente em todas as amostras, (1595 

cm
-1

 para a amostra alcalinizada por 7 dias)  há uma banda referente as 

vibrações da ligação O-H da água adsorvida; (ABIDI et al., 2013; 

CHUNG et al., 2004; Uddin et al., 2008)

 Na banda 1433 cm
-1

, presente em todas as amostras, pode ser atribuído à 

vibrações O-H no plano de deformação; (ABIDI et al., 2013; CHUNG et 

al., 2004)

 A banda presente em 1370 cm
-1

, referente a todas as amostras, é atribuída 

a vibrações dos grupos CH; (ABIDI et al., 2013; UDDIN et al., 2008)

 Em 1312 cm
-1

 encontra-se uma banda referente ao estiramento dos 

grupos CH2; (ABIDI et al., 2013; CHUNG et al., 2004)

 A banda em 1200 cm
-1

, presente em todas as amostras, é referente ao 

estiramento da ligação C-O; (ABIDI et al., 2013; UDDIN et al., 2008). 

 A banda presente no comprimento de onda 1162 cm
-1

 é atribuido a 

vibração C-O-C; (ABIDI et al., 2013; CHUNG et al., 2004; UDDIN et 

al., 2008) 

 Nas regiões 1057 e 1026 cm
-1 

ocorre alongamento da ligação C-O; 

(ABIDI et al., 2013; UDDIN et al., 2008)

 Na região de 894 cm
-1

, há a vibração referente as ligações β entre os 

monômeros de glicose, C1-O-C4. (ABIDI et al., 2013; CHUNG et al., 

2004)
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4.1.2 Análise das propriedades térmicas - calorimetria exploratório 

diferencial (DSC) e termogravimtria (TGA) 

 

As curvas de TGA e DSC para o resíduo de fibra cru e o resíduo exposto por 

diferentes períodos ao meio alcalino, são apresentadas nas Figuras 20 e 21. Nota-se a 

presença de dois eventos característicos para a fibra de algodão em ambas as análises. 

 

 

Figura 20 - TGA do resíduo da fibra de algodão in natura e resíduo de algodão exposto ao meio alcalino 

(solução de NaOH 1N) por 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias. 
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 Fonte: Autoria própria. 

 

 

A temperatura e perda de massa de cada um desses eventos pode ser encontrada 

na curva de TGA (Figura 20). Até 100ºC, há uma pequena perda de massa, 

aproximadamente 5%, referente a perda de água da amostra. Uma perda de massa 

significativa, cerca de 83%, ocorre entre ~270 – 380 °C, relacionada a degradação da 

celulose, formando dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO). A partir de 
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600 ºC é registrado a decomposição completa da amostra. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Zhu et al. (2004) e Teixeira et al. (2010)  para celulose in natura. 

Na curva de TGA, é notório uma menor estabilidade térmica para o resíduo não 

submetido ao tratamento alcalino. Este fato está associado a maiores concentrações de 

hemicelulose e impurezas (ceras e gorduras) no resíduo cru, componentes que possuem 

menor massa molar, e que por sua vez, possuem menores temperaturas de 

decomposição quando comparados com a celulose (ZIMMERMANN et al., 2014; 

ROMANZINE et al., 2012). Após o tratamento alcalino, grande parte desses 

componentes são extraídos, conferindo ao resíduo maior estabilidade térmica. Isso pode 

ser verificado pela  maior temperatura de inicio de decomposição no segundo estágio de 

decomposição presente na Figura 19. 

Na curva de DSC (Figura 21), são observados picos condizentes com a TGA. A 

endoterma presente entre 75 e 100 ºC é atribuída a evaporação de umidade presente na 

amostra. A segunda endoterma (~290 – 390 ºC), segundo Bhaduri et al (1994 apud 

MARTIN et al, 2009), é referente a degradação da celulose do resíduo. 

 

 

Figura 21 - DSC do resíduo da fibra de algodão in natura e resíduo de algodão exposto ao meio alcalino 

(solução de NaOH 1N) por 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias. 
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Fonte: Autoria própria. 
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4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

  

As análises MEV foram realizadas com o intuíto de identificar as características 

morfológicas do resíduo da fibra de algodão. A Figura 22 apresenta as imagens MEV 

aumentada em 500 e 5000 vezes para o resíduo de fibra cru e para as amostras 

submetidas ao tratamento alcalino pelos períodos de 1, 14 e 28 dias. 

 

 

Figura 22 - Alterações morfológicas na superfície do resíduo da fibra de aglodão abservadas pelo MEV. 

Resíduo da fibra de algodão cru x500 a), x5000 a1); resíduo alcalinizado por 1 dia x500 b), x5000 b1); 

resíduo alcalinizado por 14 dias x500 c), x5000 c1); resíduo alcalinizado por 28 dias x500 d), x5000 d1). 

 

 

  

c1) 

b1) 

a1) a) 

b) 

c) 
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 Fonte: Autoria própria.  

 

 

 A imagens da estrutura morfológica aumentadas em 5 mil vezes mostram que a 

superfície do resíduo tornou-se mais uniforme após o tratamento. Segundo Taipina et al. 

(2013), isso se deve à remoção dos componenetes não celulósicos. Ashori et al. (2012); 

afirmam que, além de impurezas como gorduras e ceras, a lignina e hemicelulose 

também podem ser extraídas após tratamento alcalino. Entretanto, como observado no 

espectro de infravermelho, presente na Figura 18, o resíduo não possue lignina. 

 A extração desses componentes, segundo Ashori et al. (2012), também é 

responsável por um aumento na área superficial da fibra. Esse aumento na área 

superficial, por sua vez, aumentaria a interação da fibra com a matriz de cimento 

resultando em ganho de resistência mecânica do compósito final.  

Mesmo em concentrações muito baixas de hemicelulose e impurezas (ceras  e 

gorduras), tão baixas que não interferem nas bandas presentes no espéctro FTIR, elas 

influenciam nos aspectos térmicos e morfológico do resíduo, como visto nas Figuras 20, 

21 e 22.  

Quando se trata das imagens aumentadas em 500 vezes, nota-se uma nítida 

diferença entre as amostras alcalinizadas por 14 e 28 dias. O resíduo exposto por 28 dias 

apresenta um certo grau de degradação. Segundo Lopes et al., (2011); Barra et al., 2015) 

a exposição ao meio alcalino por períodos muito longos resulta na degradação de 

componentes macromoleculares da fibra (desfibrilação da celulose) resultando em uma 

redução de seu grau de polimerização. 

 

d1) d) 
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4.2 Caracterização do resíduo funcionalizado 

 

 Para a caracterização do resíduo funcionalizado, foram empregados as análises 

de MEV, FTIR, colorimetria e DRX. 

 

4.2.1 MEV – resíduo funcionalizado 

  

A Figura 23 apresenta as imagens MEV aumentada em 500 e 5000 vezes para o 

resíduo de fibra cru e para o resíduo tratado com PDDACl (cationizado) 

 

 

Figura 23 - Alterações morfológicas na superfície do resíduo da fibra de aglodão abservadas pelo MEV. 

Resíduo da fibra de algodão cru x500 a), x5000 a1) e resíduo cationizado x500 e), x5000 e1). 

  

  
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A partir das imagens MEV do resíduo cru e cationizado, pode-se observar que 

ocorreu uma deposição uniforme do polímero (PDDACl) sobre a superfície do 

substrato. Tornando a superfície da celulose mais uniforme.  

 

e) e1) 

a) a1) 
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4.2.2 FTIR e Colorimetria 

 

A fim de se comprovar a efetiva cationização/funcionalização do resíduo com 

PDDACl, realizou-se inicalmente uma análise FTIR da amostra funcionalizada com 

PDDACl. O spectro resultante, apresentado na Figura 24, não apresentou novas bandas 

além das presentes no espectro obtido para o resíduo cru. Isso é explicado pelo fato de 

que as bandas características para a identificação do polieletrólito possuem o mesmo 

comprimento de onda, ou muito próximos, aos comprimentos de onda característicos da 

celulose.  

 

 

Figura 24 - FTIR do resíduo da fibra de algodão cru e resíduo de algodão funcionalizado. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

Por este motivo, um método alternativo de aferição da funcionalização do 

resíduo foi adotado, a coloração, após tingimento e lavagem, como apresentado no 

procedimento experimental.  

 Com o intuíto de se comprovar a diferença na coloração entre amostras, o 

método de colorimetria foi empregado, distinguindo a diferença de cores pelas variáveis 
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L*, a*, b*, C* e h do sistema colorimétrico CIE. Uma diferença na coloração indica que 

a funcionalização da superfície da fibra, com PDDACl, ocorreu de fato.  

 A Tabela 7 e Figura 25 apresentam os resultados referentes às coordenadas 

colorimétricas e a curva de distribuição de reflectância das amostras do resíduo, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 7 - Coordenadas colorimétricas das amostras do resíduo de fibra de algodão antes e após 

tingimento e cationização. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A partir dos dados disponíveis na Tabela 7, verifica-se que a amostra do resíduo 

cationizada e após lavagem é mais escura (L* menor), mais verde (a* negativo, menor) 

e mais azul (b* negativo, menor) que a amostra tingida e após lavagem sem tratamento. 

A saturação da cor também é mais intensa para o resíduo cationizado. 

A força colorística, K/S, para a amostra funcionalizada é 2 vezes maior que para 

amostra não funcionalizada, comprovando assim, que a celulose não possui qualquer 

afinidade por corantes ácidos. Isso se deve a incompatibilidade de cargas dos 

componentes, uma vez que ambos são aniônicos.  

Pode-se observar também que a amostra padrão (resíduo cru) apresenta uma 

luminosidade muito alta, próximo a um branco intenso, 93,48. Isso pode ser explicado 

pelo fato do resíduo já ter passado por um processo de tratamento em uma das fases do 

processo de beneficiamento da indústria, o processo de mercerização.    

 

 Amostra L* a* b* C* h ΔE K/S 

Antes do tingimento Padrão 93,48 -0,12 +2,99 2,99 92,26 - - 

Após tingimento 
Não tratado 90,02 -0,78 -1,49 1,68 242,43 5,70 1,04 

Cationizado 58,56 -1,6 -4,01 4,32 248,29 35,64 2,26 
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Figura 25 - Curva de distribuição de refletância das amostras a) padrão, b) tingida e não funcionalizada e 

c) tingida e funcionalizada. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Como observado na curva de distribuição de reflectância, a coloração de tom 

levemente amarelado, referente ao resíduo cru, apresenta uma baixa reflectância na cor 

azul. Em contrapartida, altos valores de reflectância nas cores amarelo, vermelho e 

verde. Já as curvas das amostras tingidas, com coloração azulada em diferentes graus de 

intensidade (luminosidade), possuem diferenças nas variações de porcentagens de 

reflectância. Os maiores valores de reflectância para estas (amostra não tratada e 

amostra cationizada), encontra-se na parte azul, possuindo baixos valores de reflectância 

em amarelo e vermelho. 

 Isso mostra que o PDDACl aderiu-se a superfície da fibra. Adesão que ocorre 

por adsorção física. 

Estudos feitos por Murata & Tanioka (1997); Lefebvre & Gray. (2005) 

comprovam, através da técnica de microscopia de força atômica, que ocorre adesão por 

adsorção física do PDDACl à superfície da celulose, como ilustrado na Figura 26. Essa 

interação ocorre devido a forte força de atração entre o polieletrólito (catiônico) e a 

celulose (aniônica)  
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Figura 26 - Adsorção física do PDDACl, representado pelas esféras positivas, à superfície do resíduo 

celulósico. 

 
 

 
Fonte: Autoria própria.      . 

 

 

A adesão do polieletrólito a superfície da fibra, por sua vez, explica a diferença 

na coloração das amostras. 

Segundo Guaratini & Zanoni (2000); Paes et al. (2015), o corante ácido se liga à 

fibra atravéz de uma troca iônica envolvendo um par de elétrons livres dos grupos 

amino ou carboxilato, para as fibras de lã, seda e poliamida.  

 

4.2.3 DRX – resíduo funcionalizado 

 

A Figura 27 apresenta o espectro de DRX do resíduo cru e alcalinizado. 

Ambos apresentam picos semelhantes, fato explicado pela fina camada do 

polímero depositado sobre a superfície do resíduo, a qual não pôde ser identificada pelo 

DRX, bem como não pode ser identificado pelo FTIR. 

 

 

Superfície do resíduo  

da fibra de algodão 
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Figura 27 – DRX do resíduo cru e resíduo funcionalizado. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.3 Testes de resistência a tração por compressão diametral 

 

A resistência à tração consiste nas forças trativas que o material poderá ser 

submetido sem que haja rompimento do mesmo. Na cimentação de poços direcionais, 

onde há um desvio no ângulo da cimentação, que pode chegar a 90º (horizontal), a 

pasta, é submetida à forças compressivas na parte superior e a forças trativas na parte 

inferior. 

Os resultados referentes a resistência à tração por compressão diametral das 

pastas formuladas são apresentado na Tabela 8 e no Gráfico 1. 
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Tabela 8 - Resistência mecânica à tração por compressão diametral após 7 dias de cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

TD max – Resistência à tração por compressão diametral máxima. 

D.P. – Desvio padrão. 

 

 

Gráfico 1 - Resistência mecânica à tração por compressão diametral com desvio padrão.
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Fonte: Autoria própria. 

 

Os métodos experimentais utilizados para caracterizar a interação fibra/matriz 

tem se baseado no ganho de resistência mecânica final do compósito bem como  em 

Pasta TCD max (MPa) D.P. TCD (%) 

Padrão 3,28 0,12 - 

C-14 0,5 3,03 0,09 -7,62 

C-14 1 3,84 0,14 17,1 

C-28 0,5 2,82 0,15 -14 

C-28 1 3,95 0,40 20,43 

F-14 0,5 2,91 0,11 -11,28 

F-14 1 3,41 0,17 4 

F-28 0,5 4,0 0,35 22 

F-28 1 4,39 0,25 33,8 
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uma técnica mais antiga, pull-out, o qual baseia-se em puxar/arrancar a fibra da matriz. 

(HERRERA-FRANCO & DRZAL, 1992)  

Nesta pesquisa a técnica de pull-out não pode ser utilizada devido ao pequeno 

tamanho do resíduo de fibra utilizado. Entretanto, as análises microestruturais através de 

imagens MEV são úteis na visualização da interação fibra/matriz. 

Pode-se observar que há um aumento proporcional a concentração de resíduo 

utilizado.  Segundo Mallick (1997), geralmente, quanto maior o teor de fibras, maior o 

ganho de resistência a tensão. No entando, há um momento em que uma grande 

quantidade de fibras impede uma homogeneização eficaz desta, formando um 

aglomerado de fibras no compósito e consequentemente, diminuindo suas propriedades 

mecânicas. 

 Segundo Elsaid et al. (2011), para promover melhoras significativas nas 

propriedades mecânicas de compósitos de cimento é necessário um volume de cerca de 

3% de fibras celulósicas. Até mesmo para compósitos reforçados com fibras de aço, um 

teor maior que 2% é recomendado (HABEL et al., 2006). Entretanto, para formulações 

de pastas destinadas a cimentação de poços, um teor de celulose de 3% dificultaria a 

mistura dos componentes da pasta, devido ao grande volume de fibras. Por este motivo, 

no presente estudo houve o emprego de uma baixa concentração do resíduo celulósico 

de algodão (0,5 e 1%), possibilitando a mistura dos componentes em uma pasta de 

densidade 15,6 lb/gal. 

Mesmo com o uso de baixos teores do resíduo celulósico, com exceção das 

formulações: C-14 0,5, C-28 0,5 e F-14 0,5, todas as demais formulações apresentaram 

um aumento em sua resistência à tração por compressão diametral. Nota-se que as 

reduções da resistência à tração por compressao diametral são obtidas apenas para as 

formulações com baixo teor do resíduo (0,5%). Al-Oraimi & Seibi (1995), também 

obtiveram redução da TCD para formulações com baixo teor de fibras celulósicas 

(Tabela 9).  

Quando as fibras são distribuídas de forma homogênea e utilizados em 

quantidade adequada, elas reduzem fissuras, contribuem para a resistência à tração, 

dureza, a ductilidade e a durabilidade, além de melhorar outras propriedades mecânicas 

(BOLAT et al., 2014). Isso ocorre porque a fibras tendem a atravessar as fissuras que se 

formam no concreto, concedendo a este uma certa ductilidade após a fissuração. Quanto 

maior a aderência das fibras à matriz mais pronunciado é este efeito. 
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Os melhores resultados de TCD foram obtidos para as formulações contendo o 

resíduo funcionalizado houve um aumento de até 33,8% na resistência a tração para a 

formulação  F-28 1.  

A Tabela 9 apresenta um resumo de resultados obtidos para resistência à tração, 

por diferentes autores, através do emprego de diferentes materiais de reforço (filers). 

 Portella et al. (2006), não obteveram nenhuma melhora na resistência à tração 

por compressão diâmetral com a adição de 50% de resíduos de porcelana oriundo da 

construção civil, como agregado para concreto.  

 Silva (2005) obteve um aumento de 21,39% na resistência à tração por 

compressão diâmetral através da adição de 10% de resíduo de polimento do porcelanato 

como aditivo mineral ao concreto. A adição de 20% resultou em um aumento de apenas 

8,45%. 
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Tabela 9 - Resumo dos resultados de resistência à tração por co mpressão diametral encontrados na literatura para corpos de prova curados por 28 dias.  

Autor Tipo de 

cimento 

Tipo de filer 

empregado 

Tamanho do 

filer (mm) 

Quantidade de 

filer (%) 

Corpos de 

prova * 

Aumento na resistência 

â tração (%) 

Presente estudo CPP Classe 

Especial 

Resíduo de fibra de 

algodão 

Peneira de 14 

mesh 

1 50 x 100 33,8 

Portella et al. 

(2006) 

CPII-F 32 Resíduo de porcelana <19 50 -- Zero 

Silva (2005) Concreto - 

Portland comum 

Resíduo de polimento 

de porcelanato 

Peneira de 150 

mesh 

10 10 x 20 21,39 

Elsaid et al. 

(2011) 

Concreto - 

Portland comum 

Fibra celulósica de 

Kraft
a 

25 a 38 2,4 100 x 200 40 

Al-Oraimi & 

Seibi. (1995) 

Concreto - 

Portland comum 

Fibra celulósica de 

folhas de palmeiras 

~30 0,15 150 x 300 -18,42 

Fonte: Autoria própria. 

 

* - Diametro x comprimento (mm) 
a
 - Pré-tratata – revestida com poliuretano. 
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 Elsaid et al. (2011), aumentaram a resistência à tração por compressão diametral 

de um corpo cilíndrico de concreto em 40%, através da adição de um teor de 2,4% de 

fibra celulósica de Kraft.  

 Al-Oraimi & Seibi. (1995), avaliaram a adição de 0,15% de fibra celulósica de 

folhas de palmeiras em concreto de cimento portland comum, porém, não obtiveram 

bons resultados. O uso da fibra resultou na perda de 18,42% da resistência a tração por 

compressão diametral do compósito final. 

De maneira geral, as fibras de menor tamanho (passadas pela peneira de 28 

mash), apresentaram melhores resultados quando comparadas às fibras passadas pela 

peneira de 14 mesh. Segundo Maher & Ho (1995), Silva et al. (2008), isso acontece 

devido a uma maior superfície de contado entre a fibra e a matriz, bem como uma 

dispersão mais homogênea da fibra no compósito.  

 

4.4 Análise dos compósitos 

 

Neste tópico são apresentadas as análises realizadas após o rompimento dos 

corpos de prova, com intuíto de se estudar a interação entre o resíduo e a matriz de 

cimento. As analises realizadas foram FTIR, DRX e MEV.  

 

4.4.1 FTIR – Compósito de fibrocimento 

 

A Figura 28 apresenta o espectro de FTIR das pastas formuladas, contendo os 

teores de 0,5 e 1%, tamanhos: 14 e 28 mesh e resíduo: cru e funcionalizado. Como 

observado nos espectros, a adição dos teores de 0,5 e 1% de fibra não afetou nas 

presentes bandas observadas na pasta padrão.  
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Figura 28 - FTIR dos  fibrocompósitos formulados e pasta padrão. 
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 A banda presente em torno do comprimento de onda de 3640 cm
-1

, 

presente em todas as amostras: padrão e adicionadas de fibra, 

corresponde as vibrações do grupo hidroxila (-OH) da portlandita 

[Ca(OH)2] a qual é formada a partir das fases de hidratação do C3S e 

C2S. (BIRISIK & SARIER, 2014) 

 A banda em 3412, é atribuída as vibrações do grupo –OH livre e também 

dos grupos –OH oriundos do CSH. (BIRISIK & SARIER, 2014) 

 Na região em torno de 1642 cm
-1

,  há uma banda referente as vibrações 

da ligação O-H da água adsorvida; (BIRISIK & SARIER, 2014; UDDIN 

et al., 2008)

 A banda presente em torno de 1410 cm
-1

, para todas as amostras, e 870 

cm
-1

 para a pasta padrão, corresponde ao estiramento da ligação C—O do 

CaCO3, o qual é formado pela reação de Ca(OH)2 + CO2 do ar; 

(BIRISIK & SARIER, 2014; UDDIN et al., 2008)

 Na banda 1110 cm
-1

, presente em todas as amostras, é atribuida às 

vibrações da ligação S—O da etringita. (BIRISIK & SARIER, 2014)

 A intensa banda presente em 956 cm
-1 

está associada a vibração da 

ligação Si—O oriundo das fases C3S e C2S. Segundo Birsik & Sarier 

(2014), A redução da intensidade desta banda está associada a uma maior 

formação de CSH, o qual é responsável pelo ganho de resistência do 

cimento.  

 

4.4.2 DRX – Compósito de fibrocimento 

 

As Figuras 29 e 30 apresentam os espectros de DRX da pasta padrão e dos 

fibrocompósitos. Assim como o FTIR, as análises de DRX não identificam com clareza 

picos referentes à presença de celulose. Esse fato pode ser atribuído a pequena 

quantidade do resíduo celulósico empregado, além da baixa cristalinidade do resíduo. 
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Figura 29 – Espectro de DRX da pasta padrão e das pastas contendo resíduo cru. 
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Legenda: 

1 – C3S 

2 – C2S 

3 – CSH (Ca(OH) 

4 - Estringita 
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Figura 30 - Espectro de DRX das pastas contendo resíduo funcionalizado. 

10 20 30 40 50 60 70 80

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

42
1 1

1

2

2

2

2

2
2

2

4
4

4

4
4

4

4

 

2 (°)

 F-28 1
 

In
te

n
s
id

a
d

e
 u

.a

 F-28 0,5

4

4
4

4
4

44

4

4

4

4
x

 

 F-14 1

5
5

5
55

5

5

5

5
55

5

2

2

2

2

2

222
2

2

2

2

2

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

3

3

3

3

33

4

4
4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3
2

2

2

22

2

2

2

1 111

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

55

5
5

55

55
5

5

5
5

5

 

 

 F-14 0,5

2
1

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
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4.4.1 MEV – Compósito de fibrocimento 

 

As imagens obtidar por microscopia eletrônica de varredura de quatro das nove 

formulações, é apresentada na Figura 31. 

Diferentemente dos espectros de FTIR (Figura 28) e DRX (Figuras 29 e 30), na 

microscopia eletrônica de varredura, a fibra é facilmente identificada. 

 

Figura 31 - Imagens MEV mostrando a interação fibra/matriz. a) C-14 0,5; b) C-28 0,5; c) C-28 1 e d) F-

28 1. 

  

  
Fonte: Autoria própria. 

1) rompimento do resíduo celulósico; 2) CSH; 3) Ca(OH)2; 4) estringita. 

 

 

 As imagens MEV dos compósitos mostram (indicado pelo número 1) que houve 

um rompimento da fibra no momento da ruptura dos corpos de prova, mesmo para os 

compósitos que apresentaram redução na resistência à tração por compressão diametral. 

Isso indica que há uma forte interação entre a fibra e a matriz de cimento. 
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5 Conclusões 

 

A ideia de se empregar resíduos celulósicos de algodão em pastas de cimento 

para cimentação de poços se deu devido a preocupação com a grande quantidade deste 

resíduo descartado e acumulado em todo o mundo. Somado a este fator, não há muitos 

estudos envolvendo o uso de fibras naturais em pastas para poços petrolíferos 

disponíveis na literatura.  

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 O resíduo é químicamente semelhante à fibra de algodão in natura 

composta quase que exclusivamente por celulose. Ainda equiparado com 

a fibra in natura, o resíduo apresenta alta resistência ao meio alcalino, 

sofrendo um pequeno grau de despolimerização da celulose apenas a 

partir de 28 dias de exposição a um meio alcalino de pH = 14. 

 O resíduo cru, oriundo do processo de lixamento, aparenta ser um bom 

material de reforço em matrizes de cimento, uma vez que, na própria 

indústria têxtil, passa pelo processo de mercerização e tem sua área 

superficial expandida, o que levaria a uma melhora em sua aderência à 

matriz de cimento.  

 A diferença na coloração entre as amostras tingidas, não tratadas e 

cationizadas, observada e quantificada por meio da técnica de 

espectrofotometria, permitiu afirmar que a funcionalização/cationização 

da superfície do resíduo ocorreu de fato. O polieletrólito, PDDACl, 

aderiu-se à superfície da fibra por meio de adsorção física, auxiliado por 

uma forte atração eletrostática entre as cargas opostas dos componentes. 

 Com relação ao ensaio de resistência à tração por compressão diametral, 

nota-se que o ganho de resistência é proporcional a carga celulósica 

empregada. Logo, as formulações contendo 1% de carga de reforço 

apresentaram os maiores valores de resistência à tração por compressão 

diametral, superiores a 17 %. 

 O tamanho da fibra também influencia nas propriedades finais do 

compósito. De maneira geral, o resíduo de menor comprimento (fino) 

apresentou os melhores resultados, devido ao seu mais acentuado efeito 

filler. 
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 O resíduo funcionalizado apresentou os melhores resultados. Este fato 

pode ser atribuído a uma possível interação entre o polímero utilizado 

para revestir a superfície do resíduo e a fase CSH da matriz. 
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