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RESUMO 
 

 
O cimento Portland é um material mundialmente utilizado em poços de petróleo, 

como também em poços de projetos de captura e estocagem de carbono - CCS 

(Carbon Capture and Storage). O cimento Portland é muito reativo com o dióxido de 

carbono (CO2), substância encontrada em larga escala nos mais diversos tipos de 

reservatórios de petróleo, inclusive nas formações do Pré-sal. As reações do 

cimento Portland com o CO2 resultam na formação de carbonatos e bicarbonatos, 

resultando na degradação e consequente perda de resistência mecânica do cimento. 

A lignina alcalina é um polímero natural que possuí uma cadeia tridimensional longa 

com grupos funcionais ativos que alteram as energias de superfície nos grãos de 

cimento modificando as interações de determinadas fases do cimento com o CO2. 

Nesse estudo, a lignina alcalina da SIGMA foi adicionada em formulações com 

cimento Portland Classe G nas concentrações de 0.3% e 0.5% em peso de cimento 

(BWOC). As amostras foram divididas em dois grupos, um grupo mantido em banho 

de água doce à 70°C sem exposição ao CO2 e no outro as amostras foram 

submersas em água e expostas por 90 dias ao reator autoclave nas condições de 

15.17 MPa (2200 psi) de pressão de CO2 e 70° C (158° F). Ambos os grupos foram 

comparados com amostras de formulação padrão/referência (cimento e água). 

Resultados de análises de indicador de pH, difração de raios X, espectroscopia de 

infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica 

demonstraram que a adição da lignina aumentou a resistência de determinadas 

fases do cimento frente às reações com o CO2, reduzindo o avanço da frente de 

carbonatação. O trisulfoaluminato de cálcio hidratado (AFt) e o silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H) apresentaram significativas interações com o aditivo. As amostras 

com 0.5% BWOC de aditivo apresentaram na área da secção longitudinal das 

amostras uma média de 87% de preservação na alcalinidade e, nas amostras 

padrão, média de 65% respectivamente. Os resultados de DRX demonstram uma 

significativa redução na formação de aragonita e carbonatação dos silicatos de 

cálcio hidratados nas amostras com lignina. O aditivo aparentemente não altera o 

consumo do Ca(OH)2 no processo de carbonatação. 

 

Palavras-chave: Cimento Portland, CO2, Carbonatação, Aditivos, Polímero. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

Portland cement is a binder used globally in oil wells, as well as carbon capture and 

storage (CCS) and Carbon Capture and Storage (CCS) wells. Portland cement is 

highly reactive with carbon dioxide, a substance found on a large scale in the most 

diverse types of oil reservoirs, including pre-salt formations. The reactions of the 

Portland cement with the CO2 result in the formation of carbonates and bicarbonates, 

causing the degradation of the cement and consequent loss of mechanical 

resistance. Alkaline lignin is a natural polymer that has a long three-dimensional 

chain with active functional groups that change the cement grains surface energies 

and interactions of certain cement phases with CO2. In this study, SIGMA alkaline 

lignin was added in formulations with Portland Class G, at concentrations of 0.3% 

and 0.5% by weight of cement (BWOC). The samples were divided into two groups, 

one group maintained in a bath without exposure to CO2 and, in the other, the 

samples were submerged in water and exposed for 90 days to the reactor under 

conditions of 15.7 MPa (2200 psi) CO2 and 70° C (158° F). Both groups were 

compared with samples of standard/reference formulation (cement and water). 

Results of pH, X-ray diffraction, infrared, scanning electron microscopy and 

thermogravimetric analyzes showed that the addition of lignin improved the cement 

resistance to reactions with CO2, reducing the advance of the carbonation front. 

Ettringite (AFt) and calcium silicate hydrate (C-S-H) presented significant interactions 

with the additive. The samples with 0.5% BWOC of additive presented in the area of 

longitudinal section an average of 87% preservation in the alkalinity and, the 

standard samples, average of 65% preservation of the alkalinity. The XRD results 

show a significant reduction in the formation of aragonite and carbonation of the 

hydrated calcium silicates in the samples with lignin. The additive does not appear to 

change the consumption of Ca(OH)2 in the carbonation process. 

 

Keywords: Portland Cement, CO2, Carbonation, Admixture, Polymer.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há nenhuma qualidade tão essencial 

para o sucesso de qualquer tipo, como a 

qualidade da perseverança. Ela supera quase 

tudo, até mesmo a natureza”. 

John D. Rockefeller 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O dióxido de carbono (CO2) é uma substância comum econtrada nos mais 

diversos tipos de reservatório de petróleo, inclusive nas reservas do Pré-sal, 

também, é bastante utilizada em poços de injetores como fluido de injeção em 

projetos EOR e em projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) (BOOT-

HANDFORD et al., 2014; EMBERLEY et al., 2005; GIBBINS; CHALMERS, 2008; 

RUTQVIST; BIRKHOLZER; TSANG, 2008; YU et al., 2015). A presença de dióxido 

de carbono nos poços de petróleo e de injeção de CO2 pode levar à degradação do 

cimento Porland como resultado de diferentes reações químicas (FERNÁNDEZ 

BERTOS et al., 2004; PAPADAKIS, 2000) devido a dissolução do CO2 na água de 

poro do cimento que leva a produção de ácido carbônico, reduzindo o pH do meio 

poroso. A reação dos íons carbonato livres sobre as fases do cimento hidratado 

como a Portlandita, hidratos de silicato de cálcio e aluminatos resulta na produção 

de carbonato de cálcio, água livre e sílica reativa (YANG et al., 2009). A injeção de 

CO2 em reservatórios de óleo terciário tem sido amplamente aceita como uma 

técnica eficaz para recuperação avançada de petróleo (EOR) e tem sido usada pela 

indústria petrolífera há mais de 40 anos. Preocupações com as emissões de gases 

de efeito estufa estão levando à investigação e à realização de seu potencial como 

método de armazenamento de carbono nos últimos anos (GOZALPOUR; REN; 

TOHIDI, 2005; JIA; TSAU; BARATI, 2019). Devido ao tipo de reservatório do Pré-sal 

brasileiro, especialmente no campo de Libra, a elevada produtividade de CO2 

associado ao óleo impulsionou a criação de sofisticadas soluções tecnológicas para 

o processamento e reinjeção dessa substância (PETROBRAS S.A., 2019). A 

concentração de CO2 no gás dos reservatórios do pré-sal (10 a 45% mol6) está 

muito acima dos limites toleráveis pela ANP para o gás a ser comercializado (3% de 

CO2) (ROCHEDO et al., 2016). O gás com alta concentração de CO2 não pode ser 

transportado até a costa sem a prévia separação do contaminante. O transporte do 

gás natural com elevados índices de contaminação por CO2 não é viável 

tecnicamente em função de seus efeitos corrosivos nos equipamentos de transporte. 

Atualmente a separação do CO2 é realizada através de plantas de separação por 

membranas instaladas nas unidades de produção (FPSOs). Estes equipamentos são 
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custosos, intensivos em energia e ocupam uma área importante da unidade de 

produção (ALMEIDA et al., 2017). 

A elevada alcalinidade da solução de poros (pH> 12.6) em materiais de 

cimento Portland comum (OPC) ajuda a manter a estabilidade de íons carbonato 

dissolvidos, como também a integridade do hidrato de cálcio e silicato de cálcio em 

matriz de cimento (GARCÍA CALVO et al., 2013). A carbonatação provoca inúmeras 

alterações mecânicas no cimento devido a reações químicas. As alterações mais 

notáveis estão na resistência mecânica, na composição química dos componentes, 

na porosidade e na distribuição do tamanho dos poros (ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016). O 

CO2 pode afetar a integridade do poço pela formação do CaCO3 insolúvel em água, 

que inicialmente densifica a matriz cimentícia podendo ocasionar sua expansão e, 

com a exposição continuada ao CO2, esse carbonato pode ser dissolvido em água 

por reação e formação de Ca(HCO3)2 solúvel, ocasionado a lixiviação do material 

para fora da matriz cimentícia (LESTI; TIEMEYER; PLANK, 2013b). Como outros 

sais e óxidos inorgânicos, o cimento Portland tem uma elevada energia superficial, 

pelo que possui uma forte adsorção, e sua hidratação ocorre em película muito fina 

de água que envolve as partículas de cimento em processos físico-químicos 

complicados, incluindo dissolução, reação, formação de gel, precipitação, 

cristalização dentre outros (BENTZ; GARBOCZI, 1991; COHEN, 1983).  

Polímeros como aditivos são moléculas funcionais usadas em produtos à base 

de cimento para otimizar as propriedades do material. O uso de polímeros em 

cimento como produto de mistura para modificar algumas propriedades da pasta tem 

sido objetivo de muitos estudos (BENTZ; GARBOCZI, 1991; YANG et al., 2009). A 

microanálise de cimento puro e cimento adicionado de polímero demonstrou que as 

partículas de polímero são divididas entre o interior dos hidratos e a superfície dos 

grãos de cimento anidro (YANG et al., 2009).  

A influência dos polímeros no grau de hidratação do cimento e em seus 

produtos hidratos, especialmente Ca(OH)2, etringita e silicato de cálcio (C-S-H), 

pode ser entendida pelo efeito dos grupos funcionais do polímero na hidratação e, 

consequentemente, a mudança na concetração de cada um na pasta curada 

(AGGARWAL; THAPLIYAL; KARADE, 2007; AL-ZAHRANI et al., 2003; GAO et al., 

2002; LLOYD; PROVIS; VAN DEVENTER, 2010; OHAMA, 1998; WANG; LI; WANG, 

2006). Nisso estão incluindos os biopolímeros naturais ou sintéticos como 
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lignosulfonato, gluconato de sódio, hidrolisado de proteína, metil 

hidroxipropilcelulose, succinoglicano e goma xantana que podem ser usados para 

modificar propriedades do cimento (PLANK, 2004). Os grupos ativos dos aditivos 

poliméricos são absolvidos na superfície das partículas de cimento formando uma 

película protetora temporária que restringe a hidratação das fases do clínquer, 

uniformizando o crescimento dos produtos de hidratação (ZHANG; FEI; LI, 2016). 

A Lignina é um polímero fenólico presente nas paredes celulares das plantas 

junto a hemicelulose e celulose (BOERIU et al., 2004; SUHAS; CARROTT; RIBEIRO 

CARROTT, 2007). Diferente de outros biopolímeros naturais, a lignina é um polímero 

de cadeia complexa resultando da polimerização radicalar desidrogenativa de 

monolignóis (por exemplo, os álcoois p-coumaril, coniferil e sinapil), que estão 

ligados através de ligações carbono-carbono e éter (BOERIU et al., 2004). A lignina 

é o polímero fenólico mais abundante no planeta. Sua utilização para fontes não-

combustíveis, principalmente surfactantes solúveis em água é objeto de diferentes 

estudos (GLASSER, 2016). Devido aos derivados simples de éster e éter em sua 

estrutura, a lignina tem atraído o interesse comercial nos mercados de materiais com 

base em biopolímeros sustentáveis. A lignina é composta de diversos grupos 

funcionais e, com isso, também é aplicada em produtos como absorventes, 

emulsionantes, dispersantes e como agentes quelantes (MOHAN; PITTMAN; 

STEELE, 2006; YANG et al., 2007a). A lignina há muito tempo trabalha sob o rótulo 

de resíduo industrial, com baixo valor comercial devido ao status de subproduto, 

principalmente da produção de papel (GIERER, 1980). No entanto, como parte da 

rede temática EUROLIGNIN, foram realizados um levantamento e um estudo 

documental para avaliar as mudanças e padrões na utilização da lignina em relação 

às aplicações de materiais. Como conclusão, foi constatado que nos últimos 10-15 

anos houve um aumento significativo em pesquisa e comercialização de produtos e 

processos à base de lignina (STEWART, 2008).  

No processo produção de combustíveis nas bio-refinarias, a celulose e 

hemicelulose contidas na matéria-prima de lignocelulose são hidrolisadas 

enzimaticamente em açúcares fermentáveis e depois fermentadas em etanol ou 

bioquímicos, enquanto a porção de lignina é deixada como resíduo sólido após o 

etanol ser destilado e a água ser filtrada do resíduo (MEYER et al., 2018). Nesse 

contexto, a lignina vista como resíduo, é utilizada como combustível para fornos e 
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caldeias, já que o de aquecimento (HHV) da lignina pura é de 26,7 GJ por tonelada 

métrica, o que é competitivo ou até melhor que o carvão bruto (20,9 GJ/tonelada) 

(ARCHAMBAULT-LÉGER; LOSORDO; LYND, 2015). Parte da biomassa vegetal 

contendo lignina pode ser considerada como um material residual, que é obtido 

principalmente das indústrias de madeira, papel e biocombustível ou mesmo de 

processos agrícolas  (BATISTA et al., 2018; CHÁVEZ-SIFONTES; DOMINE, 2013). 

Atualmente, a lignina e seus derivados são utilizados, predominantemente, como 

agente ligante e dispersivo em diferentes indústrias, por exemplo, em aditivos de 

concreto, tendo um consumo anual de aproximadamente 1 Milhão de toneladas 

(STEWART, 2008). 

Dessa forma, o presente estudo trata da elaboração de uma formulação de 

cimento com maior resistência as reações com o dióxido de carbono e suas 

modificações, recorrentes da adição da lignina alcalina padrão com elevada pureza 

fabricado pela SIGMA adicionada em formulações de cimento Portland classe G 

expostas a ambientes saturados com água e CO2 em condições supercríticas. 

Sendo assim, o capítulo 1 é descrito uma introdução sobre a problemática, o 

contexto onde a pesquisa é inserida e seus objetivos. No capítulo 2, aborda uma 

breve revisão da fundamentação teórica dos conceitos importantes para a 

compreensão do trabalho, como a influência de aditivos poliméricos misturados ao 

cimento, avaliação dos processos de hidratação das fases anidras do cimento e 

exposição das teorias referentes a estrutura tridimensional e elevada complexidade 

da lignina.  O capítulo 3 descreve os métodos e os procedimentos realizados para o 

desenvolvimento do trabalho, demonstrando os tipos de análises realizadas e 

descrição dos equipamentos e parâmetros utilizados. No capítulo 4 temos os 

resultados e discussões das análises de medição da frente de carbonatação pela 

preservação de alcalinidade, de difração de raios-x (DRX) e método RIETVELD, das 

curvas termogravimétricas obtidas, como também o resultado de infravermelho 

obtido e pontuação dos grupos funcionais e suas respectivas faixas de banda 

encontrados na lignina produzida pela SIGMA, como também as análises do 

microscópio de varredura eletrônica (MEV) e as discussões pertinentes sobre as 

observações encontradas nas imagens das amostras adicionadas com o aditivo, 

amostras padrão e imagens do aditivo e da espectroscopia de raios-x por dispersão 
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de energia (EDS) em pontos específicos. Por último, no capítulo 5, são apresentadas 

as conclusões do trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

 

O trabalho tem como objetivo desenvolver uma formulação de cimento Portland 

com maior resistência ao processo de carbonatação quando exposto as condições 

semelhantes as encontradas em poços de petróleo, relacionando as interações entre 

a lignina alcalina da SIGMA com os produtos hidratados do cimento e dióxido de 

carbono. 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

Visando a aplicação do objetivo geral no processo de carbonatação, os 

seguintes objetivos específicos são considerados como metas: 

 Caracterizar a Lignina da SIGMA;  

 Avaliar a influência da concentração do aditivo nas formulações 

desenvolvidas; 

 Estabelecer as fases hidratadas do cimento que tem maior interação com o 

aditivo relativo ao aumento da sua resistência as reações com o dióxido de carbono; 

 Quantificar a variação na formação de carbonatos com a adição do aditivo; 

 Identificar a formação de compósito entre o polímero e fases do cimento; 

 Descrever o processo de ação do aditivo na nucleação e crescimento dos 

cristais de carbonato. 
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Capítulo II 

Fundamentação Teórica 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Cimento Portland 

 

O cimento Portland é um produto complexo obtido a partir de materiais naturais 

comuns não processados: calcário e argila. Quando processados, esses materiais 

dão origem ao clínquer através de uma série de reações químicas, tendo como 

principais produtos formados os anidros de silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico 

(C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferro-aluminato tetracálcico (C4AF), podendo 

conter também produtos secundários como cal livre (CaO), Periclásio (MgO) e 

algumas fases metálicas, seus óxidos e sulfetos como ilustrado na Figura 1 (DHIR et 

al., 2018). O Instituto Americano de Petróleo – API (American Petroleum Institute) 

conceitua o cimento como um ligante hidráulico resultado do processo de moagem 

da matéria-prima conhecida como clínquer Portland com adição durante a moagem 

de sulfato de cálcio objetivando regular o tempo de hidratação das suas fases 

(FREITAS, 2010). 

O cimento Portland não é isento de problemas. Devido a sua enorme produção 

e utilização, a fabricação de cimento Portland consome 10–11 x1018 J de energia 

anualmente, aproximadamente 2–3% do uso global de energia primária (JUENGER 

et al., 2011). Além disso, a produção de cimento Portland resulta na liberação de 

aproximadamente 0,87 t de dióxido de carbono para cada tonelada de cimento 

produzida, representando 5% das emissões de CO2 provocadas pelo homem 

(DAMTOFT et al., 2008). 

Utilizado como um material ligante hidráulico de uso geral, quando hidratado, 

apresenta elevada resistência mecânica sendo um produto de extrema importância 

na completação de poços de petróleo, conferindo a esses poços base estrutural e 

isolamento da interface poço/formação. O processo de hidratação do cimento e a 

microestrutura resultante são altamente dependentes da formulação do cimento e 

das condições de hidratação (BAHAFID et al., 2017). Atualmente, a esmagadora 

maioria do cimento vendido fora da América do Norte consiste em clínquer de 

cimento Portland misturado com materiais cimentícios suplementares (SCM). No 

entanto, o desenvolvimento da resistência inicial do cimento ainda se deve, 

principalmente, à reação de hidratação das fases do clínquer. Portanto, é importante 
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entender essa reação, que também pode ser modificada pela presença física do 

SCM pelo efeito de preenchimento (SCRIVENER; JUILLAND; MONTEIRO, 2015). 

Para limitar as variações das propriedades tecnológicas do cimento Portland, 

padrões de aceitação foram desenvolvidos, mas atualmente esses padrões não são 

satisfatórios para todo o mercado de concreto (AÏTCIN, 2016). Cimentos de baixa 

proporção de água para hidratação são cada vez mais utilizados; estes concretos 

são feitos com uma grande dose de superplastificantes para dispersar as partículas 

de cimento. Portanto, é urgente que a indústria de cimento produza um clínquer que 

facilite a produção de concretos de baixo peso, considerados mais sustentáveis 

(AÏTCIN, 2016). 

 

Figure 1 - Transformação das matérias-primas em clínquer (adaptado de Aitcin, 2008) 
 

 

 

2.1.1 Composição química do cimento Portland 

 

O clínquer do cimento Portland é composto de quatro óxidos principais: óxido 

de cálcio (60-67%), óxido de silício (17-25%), óxido de alumínio (3-8%) e o óxido de 

ferro (0.5-6%), designados pelas letras C, S, A e F, respectivamente. Esses óxidos 

são encontrados no clínquer de cimento Portland na forma de silicato tricálcico 

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

tetracálcico (C4AF). A cristalização dessas fases é função da composição e 

granulometria da mistura de calcário com argila, do tratamento térmico utilizado no 
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processo de clinquerização e resfriamento, como também das reações de fusão em 

fase sólida e líquida. Os clínqueres industriais podem conter impurezas e elementos 

secundários dependendo da origem da matéria-prima utilizada nos processos. Esses 

elementos podem ser: Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn, P sob a forma de soluções 

sólidas. O enxofre na forma de sulfatos alcalinos pode estar presente devido as 

argilas utilizadas na produção do clínquer como também ser oriundo do combustível 

do forno rotativo utilizado para a fabricação do cimento (FREITAS, 2010). 

As principais características das fases anidras do cimento Portland são 

descritas a seguir: 

a) Silicato tricálcico (alita): é o principal componente do cimento Portland e 

apresenta em microscópio uma forma estrutural hexagonal, podendo formar 

óxidos que também contenham átomos de Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti e Mn 

em até 3% de sua composição. Durante o processo de resfriamento do 

clínquer, pode se decompor na fase anidra C2S e em cal livre (CaO), 

fazendo com que o cimento tenha um desempenho inferior ao esperado. 

Essa fase é a principal responsável pelas propriedades hidráulicas e 

mecânicas do cimento, reagindo rapidamente com a água e provocando 

uma rápida liberação de calor resultando na resistência inicial do cimento (1 

a 28 dias). 

b) Silicato dicálcico (belita): apresenta uma forma arredondada quando 

observado em microscópio, podendo ainda apresentar formatos de 

reentrâncias e saliências. Essa fase anidra reage lentamente com a água e 

desprende quantidade de calor menor que o C3S durante a sua hidratação. 

Outra característica principal dessa fase é baixa contribuição para a 

resistência mecânica inicial da pasta de cimento, contribuindo de forma 

decisiva apenas no desenvolvimento de resistência a longo prazo, 

especialmente na resistência final do cimento (após 28 dias). 

c) Aluminato tricálcico (celita): é denominado como fase intersticial do clínquer 

sendo apresentado geralmente como uma fase vítrea junto ao C4AF, 

podendo também apresentar formato cúbico quando ocorre resfriamento 

lento do clínquer. Essa fase anidra forma soluções sólidas com os óxidos de 

ferro, de magnésio e, na presença de álcalis, como exemplo o Na2O, se 

cristaliza em forma acicular. Ele é o responsável principal pela pega do 
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cimento, já que reage de forma muito rápida quando hidratado, 

cristalizando-se em poucos minutos, liberando mais calor durante a 

hidratação que o C3S. Em contrapartida, essa fase pode diminuir a 

resitência do cimento ao ataque de sulfatos. 

d) Ferro-aluminato tetracálcico: Constitui juntamente com o C3A a fase 

intersticialdo clínquer. Essa fase não é um composto definido, mas uma 

solução sólida podendo ter sua composição variando de C2F e C8A3F. Essa 

fase apresenta valor hidráulico baixo e tem participação limitada no 

desenvolvimento da resistência mecânica do cimento, liberando pouco calor 

de hidratação e reagindo de forma lenta em comparação aos principais 

óxidos do clínquer de cimento Portland (HEWLETT; LISKA, 2019; TAYLOR, 

1997). 

 

2.1.2 Cimento Portlando Classe G 

 

Duas abordagens são normalmente usadas para classificar os cimentos. A 

primeira é em relação à sua composição, e a segunda é em termos de suas 

propriedades relacionadas ao desempenho. Ao lidar com a composição, é 

apropriado considerar as características gerais dos componentes em relação ao 

conceito geral de ligantes. Um número significativo de países europeus, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido 

estiveram envolvidos no desenvolvimento de uma pré-norma europeia para 

classificação de cimentos hidráulicos (JACKSON, 2003). A outra grande contribuição 

internacional para a classificação de cimentos foi feita nos EUA através da 

Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM). Essas classificações estão 

englobadas nos Standards C150-95 (Standard specification for Portland cement) e 

C595M-95 (Standard specification for blended hydraulic cements) (JACKSON, 2003). 

O Instituto Americano de Petróleo – API (American Petroleum Institute) classificou os 

cimentos Portland em classes, nomeadas segundo as letras A, B, C, D, E, F, G, H e  

J em função da composição química do clínquer, adequadas as condições de uso 

como profundidade, temperatura, pressão e agentes químicos (MORGA, 1958). 
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O cimento Portland Classe G tem sua indicação para poços de petróleo com 

profundidade de até 2.450 m, tendo sua composição compatível com aditivos 

aceleradores ou retardadores de pega, sendo essa classe junto com a H a mais 

utilizada para cimentação de poços de petróleo. No Brasil, a norma ABNT NBR 9831 

– Cimento Portland destinado à cimentação de poços petrolíferos – Requisitos e 

métodos de ensaio estabelece parâmetros para o cimento Portland utilizado na 

cimentação de poços de petróleo (ABNT/CB-018 CIMENTO, 2006). 

 

2.2 Hidratação do Cimento Portland 

 

O processo de hidratação do cimento Portland resulta na formação de fases 

hidratadas que conferem ao cimento endurecido todas as propriedades mecânicas 

desejadas. Sendo assim, o processo de hidratação é resultado de um conjunto de 

reações interdependentes das suas fases de maneira individual, com processos 

cinéticos diferentes nos quais os grãos de cimento anidro são progressivamente 

dissolvidos originando a uma matriz estrutural que incorpora as moléculas de água 

que, ao mesmo tempo, resulta em aumento progressivo dos hidratos proporcionando 

sua elevada rigidez e resistência mecânica (HEWLETT; LISKA, 2019).  

Os principais produtos formados resultado da reação das fases do clínquer 

com a água são o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), o Ca(OH)2 conhecido como 

Portlandita, a etringita, o cálcio monosulfoaluminato ou cálcio monocarboaluminato 

(LOTHENBACH; WINNEFELD, 2006). A hidratação do cimento Portland pode ser 

descrita de maneiras diversas. Os produtos da hidratação do silicato são um gel de 

hidrato de silicato de cálcio (C-S-H) e uma fase cristalina, o hidróxido de cálcio (CH). 

As reações de hidratação entre aluminatos e sulfato de cálcio levam à formação de 

duas famílias diferentes de fases chamadas hidratos de trisulfoaluminoferrite (AFt), 

em que a fase mais importante é a etringita, e hidratos de monossulfoaluminoferrite 

(AFm), compostos de plaquetas de cálcio carregadas positivamente, e alumínio na 

coordenação octaédrica com oxigênio (MARCHON; FLATT, 2016a). Ainda, segundo 

o autor, as fases AFm diferem entre si por seus contra-íons intercalados entre as 

plaquetas: sulfato (a fase é chamada monossulfoaluminato), hidróxido 

(hidrocalumita), carbonato (monocarboaluminato), carbonato e hidroxila 

(hemicarboaluminato) e cloreto (sal de Friedel). 
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(SCRIVENER; JUILLAND; MONTEIRO, 2015) apresentaram um estudo sobre 

os avanços no entendimento da hidratação do cimento, referente aos produtos de 

reação, e relataram que os produtos das fases de clínquer C3S e C2S formam, 

quando hidratados, o hidróxido de cálcio (CH) microcristalino e um gel coloidal, 

também chamados de silicato hidratado coloidal ou silicato de cálcio hidratado, 

sendo esse último produto chamado inicialmente de gel tobermorita, e hoje em dia é 

geralmente chamado de C-S-H (TAYLOR, 1997). Sabe-se que é um material pouco 

cristalino a quase amorfo (MARCHON; FLATT, 2016a). Em contraste com as fases 

de silicato de cálcio, que basicamente formam CH e C-S-H, a fase de aluminato 

pode reagir de várias maneiras e gerar produtos de hidratação diferentes. Em 

algumas reações, o sulfato de cálcio e o dióxido de carbono também podem estar 

envolvidos (MARCHON; FLATT, 2016a; SCRIVENER; JUILLAND; MONTEIRO, 

2015). 

 

Figure 2 - Estágios de hidratação do clinker de cimento Portland com representação da 
formação de hidratos (Tyler Lay, Oklahoma State University, 2017) 

 

Como já mencionado, o cimento Portland é composto principalmente de 

silicatos e, em menor proporção, de aluminatos. Portanto, a liberação de calor no 

processo de hidratação apresenta características especificas dessas fases anidras, 

podendo ser dividida em cinco etapas conforme Figura 2 e 3. Para a Alita (C3S), o 

primeiro pico exotérmico no estágio I é devido ao molhamento da superfície do 

cimento e à rápida dissolução das fases anidras na faixa de água próxima a 

superfície da fase. Além disso, nos primeiros minutos, a etringita precipita devido à 

alta reatividade dos aluminatos e à disponibilidade de sulfato de cálcio comumente 

adicionado na forma de gesso ao cimento Portland. Nesse ponto da hidratação 

ocorre a formação comitente do chamado gel C-S-H interno. Este pico agudo é 

seguido pela desaceleração súbita da reação e pelo período de indução (estágio II). 

O segundo pico principal, que tem seu ápice por volta de 2 horas, corresponde à 
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precipitação dos principais produtos da hidratação dos silicatos (estágio III), com o 

aumento da liberação de calor principalmente devido ao aumento simultâneo 

associado na dissolução do C3S, obtendo a formação do gel C-S-H externo e da 

Portlandita como principais produtos da hidratação do C3S (HEWLETT; LISKA, 

2019). A ação então desacelera. Esta segunda desaceleração pode ser vista no 

período IV. Durante esta desaceleração, ocorre um segundo pico que representa o 

ponto de depleção do sulfato e, como explicado anteriormente, corresponde a uma 

precipitação mais rápida da etringita e uma maior dissolução do C3A. O último 

estágio (V) é um período de baixa atividade devido à lenta difusão de espécies no 

material endurecido e inclui um terceiro pico correspondente à formação de AFm a 

partir da reação entre etringita e C3A (MARCHON; FLATT, 2016a).  

 

 

Figure 3 - Representação esquemática da liberação de calor no processo de hidratação do 
cimento Portland (adaptado de Marchon e Flatt, 2016) 

 

A hidratação das fases C3A e C4AF, juntamente com íons sulfatos do gesso 

comumente encontrado nos clínquers, dão origens aos monosulfoaluminatos (AFm) 

e etringita (AFt), como também os monosulfocarbonatos. (TAYLOR, 1997) e 

(HEWLETT; LISKA, 2019) apresentam uma revisão abrangente da hidratação do 

C3A, que será brevemente resumida. Na água, o composto puro hidratará 

principalmente o hidrogel de aluminato de cálcio hidratado (C3AH6). Em um sistema 

de água-cimento real à temperatura ambiente, na presença de sulfato de cálcio e 

hidróxido de cálcio, formam-se as fases de aluminato de cálcio hidratado C4AH13-19 

(formado a partir de C3A, CH e H), que é um hidrato cristalino, e sulfato de 
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aluminato, mais especificamente o C4ASH12-14 (monossulfato) e C6AS3H32-36 

(etringita). Primeiramente, forma-se a etringita, que é então parcialmente convertida 

em monosulfato. Este monosulfato é muito suscetível à carbonatação, resultando na 

formação de etringita e hemicarbonato (C4AC0.5H12). Para isso, é necessário apenas 

uma pequena porcentagem de massa de CO2 na mistura de cimento para evitar a 

formação de monosulfato. Quando há CO2 suficiente, o hemicarbonato pode ser 

substituído pelo monocarbonato rico em CO2 (C4ACH11). No processo de hidratação 

do C4AF também pode ser formado outro hidrato cristalino com formulação 

C3A(F)H6, pela seguinte reação entre C4AF com o CH e moléculas de água 

(FERREIRA, 2018). 

2.3 Carbonatação do Cimento 

 

A carbonatação é um processo químico que pode ocorrer com o cimento 

Portland na presença de dióxido de carbono (CO2). Como resultado desse processo, 

as fases hidratadas do cimento, como exemplo o C-S-H, etringita e Ca(OH)2, reagem 

para formar carbonatos, no caso da Portlandita o carbonato de cálcio (CaCO3). 

Quando a água de poro na matriz do cimento torna-se saturada com dióxido de 

carbono, seu pH é reduzido devido a formação de ácido carbônico, dando início ao 

processo de carbonatação (ASHRAF, 2016; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016; SHI et al., 

2016). 

 

Figure 4 - Ilustração conceitual da distribuição gasosa e aguosa dentro da estrutura porosa da 
matriz cimentícia durante o processo de carbonatação (adaptado de Branko e Mladena, 2016) 
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O processo de dissolução do CO2 na água, produzindo ácido carbônico e 

reduzindo o pH do meio poroso, é descrito na Equação 05 e ilustrado na Figura 4. A 

reação dos íons carbonatos livres sobre a Portlandita, hidratos de silicato de cálcio e 

aluminatos resulta na produção de carbonato de cálcio, água e sílica reativa, que 

são descritos nas Equações 06 e 07 (DUGUID; RADONJIC; SCHERER, 2011). A 

alta alcalinidade da solução de poros (pH> 12.6) em materiais de cimento Portland 

comum (OPC) ajuda a manter a estabilidade de íons carbonato dissolvidos em água 

de poro, como também a integridade do hidrato de cálcio e silicato de cálcio em 

matriz de cimento (GARCÍA CALVO et al., 2013). Esta alcalinidade elevada 

alcalinidade é proporcionada por dissolução de CH sólido (hidróxido de cálcio, isto é, 

portlandita) na solução de poro. A carbonatação da pasta de cimento Portland 

hidratada reduz o pH da solução de poros para valores inferiores a 9, podendo ter 

redução desse pH a valores tão baixos quanto 8,3 (PAPADAKIS; FARDIS; 

VAYENAS, 1992). 

 

(Equação 05) 

(Equação 06) 

(Equação 07) 

(Equation 08) 

 

A carbonatação provoca inúmeras alterações mecânicas no cimento devido a 

reações químicas. As alterações mais notáveis estão na resistência mecânica, na 

composição química dos componentes, na porosidade e na distribuição do tamanho 

dos poros, podendo causar encolhimento e rachadura da matriz cimentícia, derivado 

da lixiviação de material solúvel para fora da matriz do cimento. (ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 

2016). De acordo com isso, o CO2 também pode afetar a integridade do poço devido 

a alterações resultadas principalmente da formação do CaCO3 insolúvel em água, 

que inicialmente densifica a matriz cimentícia, podendo ser posteriormente dissolvido 

em água saturada com CO2 como Ca(HCO3)2 solúvel, mostrado na Equação 08 

(LESTI; TIEMEYER; PLANK, 2013a). Essa densificação causada pela formação e 

preenchimento dos poros pelo carbonato de cálcio pode levar a expansão matriz, 
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aumentando as tensões internas e favorecendo a aparecimento de fissuras, 

especialmente quando associadas a maior porosidade. 

O hidróxido de cálcio (CH, isto é, portlandite) é o produto de hidratação que 

reage mais prontamente com CO2 (THIERY et al., 2007). O dióxido de carbono pode 

reagir com hidróxido de cálcio dissolvido, resultando na precipitação de carbonato de 

cálcio fracamente solúvel no espaço poroso. A carbonatação de CH envolve três 

etapas principais (GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2006): dissolução de CH; absorção de 

dióxido de carbono e formação de íons carbonato; e reação química e precipitação. 

A reação química do CO2 com Ca(OH)2 inicia-se rapidamente levando à formação 

de carbonato de cálcio (CIZER et al., 2012). No estágio inicial de carbonatação, a 

difusão de CO2 através da camada já carbonatada é a etapa de controle da taxa de 

carbonatação da portilandita (CASTELLOTE; ANDRADE, 2008). Embora a 

difusividade de CO2 seja significativamente maior em poros preenchidos com gás, 

em comparação com poros cheios de água, a presença de umidade é necessária 

para que o CO2 gasoso reaja com CH (YANG et al., 2003). É comumente assumido 

que o dióxido de carbono se difunde através da cobertura de concreto seguindo uma 

raiz quadrada de relação de tempo, resultando em uma frente de carbonatação 

(CASTELLOTE; ANDRADE, 2008).  

Em estudos onde o C3S foi usado isoladamente para permitir que o grau de 

reação do CH e do C-S-H fosse determinado separadamente, constatou-se que 

embora o CH tenha inicialmente reagido mais rapidamente, sua taxa de reação 

diminuiu com o tempo e foi ultrapassado pela taxa de reação da CSH (GROVES; 

RODWAY; RICHARDSON, 1990). Isto foi atribuído à formação de camadas 

relativamente densas de carbonato de cálcio microcristalino nas superfícies de 

cristais de CH reagentes como descrito anteriomente. É, portanto, de interesse vital 

também compreender o processo de carbonatação da fase de silicato de cálcio-

hidrato. A carbonatação do gel C-S-H consiste na remoção de íons cálcio do gel, 

levando à formação de uma sílica gel amorfa e vários polimorfos do carbonato de 

cálcio (MORANDEAU; WHITE, 2015; MORANDEAU; THIÉRY; DANGLA, 2014). Em 

resumo, a reação química de C-S-H com dióxido de carbono resulta na formação de 

carbonato de cálcio e sílica gel amorfa. O estudo de (ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016) 

mostra uma mudança na morfologia do C-S-H após a carbonatação. (MORALES-

FLOREZ; FINDLING; BRUNET, 2012) descreve sua amostra carbonatada de C-S-H 
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como uma multiplicidade de microcristais de carbonato dispersos em uma matriz 

desordenada. Camadas de calcita cobrindo grandes áreas do residual C-S-H 

também foram observadas. Tais camadas de carbonato de cálcio que cobrem a 

estrutura C-S-H podem eventualmente impedir que a C-S-H de alta densidade seja 

totalmente carbonatado, agindo como uma camada protetora, ou pelo menos 

retardando o processo (semelhante à passivação de CH descrita anteriormente). O 

C-S-H de baixa densidade carbonatado tem mais facilidade de reação com o CO2, 

sendo em ambos estudos consumido completamente, enquanto algum produto 

interno permaneceu, provavelmente auxiliado pelo efeito de passivação (MORALES-

FLOREZ; FINDLING; BRUNET, 2012; ŠAVIJA; LUKOVIĆ, 2016). (GROVES; 

RODWAY; RICHARDSON, 1990) também encontraram, em seu estudo, que o 

produto externo C-S-H foi completamente carbonatado, com o produto interno 

tornando-se heterogêneo rico em gel de sílica reativa, devido a algumas regiões 

serem menos acessíveis aos poros preenchidos com gás no produto externo. A 

porosidade do produto externo teve significativa redução pela deposição de cristais 

de carbonato formados pela reação de Ca do C-S-H interno e externo. 

Presume-se que a carbonatação seja principalmente um fenômeno difusivo em 

que a frente de carbonação se move a uma taxa proporcional à raiz quadrada do 

tempo (PAPADAKIS; VAYENAS; FARDIS, 1991); (CHAUSSADENT et al., 2000). 

Este processo difusivo foi modelado através de diferentes soluções da segunda lei 

de Fick. Alguns deles são baseados em outros parâmetros de transporte diferentes 

do coeficiente de difusão (ANDRADE et al., 2000). Os modelos propostos podem ser 

baseados em uma difusividade aparente, incluindo o processo de reação 

(STEFFENS; DINKLER; AHRENS, 2002), ou podem expressar e explicar 

explicitamente a reação do dióxido de carbono com as fases do cimento (THIERY et 

al., 2006); (BARY; SELLIER, 2004).  

O grau de saturação dos poros é um fator de controle para carbonatação, pois 

a água bloqueia os poros e reduz a difusão de CO2. Por outro lado, a água fornece o 

meio em que o CO2 dissolvido possa reagir com Ca(OH)2 e o gel de  C-S-H 

(PAPADAKIS; FARDIS; VAYENAS, 1992). 

 

2.4 Polímeros como Aditivos de Cimento 
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Polímeros utilizados como aditivos são moléculas funcionais usadas em 

produtos à base de cimento para otimizar as propriedades do material. As 

propriedades dos cimentos inorgânicos ou seus compósitos, tais como sistemas 

reforçados com fibras, podem ser significativamente melhoradas pela adição de 

polímeros (RILEY; RAZL, 1974). Nisso estão incluindos os biopolímeros naturais ou 

sintéticos como os derivados da lignina, gluconato de sódio, hidrolisado de proteína, 

metil hidroxipropilcelulose, succinoglicano e goma xantana que podem ser usados 

para modificar propriedades do cimento (PLANK, 2004). O conceito de modificação 

de argamassas de cimento utilizando polímeros como aditivos não é novo, uma vez 

que pesquisas sobre o desenvolvimento de aditivos poliméricos existem há anos. 

Como resultado, várias misturas à base de polímeros foram desenvolvidas, e a 

argamassa e concreto modificados com polímeros são atualmente utilizados em 

materiais de construção devido ao seu bom equilíbrio custo-benefício. No entanto, a 

inclusão de polímeros, particularmente látex elastoméricos, para melhorar as 

propriedades físicas, mecânicas e de durabilidade do concreto e cimento pode 

causar perda indevida de integridade, especialmente quando os sistemas de co-

matriz são aplicados como materiais de superfície em regiões tropicais ou no caso 

de temperaturas elevadas devido a focos de incêndio e vasos de pressão do reator 

nuclear (MUHAMMAD et al., 2011). 

As misturas à base de polímero, também chamada de modificador de cimento, 

são definidas como aditivos que consistem em um composto polimérico como 

ingrediente principal, efetivo para modificar ou melhorar as propriedades como força, 

deformabilidade, adesão, impermeabilização e durabilidade da argamassa de 

cimento e concreto (OHAMA, 1998). Dentre os tipos de aditivos poliméricos, temos o 

látex polimérico, pó de polímero redispersável, polímero solúvel em água ou 

polímero líquido. 

 

Figure 5 - Figura esquemática da reticulação entre particulas de polímero e a) íons divalentes 
de cálcio e b) cristal de Portlandita e íons carboxilatos (adaptado de (Chandra e Flodin, 1987) 
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Os látices poliméricos são geralmente classificados de três seguintes formas; 

pelo tipo de carga elétrica em partículas de polímero, que é determinada pelo tipo de 

surfactante usado na produção dos látices catiônicos (carregados positivamente), 

aniônicos (carregados negativamente) e não iônico (sem carga), demonstrado como 

no exemplo da Figura 5, que esquematiza a interação da Portlandita com grupos 

carboxílatos encontrados nesses aditivos. Látices são suspensões dispersas de 

micropartículas de polímero sólido em água. O polímero em dispersão é geralmente 

amorfo vítreo (Tg aproximadamente acima de 50 ° C) ou viscoso (Tg abaixo da 

temperatura ambiente). Os látices são produzidos por polimerização em emulsão de 

monômeros líquidos em água. Assim, às vezes eles são nomeados como emulsões. 

Elastômeros usados nos aditivos látices são geralmente a borracha natural, poli 

(estireno-co-butadileno), poli (acrilonitrilo-co-butadileno) e policloropreno. Em geral, 

os látices poliméricos são sistemas de copolímeros de dois ou mais monômeros 

diferentes e seus sólidos totais, incluindo emulsificantes, estabilizadores, e outros 

(OHAMA, 1998). Em formulações de cimento tradicionais (não modificada), o 

cimento tem a responsabilidade total pelas propriedades mecânicas da argamassa. 

Por outro lado, em formulações cimetícias modificadas, o látex partilha com o 

cimento e outros constituintes a responsabilidade das propriedades mecânicas. Na 

presença de látex, o cimento não desempenha total importância nas propriedades 

mecânicas (DIAB; ELYAMANY; ALI, 2014). Para interpretar esses fenômenos de co-

participação do látex, outra expressão pode ser usada. Esta expressão é chamada 

de “Taxa de Participação” da mistura de cimento e rede de látex na força da co-

matriz de cimento de látex. Isto é devido à deposição de partículas de látex nas 

superfícies de partículas de cimento não hidratadas, causando uma diminuição em 

cada grau de hidratação da matriz de cimento (efeito polimérico) (DIAB; ELYAMANY; 

ALI, 2014). Os filmes de látex inseridos na matriz do cimento aumentam as ligações 

dentro da estrutura da pasta e nas interfaces pasta/agregados. Acredita-se 

geralmente que a pasta de cimento é uma estrutura aglomerada de partículas de 

hidrato de silicato de cálcio mantidas juntas por forças de van der Waal’s 

relativamente fracas, e assim as microfissuras se formam muito cedo quando a 

pasta é submetida a tensão. Essas rachaduras se expandem e levam a baixa 

resistência à tração e resistência à fratura em materiais como o concreto. É provável 
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que os filmes de látex atuem como ligantes dessas microfissuras elevando a sua 

resistência referentes a esses microfraturamentos (OHAMA, 1998), (DIAB; 

ELYAMANY; ALI, 2014).  

Em geral, pós de polímero re-dispersáveis utilizados como aditivos para 

cimento são fabricados por um processo de duas etapas. Em primeiro lugar, os 

látices poliméricos usados como matéria-prima são feitos por polimerização em 

emulsão e secos por pulverização para obter os polímeros em pó (FIGGE; ZEH; 

WEISSGERBER, 2001). Antes da secagem por pulverização, os látices são 

formulados com alguns ingredientes, como bactericidas, auxiliares de secagem por 

pulverização e agentes antiespumantes. Compostos anti-bloqueio, como argila, sílica 

e carbonato de cálcio, são adicionados aos pós de polímeros durante ou após a 

secagem por pulverização, para evitar o "aglomerado" dos pós durante o 

armazenamento (OHAMA, 1998), (QIAO; LI; LI, 2006). Os polímeros hidrossolúveis 

são orgânicos em pó solúveis em água, por exemplo, derivados de celulose, álcool 

polivinílico, poliacrilamida, dentre outros, e são adicionados na forma de pós ou 

soluções aquosas para cimento durante a mistura. Seu principal efeito é melhorar a 

trabalhabilidade das pastas cimentícias. Os acrilatos, tais como o acrilato de cálcio e 

o acrilato de magnésio, que são adicionados na forma de monômero durante a 

mistura, são incluídos nesta categoria porque são solúveis em água. Polímeros 

solúveis em água são frequentemente adicionados a argamassas de cimento para 

melhorar as propriedades da mistura (PAIVA et al., 2006). Argamassas modificadas 

com polímeros hidrossolúveis apresentam maior retenção de água do que as 

argamassas de cimento comuns. As partes hidrofílicas dos polímeros fixam as 

moléculas de água na mistura fresca, impedindo a secagem por evaporação e 

absorção no material poroso circundante (PAIVA et al., 2006). A capacidade de 

retenção de água também muitas vezes resulta em um comportamento de 

espessamento e aumento de viscosidade. Por causa da viscosidade aumentada da 

pasta de cimento, menos água livre está disponível para o “sangramento” e a 

tendência de segregação diminui (KHAYAT, 1998; PAIVA et al., 2006). A 

homogeneidade da argamassa é melhorada O endurecimento de argamassas de 

cimento modificadas com pequenas quantidades de polímeros solúveis em água 

implica a hidratação do cimento e a formação do filme polimérico (GODDARD, 2017; 

OHAMA, 1998). Apesar de um retardamento inicial das reações de hidratação do 
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cimento, um maior grau de hidratação é encontrado após 90 dias para argamassas 

modificadas com álcool polivinílico-acetato (PVAA), metilcelulose (MC) e 

hidroxietilcelulose (HEC) a 1%, todos aditivos solúveis em água, devido a uma 

melhor dispersão das partículas de cimento na água de mistura. MC também afeta a 

morfologia dos cristais de Ca(OH)2 (KNAPEN; VAN GEMERT, 2009). Pontes de 

polímero são detectadas entre os cristais em camadas, colando as camadas juntas e 

fortalecendo a microestrutura. Além disso, a coesão interna de todas as pastas de 

cimento modificadas com polímero em massa é melhorada. Na presença dos 

polímeros, uma microestrutura mais coesa com uma menor quantidade de 

microtrincas é criada. (GODDARD, 2017; KNAPEN; VAN GEMERT, 2009; OHAMA, 

1998). Por fim, os polímeros líquidos que são classificados como substâncias 

líquidas viscosas, a exemplo da resina epóxi e resina de poliéster insaturada, 

adicionados como endurecedor, catalisador e acelerador em pastas de cimento 

durante a mistura (CHANDRA; FLODIN, 1987; RILEY; RAZL, 1974). Polímeros 

solúveis em água são frequentemente adicionados a argamassas de cimento para 

melhorar as propriedades da mistura fresca (CESTARI et al., 2010). Resinas epóxi 

são usadas para fornecer uma boa molhabilidade do substrato cimentício. Resinas 

epóxi poliméricas têm sido úteis na promoção das interações físico-químicas e 

asseguram um ótimo nível de adesão entre o mineral e as fases orgânicas das 

pastas de cimento (MARKS; SNELGROVE, 2009). Fenômenos de hidratação nas 

interfaces cimento/água impulsionam as características das pastas de cimento. 

(CESTARI et al., 2010) sintetizaram novas suspensões de cimento modificadas com 

epóxi. A caracterização das suspensões sugeriu a presença de baixas quantidades 

de portlandita na lama com maior teor de resina epóxi polimerizada. Descobriu-se 

que as suspensões de cimento modificadas com epóxi apresentam um bom 

potencial para serem usadas em operações de poços de petróleo ecologicamente 

corretas. Composições hidráulicas de cimento são comumente utilizadas na 

construção e reparo de poços de petróleo e gás. Para que tais operações de 

cimentação de poço sejam bem-sucedidas, as composições de cimento utilizadas 

devem incluir um aditivo de controle de perda de fluido para reduzir a perda de 

fluido, isto é, água, das composições de cimento quando em contato com as 

formações e zonas subterrâneas permeáveis. Até agora, polímeros e copolímeros 

têm sido utilizados como aditivos de controle de perda de fluido para cimentos de 
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poços (CHATTERJI et al., 2001). Copolímeros particularmente adequados que foram 

utilizados como aditivos de perda de fluido na composição de cimento, como os 

copolímeros líquidos de N, N-dimetilacrilamida (NNDMA) e ácido 2-acrilamido-2- 

metilpropano sulfónico (AMPS®). Os copolímeros ou sais de copolímero são 

produzidos por técnicas de polimerização em solução, pelo que soluções de 

polímero aquoso contendo 10% em peso de copolímeros NNDMA / AMPS® ou sais 

de copolímero são obtidas (CHATTERJI et al., 2001). 

 

2.4.1 Efeitos de polímeros na hidratação do cimento  

 

As formulações de cimentos modificados com polímeros são considerados 

materiais de boa reparação para a construção na maioria das condições, por suas 

excelentes propriedades físicas e mecânicas e durabilidade. Estudos relatam que o 

melhoramento da propriedade cimentos modificados com esse tipo de aditivo é 

relacionado com à influência do polímero nas estruturas do material, hidratação do 

cimento, porosidade e teor de água unitário, e também às interações químicas e 

físicas entre os polímeros e os hidratos de cimento (AFRIDI et al., 2003; BEELDENS 

et al., 2001). Cimentos modificados com aditivos poliméricos são mais comumente 

feitos usando uma dispersão de polímero em água, também chamada de látex. Um 

látex consiste em pequenas micelas dispersas em água por meio de surfactantes e é 

produzido por polimerização em emulsão (BEELDENS et al., 2001). 

Diferentes modelos têm sido propostos para descrever a formação de 

estruturas de cimentos modificados com polímeros (PMC). O modelo mais 

comumente usado é o modelo proposto por (OHAMA, 1995). No modelo, as 

partículas de polímero são uniformemente dispersas na pasta de cimento logo após 

a mistura. Em seguida, o gel de cimento é gradualmente formado pela hidratação do 

cimento e as partículas de polímero depositam-se parcialmente nas superfícies do 

gel de cimento e nas partículas de cimento não hidratadas. Com isso, as partículas 

de polímero são gradualmente confinadas nos poros capilares e na medida que a 

hidratação do cimento prossegue reduzindo a água capilar, as partículas do 

polímero floculam para formar uma camada contínua compacta na superfície das 

partículas de cimento não hidratadas e de gel de cimento, resultando em um filme 

contínuo, formando uma rede na qual a fase polimérica e os hidratos de cimento se 
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interpenetram (BEELDENS et al., 2001; OHAMA, 1995). Por outro lado, 

(PUTERMAN; MALORNY, 1998) afirmam que mesmo quando a água livre ainda 

está disponível nos poros, uma película de polímero pode ser formada uma vez que 

os polímeros aderem às superfícies das partículas de cimento não hidratadas e 

formam uma camada compactada que pode coalescer num filme polimérico. 

Dependendo da temperatura de cura, a camada de polímero não é um filme 

contínuo, mas permanece como uma camada espessa de gotículas empilhadas. 

Esta camada pode assim permanecer permeável, embora possa fortalecer e 

endurecer a matriz de cimento. A consequência desta afirmação é que as partículas 

de cimento podem ser parcialmente ou completamente vedadas para hidratação no 

início do processo de hidratação. Num estágio posterior, a hidratação pode ainda 

ocorrer para resultar em uma microestrutura na qual a película de polímero é 

incorporada e contida dentro da fase de cimento. Isto é diferente do modelo proposto 

por (AFRIDI et al., 2003) no qual a formação do filme polimérico ocorre após a 

hidratação do cimento e a película polimérica é preferencialmente formada nos poros 

capilares. A densidade e a porosidade do filme polimérico variaram com o tipo de 

emulsão polimérica. Não apenas o tipo de monômero é importante, mas também a 

temperatura mínima de formação do filme e o tipo e quantidade de surfactantes e 

anti-espumantes adicionados na emulsão (BEELDENS et al., 2001). 

Com a maior redução de água disponível devido a uma maior hidratação das 

fases do cimento, as partículas de polímero compactadas nos hidratos de cimento 

coalescem A influência do látex de borracha de estireno-butadieno (SBR) sobre os 

hidratos de cimento Ca(OH)2, etringita, C4AH13 e gel C–S–H e o grau de hidratação 

do cimento foi estudado por (WANG; LI; WANG, 2006). A influência do látex de 

borracha de estireno-butadieno (SBR) sobre os hidratos de cimento Ca(OH)2, 

etringita, C4AH13 e gel C–S–H e o grau de hidratação do cimento é estudada por 

meio de diversos métodos de medida. Os resultados mostram que o teor de Ca(OH)2 

em pastas de cimento modificadas com SBR curadas a úmido aumenta com a 

relação polímero-cimento (P/C) e atinge um máximo quando essa relação é entre 5-

10% para pastas curadas no período de 3 a 28 dias. O cimento modificado com SBR 

acelera a reação do aluminato de cálcio com o gesso e, portanto, aumenta a 

formação e a estabilidade da etringita e inibe a formação de C4AH13. O efeito da 

baixa dosagem de SBR na estrutura do poliedro de óxido de alumínio e óxido de 
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silício é pequeno. No entanto, a combinação de Al3+ com [SiO4]4− é restrita quando 

P/C está acima de 15% e a estrutura de Al3+ é alterada. Enquanto isso, a 

polimerização do [SiO4]4- tetraedro no gel C–S–H é controlada (WANG; LI; WANG, 

2006).  

Os aditivos poliméricos influenciam as propriedades de uma mistura de 

concreto fresco, bem como as propriedades da mistura endurecida, como visto 

anteriormente. No caso da mistura fresca, isso se caracteriza pela redução na 

necessidade de mistura de água, um maior arrastamento de ar, melhor 

trabalhabilidade e um efeito de retardamento na hidratação das partículas de 

cimento, dependendo do tipo de emulsão de polímero. A redução na necessidade de 

mistura de água e melhor trabalhabilidade pode ser atribuída à presença dos 

surfactantes na emulsão polimérica. Dentre os aditivos utilizados para modificar as 

propriedades das pastas de cimento, alguns agem de forma a retardar a hidratação 

do cimento. No caso de retardadores, este é um efeito intencional. No entanto, para 

muitas outras misturas, é um efeito colateral indesejado. Segundo (MARCHON; 

FLATT, 2016b). As diferentes hipóteses que foram formuladas para explicar isso 

incluem o seguinte: 

 

 Complexação de íons de cálcio; 

 Diminuição da dissolução de fases anidras; 

 Interrompendo a nucleação de hidratos; 

 Perturbação do balanço de sulfato de aluminato-silicato. 

 

Para (SMITH; MARTELL; MOTEKAITIS, 2004), na complexação, as misturas 

químicas interagem com espécies iônicas em solução (em particular o íon cálcio), e 

isso pode retardar a construção da supersaturação necessária para a nucleação de 

hidratos. É bem conhecido que no sistema limpo (isto é, solução pura de polímeros 

com geralmente um tipo de sal), misturas orgânicas podem formar complexos com 

íons de diferentes maneiras, e que sua estabilidade depende da natureza da função 

química, do tipo de íon metálico envolvido no processo, e das condições ambientais.  

No caso da diminuição da dissolução das fases anidras, as adições químicas 

podem atuar na dissolução dessas fases através de adsorção, reduzindo a taxa de 

liberação de íons em solução. Na Figura 6 é demonstrado a influência da adição de 
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dois tipos de látex na redução da taxa de dissolução da fase anidra C3S. Estudos 

realizados por (SURANENI; FLATT, 2015) demonstram que os resultados 

comprovam claramente que os aditivos carboxilatos podem diminuir fortemente a 

taxa de dissolução de C3S, bem como a nucleação C-S-H primária, o que nos leva à 

próxima hipótese.  

 

Figure 6 - Dissolução de 1.5 mg de C3S em 200mL de solução saturada com cal 11mmol/L na 
presença de 0.4 g de dois látices compostos de um copolímero de núcleo de estireno e 

butadieno com grupos carboxilato na superfície (adaptado de Nicoleau, 2004) 

 

Referente a interrupção da nucleação de hidratos, segundo (FRICKE et al., 

2006), as misturas químicas podem influenciar e modificar a nucleação e o 

crescimento de minerais, como no caso da hidratação do C3S, precipitação e 

crescimento da Portlandita e C-S-H. As ações dessas misturas químicas podem 

incluir o envenenamento de núcleos ou a prevenção do crescimento por adsorção 

em núcleos ou partículas (PICKER, 2013) e a alteração da cinética de dissolução 

devido ao efeito dispersivo dos superplastificantes, bloqueando as direções de 

crescimento de cristal normalmente favorecidas. Para ilustrar o primeiro caso, 

(GARCI JUENGER; JENNINGS, 2002)  sugeriram que a capacidade de retardar da 

sacarose vem do envenenamento da nucleação de portlandita. Se a precipitação de 

portlandita é suprimida, a dissolução de C3S não pode ser retomada, pois o grau de 

saturação da solução não muda, o que não permite a precipitação C-S-H e leva ao 

prolongamento do período de indução. A presença de partículas de polímero ou 

filme de polímero impede o crescimento de cristais grandes que possuem menor 

capacidade de adesão, não apenas por causa da área de superfície inferior e forças 

de atração de van der Waals correspondentemente fracas, mas também porque as 
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superfícies podem servir como locais de preferência de clivagem (MEHTA, 1986) 

(AFRIDI et al., 1990). 

 

2.4.2 Aditivos poliméricos e suas reações com os carbonatos 

 

Pastas de cimento são suspensões altamente concentradas de partículas 

sólidas na água. A reologia dessas suspensões está relacionada à reologia líquida 

de suporte, à fração volumétrica sólida (volume de partículas/volume total) e às 

interações interpartículas e o valor de pH (LABBEZ et al., 2010). Em uma pasta de 

cimento, o fluido intersticial é uma solução aquosa de muitas espécies iônicas e 

aditivos orgânicos. Partículas de C-S-H, imersas em uma solução que contém íons 

Ca2+ e OH-, se atraem a curta distância (2 nm) desde que o pH exceda 11. Estes 

dois fatos experimentais sugerem que o a coesão é devida às forças de curto 

alcance entre o C-S-H e os grãos de C3S anidros e entre os próprios hidratos C-S-H. 

Sob condições normais de cimento, altas concentrações de pH e sal, as partículas 

C-S-H carregam uma densidade de carga superficial negativa forte devido à titulação 

de seus grupos silanóis superficiais (LABBEZ et al., 2010). Portanto, a reologia difere 

muito com a da água. O conteúdo de sólidos da suspensão é uma função direta da 

densidade da pasta. As interações de partículas dependem principalmente da 

distribuição da carga superficial (SAKAI et al., 2006). Os dispersantes de cimento, 

também conhecidos na indústria da construção como “superplastificantes”, ajustam 

as cargas da superfície da partícula para obter as propriedades reológicas 

desejadas da suspensão. Os superplastificantes são geralmente polímeros 

carregados negativamente, nos quais as funcionalidades do carboxilato são 

responsáveis pela sua adsorção na superfície do cimento impulsionada pela 

interação eletrostática. (ZHANG et al., 2015). 

No caso dos superplastificantes éter policarboxilato, como um sistema modelo 

para estudar o efeito de tais polímeros na precipitação de hidratos de cimento, vários 

estudos têm lidado com a precipitação de CaCO3 na presença de policarboxilatos 

lineares e em forma de pente. (RIEGER; THIEME; SCHMIDT, 2000) mostraram que 

precursores amorfos de CaCO3, que normalmente se dissolvem e recristalizam 

como calcita, sendo fixados em uma rede que consiste em cadeias lineares de 

carboxilato ligados por íons Ca2+, dificultando a dissolução dos precursores e sua 
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recristalização. (KONG; LI, 2009) relatam que superplastificantes à base de 

policarboxilato (PC), o forte efeito de quelação de grupos carboxilato aniônicos 

localizados no esqueleto do polímero com o Ca2+ ligado como contra-íons nas 

superfícies minerais também facilita a adsorção de moléculas do polímero em grãos 

de cimento e, como consequência, em moléculas de carbonatos de cálcio. (FALINI 

et al., 2007) mencionaram que as misturas de carboxilato não apenas inibem a 

precipitação de CaCO3 quando a concentração do polímero é elevada, mas também, 

modificam o crescimento, tamanho e morfologia dos cristais, dependendo do 

comprimento e da densidade das suas cadeias laterais. Ainda, (KELLER; PLANK, 

2013) relatam que os núcleos de CaCO3 estão distribuídos ao longo do esqueleto do 

polímero através da complexação de íons cálcio pelos grupos carboxílicos. Neste 

caso, os autores concluíram que, na presença de éter policarboxilato, os 

mesocristais se formam via automontagem dos nanocristais de calcita inicial 

estabilizados com éter policarboxilato (PCE). Um mecanismo similar ocorrendo 

durante a precipitação C-S-H e envolvendo os íons cálcio poderia explicar o atraso 

da hidratação do C3S. De fato, foi proposto que, durante a primeira etapa da 

nucleação C-S-H, aos íons de Ca2+ desencadeiam a oligomerização dos silicatos e 

ligam esses oligômeros para formar aglomerados maiores (PICKER, 2013). Na 

presença de éter policarboxilato, os precursores hidratados poderiam ser adsorvidos 

a locais carregados negativamente no polímero através da ponte de Ca2+ e assim 

serem estabilizados contra a aglomeração, o que penalizaria a nucleação C-S-H. 

Materiais híbridos orgânicos de carbonato de cálcio, que são obtidos por 

processos de auto-organização onde moléculas orgânicas como polímeros 

funcionalizados e moléculas anfifílicas alinhadas na superfície desempenham papéis 

fundamentais na cristalização do carbonato de cálcio, o que resulta na formação de 

materiais híbridos que possuem morfologia controlada e propriedades únicas (KATO; 

SUGAWARA; HOSODA, 2002). 

 

2.4.3 Lignina como aditivo  

 

Lignina é um polímero fenólico presente nas paredes celulares das plantas 

junto a hemicelulose e celulose (BOERIU et al., 2004; SUHAS; CARROTT; RIBEIRO 

CARROTT, 2007). Diferente de outros biopolímeros naturais, a lignina é um polímero 
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de cadeia complexa resultando da polimerização radicalar desidrogenativa de 

monolignóis (por exemplo, os álcoois p-coumaril, coniferil e sinapil) ilustrados na 

Figura 7, que estão ligados através de ligações carbono-carbono e éter (BOERIU et 

al., 2004). A lignina é o termo genérico para um grande grupo de polímeros 

aromáticos resultantes do acoplamento combinatório oxidativo de 4-

hidroxifenilpropanóides (BOERJAN; RALPH; BAUCHER, 2003). As ligações entre 

esses monômeros mais comuns são as ligações β-O-4, 5-5, β-5, 4-O-5, β-1 e β-β, 

sendo a ligação mais proeminente dentre elas a β-O-4 (ZAKZESKI et al., 2010). 

Adicionalmente, o polímero de lignina é covalentemente ligado aos carboidratos das 

plantas através de várias ligações que se acredita serem ligações fenil-glicosídeo, 

ligações ésteres e éteres benzílicos sendo essa estrutura conhecida como 

complexos de lignina-carboidratos (LCC). 

 

 

Figure 7 - Esquematização estrutural dos álcoois constituintes da lignina, adaptado de 
(BOERJAN; RALPH; BAUCHER, 2003) 

 

A heterogeneidade da lignina é causada por variações na composição do 

polímero, tamanho, reticulação da cadeia e grupos funcionais, como também na 

existência de diferenças no tipo de ligação entre os monômeros de fenilpropano e 

das unidades p-hidroxifenila, guaiacil e siringila derivadas dos precursores do álcool 

cumaril, coniferil e sinapil, respectivamente (GOSSELINK et al., 2004). A Figura 8 

ilustra uma macromolécula de lignina. As ligninas contêm vários grupos químicos 

funcionais, como hidroxila (fenólica ou alcoólica), metoxila, carbonila e carboxila, em 

várias quantidades, dependendo da origem e do processo de isolamento aplicado 

(BOERIU et al., 2004).   
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Figure 8 - Ilustração da estrutura de macromolécula da lignina e dos seus grupos funcionais 
(STEWART et al., 2009) 

 

Frequências características de infravermelho de grupos funcionais que ocorrem 

nos diversos tipos de lignina, tais como grupos carbonila, anéis aromáticos e grupos 

hidroxila, foram discutidos e relatados (HERGERT, 1960; YOUSUF et al., 1995). 

Também são encontrados na lignina as bandas de absorção para ácidos sulfónicos 

e sais, grupos fenóis e grupos metoxilo (KAMOUN; JELIDI; CHAABOUNI, 2003). O 

cimento Portland, como outros sais e óxidos inorgânicos, tem uma elevada energia 

superficial, pelo que possui uma forte adsorção, e sua hidratação ocorre em película 

muito fina de água que envolve as partículas de cimento em processos físico-

químicos complicados, incluindo dissolução, reação, formação de gel, precipitação, 

cristalização dentre outros (BENTZ; GARBOCZI, 1991; COHEN, 1983).  

A composição e o desenvolvimento da fase aquosa durante a hidratação do 

cimento fornecem uma visão importante sobre os processos químicos e as 

interações entre as fases líquida e sólida, que controlam o endurecimento dos 

cimentos. A modelagem dessas interações entre a fase sólida e a líquida em 

cimentos usando códigos de especiação geoquímica pode ser a base para a 

compreensão química desses processos e dos fatores que os influenciam 

(LOTHENBACH; WINNEFELD, 2006). A lignina Kraft (KL) é produzida no processo 

de polpação kraft via acidificação do licor negro. Constitui cerca de 85% da produção 

total de lignina do mundo (TEJADO et al., 2007). No processo kraft, os ânions 

hidróxido e hidrosulfeto reagem com a lignina, fazendo com que a lignina se torne 
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fortemente fragmentada em diferentes componentes de peso molecular, que são 

insolúveis em água em pH neutro (HE; FATEHI, 2015). Em comparação com a 

lignina nativa, a lignina kraft possui uma quantidade aumentada de grupos hidroxila 

fenólicos devido à extensa clivagem de ligações de éteres β-arila que ocorre durante 

a produção de polpa kraft (HE; FATEHI, 2015). A solubilidade da KL pode ser 

melhorada por meio de modificações químicas (ZHOU et al., 2013). A sulfonação foi 

proposta como um método útil para melhorar a solubilidade em água da lignina Kraft 

(MEISTER, 2002; PANG et al., 2008). A sulfonação pode ser conduzida sob 

condições ácidas. No entanto, o KL pode formar estruturas condensadas que 

prejudicam sua reatividade sob condições ácidas (MEISTER, 2002). Uma vez 

modificado, a KL pode ser usado em muitas aplicações, incluindo dispersantes de 

cimento e redutores de água (também conhecidos como plastificantes) que são 

amplamente utilizados na indústria da construção para aumentar a fluidez do 

concreto ou reduzir o teor de água das pastas de cimento (OUYANG; QIU; CHEN, 

2006). Esses dispersantes funcionam gerando repulsão eletrostática, impedimento 

estérico ou uma camada de lubrificação entre as partículas de cimento quando 

adicionados a uma mistura de concreto, melhorando a trabalhabilidade (OUYANG et 

al., 2009; OUYANG; QIU; CHEN, 2006). Os lignosulfonatos são aditivos derivados 

da lignina que tem sido utilizados amplamente pela indústria de aditivos para 

cimento. Lignossulfonatos geralmente têm mais grupos de enxofre e, portanto, um 

maior grau de sulfonação do que o da lignina kraft. Devido à presença do grupo 

sulfonado, os lignossulfonatos são anionicamente carregados e solúveis em água. 

Os pesos moleculares (Mw) dos lignossulfonatos podem ser similares ou maiores 

que os da lignina kraft (ARO; FATEHI, 2017). A utilização dos lignosulfonatos, 

incluindo a tradicional lignina subproduto do processo sulfite pulping e as ligninas 

alcalinas pós-sulfonadas, como aditivos para concretos tem um volume estimado 

anualmente em 700.000 toneladas por ano em todo mundo (PLANK, 2004). 
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Métodos e Procedimentos 
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1 Materiais e Métodos 

 

3.1.1 Materiais 

 

O cimento Portland API classe G produzido pela Lafarge-Holcim do Brasil, foi 

usado para preparar as amostras. Todas as preparações de amostras seguiram a norma 

ANSI / API 10B 2 - Prática recomendada para testes de cimento de poços (“API RP 10B 

Recommended Practice for Testing Well Cements”, 2013). Três formulações foram 

preparadas para este estudo: uma com cimento puro e as outras duas com o aditivo 

Lignina alcalina da SIGMA de propriedade da MERK, variando sua concentração na 

pasta de cimento. A lignina da SIGMA utilizada é obtida pelo processo KRAFT e 

sulfonada, mas possui baixo teor enxofre (máx. 4,0%) e é apresentada em forma de um 

pó fino marrom escuro com pH de 10.5 e solúvel em água, compatível com surfactantes 

iônicos e não-iônicos e agentes umectantes sem presença de açucares redutores 

(ALDRICH, 2019). A Figura 9 descreve a estrutura molecular resumida do aditivo. As 

ligninas diferem entre si principalmente pela presença e quantidade de grupos metoxila 

ligados aos seus anéis aromáticos. Na figura 9 observa-se grupos metila, metoxila, 

hidroxila e sulfidrila.  

 

 

Figure 9 - Ilustração estrutural da lignina Kraft baixo-sulfonato produzido pela SIGMA (retirado 
do site da empresa). 
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3.1.2 Preparação das amostras 

 

A pasta de cimento Padrão/Std foi preparada ajustando a relação água/cimento em 

0,39 e a densidade de 15,8 libras por galão (1,89 g/cm3) sem aditivos (ANSI/API, 2013). 

As amostras padrões que foram destinadas ao reator de autoclave foram nomeadas 

Padrão/Std C, para diferenciação. As preparações das pastas de cimento com a lignina 

alcalina foram realizadas com duas concentrações diferentes do aditivo, uma com 0.3% 

de aditivo em peso-de-cimento (BWOC) e outra com 0.5% de BWOC, denominada 

0.3BWOC e 0.5BWOC, respectivamente. Essa concentração de aditivo foi estabelecida 

durante testes previamente realizados em laboratório para determinação da 

concentração máxima permitida dentro da formulação de cimento Portland classe G com 

razão w/c de 0,39. Por também ter uma ação dispersante e retardadora de pega, os 

ensaios prévios determinaram uma concentração máxima de 0.5% por peso de cimento 

visando o tempo de cura da pasta para desmolde de 24 horas, estabelecida na norma 

API 10B. A concentração de 0,3%wt foi estabelecida como concentração mínimas nos 

ensaios previamente realizados, já que o objetivo foi entender a influência do aditivo, e 

concentrações menores reduziriam o efeito do aditivo sobre a pasta de cimento. Nos 

ensaios prévios foi observado que a adição da lignina resultava em incorporação de 

pequenas quantidades de ar na pasta de cimento, causando pequenas regiões de 

porosidade na amostra endurecida. Com isso, foi utilizado um anti-espumante 

comumente utilizado em quantidade pequena.  As formulações do estudo estão 

descritas na Tabela 01 em porcentagem de massa de cada componente. As três pastas 

formuladas foram condicionadas em dois moldes de metal cada, medindo 203 mm de 

comprimento e diâmetro interno de 25 mm, conforme indicado em ANSI/API 10B (“API 

RP 10B Recommended Practice for Testing Well Cements”, 2013). Posteriormente, os 

moldes foram inseridos em banho para cura a 70 °C (158 °F) por 24 horas à pressão 

atmosférica e, então, todas as amostras foram removidas do banho e desmoldadas.  

Cada amostra formulada foi cortada em quatro partes iguais, resultando em 

amostras com 50 mm de comprimento. Quatro amostras de cada formulação foram 

destinadas ao reator com água e ambiente saturado de CO2 e as outras quatro partes 

de cada formulação foram mantidas em banho de água doce (70˚) para padronização. 

 

 

 



PPGCEM - UFRN 

 

48 
Anderson Luiz Soares Leão - Doutorado 

Tabela 1 - Composição das formulações de cimento utilizadas (% de massa total) 

 

Formulação Cimento Água Lignina  
Anti-

espumante 

Padrão/Std 71,76% 28,24% - - 

0.3BWOC 71,7% 27,9% 0,3% 0,1% 

0.5BWOC 71.6% 27,8% 0,5% 0,1% 

 

3.1.3 Experimentos no reator com Alta-pressão e Alta Temperatura (HPHS) 

 

O reator autoclave foi usado para simular a carbonatação em condições extremas 

de poço, como mostrado na Figura 10. As condições definidas para o experimento 

foram: pressão 2200 psi (151,68 Bar) de dióxido de carbono e temperatura de 70 ˚C 

(158 ˚F). Os espécimes do teste de carbonatação foram submersas em água doce 

localizada no reator e expostos às condições de teste por um período de 90 dias. Os 

corpos de prova foram identificados por posição no interior do reator, conforme a Figura 

11. 

 

 

Figure 10 - Reator autoclave e disposição das amostras para o experimento 
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Figure 11 - Condicionamento das amostras e identificação (I) antes do experimento e (II) após 
o experimento. 

 

3.1.4 Medição da frente de carbonatação 

 

Passados os 90 dias de ambiente de carbonatação, todas as amostras foram 

removidas do reator de autoclave. A despressurização do reator ocorreu durante um 

período de 24 horas, para evitar que as amostras se rompessem devido à 

despressurização repentina. Os corpos de prova foram seccionados em cortes de 

direção longitudinal no centro do diâmetro, resultando em duas partes iguais de cada 

seção. Uma mistura de fenolftaleína e etanol diluída em água desionizada foi usada 

como indicador de pH. A área superficial carbonatada de cada seção das amostras não 

reage com o indicador de fenolftaleína devido consumo dos componentes alcalinos das 

fases hidratadas do cimento e do pH reduzido da água de poro após o processo de 

carbonatação (CHINCHÓN-PAYÁ; ANDRADE; CHINCHÓN, 2016). A área não 

carbonatada torna-se púrpura quando em contato com o indicador de fenolftaleína, 

resultado da preservação de alcalinidade do meio (CHINCHÓN-PAYÁ; ANDRADE; 

CHINCHÓN, 2016), possibilitando identificar os limites de ambas às regiões.  

O teste de medição da frente de carbonatação foi realizado para quantificar a 

perda de alcalinidade da matriz cimentícia. Com o avanço do CO2, e consequente 

avanço do ácido carbônico (que reduz o pH), as reações com a água de poro e hidratos 

do cimento poderiam ter sua profundidade analisada por esse tipo de ensaio e, assim, 

estabelecendo a influência do aditivo em retardar esses processos de carbonatação 

pela redução da taxa de penetração e alteração do pH na matriz da amostra. 
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A medição da profundidade da frente de ataque de carbonatação foi realizada 

utilizando o software ImageJ (software de domínio público de processamento e análise 

de imagens em Java). O software calcula a área total de superfície da amostra (At) e da 

área não carbonatada de cor purpura (Ap) na seção longitudinal total de cada amostra, 

permitindo a subtração de At-Ap, como demonstrado na Figura 12. Para cada 

formulação, duas amostras foram medidas para obter-se uma média simples. 

  

 

Figure 12 - Imagem do corte longitudinal da amostra da formulação Padrão/Std C  
demonstrando as regiões carbonatdas e não-carbonatadas 

 

3.1.5 Análises de FTIR 

 

A análise de materiais poliméricos utilizando espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) permite identificar os grupos funcionais do material 

analisado (PARIHAR et al., 2017). Estruturas químicas da lignina foram caracterizadas 

pelo equipamento Thermo-Nicolet Nexus 670 FT-IR usando a faixa de bandas entre 

4500-400 cm-1 com 200 varreduras sucessivas. O espectro foi comparado com um 

fundo de brometo de potássio (KBr). A identificação de grupos funcionais ativos da 

Lignina SIGMA objetivou a compreensão das interações entre os componentes do 

cimento e a mistura durante a hidratação. 

 

3.1.6 Análise de difração de raio-x (XRD) e método RIETVELD 

 

As composições de fase do cimento hidratado foram determinadas com o 

equipamento XRD ECO D8 ADVANCE com o ânodo CuKα produzido pela Bruker. A 

varredura foi realizada utilizando o intervalo entre 5˚ a 70˚ (2 theta) em modo contínuo 



PPGCEM - UFRN 

 

51 
Anderson Luiz Soares Leão - Doutorado 

com incremento de 0,02 graus, tempo de degrau de 0,95 segundos, rotação de amostra 

de 15 rpm e filtro detector de Ni. A quantificação percentual das fases relativas foi 

realizada pelo software TOPAS da Bruker usando o método de Rietveld (RIETVELD, 

1969). A fase Hilebrandita é um polimorfo natural do C-S-H e foi usado no estudo para 

quantificar a influência do hidrato de silicato de cálcio na deformação da linha de base. 

As amostras em pó foram retiradas das bordas externas dos corpos-de-prova através de 

uma broca apropriada em baixa rotação por inclusões de aproximadamente 0,5 cm de 

profundidade, realizada ao longo da superfície carbonatada, conforme demonstrado na 

Figura 13. A finura do pó de cimento foi garantida por peneira com malha de 250. 

  

 

Figure 13 - Amostras utilizadas para extração do pó para as analises de DRX. Amostra retirada 
por inclusões de 0.5 cm nas partes externas carbonatadas 

 
 

3.1.7 Microscópio eletrônico de varredura (SEM) 

 

A análise morfológica dos produtos de hidratação foi realizada utilizando um 

microscópio SUPERSCAN SSX-550 SEM-EDX, fabricado pela SHIMADZU Corporation. 

As amostras foram secas a 32 °C (90° F) por 24 horas, seguidas por 35 minutos de 

revestimento de filme de Au. A tensão de aceleração foi mantida em 15 kV, abertura da 

sonda de 4.0 com detector SE. Imagens SEM e espectrômetro de dispersão de energia 

podem ser usadas para determinar as mudanças na textura, morfologia e composição 

química de compostos de cimento endurecido em uma exposição contínua ao CO2 

(KUTCHKO; KIM, 2006). As imagens foram retiradas da interface da frente de 

carbonatação, localizadas entre áreas carbonatadas e não carbonatadas, possibilitando 

identificar a dissolução da matriz de cimento, a lixiviação dos componentes do cimento, 

presença e distribuição de cristais e materiais amorfos, como também uma análise 

complementar de EDS. 
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3.1.8 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

As análises foram realizadas com Analisador Termogravimétrico TGA Q500 

V20.10 Build 36 em modo TGA 1000 °C. 9-13 mg de material foram colocados em um 

copo de amostra de platina/ródio e aquecidos até 900 °C com taxa de 10 °C min-1 e 

com fluxo de ar de 60 mL min-1. Foram plotadas as curvas de TGA e DTA para todas as 

formulações analisadas. As amostras foram secas em estufa com temperatura de 36 °C 

por 24 horas. As análises foram realizadas para as amostras mantidas em condições 

padrão sem exposição ao CO2, como também para as amostras expostas ao reator de 

CO2. O material utilizado foi retirado da parte externa das amostras por meio de furos 

de aproximadamente 0,5 cm de profundidade na superfície realizados com broca de 

metal para concreto sendo obtido um pó de finura elevada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados da Área de Superfície das Regiões Carbonatada e Não-carbonatada 
das Amostras. 

 

A medição da área afetada pela frente de carbonatação é demonstrada pela 

Tabela 02. Para essa medição, foram utilizadas duas amostras de cada formulação 

exposta ao reator, realizado o cálculo de área e feito uma média dos valores 

encontrados por formulação. A área total de cimento carbonatada na amostra 

Padrão/Std C (cimento puro) foi maior que as medidas das amostras 0.3BWOC e 

0.5BWOC. A Figura 14 mostra um segmento das formulações Padrão/Std, 0.3BWOC e 

0.5BWOC, respectivamente, todas após reagir com o indicador de pH. A amostra 

0.5BWOC obteve a menor área de carbonatação seguida da amostra 0.3BWOC. Todas 

as amostras adicionadas com lignina demonstraram maior resistência à frente de 

carbonatação quando comparadas à amostra de cimento puro, levando em 

consideração a medição das áreas que obtiveram redução do pH devido a 

carbonatação. A amostra da formulação 0.5BWOC demonstrou uma porcentagem de 

área de preservação da alcalinidade em média de 87%, a formulação 0.3BWOC uma 

média de 71% e a Padrão/Std média de 65% em 90 dias de exposição ao reator. 

 

Tabela 2 - Medição da frente de carbonatação no corte longitudinal das amostras realizado 
pelo software de processamento de imagens baseado em codificação JAVA 

 

 
Padrão/Std C 0.3BWOC 0.5BWOC 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1- NON-CARB ÁREA (%) 68.40 62.10 67.77 74.9 86.40 87.84 

2- CARB ÁREA (%) 31.60 37.90 32.23 25.10 13.60 12.16 

       

Média aritmética (1) 65.25 71.34 87.12 

Média aritimética (2) 34.75 28.66 12.88 
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Figure 14 - Corte longitudinal nas amostras Padrão/Std - 0.3BWOC - 0.5BWOC reagidas com 

indicador de pH 

 

4.2 Caracterização da Lignina Alcalina da Sigma 

 

Os resultados da análise de FT-IR realizada no aditivo SIGMA para a identificação 

de grupos funcionais e a compreensão das interações entre esses grupos e o cimento 

são mostrados no gráfico da Figura 15 e Tabela 3. O espectro da lignina SIGMA mostra 

uma ampla banda em torno de 3400 cm-1 atribuída a grupos hidroxila em estruturas 

fenólicas e alifáticas derivadas dos álcoois constituintes de lignina. Bandas centradas na 

faixa de 2935 cm-1 resultante do alongamento C ̶ H em grupos metoxil aromáticos e 

grupos de cadeias laterais de metila e metileno (BOERIU et al., 2004; HERGERT, 1960; 

YANG et al., 2007b) também são encontradas no espectro. A banda centrada de 2935 

cm-1 encontrada na lignina SIGMA pode ter origem nos ácidos graxos que resultam dos 

processos de preparação de lignina (BOERIU et al., 2004; YANG et al., 2007b). O pico 

em 1596 cm-1 é atribuído às vibrações estruturais aromáticas do estiramento dos grupos 

carbonila (C=O) (BILBA; ARSENE; OUENSANGA, 2003; DE LEEUW; PARKER, 1998; 

KHALIL; WARD, 1973). A vibração aromática C=C a 1510 cm-1 (IBARRA et al., 2004; 

JAYARAMUDU et al., 2019; ZHAO et al., 2014) tem intensidade comparável à vibração 

da faixa a 1447 cm-1 relacionada à deformação C ̶ H de metila e metileno na Lignina 

SIGMA. Na banda a 1268 cm-1 temos um pico devido à vibração do anel de guaiacil com 

estiramento de carbonila (HERGERT, 1960; PANDEY, 1999; YANG et al., 2007b) e a 

1220 cm-1 da vibração de C ̶ O do anel de siringila (ZHAO et al., 2014). A faixa 1142 cm-1 

é atribuída às vibrações C ̶ H dos monolignóis siringila e guaiacil (FAIX, 2009; PANDEY, 

1999). A 1134 cm-1, o pico representa a vibração de alongamento C  ̶C do éter alquilado 

(FAIX, 2009; JAYARAMUDU et al., 2019). A banda 862 cm-1 em relação a C ̶ H fora do 
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plano era fraca em Lignina SIGMA em comparação com outros tipos de lignina (FAIX, 

2009; JAYARAMUDU et al., 2019; PANDEY, 1999).  

 

Tabela 3 - Bandas de absorção dos grupos funcionais da Lignina da SIGMA 

 

Banda de absorção Grupos característicos  

3500-3300 cm-1 Alongamento do O-H  

2935 cm-1 Alongamento do C-H nos grupos metil e metileno 

1596 cm-1 Vibração aromática conjugada com alongamento C=O 

1510 cm-1 Alongamento aromático do C=C 

1447 cm-1 C-H deformação no plano metil-metileno 

1268 cm-1 C-O e C=O alongamento do anel guaiacil  

1220 cm-1 C-O vibração do anel siringila 

1142 cm-1 C-H deformação nos anéis siringila e guaiacil 

1134 cm-1 C-O-C alongamento no éter alquila substituído  

 

 

 

Figure 15 - Espectro de FT-IR do aditivo Lignina da SIGMA 

 

Os aditivos poliméricos são adsorvidos na superfície do cimento de maneira não 

uniforme, porque o cimento é composto de diferentes fases hidratadas e alguns 

componentes podem absorver mais aditivos em sua superfície do que outros. As fases 

de cimento, compostas de átomos de alumínio (C3A e C4AF), apresentam adsorção 

superficial mais elevada em aditivos poliméricos derivados de ácidos carboxílicos e 
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policarboxilatos à base de cadeias de éter, especialmente as de cadeia longa 

(WINNEFELD et al., 2007; YOSHIOKA et al., 2002), como exemplo a lignina. Os aditivos 

de polímero adsorvem a superfície dos componentes de cimento formando uma camada 

fina, variando a espessura dessa camada de acordo com o tipo de aditivo e a forma de 

adição do polímero na mistura (FLATT; HOUST, 2001).  

A interação entre as partículas poliméricas e o cimento ocorre a distâncias maiores 

do que as esperadas teoricamente, seja na adsorção direta ou retardada, tendo o 

tamanho do polímero efeito direto na adsorção e a adição direta na mistura de água e 

cimento (FLATT; HOUST, 2001). Além disso, espera-se que a formação das fases de 

aluminato hidratado seja intercalada com o aditivo polimérico (V. FERNON N. LE 

GOANVIC, P. COLOMBET, F. CORAZZA AND U. COSTA, 1997). A lignina tem um forte 

impacto na hidratação do cimento percebida pelo calor liberado nos estágios iniciais de 

hidratação das pastas de cimento (KOCHOVA et al., 2017). Uma possível razão para 

isso poderia ser um aumento na dissolução inicial das fases, incluindo a fase sulfato, 

promovendo a formação inicial da etringita (KOCHOVA et al., 2017). Devido à bivalência 

do íon cálcio, o grão de cimento carregado negativamente é atraído, desenvolvendo a 

força do gel no cimento e, finalmente, seu endurecimento (MOREIRA et al., 2018; 

TADROS; SKALNY; KALYONCU, 1976).  

A lignina SIGMA é adsorvida na superfície do cimento, impedindo a adsorção do 

outro grão de cimento negativamente carregado. Os monômeros guaiacil e siringila da 

lignina possuem anéis orto e meta-substituídos (ANGELINI et al., 2017) formando um 

arranjo intramolecular complexo com cálcio em uma conformação tetraédrica distorcida, 

ocorrendo nos grupos carboxilato que substituem os hidroxilos alifáticos da lignina 

(MOREIRA et al., 2018). 

Na Figura 16 é apresentado o gráfico da análise termogravimétrica realizado na 

lignina utilizada no estudo. No gráfico temos três eventos principais: um dentro da faixa 

de temperatura de 250-350° C, entre 700-750° C de forma mais acentuada e outro após 

800° C. O primeiro evento (250-350° C) também é notado na amostra 0.5BWOC. Para 

análise dessa Figura, observa-se uma primeira etapa de degradação, que vai até 

aproximadamente 175° C. Essa degradação é atribuída, principalmente, à perda de 

umidade da amostra. A degradação da lignina ocorre em um amplo intervalo de 

temperatura, com início por volta dos 150° C e se estendendo até temperaturas bastante 

elevadas. A decomposição da lignina ocorre em várias etapas que se sobrepõem 

(MONTEIL-RIVERA et al., 2013) . No intervalo de temperatura entre 200-350° C ocorre 

a decomposição dos álcoois alifáticos, ácidos e ésteres. Observa-se que entre as 
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temperaturas de 400-700° C não ocorre perda de massa significativa, mantendo-se 

praticamente estável as curvas de TG e DTG. Dentro da faixa de temperatura de 700-

850° C ocorreu a maior perda de massa, resultante da volatilização do corvão residual 

(MOUSAVIOUN; DOHERTY, 2010), equivalente a 46% da massa inicial.  

 
 
 

 
Figure 16 - TG/DTA da lignina utilizada no estudo. 

 

 

 

4.3 DRX e Método Rietveld 

 

Os difratogramas das amostras Padrão/Std, 0.3BWOC e 0.55BWOC são 

mostrados na Figura 17. No gráfico (I) sem carbonatação, todas as amostras foram 

mantidas a uma temperatura de 70° C. No gráfico (I) os picos relacionados à fase de 

Portlandita e ettringita foram mais intensos nas amostras com lignina, indicando a maior 

presença de cristais desses dois hidratos de cimento, especialmente no caso da 

etringita. Isso sugere que a lignina pode ter auxiliado na hidratação da fase anidra C2S 

que forma maiores quantidades de Portlandita, aumentando a taxa de hidratação, como 

também priorizando parte da hidratação do anidro C3S para a formação da Portlandita. 

Ainda para o gráfico (I), a maior intensidade relativa a etringita pode ser explicada pela 

melhoria nas condições de hidratação das fases C3A e C4AF, tanto pela desaceleração 
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da hidratação do C3S (NICOLEAU et al., 2004) quanto pelas interações com os sulfatos 

presentes no CaSO4 com a redução da sedimentação (ação dispersante). O estudo de 

(KUZEL, 1996) descreve que nas estruturas do gel tobermorita (C-S-H) íons sulfatos 

podem ser aprisionados, logo, outro motivo que explicaria a maior presença dos cristais 

de etringita no gráfico (I) da Figura seria pela redução desse aprisionamento na 

interação entre a lignina e o anidro de C3S que forma o gel. Para o gráfico (II), os picos 

relacionados às fases C3S e C4AF para a amostra Padrão/Std C obtiveram uma 

intensidade ligeiramente superior quando comparados a 0.3BWOC e 0.5BWOC devido à 

influência da lignina no processo de hidratação dessas fases, possivelmente pela ação 

dispersante que auxilia na disponibilização de superfície para hidratação das fases C3S 

e C4AF, reduzindo a quantidade de grão não hidratados. Aos 29° (2θ), o sinal para 

calcita foi mais intenso para as amostras 0.3BWOC e 0.5BWOC se comparam com 

Padrão/Std C, especialmente para a amostra 0.3BWOC, podendo isso ser determinado 

pela redução na formação de aragonita, fazendo com que os íons carbonatos em 

solução de poro estivessem mais disponível para ligar com o cálcio. Os picos 

relacionados à aragonita encontrados na amostra Padrão/Std C apresentaram as 

maiores intensidades de todas as amostras estudadas. Essa proporção reduzida de 

aragonita, que dentro das condições de pressão e temperatura do ensaio de 

carbonatação no reator é a forma de carbonato mais estável (ortorrômbico), evidencia 

uma influência da lignina no processo de nucleação e crescimento dos cristais da 

aragonita, pela provável redução da interação entre os íons carbonatos e o cálcio. A 

formação de um filme continuo sobre a superfície das fases hidratadas pela lignina 

poderia ser uma das explicações possíveis para essa redução. Outro motivo poderia ser 

explicado pela interação dos grupos presentes na lignina com os carbonatos, fazendo 

com que houvesse uma menor quantidade de íons CO3 disponível em solução de poro 

para a cristalização do polimorfo aragonita. A redução na formação da aragonita tem 

como benefício a maior preservação das fases hidratadas que reagiriam para formá-la, 

mantendo a integridade do material.  A intensidade mais elevada nos sinais da sílica e 

do quartzo para a amostra sem lignina é indicio significativo da redução do processo de 

carbonatação nas fases, como descrito na Equação 7 do Capítulo II.  
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Figure 17 - Resultados de DRX para as amostras expostas que permaneceram em banho (I) e 
das amostras que foram expostas ao reator (II) 

 

 

As Figuras 18-21 e Tabelas 4-5 mostram os resultados obtidos com o Método 

Rietveld para determinar a variação na proporção das fases nas amostras Padrão/Std e 

0.5BWOC, antes e depois da carbonatação. A porcentagem de calcita na amostra 

Padrão/Std aumentou aproximadamente 7,5% após 90 dias de exposição ao reator, 

enquanto a amostra 0.5BWOC teve um aumento percentual de aproximadamente 9%. 

Em relação à fase dolomita, a amostra Padrão/Std teve um aumento de 0,89% entre a 

amostra carbonatada e a não carbonatada, enquanto a amostra 0.5BWOC obteve uma 

pequena redução de 0.30% na fase de dolomita. Após a carbonatação, a amostra 

Padrão/Std teve um aumento de aragonita de 12,82% e a amostra 0.5BWOC um 
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aumento de apenas 1,42%. Como mencionado anteriormente, o polimorfo de carbonato 

de cálcio mais estável em condições de pressão elevada é a aragonita (ARAPAN; 

AHUJA, 2010). Levando em consideração todos os polimorfos do carbonato de cálcio 

formados após o processo de carbonatação para ambas as amostras, com e sem 

lignina, observa-se que a amostra com lignina adicionada obteve um incremento de 

10.76% na quantidade de carbonatos, enquanto a amostra Padrão/Std obteve um 

aumento percentual de 21.7%. Esses valores indicam que a presença da lignina reduziu 

a quantidade de material hidratado da matriz que reagiu com o CO2, melhorando a 

resistência das fases as reações. Esses resultados puderam ser percebidos também 

nas imagens realizadas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV e EDS), como 

também na análise da medição da frente de carbonatação, que teve sua taxa de avanço 

menor para as amostras com o aditivo lignina. 

Devido a menor redução percentual da fase Portlandita constatada pela análise de 

DRX utilizando-se do Método RIetveld, pode-se sugerir que a mesma apresentou maior 

resistência ao processo de carbonatação na amostra Padrão/Std do que na amostra 

0.5BWOC, com uma perda de 0,71% e 0,98%, respectivamente. Isso pode ter ocorrido 

pela pouca interação entre a lignina e o Ca(OH)2, fazendo com que os íons carbonatos 

presentes em solução, que teoricamente nas amostras com lignina seriam mais 

abundantes por não reagirem com as demais fases hidratadas (C-S-H e etringira), 

reagissem com a Portlandita em maior quantidade nas amostras com lignina que na 

Padrão/Std. As fases Ettringita e C-S-H obtiveram maior consumo na amostra 

Padrão/Std devido à carbonatação que na amostra de 0.5BWOC com Lignina. A 

ettringita reduziu sua presença em 1,5% na amostra Padrão/Std após a carbonatação, 

enquanto a amostra 0.5BWOC obteve uma redução de 0,08%. A redução mais 

significativa ocorreu na fase C-S-H, que na amostra Padrão/Std obteve redução de 

25,96%, enquanto na amostra 0.5BWOC a redução foi de 8,62%. Esses resultados são 

compatíveis com a ideia de que a Portlandita teve maior reatividade com os carbonatos 

pela menor interação com a lignina, diferentemente das demais fases, especialmente do 

gel C-S-H. 
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Figure 18 - Gráficos das fases carbonatos para a amostra Padrão/Std antes e depois da 

carbonatação 
 

 

 

 
Figure 19 - Gráficos das fases carbonatos para a amostra 0.5 BWOC antes e depois da 

carbonatação 
 

 

Figure 20 - Gráficos das principais fases hidratadas do cimento para a amostra Padrão/Std 
antes e depois da carbonatação 
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Figure 21 - Gráficos das principais fases hidratadas do cimento para a amostra 0.5BCOW antes 
e depois da carbonatação 

 

 

Tabela 4 – Quantificação das fases carbonatos de cálcio pelo método Rietveld para as 
amostras Padrão/Std e and 0.5BWOC antes de após o processo de carbonatação 

 

 
Std 

Carb 

Std 

Non 

Std 

Carb-Non 

0.5% 

Carb 

0.5% 

Non 

0.5% 

Carb-

Non 

CALCITA 8.91 1.63 +7.28 9.78 0.81 +8.97 

CALCITA MG 0.785 0.39 +0.39 0.63 0.16 +0.47 

DOLOMITA 1.745 0.85 +0.89 0.42 0.72 -0.30 

VATERITA 0.312 0 +0.31 0.21 0.01 +0.20 

ARAGONITA 14.162 1.88 +12.82 1.76 0.34 +1.42 

 

 

Tabela 5 - Quantificação dos principais hidratos do cimento pelo método Rietveld para as 
amostras Padrão/Std e and 0.5BWOC antes de após o processo de carbonatação 

 

 

Std 

Carb 

Std 

Non 

Std 

Carb-Non 

0.5% 

Carb 

0.5% 

Non 

0.5% 

Carb-

Non 

PORTLANDITA 4.168 4.88 -0.71 3.16 4.14 -0.98 

ETRINGITA 2.44 3.94 -1.50 2.16 2.08 -0.08 

C-S-H 47.938 73.9 -25.96 71.21 79.83 -8.62 

QUARTZ 1.007 0.21 -0.80 0.27 1 -0.73 
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A lignina é composta de diversos grupos funcionais fenólicos e alifáticos. Dentre 

desses grupos, os principais presentes na molécula de lignina são os grupos acetilas, 

carbonilas, metila e metoxila e hidroxila em álcoois (KARAASLAN; KADLA; KO, 2016; 

OBAID; KORTSCHOT; SAIN, 2016; PATIL; TANGUY; YAN, 2016). Esses grupos podem 

interagir tanto na hidratação na hidratação do cimento quanto na carbonatação de suas 

fases hidratadas, principalmente por interações entre hidroxilas das fases Portlandita, 

gel C-S-H [Ca5Si6O16(OH)2.4H2O] e hidróxido de alumínio, como também pela 

incorporação de carbono do CO2 e íon CO3
2- na estrutura molecular da lignina. Isso 

poderia explicar o fato do gel C-S-H ter obtido uma preservação muito significativa nos 

processos de carbonatação comparado a amostra sem lignina, com redução da fase em 

8.6% e 26% respectivamente.  

 

4.4 TG/DTG das formulações Padrão / 0.3BWOC / 0.5BWOC 

 

A Figura 22 mostra as curvas referentes às análises termogravimétricas das 

amostras estudadas. Para as amostras não carbonatadas, é possível observar três 

eventos principais comuns entre elas. Para todas a amostras os eventos de perda de 

massa podem ser extrapolados segundo os estudos descritos para associar a eventos 

térmicos. Primeiro, na faixa de 50°-200° C (range 01) correspondente à evaporação da 

água livre, desidratação do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) com contribuições de 

aluminatos, especialmente etringita. Outro evento na faixa de temperatura entre 400°-

450° C (range 02) corresponde à desidroxilação da Portlandita, e outro evento na faixa 

de temperatura de 600°-650° C (range 03) referente à decomposição de carbonatos 

complexos com provável origem de material pozolânico encontrados no cimento 

(CASTELLOTE et al., 2009; DWECK et al., 2002; VEDALAKSHMI et al., 2003). A 

amostra 0.5BWOC teve um evento de perda de massa referente à volatilização da 

Lignina SIGMA utilizada como aditivo, na faixa de temperatura entre 300°-350° C (LIU et 

al., 2008; ZHAO et al., 2014). Quando comparadas as amostras não expostas ao reator, 

foi observada uma maior perda de massa na amostra Padrão/Std dentro da range 01 

devido a maior presença de água livre, seguida da amostra de 0.3BWOC e 0.5BWOC. A 

lignina atua como dispersante em soluções coloidais (KONDURI; KONG; FATEHI, 2015; 

KONDURI; FATEHI, 2018), evitando a segregação dos grãos de cimento, aumentando 

sua dispersão e consequente superfície disponível para hidratação (HUANG; FU; GAN, 

2019), além de permitir um maior grau de hidratação final, resultando em maior 
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consumo de água nos processos de hidratação, reduzindo a quantidade de grãos não-

hidratados e consumindo mais água (KHALIL; WARD, 1973). No range 02, a amostra 

Padrão/Std apresenta um evento de degradação de Portlandita com perda de massa 

superior as 0.3BWOC e 0.5BWOC. Vários estudos mostraram que a lignina e seus 

derivados podem atuar como retardadores na hidratação do C3S, fase que causa a 

hidratação do Ca(OH)2 (BILBA; ARSENE; OUENSANGA, 2003; KAMOUN; JELIDI; 

CHAABOUNI, 2003; SAKAI et al., 2006). Carbonatos complexos encontrados na faixa 

03, bem como fases semelhantes aos carbonatos, podem ser formados durante a 

análise térmica. Com o aquecimento, os polímeros ou seus produtos de decomposição 

podem reagir com as partículas de cimento não hidratadas, compostos hidratados ou os 

íons OH- liberados, resultando na formação de fases carbonato (KNAPEN; VAN 

GEMERT, 2009), o que explica uma maior perda de massa de amostras adicionadas de 

lignina devido à presença do polímero de lignina em amostras não carbonatadas.  
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Figure 22 - Gráficos de TGA/DTG das formulações Padrão/Std - 0.3BWOC - 0.5BWOC para as 
amostras carbonatada (direita da imagem) e não-carbonatadas (esquerda). 

 

As curvas de TG das amostras expostas ao reator de CO2 estão descritas nos 

gráficos à direita da Figura 22. Todas as amostras demonstram três eventos principais, 

com exceção da amostra de 0.5BWOC que apresenta quatro eventos endotérmicos. As 

amostras de carbonatadas exibem um primeiro evento entre 50°-200° C (range 01C) 

diferindo de suas respectivas amostras não-carbonatadas pela forma da curva 

endotérmica, que apresentou um pico mais amplo, sugerindo menores quantidades de 

água livre nessas amostras tratadas. No entanto, a ampla faixa de temperatura desse 

efeito endotérmico para amostras expostas ao CO2 é atribuída à perda de dois tipos 
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diferentes de água: água livre (até 105° C) e água fisicamente adsorvida de baixa 

energia das fases C-S-H e silicato-aluminato de cálcio (C-A-S-H) (HIDALGO et al., 

2008). Na amostra de carbonato 0.5BWOC, o evento entre a faixa de 200°-400° C é 

atribuído à desidratação das ligações Al-OH e/ou Si-OH na matriz C-A-S-H (HIDALGO 

et al., 2008), uma vez que o hidrogel de sílica (C3AS3−xH2xx = 0–3) precede a formação 

de 11Å Tobermorita Al-substituído, sendo detectado em sistemas de cimento Portland 

devido à dissolução de ettringita (KLIMESCH; RAY, 1999) com uma pequena 

contribuição da degradação da lignina. Este evento na amostra 0.3BWOC é sobreposto 

com o range 02C. Eventos endotérmicos na região de 450°-570° C (range 02C) nas 

curvas TG/DTA das amostras carbonatadas também estão relacionados a diferentes 

estágios do processo de desidratação em aluminossilicatos com uma estrutura 

semelhante a zeólita (KLIMESCH; RAY, 1999), tendo também uma pequena 

contribuição da fase Portlandita restante do processo de carbonatação (DWECK et al., 

2002; HIDALGO et al., 2008; VEDALAKSHMI et al., 2003). A forma achatada desses 

picos é atribuída à alta finura ou a baixa cristalinidade (KALOUSEK, 1957). A amostra 

de carbonato de 0.5BWOC mostra a curva relacionada ao evento do range 02C menos 

achatada do que nas outras amostras, devido à maior presença de etringita, como 

observado em análises de MEV e DRX. O evento endotérmico nas amostras expostas 

ao reator de CO2 entre 600°-700° C (range 03C) corresponde à liberação de dióxido de 

carbono das fases carbonáticas encontradas no cimento e resultantes do processo de 

carbonatação da matriz cimentícia (GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2006; KLIMESCH; RAY, 

1999). Entre as formulações expostas ao reator de CO2, a amostra Padrão/Std 

apresentou perda maior de massa nessa faixa de carbonatos, seguida da amostra 

0.3BWOC e 0.5BWOC, sugerindo que a lignina adicionada ajudou a reduzir a formação 

de carbonato no processo dentro de 90 dias da exposição do reator. 

 

4.5 Análise de Microscópio Eletrônico de Varredura e EDS  

 

Para todas as amostras foram realizadas análises de microscopia eletrônica de 

varredura com objetivo de verificar as morfologias características dos produtos 

hidratados do cimento e, simultaneamente, para todas as amostras, foram realizadas 

em regiões escolhidas especificadas nas figuras análises de EDS qualitativo onde foi 

possível identificar os elementos que constavam na superficie, dessa forma permitiu-se 

avaliar as interações pós-carbonatação. 
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A seta vermelha indica o sentido de avanço da frente de carbonatação nas 

imagens que são descritas as áreas carbonatadas, interface e não carbonatadas. 

Observando-se as imagens realizadas da frente de carbonatação na amostra padrão é 

possível a identificação de três zonas distintas. Na Figura 23, são identificados a região 

carbonatada com baixa porosidade aparente, ao centro limitada por uma fratura a região 

de interface que possuí uma superfície com txtura mais lisa e menos porosa e a região 

não-carbonatada do cimento Portland com textura mais rugosa e sugestiva 

predominância de gel amorfo de C-S-H e algumas fraturas resultado de uma porosidade 

elevada. 

 

 

 
Figure 23 - Ampliação em 50x das zonas carbonatada, interface e não-carbonatada da amostra 

Padrão/Std C com indicação da região onde foi realizado o EDS. 

 
 

 
Tabela 6 – EDS realizado na região da zona carbonatada na Figura 23. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.379 11.464 19.212 

O 2.933 43.819 55.117 

Al 0.903 2.161 1.612 

Si 3.564 8.273 5.929 

Ca 6.385 30.156 15.145 
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Tabela 7 - EDS realizado na região da zona não-carbonatada na Figura 23. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.883 15.884 25.471 

O 3.446 42.558 51.268 

Al 1.443 2.860 2.042 

Si 4.921 9.534 6.538 

Ca 5.961 24.320 11.687 

 

 
 

A análise de EDS realizada nas regiões descritas na Figura 23 e apresentadas nas 

Tabela 6 e 7 demonstram uma redução de 12,4% em peso de íons de cálcio, 

comparando a zona carbonatada com a zona não-carbonatada, resultado de uma 

provavél dissolução dos íons Ca2+ e lixiviação através da região de interface pelo o 

avanço difusivo do CO2. (LESTI; TIEMEYER; PLANK, 2013b) descreve em seu trabalho 

o processo de migração dos íons quando o carbonato de cálcio reage com a solução de 

poro saturada de CO2 para formar Ca(HCO3)2 solúvel em água.  

A Figura 24 mostra uma ampliação em 1000x da formação de calcita na região de 

interface entre as regiões carbonatada e não-carbonatada da amostra Padrão/Std de 

referência exposta ao CO2. No detalhe é possível identificar a morfologia cristalina 

característica da calcita. Foi realizada uma análise qualitativa de EDS (Energy 

Dispersive Spectroscopy). O resultado qualitativo do EDS é apresentado na Figura 19 e 

na Tabela 8.  
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Figure 24 - Ampliação de 100x e 1000x demonstrando a formação de calcita resultado do 

ataque da frente de carbonatação na matriz hidratada da amostra Padrão/Std. 

 

 
 

 
Figure 25 - Gráfico da análise de EDS do ponto sugestivo de calcita encontrado na interface da 

Figura 24 

 
 

 

Tabela 8 - EDS da formação de calcita na interface ampliada da Figura 24 
. 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.139 8.106 15.516 

O 1.634 34.785 49.983 

Al 0.450 1.158 0.987 

Si 1.320 3.047 2.494 

Ca 9.736 48.895 28.044 
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Figure 26 -  Ampliação em 400x do poro encontrado na parte superior da Figura 24 que 

demonstra cristais de etringita e localização do ponto da análise de EDS. 

 

 
 
 

Tabela 9 - EDS dos cristais de etringita encontrados no poro da Figura 26. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

O 8.055 50.102 64.231 

Al 3.767 4.148 3.153 

Si 2.473 2.678 1.956 

S 6.804 9.172 5.868 

Ca 11.817 26.033 13.322 

 

 

A Figura 26 mostra um poro encontrado na região superior da interface na Figura 

24. O detalhe no canto inferior esquerdo mostra a ampliação de 2400x de cristais de 

etringita (C6AS3H32), analisados por EDS como descrita na Tabela 9. Um estudo 

menciona que em temperaturas a partir de 70˚ C a etringita se torna instável, 

decompondo-se para formar uma fase AFm pouco cristalina que consiste principalmente 

em monossulfato (TAYLOR; FAMY; SCRIVENER, 2001). A presença de etringita 

encontrada na Figura 26 na região de interface da frente de carbonatação pode ser um 

indicativo da formação de etringita secundária/tardia (Delayed Ettringite).  

Em pastas de cimento contendo monossulfato, o risco de formação de etringita 

secundária, como resultado da decomposição do monossulfato nos primeiros passos do 

processo de carbonatação, deve ser considerada devido à instabilidade deste na 
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presença de CO2 (KUZEL, 1996). Esses grupos SO3 intercalados originários das 

camadas da estrutura do cristal do monossulfato podem ser liberados para solução e 

substituídos por CO3 (KUZEL, 1996). Essa troca resulta no aumento da concentração de 

sulfatos na solução de poro facilitando a recristalização de etringita secundária (DE) 

(ASAMOTO et al., 2017). A fase etringita é consumida no processo de carbonatação, 

pois também apresenta baixa estabilidade em atmosferas ricas em CO2, sendo 

decomposta por carbonatação em fases 3CaSO4.2H2O, 3CaCO3 e 2Al(OH)3. Os íons 

sulfatos liberados na decomposição da Etringita são vagamente absorvidos pelos 

silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) (ASAMOTO et al., 2017). Quando a amostra de 

cimento aquecida é colocada em temperatura ambiente do laboratório, os íons sulfatos 

são gradualmente liberados reagindo com os monossulfatos dos produtos-externos das 

fases C-S-H para recristalizar a etringita secundária, fato que pode levar a expansão e 

fraturamento do cimento (ASAMOTO et al., 2017), como encontrado na Figura 26. 

 

 
Figure 27 - Ampliação em 600x de poro contendo fase AFm encontrado na região não-

carbonatada da amostra Padrão/Std próxima a interface da frente de carbonatação com 
indicação do ponto realizado o EDS. 
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Figure 28 - Gráfico da análise de EDS do ponto sugestivo de fase AFm encontrado na Figura 27 

 
 
 
 

Tabela 10 - EDS da fase sugestiva de AFm da Figura 27. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.408 13.452 23.422 

O 3.387 36.261 47.395 

S 8.261 16.192 10.562 

Si 1.556 2.255 1.679 

Ca 8.940 29.696 15.494 

 

 

A Figura 27 mostra um poro encontrado na região não-carbonatada da amostra 

padrão próximo da interface da frente de carbonatação. É possível observar ao redor do 

poro a predominância de gel C-S-H característico do cimento Portland. Na parte interna 

inferior do poro é encontrada uma fase sugestiva de AFm pela morfologia e análises de 

EDS realizadas e descritas no gráfico da Figura 28 e Tabela 10.  Também é possível 

perceber algumas placas remanescentes de AFm na parte superior esquerda do poro, 

indicativo que o poro estava totalmente preenchido com a fase AFm e que houve um 

consumo da fase pela difusão do CO2 ou que a fase não preencheu totalmente o poro 

devido à falta de íons sulfatos. Quando presente, o monossulfato é umas das primeiras 

fases a carbonatar e ser convertida em monocarbonato e etringita, aumentando o 

volume sólido e reduzindo a porosidade (GROUNDS; G MIDGLEY; V NOVELL, 1988; 

HARGIS et al., 2017; THIERY et al., 2007).  

A Figura 29 mostra um cristal sugestivo de calcita-Mg ou dolomita encontrado na 

região não-carbonatada da amostra padrão, próxima a interface da frente de 

carbonatação, onde foram realizadas análises de EDS demonstrados na Figura 30 e 
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Tabela 11, respectivamente. A formação do carbonato no cimento é devida a difusão do 

CO2 pela interface de reação (CASTELLOTE; ANDRADE, 2008; PETER et al., 2008).  

 

 

 
Figure 29 - Ampliação em 1500x de cristal de calcita-Mg encontrada na região não carbonatada 
da amostra Padrão/Std próxima da interface de carbonatação com indicação do local do EDS. 

 

 

 

 
Figure 30 - Gráfico da análise de EDS do ponto sugestivo do cristal de calcita-Mg descrita na 

Figura 29 
 

 
Tabela 11 - EDS da fase sugestiva de calcita-Mg da Figura 29. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.254    14.637    24.534 

O 1.695    36.047    45.360 

Mg 3.714    12.424    10.291 

Ca 4.557    29.655    14.896 
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A Figura 31 revela diferentes cristais de polimorfos de carbonato de cálcio 

encontrados na região carbonatada. Na parte superior da Figura 31 temos cristais 

sugestivos de aragonita em forma de agulha, e no canto inferior a presença indicativa de 

calcita em forma de bastões. A temperatura é o principal fator determinante do 

polimorfismo do carbonato de cálcio sendo a aragonita preferencialmente precipitada em 

temperaturas acima de 50˚ C (CHEN; XIANG, 2009; WRAY; DANIELS, 1957). 

 

 

 
Figure 31 - Ampliaçao em 500x de cristais de aragonita na região carbonatada da amostra 

Padrão/Std (1). Ampliação em 2000x de cristais de calcita na região carbonatada da amostra 
Padrão/Std (2). 
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Figure 32 - Ampliação em 40x da interface de carbonatação da amostra com adição de lignina 

em 0.3%wt de cimento. 
 

 

Na Figura 32 é possível ver a interface de carbonatação da amostra com adição da 

lignina em 0.3% por peso de cimento (BWOC). Na Figura 33 realizada da amostra 

0.3BWOC, encontramos alguns cristais sugestivos de etringita (AFt) em poros inseridos 

na matriz de gel C-S-H da região não-carbonatada, sem presenças significativas de 

fraturas na região e com preservação significativa dos silicatos de cálcio hidratados. Não 

é possível identificar visivelmente na região não-carbonatada cristais de Portlandita e 

fases AFm.  

 
Figure 33 - Ampliação em 500x da interface de carbonatação da amostra adicionada com 

lignina em 0.3% por peso de cimento (BWOC). 
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No canto direito da Figura 34, na região carbonatada, é identificado uma formação 

de carbonato de cálcio por análises de EDS na região e são descritas na Figura 35 e 

Tabela 12, respectivamente. Em temperaturas elevadas o polimorfo de CaCO3 mais 

estável é a aragonita, que é formada em preferência a calcita (CHEN; XIANG, 2009; 

WRAY; DANIELS, 1957). Nas Figuras 33 e 34 não é identificada presença significativa 

de estruturas sugestivas de aragonita em formas de agulhas, como encontradas na 

amostra Padrão/Std C. Também é possível notar uma provável formação de morfologia 

incomum da calcita na região analisada da Figura 34, indicativo de uma possível 

influência da adição da lignina na estabilização da calcita em temperaturas a partir de 

70˚ C. A lignina alcalina é um orgânico que tem boa solubilidade em água e atividade de 

superfície elevada, sendo bastante utilizada como aglutinante, como aditivo para fluidos 

industriais, e seus derivados como dispersante e plastificante na preparação de concreto 

(OUYANG et al., 2009; ZHANG; FEI; LI, 2016). Estudos sobre a modificação de 

morfologia dos carbonatos de cálcio têm sido feito por diferentes métodos, os quais 

incluem o crescimento de cristais usando um molde orgânico para formar aragonita, 

formas incomuns de calcita ou vaterita exibindo diferentes faces, dependendo do 

material utilizado (DE LEEUW; PARKER, 1998). Tem sido demonstrado que bio-

macromoléculas como as proteínas e os polissacarídeos participam de forma importante 

no processo de biomineralização dos carbonatos de cálcio (KATO; SUGAWARA; 

HOSODA, 2002). A lignina possui natureza aromática que é encontrada associada a 

polissacarídeos de plantas (HEDENSTRÖM et al., 2009). Existem dois tipos de modelos 

orgânicos para a cristalização do carbonato de cálcio, de matriz solúvel e de matriz 

insolúvel (KATO; SUGAWARA; HOSODA, 2002). Biopolímeros solúveis em água afetam 

o processo de cristalização do carbonato de cálcio (ALBECK et al., 1993; GOWER; 

ODOM, 2000; RAZ; WEINER; ADDADI, 2000). É sugestivo, então, que a lignina solúvel 

adicionada ao cimento gera alterações nos valores de energia de superfície modificando 

a adsorção da água e CO2 na formação dos carbonatos de cálcio ou como matriz 

solúvel para o processo de nucleação e cristalização do carbonato de cálcio.  
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Figure 34 - Ampliação em 600x da interface de carbonatação da amostra com 0.3%wt de lignina 

mostrando o detalhe da análise de EDS na formação sugestiva de carbonato de cálcio. 
 

. 

 

 
Figure 35 - Gráfico da análise de EDS do ponto sugestivo da formação de carbonato de cálcio 

da região carbonatada da Figura 34 
 

 
 

Tabela 12 - EDS da formação sugestiva de carbonato de cálcio encontrado na Figura 34 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 2.076    12.637    21.594 

O 2.629    41.744    53.550 

Ca 8.669    37.685    19.298 

Al 0.550     1.228     0.934 

Si 1.324     2.657     1.941 
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Figure 36 - Ampliação em 450x e 700x da zona carbonatada da amostra com 0.3%wt de lignina 

mostrando o detalhe do ponto de análise de EDS sugestivo de placas de aragonita. 

 
 

 
A Figura 36 exibe imagem da amostra 0.3BWOC que foi exposta ao reator de CO2 

feita na região carbonatada, mais especificamente na superfície da parte externa da 

amostra, onde o tempo de contato com o meio saturado em CO2 foi maior. Na imagem 

percebem-se placas sugestivas carbonato de cálcio empilhadas dentro de uma matriz 

de material amorfo de elevada porosidade, possivelmente de gel C-S-H remanescente 

ou de fases amorfas de carbonatos. A análise de EDS realizada nas placas, descritas na 

Tabela 13 e Figura 37, indicam cristais de carbonato de cálcio. Partículas de carbonato 

de cálcio em forma de placas são atualmente sintetizadas via rotas de carbonatação 

com gás-líquido, utilizando uma suspensão de hidróxido de cálcio que reage com o 

dióxido de carbono para produzir carbonato de cálcio através do processo de 
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carbonatação em múltiplos passos ou na presença de aditivos (WEN; XIANG; JIN, 

2003). O aumento da concentração de CO2 ou sua taxa de fluxo promove a formação de 

placas de CaCO3 com maior tamanho e um valor mais baixo da razão [Ca2+] / [C]*Temp 

é favorável para a formação de partículas de CaCO3 tipo placa (WEN; XIANG; JIN, 

2003).  

Tabela 13 - EDS da formação sugestiva de carbonato de cálcio em placas da Figura 36. 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.524    17.773    29.492 

O 1.167    37.468    46.672 

Ca 5.235    35.544    17.675 

Al 0.708     2.424     1.791 

P 1.605     6.791     4.370 

 

 

 

 
Figure 37 - Gráfico da análise de EDS qualitativo do ponto sugestivo das placas de carbonato 

de cálcio na regiao carbonatada da Figura 36. 

 

 

Esse processo pode estar ocorrendo na carbonatação do material alcalino do 

cimento com o CO2, especialmente da Portlandita, com influência da lignina como 

aditivo alcalino, já que essa morfologia do carbonato não foi encontrada na amostra 

padrão. A lignina Kraft, como aditivo, possui um efeito inibidor na cristalização do 

carbonato de cálcio em superfícies metálicas, como também afeta o tipo de polimorfo de 

carbonato de cálcio cristalizado em estudos de incrustação em trocadores de calor 

quando variada a sua concentração de adição (WIKANDER KJELL; PER; KRISTER, 

2006). Alguns polímeros podem perturbar a prioridade de nucleação dos polimorfos do 

carbonato de cácio (KONOPACKA-ŁYSKAWA; KOŚCIELSKA; KARCZEWSKI, 2015). 

Grupos carboxil podem afetar a energia superficial de superficies hidratadas, interagindo 

com íons de cálcio de forma semelhante a um surfactante (DONNERS et al., 2000; 
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LEEUW; PARKER, 1997). A formula de Gibbs descreve que a energia livre de 

nucleação é composta pelo aumento da energia superficial e da diminuição da energia 

da rede em massa. A energia superficial é fator dominante quando um cristal de 

carbonato está no seu estágio de nucleação, e suas mudanças determinam o porlimorfo 

de carbonato a ser nucleado (HOU; FENG, 2005).  

Átomos de potássio encontrados nas placas de carbonato, juntos com os de 

carbono e oxigênio encontrados em quantidades elevadas, podem indicar uma presença 

de interações da matéria orgânica, no caso a lignina modificada, na nucleação e 

crescimento dos cristais de carbonato de cálcio.  

O aumento da concentração da lignina no cimento para 0.5BWOC apresentou uma 

maior ocorrência das fases AFm e AFt na matriz, inclusive na região de interface e 

carbonatada das amostras. As Figuras 38-41 demonstram essas fases formadas. Na 

Figura 38 é possível identificar uma formação sugestiva de monossulfatos (AFm) em 

placas encontrados na região carbonatada da amostra 0.5BWOC. As fases hidratadas 

de etringita e cálcio-monosulfoaluminato possuem estruturas flexíveis admitindo várias 

substituições em suas estruturas das posições aniônicas e catiônicas de seus íons 

(BENTZ; GARBOCZI, 1991; COHEN, 1983). Fases do cimento Portland são facilmente 

carbonatados em reações com o CO2 formando hidratados de hemicarboaluminato 

3.5CaO.Al2O3.1/2CaCO3.12H2O, de monocarboaluminato 3CaO.Al2O3.CaCO3.11H2O e 

calcita (CHINCHÓN-PAYÁ; ANDRADE; CHINCHÓN, 2016). A preservação da fase na 

região carbonatada da amostra com 0.5BWOC é indicativo da interação de superfície 

entre a lignina e a fase AFm, melhorando sua resistência a carbonatação pela provável 

inibição das substituições em sua estrutura por íons carbonatos, já que a presença da 

fase AFm não foi tão evidente nas amostras sem lignina e com 0.3BWOC de lignina. 

Outro fator que pode ter auxiliado na preservação das fases é a elevada alcalinidade da 

lignina utilizada como aditivo. 
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Figure 38 - Ampliação em 120x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da região 

carbonatada indicando formação sugestiva de AFm. 

 
 
 
 

 
Figure 39 - Ampliação em 150x realizada na amostra 0.5%wt lignina retirada da região não-

carbonatada indicando formação sugestiva de placas de AFm e agulhas de AFt. 
 

 

As Figuras 38 e 39 apresentam imagens retiradas da amostra 0.5BWOC de lignina 

que não sofreram processo de carbonatação. Na Figura 39 percebe-se a formação de 

agulhas de etringita com origem nas placas de monossulfato. Na Figura 40 encontramos 

uma formação significativa de etringita. Essas formações foram facilmente encontradas 

na amostra 0.5BWOC em comparação as amostras sem lignina e com 0.3BWOC de 

lignina, sugerindo que o aumento do aditivo proporcionou uma maior formação e/ou 

resistência das fases AFm e AFt no processo de hidratação do cimento.  
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Figure 40 - Ampliação em 450x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da região não-

carbonatada sugestiva de formação de AFt. 

 

Na Figura 41 temos imagens da ampliação em 500x da amostra (I) e de 1000x (II) 

que apresentam poros encontrados na interface de carbonatação da amostra 0.5BWOC 

onde estão localizados cristais de etringita. Ë possível perceber devido a textura 

superficial nas imagens que o processo de carbonatação ocorreu ao redor dos poros, 

com certa predominância de carbonatos e silicatos de cálcio hidratado (C-S-H). A 

presença de cristais de entringita nessa região indica que essa fase, apesar de ser bem 

suscetível ao consumo pela carbonatação, teve uma resistência significativa ao avanço 

da frente de carbonatação. 
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Figure 41 - Ampliação em 500x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da interface 
indicando formação sugestiva de AFt ao centro da imagem (I) e aumento em 1000x de outra 

formação da mesma região sugestiva de AFt (II). 
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Figure 42 - Aumpliação em 50x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da região 

carbonatada com detalhe da ampliação em 350x da mesma região. 

 

 

Foi encontrado na amostra 0.5BWOC em sua região carbonatada, uma formação 

de pontos escuros dispersos e em grande quantidade inseridos na matriz e 

apresentados na Figura 42. Uma análise de EDS foi realizada para qualificar os 

elementos presentes nesses pontos para auxiliar na determinação de composição. A 

Figura 43 mostra ampliações de 400x e 2000x de dois diferentes pontos com a 

indicação do local onde foi realizada as análises de EDS. Nas Tabelas 14 e 15 estão 

descritos os resultados da análise de EDS realizados na Figura 43 para as ampliações 

de 400x e 2000x, respectivamente. A análise sugere que os pontos escuros são 

formados por um produto compósito de hidratados de cimento com a lignina. Os 

resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15 podem ser indicadores que a lignina 

adicionada ao cimento Portland, através de interações de superfície e trocas iônicas, 

incorporou íons de Al, Si, Ca, O dos produtos hidratados do cimento pela associação 

com seus grupos funcionais ativos (KUTCHKO; KIM, 2006; MOLLAH et al., 2000). A 

lignina é um amorfo natural que possui uma estrutura polimérica aromática 

tridimensional contendo diferentes grupos funcionais como fenólico, hidroxila, carboxila, 

álcool benzílico, metoxilo e grupos aldeído (ALDRICH, 2019). Esses grupos funcionais 

podem resultar na adsorção de íons provenientes dos materiais hidratados do cimento 

formando um material compósito que tenha melhor resistência ao CO2. 

 



PPGCEM - UFRN 

 

86 
Anderson Luiz Soares Leão - Doutorado 

 
Figure 43 - Ampliação em 400x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da região 

carbonatada (I) e ampliação em 2000x da mesma região de outra formação (II). Em ambas são 
descritas o local da análise de EDS. 

 
 

Tabela 14 - EDS do local indicado na ampliação de 400x da Figura 43 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 0.913 18.211 32.289 

O 0.707 23.833 31.726 

Na 0.450 2.439 2.260 

Mg 0.582 2.543 2.228 

Al 0.510 2.144 1.692 

Si 1.781 6.815 5.168 

P 1.459 7.996 5.498 
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Ca 4.245 36.019 19.139 

 

 
 

Tabela 15 - EDS do local indicado na ampliação de 2000x da Figura 43 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 3.569 22.925 35.076 

O 3.865 36.086 41.451 

Na 0.712 1.400 1.119 

Mg 0.884 1.379 1.043 

Al 1.330 1.989 1.354 

Si 10.636 15.676 10.257 

P 0.971 2.076 1.232 

Ca 5.891 18.469 8.468 

 

 

As Figuras 44 e 45 mostram imagens em ampliadas em 3000x e 5000x, 

respectivamente, do compósito formado pela lignina adicionada e íons provenientes dos 

componentes do cimento resultados do processo de hidratação. As Tabelas 16 e 17 

descrevem os resultados da análise de EDS desses materiais. Na Figura 46 temos duas 

ampliações de 40x e 600x da lignina alcalina não-hidratada utilizada no estudo com a 

região da análise de EDS indicada. A Tabela 18 mostra os valores do resultado da 

análise de EDS. 
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Figure 44 - Ampliação em 3000x realizada na amostra 0.5%wt de lignina retirada da região 

carbonatada e indicação do ponto onde foi realizado o EDS. 

 
 

 

 
Figure 45 - Ampliação em 5000x realizada na amostra 0.5%wt de lignina na região carbonatada 

com indicação do ponto onde foi realizado o EDS. 

 
 

Tabela 16 - EDS do local indicado na ampliação de 3000x da Figura 44 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.995 36.372 48.164 

O 1.554 37.703 37.484 

Na 1.114 6.298 4.357 

Al 0.593 2.682 1.581 

Si 1.573 6.690 3.789 
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P 0.819 4.759 2.444 

Ca 0.585 5.496 2.181 

 
 
 

Tabela 17 - EDS do local indicado na ampliação de 5000x da Figura 45 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 1.265 28.636 41.459 

O 1.267 34.566 37.571 

Na 0.342 1.804 1.365 

Al 1.357 5.534 3.567 

Si 2.863 11.835 7.328 

P 1.395 8.335 4.679 

Ca 1.034 9.290 4.031 

 
 
 

 
Figure 46 -Ampliação em 40x realizado na amostra não hidratada da lignina da SIGMA utilizada 

no experimento e, no detalhe, ampliação em 600x dos grãos da lignina. 
 
 
 

Tabela 18 - EDS do local indicado na ampliação de 600x da Figura 40 

 

Element Intensity Weight% AT% 

C 10.009 37.759 46.790 

O 7.298 46.700 43.445 

Na 7.168 13.762 8.910 

P 0.910 1.779 0.855 
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Na Figura 47 temos imagem de MEV realizada da amostra pré-teste com 1% 

de lignina. Como descrito no capítulo dos materiais e métodos, essa amostra não foi 

considerada por ter obtido um tempo de pega bem elevado, fora dos padrões da 

norma API 10B (acima de 24 horas). As imagens realizadas dessa amostra tiveram o 

objetivo apenas de auxiliar no entendimento do efeito do aditivo sobre os processos 

de hidratação do cimento. A amostra não foi carbonatada permanecendo ate a pega 

final em condições ATM. Foi possível perceber que nessa amostra, conforme as 

Figuras 48-50, que ocorreu uma formação bastante significativa de fases AFt e AFm, 

fato esse que auxilia na conclusão de que a lignina tem uma grande interação com 

as fases anidras C3A e C4AF, que são responsáveis quando hidratadas pela 

formação da etringita e dos monosulfatos. As amostras 0.3BWOC e 0.5BWOC 

também apresentaram indicações da maior presença dessas fases hidratadas do 

cimento, como descrito anteriormente. 

  

 
Figure 47 - Ampliação de 300x da amostra de pré-testes com 1% BWOC de lignina que não 

sofreu carbonatação. 
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Figure 48 - Ampliação em 6000x de cristais de etringita e placas de monosulfato encontrados 

na amostra pré-teste com 1% de lignina. 

 

 

 

 
Figure 49 - Ampliação de 3000x da amostra pré-teste com 1% de lignina com indicação 

significativa de fases AFt e AFm. 
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Figure 50 - Ampliação de 5000x da superfície da amostra pré-teste com 1% de lignina 

apresentando textura significativamente diferente das amostras 0.5BWOC e 0.3BWOC com 
presença forte de estruturas em formas aciculares, de bastonetes e agulhas.
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5 CONCLUSÃO 

 
 

 A lignina utilizada como aditivo em pastas de cimento Portland Classe G reduziu 

o avanço da frente de carbonatação nos experimentos realizados em reator 

saturado com CO2 em ambas concetrações de aditivo utilizadas, sendo a maior 

redução para a concentração de 0.5% BWOC com perservação média de 87% 

comparado com a amostra Padrão que foi de 65% da área; 

 O aditivo reduziu significativamente a formação de aragonita na parte 

carbonatada das amostras, em comparação com as amostras sem aditivo, como 

também, no geral, auxiliou na redução total de formação dos demais polimorfos 

de carbonatos de cácio; 

 A lignina aparenta influenciar no processo de nucleação dos cristais de carbonato 

de cálcio pela modificação das energias de superficie, modificando a adsorção de 

água e CO2; 

 O aditivo apresenta uma elevada interação com as fases AFt e AFm pela 

provável inibição de substituições ionicas das estruturas por ions carbonatos, 

melhorando a resistência da fase ao processo de carbonatação, como também 

na maior disponibilização de íons sulfatos para formação dessas fases que 

seriam incorporadas no gel tobermorita; 

 A lignina pode formar um material compósito com o cimento por meio da 

incorporação de íons de aluminio, silicio e cálcio existente nas fases hidradatas 

do cimento; 

 Foi constatado uma maior preservação à carbonatação da fases C-S-H nas 

amostras adicionadas com lignina em comparação as amostras Padrão/Std; 

 Como resultado da adição da lignina, houve uma aparente melhoria na 

hidratação das fases C3A e C4AF comparando com a amostra Padrão/Std pela 

redução de grãos dessas fases não-hidratadas encontrados nas amostras, como 

também indica a melhoria da hidratação da fases C3S pelo mesmo motivo; 

 Apesar da presença de lignina retardar o crescimento da taxa de hidratação do 

C3S, essa redução aparentemente auxiliou na hidratação da fase C2S pela maior 

formação de Portlandita nas amostras não-carbonatadas; 

 A adição de lignina não apresentou indicações de interações significativas com o 

Ca(OH)2, aparentando não causar aumento de ressitência à carbonatação da 

fase Portlandita. 
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