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Pastas de cimento Portland são aplicadas na cimentação de poços de petróleo em 

bacias sedimentares salíferas em regiões denominadas de Pré-Sal. Normalmente, 

quantidades de sílica são adicionadas as pastas de cimento, para diminuir a formação de 

portlandita, que aumenta a reatividade química das regiões cimentadas frente a ataques 

químicos. No entanto, sabe-se pouco sobre a aplicação de outros tipos de materiais, 

como polímeros naturais, a exemplo de quitosana e alginato de sódio, e hidroxiapatita, 

que pode ser extraída de escamas de peixes. No presente estudo, avaliou-se a influência 

da adição de hidroxiapatita proveniente de escamas de peixes, quitosana e alginato de 

sódio em pastas de cimento contendo sílica, que foram preparadas e hidratadas com 

água do mar. Após 28 dias de hidratação à temperatura ambiente, observou-se que a 

pasta de cimento preparada somente com sílica exibiu maior percentual de portlandita 

em comparação daquela que foi preparada com hidroxiapatita, quitosana e alginato de 

sódio. Essas pastas de cimento foram avaliadas frente a soluções de cloreto de sódio 

(NaCl), ácido sulfúrico (H2SO4), bem como em água de produção, sob diferentes 

condições experimentais. Os resultados indicaram que, nas pastas de cimento ainda 

haviam compostos anidros, que não tinham sido hidratados. Assim sendo, as pastas de 

cimento continuaram sendo hidratadas durante a realização dos testes de imersão. Nas 

análises, observou-se que a pasta preparada com hidroxiapatita, quitosana e alginato de 

sódio, mostrou-se mais resistente frente aos ataques químicos, por apresentar menores 

quantidades de portlandita. 

 

Palavras-chave: Pastas de cimento; quitosana; alginato de sódio; hidroxiapatita. 
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Portland cement pastes are applied in the cementing of oil wells in sedimentary 

saliferous basins in regions called Pre-Salt. Usually, silica amounts are added to cement 

slurries to reduce portlandite formation, what increases the chemical reactivity of 

cemented regions before chemical attacks. However, little is known about the 

application of other types of materials, such as natural polymers, for example chitosan 

and sodium alginate, and hydroxyapatite, which can be extracted from fish scales. The 

influence of the addition of hydroxyapatite from fish scales, chitosan and sodium 

alginate in silica-containing cement pastes, which were prepared and hydrated with sea 

water, was evaluated in this study. After 28 days of hydration at room temperature, it 

was observed that the cement paste prepared only with silica exhibited a higher 

percentage of portlandite compared to that prepared with hydroxyapatite, chitosan and 

sodium alginate. These cement pastes were evaluated before solutions of sodium 

chloride (NaCl), sulfuric acid (H2SO4), as well as in production water under different 

experimental conditions. The results indicated that in cement pastes were still 

anhydrous compounds, which had not been hydrated. Thus, the cement pastes continued 

to be hydrated during the immersion tests. In the analysis, it was observed that the paste 

prepared with hydroxyapatite, chitosan and sodium alginate, showed to be more 

resistant in presence of the chemical attacks, due to having smaller amounts of 

portlandite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, descobriu-se que no litoral do sul e sudeste do Brasil, 

principalmente entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, existem grandes 

reservatórios de petróleo localizadas abaixo de bacias sedimentares salíferas, 

denominadas Pré-Sal [1,2]. Basicamente, os mesmos foram formados por camadas de 

rochas sedimentares, que criaram condições propícias para armazenar materiais 

orgânicos, retendo-os por milhares de anos, provocando a formação de hidrocarbonetos 

[1]. Atualmente, as atividades de exploração de petróleo são realizadas em plataformas 

marítimas continentais ao longo do litoral brasileiro em águas profundas [1,2]. Segundo 

as estimativas da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, que é a principal empresa 

exploradora de petróleo do Brasil, a produção diária das regiões do Pré-Sal, em 2010, 

era em torno de 6.518 m
3
 por dia, enquanto em 2016, foram explorados 

aproximadamente 158.987 m
3
 por dia [3]. Diante desse cenário, as empresas petrolíferas 

buscam novas tecnologias que possibilitem a exploração dos reservatórios de 

hidrocarbonetos em zonas salíferas, principalmente, em regiões marítimas de grandes 

profundidades, a exemplo de pastas de cimento que possam em aplicadas na cimentação 

dos poços de petróleo.  

Os processos de cimentação das estruturas internas dos poços de petróleo são 

realizados com cimento Portland, que tem os objetivos de fixar as estruturas internas 

metálicas e evitar a intercomunição entre as regiões produtoras de petróleo e gás natural 

com as formações rochosas adjacentes, onde geralmente são encontradas grandes 

quantidades de águas subterrâneas, que podem comprometer a qualidade dos 

hidrocarbonetos presentes nos reservatórios sedimentares [4,5]. Normalmente, as 

operações de cimentação precisam ser realizadas de formas periódicas e contínuas, pois 

as condições ambientais hostis e adversas impostas pelas zonas salíferas provocam a 

degradação das pastas de cimento [4,5]. Atualmente, novos tipos de aditivos têm sido 

associados ao cimento para aumentar a durabilidade e o desempenho das regiões 

cimentadas, para evitar o colapso das estruturas dos poços em grandes profundidades, 

que provocaria interrupções nas atividades de exploração dos hidrocarbonetos. Tais 

condições também podem prevenir possíveis vazamentos de compostos orgânicos 

presentes nos reservatórios para os ambientes aquáticos, que poderiam provocar danos 

ambientais irreparáveis para a fauna e flora marinha [4,5].  
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Na maioria dos casos, as pastas de cimento Portland são preparadas e hidratadas 

em meios aquosos que contêm pequenas quantidades de íons livres em solução [4,5,6]. 

Porém, nas indústrias petrolíferas, é muito comum utilizar água do mar em 

procedimentos rotineiros de cimentação, pois altos recursos financeiros e operacionais 

são necessários para transportar e armazenar água potável para as operações de 

cimentação de poços de petróleo [7]. Na água do mar e, sobretudo, nas bacias 

sedimentares salíferas, há diversas espécies salinas aniônicas e catiônicas, como Na
+
, 

Cl
-
, Mg

2+
, K

+
, SO4

2-
, CO3

2-
, entre outros [7]. As espécies iônicas podem provocar 

modificações na matriz do cimento, induzindo a formação de compostos químicos 

indesejáveis, que podem comprometer o desempenho e a durabilidade das pastas de 

cimento em longos períodos de tempo, a exemplo dos sais de Friedel e Kuzel [8,9,10]. 

Nas regiões subterrâneas dos poços de petróleo também existem diversos tipos 

de microrganismos que podem ser encontrados na água presente das formações 

rochosas dos reservatórios de hidrocarbonetos, denominada água de produção [7]. A 

água de produção é um subproduto da produção de petróleo e gás natural, que é 

caracterizada por apresentar vários tipos de compostos orgânicos, como ácidos 

orgânicos e fenóis, altas concentrações de espécies iônicas, pincipalmente, íons Na
+
 e 

Cl
-
, altos teores de ácidos dissolvidos, como ácido sulfídrico (H2S), bem como bactérias 

redutoras de sulfato, tais como Desulfovibrio e Desulfotomaculum [7,11]. As mesmas 

metabolizam os compostos orgânicos presentes nos hidrocarbonetos e produzem H2S, 

que, posteriormente, pode ser transformado em ácido sulfúrico (H2SO4), que em meio 

aquoso ioniza-se em espécies iônicas H
+
 e SO4

2-
 [12]. As reações químicas entre os íons 

Na
+
, Cl

-
, H

+
 e SO4

2-
 aumentam a acidez do meio de hidratação, pois ocorre a formação 

de ácido clorídrico (HCl), que contribui para acelerar a degradação das pastas de 

cimento [12,13]. 

Pastas de cimento Portland são degradadas quimicamente em ambientes 

tipicamente ácidos e altamente salinos [8,9,13]. Para minimizar os processos de 

degradação de regiões cimentadas, materiais pozolânicos sintéticos são adicionados ao 

cimento para aumentar a estabilidade e integridade das estruturas dos poços de petróleo 

[4,5,14,15]. De modo geral, as pozolanas, como a sílica, são materiais que possuem 

pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas, quando adicionada ao cimento e na 

presença de água, reage com seu principal produto de hidratação, transformando-se em 

silicatos e alumino-silicatos, que são materiais aglomerantes [14]. Os mesmos podem 
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aumentar as resistências das pastas de cimento frente aos ataques químicos, bem como 

podem diminuir as suas porosidades e permeabilidades, a fim de inibir a difusão de 

compostos químicos para dentro das estruturas que possam provocar a degradação das 

regiões cimentadas [14]. Vários polímeros sintéticos têm sido associados ao cimento 

para inibir as perdas de massa, provocadas pela degradação das pastas de cimento [5]. 

Dentre eles, destacam-se: poliéster, poliuretana e metacrilato [5]. Entretanto, as 

aplicações de polímeros naturais vêm tornando-se cada vez mais significativas em 

relação aos sintéticos, pois são provenientes de fontes naturais, renováveis e não 

representam riscos potenciais para a poluição do meio ambiente [16,17].  

Biopolímeros, como quitosana e alginato de sódio, são polímeros naturais de 

grande importância econômica e ambiental, que, possivelmente, têm potencial para 

serem associados às composições das pastas de cimento Portland para cimentação de 

poços de petróleo [4,5,16,17]. Por outro lado, sabe-se pouco sobre a aplicação de outros 

tipos de materiais naturais e renováveis, como escamas de peixes, pois são fontes 

naturais de colágeno e hidroxiapatita [18,19]. Na matriz do cimento, os grupos 

funcionais associados aos cristais de apatita, provenientes de escamas de peixes, e os 

grupamentos orgânicos que compõe as estruturas poliméricas dos biopolímeros podem 

interagir com os íons metálicos presentes na matriz do cimento, aumentando as 

interações entre os compostos hidratados, tornando as pastas de cimento mais 

compactas e densas [4,5,16,17,20]. Tais condições podem inibir a difusibilidade de 

espécies iônicas para dentro da matrizes do cimento, tornando-as mais resistentes frente 

a ataques químicos de naturezas ácida e salina [4,5,16,17].  

As explorações de petróleo em zonas salíferas ainda representam grandes 

desafios para as indústrias petrolíferas. Nesse cenário, poucos estudos avaliam a 

associação de biopolímeros e resíduos naturais às pastas de cimento Portland para 

cimentação de poços de petróleo. Ainda há a necessidade de se conhecer os melhores 

procedimentos para a extração de materiais naturais para serem incorporados ao 

cimento, bem como saber quais as proporções e metodologias mais adequadas para a 

confecção das novas pastas de cimento com novos aditivos. Particularmente, a aplicação 

de aditivos à base de compostos químicos de origens naturais poderá potencializar as 

características desejáveis de novas pastas de cimento, que se fazem necessárias frente ao 

novo cenário nacional de exploração de petróleo em zonas marítimas e profundas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Pré-Sal 

 

 No subsolo marinho do litoral do Brasil existem extensas e profundas camadas 

rochosas, onde podem ser encontrados diversos tipos de minerais e reservatórios de 

recursos naturais não renováveis, como petróleo e gás natural [2,21]. Abaixo da lâmina 

d’água, situada entre a superfície e o fundo do mar, encontram-se extensas regiões 

salinas, que ficam situadas entre camadas sedimentares, denominadas de Pós-Sal e Pré-

Sal [FIGURA 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Bacias sedimentares próximas as regiões do Pré-Sal. Adaptação de [22]. 

 

 Há milhares de anos, a Terra era formada pelo supercontinente Pangeia [23]. Ao 

longo dos séculos, os movimentos das placas tectônicas possibilitaram a formação de 
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dois outros supercontinentes, denominados de Gondwana e Laurázia [23]. A partir da 

Laurázia, originou-se a formação do América do Norte, Europa, Ásia e Ártico, enquanto 

a Gondwana originou a América do Sul, África, Ásia e Índia [1,23]. 

Os movimentos lentos e graduais das placas sul-americana e africana 

possibilitaram a formação de lagos, formados por águas oceânicas [23]. As condições 

climáticas e biológicas dos lagos, provavelmente, foram de suma importância para que 

houvesse reprodução e proliferação da diversidade de animais marinhos e algas 

marítimas. Durante os ciclos de vida dos seres vivos, houve, no fundo dos lagos, a 

deposição de matéria orgânica morta que se misturou com argila e diversos minerais 

provenientes das placas geológicas [23]. Além do mais, existiam cianobactérias, que 

metabolizavam água, luz e compostos inorgânicos, principalmente dióxido de carbono 

(CO2), e excretavam carbonatos de cálcio [23]. Os produtos resultantes das reações 

metabólicas precipitavam e formaram rochas carbonatadas microbianas, que 

comumente são denominadas de rochas sedimentares de calcário [23]. Ao longo do 

tempo, as matérias orgânicas, provenientes de animais e vegetais, foram pressionadas, 

aquecidas e armazenadas no interior das bacias sedimentares porosas, que em milhares 

de anos sofreram sucessivas decomposições, formando compostos orgânicos, 

constituídos basicamente de carbono e hidrogênio, que, posteriormente transformaram-

se em complexos hidrocarbonetos, com potencial para originar petróleo e gás natural 

[23]. Atualmente, as regiões carbonatárias são designadas de camadas de Pré-Sal 

[1,2,23].  

Concomitantemente à precipitação e sedimentação das rochas calcárias, houve a 

evaporação das águas oceânicas que haviam sido depositadas nos lagos, onde poderiam 

ser encontradas diversas espécies iônicas, como Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, SO4

2-
, CO3

2-
 e, 

principalmente, Na
+
 e Cl

- [23]. Com a evaporação, houve aumento da concentração 

iônica, até que houvesse a supersaturação dos íons salinos. As interações eletrostáticas 

entre os íons ficaram cada vez mais significativas, formando pequenos cristais, que 

cresciam em função da concentração iônica do meio reacional [23]. À medida que 

ocorria evaporação de mais água, mais íons ficaram disponíveis para formar novos 

precipitados. Gradativamente, formava-se maior número de precipitados, que foram 

responsáveis pela constituição de extensas camadas salinas. Atualmente, nas zonas 

salíferas são encontrados diversos tipos de minerais salinos [1,23]. Dentre eles, pode-se 

mencionar: gipsita hidratada (CaSO4.H2O), silvita (KCl), carnalita (KCl.MgCl2.6H2O) 
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e, principalmente, halita (NaCl) [23]. Também pode ter ocorrido a precipitação de 

cristais de polihalita [K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O], carbonato de magnésio (MgCO3) e 

carbonatos de cálcio (CaCO3) [1,23].  

As camadas do Pós-Sal foram sendo formadas pela deposição de diversos tipos 

de sedimentos, como areia, pedras ou até mesmo restos de vegetação provenientes das 

encostas continentais, que foram depositando-se ao longo dos anos no fundo dos 

oceanos, devido à ocorrência de diversos eventos naturais, a exemplo de chuvas, 

tempestades, maremotos, desmoronamentos submarinos, entre outros [23]. Na região do 

Pós-Sal também podem ser encontrados reservatórios de hidrocarbonetos, mas eles 

possuem diferença em comparação àqueles presentes nas camadas do Pré-Sal, 

principalmente devido a sua origem e tempo de decomposição da matéria orgânica 

presente no reservatório [2,23]. Cabe considerar, também, a extensão e profundidade 

das camadas de sal, que isolaram os reservatórios de hidrocarbonetos localizados na 

região de Pré-Sal, dificultando a penetração de microrganismos marinhos que poderiam 

provocar a degradação dos compostos orgânicos. 

 

2.2. Reservatórios e exploração de petróleo 

  

Petróleo é uma fonte de energia não renovável, de origem fóssil, cuja 

composição química é formada, principalmente, pela mistura de hidrocarbonetos e 

outros compostos orgânicos, contendo oxigênio, nitrogênio e enxofre, comumente 

encontrados na forma sólida, líquida e gasosa [7].  

A descoberta do petróleo, em meados do século XIX, foi fundamental para 

desenvolver vários segmentos industriais de vários países do mundo, sobretudo 

petroquímicos e petrolíferos [7]. No Brasil, as pesquisas e explorações de petróleo 

foram impulsionadas na metade do século XX, com a criação da Petrobras, mas, ainda 

assim, era necessário importar petróleo de outros países, como Estados Unidos e 

Venezuela, para suprir a demanda de consumo do mercado interno do Brasil [2,7]. Em 

2005, segundo a Agência de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a 

produção total de petróleo no Brasil foi, aproximadamente, de 95 milhões de m
3
, sendo 

que no ano seguinte a autossuficiência do país foi atingida, com a produção em torno de 

105 milhões de m
3
 [2,7].  

Em geral, as atividades de exploração de hidrocarbonetos são realizadas em 

bacias localizadas em poços em terra firme (onshore) e em reservatórios que estão na 
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plataforma marítima continental, que são faixas de terra submersas que se estendem ao 

longo do litoral dos continentes (offshore) [1]. No caso do Brasil, a maior parte de 

produção e exploração de petróleo está localizada em regiões offshore, principalmente 

entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, na Bacia de Santos, há 

pouco tempo, a Petrobras fez a maior descoberta de petróleo do Brasil, em regiões 

petrolíferas situadas em águas profundas, denominadas de Pré-Sal [1].  Segundo a 

Petrobras, a produção de petróleo somente nas regiões do Pré-Sal, em 2010, foi em 

torno de 6.518 m
3
 por dia, enquanto, em meados de 2016, foram explorados 

aproximadamente 158.987 m
3
 por dia [3]. 

As explorações dos reservatórios de hidrocarbonetos nas zonas sedimentares do 

Pré-Sal, representam inúmeros e grandes desafios para cientistas e engenheiros de 

diversos segmentos das indústrias petrolíferas. As camadas de sal estão em grandes 

profundidades, que podem chegar a mais de seis mil metros de profundidade em relação 

à superfície do mar, onde ficam submetidas a elevadas variações de pressão e 

temperatura [7]. Essas condições fazem com que ocorram alterações no comportamento 

mecânico das camadas de sal em relação às outras formações geológicas, presentes nas 

camadas do Pós-Sal [7]. 

De modo geral, as rochas salinas possuem comportamentos de fluência, ou seja, 

elas podem sofrer deformações permanentes em função da aplicação de tensões 

mecânicas ao longo do tempo, que são provocadas, principalmente, pelas altas pressões 

[21]. As taxas de deformação das camadas de sal dependem de vários fatores, como 

pressão, temperatura, composição mineralógica e presença de água nas estruturas 

rochosas [21]. 

Apesar das camadas de sal terem comportamento dinâmico, elas podem ser 

facilmente fraturadas durante os processos de perfuração e exploração dos poços de 

petróleo [21]. Nesse sentido, os operários das indústrias petrolíferas precisam ser 

cuidadosos e eficientes para perfurar, retirar as brocas, recuperar as colunas de 

perfurações e revestir as paredes internas dos poços, sem provocar desmoronamento das 

camadas rochosas adjacentes, que possa comprometer as explorações dos reservatórios 

de petróleo e gás [21]. 

Águas residuais, comumente denominadas de água de produção ou água 

produzida, são constituídas e armazenadas nas formações subterrâneas dos reservatórios 

sedimentares durante as atividades de produção e exploração de petróleo [7]. A água de 
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produção pode ser formada por compostos orgânicos e inorgânicos, dissolvidos ou 

suspensos, gases e microrganismos [7].  

De modo geral, a água de produção é formada na exploração de bacias 

petrolíferas onshore e offshore [24]. No entanto, a sua maior produção ocorre em 

reservatórios ao longo ou nas faixas de terra de plataformas continentais (offshore) [24]. 

Em 2003, estima-se que 800 milhões de m
3
 de água de produção, provenientes de 

instalações offshore, foram descartadas em todo mundo [2,7]. Segundo a ANP, em 

2005, a produção média brasileira em poços de exploração offshore foi de 83 milhões de 

m
3
 de petróleo, os quais acarretaram na produção e descarte de 73 milhões de m

3
 de 

água de produção nos oceanos, que representou menos de 3% da produção mundial [7].  

A água de produção é resultante da mistura da água de formação e água de 

injeção [25]. A água de formação é formada naturalmente nos reservatórios de 

hidrocarbonetos, e acumulam-se nos poros e fissuras das bacias sedimentares ao longo 

dos anos, situadas entre formações rochosas impermeáveis, que são adjacentes aos 

poços de petróleo [25]. A sua constituição também pode estar relacionada ao fato dos 

depósitos geológicos de matéria orgânica terem sido formados próximos ou em torno 

dos aquíferos subterrâneos, formações geológicas porosas que armazenam água 

subterrânea [25]. Por outro lado, a água de injeção é utilizada para recuperar a 

produtividade de poços de petróleo maduros, com baixas produtividades [7,25]. Tal 

método de recuperação consiste em injetar água pressurizada, da superfície para dentro 

dos poços, através da coluna de perfuração, de modo que possa favorecer a mobilidade 

dos compostos orgânicos dentro das estruturas rochosas dos reservatórios e, assim, 

facilitar a exploração dos hidrocarbonetos [7,25].  

A água de injeção é preparada com água do mar ou água doce e diversos 

produtos químicos, como inibidores de corrosão, inibidores de incrustação, floculantes, 

desumidificantes, biocidas, entre outros, que possuem funções específicas relacionadas 

à recuperação e bombeamento dos hidrocarbonetos dos reservatórios para a superfície, 

bem como para proteger as estruturas metálicas dos poços de processos corrosivos [7]. 

Convém ressaltar que os mesmos também podem facilitar a separação dos gases e 

hidrocarbonetos presentes nos reservatórios [7].  

De modo geral, sabe-se que durante a idade geológica dos depósitos 

sedimentares, a quantidade de água produzida pode variar de sete a oito vezes em 

relação à produção de hidrocarbonetos [7]. Geralmente, com o aumento do tempo de 
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exploração dos reservatórios sedimentares, a quantidade de água produzida aumenta 

significativamente, diferente do volume de hidrocarbonetos, que diminui ao longo do 

tempo. Por isso, faz-se necessária a injeção de água no interior do reservatório para a 

máxima extração possível de petróleo e gás natural [7,24].  

As características físico-químicas e microbiológicas da água de produção 

dependem das particularidades de cada poço de petróleo, principalmente em relação à 

idade geológica e profundidade dos depósitos de hidrocarbonetos, pois, quanto mais 

antigos e profundos forem os reservatórios, maiores serão as concentrações e 

diversidades dos compostos químicos e microbiológicos presentes na água de produção 

[7]. Outra característica que pode ser considerada é a sua localização, uma vez que os 

reservatórios que foram formados próximos às regiões do Pré-Sal (offshore), formam 

água de produção com diversos tipos minerais provenientes das camadas de sal, 

diferentemente daqueles que situados sob extensas camadas de terra (onshore) [7].  

Na composição química da água de produção, podem ser encontrados diversos 

íons metálicos e não metálicos dissolvidos, a exemplo dos íons K
+
, Mg

2+
, Zn

2+
, Ca

2+
, 

Sr
2+

, Ba
2+

, Fe
2+

, SO4
2-

, HCO3
-
 e, sobretudo, Na

+
 e Cl

- 
[7,11]. Normalmente, a água de 

produção proveniente de bacias sedimentares offshore e a água do mar exibem altas 

concentrações de íons Na
+
 e Cl

-
 em relação às bacias onshore [7,11]. Além disso, 

podem ser encontrados traços de vários metais pesados, a exemplo de cádmio, cromo, 

cobre, chumbo, mercúrio, níquel, zinco, entre outros [7,11,26]. 

Com relação aos compostos orgânicos, na água produzida, pode-se encontrar 

diversos tipos de hidrocarbonetos, que são classificados como saturados [metano (CH4), 

etano (C2H6) e propano (C3H8)], insaturados [eteno (C2H4), propeno (C3H6) e etino 

(C2H2)] e aromáticos [benzeno (C6H6), tolueno (C7H8), xileno (C8H10), etilbenzeno 

(C8H10) e naftaleno (C10H8)] [7]. Ademais, podem ser encontrados compostos 

oxigenados, como ácido etanoico (CH3COOH), ácido metanoico (CH2O2), fenol 

(C6H6O), entre outros [7]. Em geral, a maior parte do óleo encontrado na água de 

produção está sob a forma dispersa, como gotas de óleo, pois são hidrocarbonetos 

insolúveis em água. No entanto, alguns que exibem pouca solubilidade são encontrados 

na forma dissolvida, a exemplo de fenol, benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno [7,24]. 

Convém ressaltar que a solubilidade dos hidrocarbonetos em água varia, principalmente 

em função de seu tamanho (massa molecular). Geralmente, quanto maior for sua massa 

molecular, menor será a sua solubilidade [7]. 



Capítulo II - Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura 
  

Tese de doutorado – Ivory Marcos Gomes dos Santos                                                   Página 10 
 
 

Nos reservatórios sedimentares também são encontrados diversos gêneros de 

bactérias que podem metabolizar diferentes tipos compostos orgânicos e inorgânicos, 

onde podem ser produzidas substâncias ácidas, que afetam diretamente os sistemas de 

produção, exploração e armazenamento dos hidrocarbonetos [7,11]. Dentre os principais 

gêneros que são comumente encontrados na água de produção e na mistura dos 

hidrocarbonetos, pode-se mencionar: Acinetobacter, Acidithiobacillus, Crenothrix, 

Gallionella, Geobacillus, Sulfurovum, Thiobacillus, entre outras [11,27]. 

De modo geral, as bactérias podem metabolizar diferentes fontes de carbono, 

desde simples moléculas orgânicas a hidrocarbonetos de cadeias mais longas, através de 

suas atividades metabólicas aeróbicas e anaeróbicas, que são realizadas na presença e 

ausência de oxigênio, respectivamente [12]. No entanto, sabe-se que os compostos 

orgânicos são degradados, principalmente por bactérias anaeróbicas redutoras de 

sulfatos, que pertencem aos gêneros Desulfobacter, Desulfobulbus, Desulfonema, 

Desulfovibrio, Desulfobaculum, Desulfosporosinus e Thermoanaerobacter [12,27]. As 

bactérias redutoras de sulfato são frequentemente encontradas em reservatórios de 

hidrocarbonetos, porque podem sobreviver às condições adversas de variações de 

salinidade e temperatura [7]. Geralmente, as taxas de degradação dos compostos 

orgânicos e redução dos sulfatos são mais elevadas em reservatórios que exibem baixas 

temperaturas. Entretanto, com seu aumento, os processos de degradação são inibidos, 

podendo ocorrer até mesmo a morte dos microrganismos, a depender a temperatura do 

meio reacional [7]. Normalmente, as bactérias anaeróbicas possuem temperatura ideal 

de crescimento em torno de 30 °C, mas são encontradas em abundância em 

reservatórios de hidrocarbonetos que exibem temperatura inferior a 100 °C. Não há 

consenso na literatura em relação ao teor de salinidade do meio, mas sabe-se que seu 

aumento inibe a degradação dos compostos orgânicos pelas bactérias [27,28].  

Em reservatórios de petróleo offshore, a água do mar é comumente utilizada para 

preparação da água de injeção, por causa da sua disponibilidade [7,25]. Nesse sentido, a 

água doce é pouco utilizada, pois são necessários altos recursos para realizar seu 

transporte e armazenamento para os locais onde são realizadas as atividades de 

exploração de petróleo, que muitas vezes ficam distantes do continente [7,25]. No 

entanto, a aplicação da água do mar, ao invés da água doce, pode influenciar na 

qualidade do petróleo extraído dos reservatórios, pois na água do mar podem ser 

encontradas altas concentrações de sulfatos, que estimulam as atividades metabólicas 
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das bactérias redutoras de sulfatos presentes nos reservatórios [7,11]. Além disto, na 

própria água do mar também podem ser encontradas bactérias que reduzem sulfatos a 

sulfetos, as quais degradam hidrocarbonetos, formando subprodutos orgânicos que 

acabam comprometendo na qualidade do petróleo e gás natural [7]. Convém ressaltar 

que a injeção de água nos reservatórios também provoca, simultaneamente, a redução 

dos níveis de salinidade e temperatura da água de formação [7]. De modo geral, a 

combinação de tais fatores contribui para aumentar a quantidade e diversidade de 

bactérias e, consequentemente, favorece produção de substâncias ácidas e induzem à 

degradação dos hidrocarbonetos presentes nas bacias sedimentares [7]. 

Sabe-se que as bactérias redutoras de sulfato são microrganismos heterotróficos 

que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, energia e hidrogênio, para 

reduzir sulfatos a sulfetos [12]. Dentre as principais classes de compostos orgânicos, 

que são essenciais para as suas atividades metabólicas, convém mencionar: ácidos 

graxos, álcoois, acetatos, lactatos, entre outros [7,11].  

Nas etapas da respiração anaeróbica dos microrganismos, os grupamentos 

sulfatos (SO4
2-

) são assimilados por enzimas que catalisam as reações de redução, 

formando inicialmente sulfitos (SO3
2-

), que se transformam em sulfetos (S
2-

), por 

intermédio da enzima sulfato redutase, onde reagem com hidrogênio presente no meio, 

formando ácido sulfídrico (H2S) [12]. Dessa forma, os sulfatos são utilizados como 

receptores finais de elétrons para geração de energia durante a respiração, havendo, no 

término dos processos metabólicos, formação de ácido sulfídrico [27]. Convém ressaltar 

que, durante as reduções, ocorre a formação de outros produtos intermediários 

metálicos, a exemplo de ditionato (S2O4
2-

), tiossulfato (S2O3
2-

), metabissulfito (S2O5
2-

) e 

tritionato (S3O6
2-

) [12].  

As indústrias petrolíferas enfrentam sérios problemas associados a acidificação 

dos reservatórios sedimentares, por causa da produção de sulfetos pelas atividades 

microbianas das bactérias durante a produção e exploração de hidrocarbonetos 

[7,12,25]. A produção do ácido sulfídrico implica a degradação dos compostos 

orgânicos e, consequentemente, a redução da qualidade dos hidrocarbonetos que são 

constantemente produzidos e explorados [7]. Ademais, pode ocorrer diminuição na 

produtividade dos poços de exploração, pois as suas estruturas metálicas e cimentadas 

podem ter suas integridades estruturais comprometidas pela ação corrosiva do ácido 

sulfídrico [7]. 
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A água produzida nos reservatórios também representa sérios problemas para as 

indústrias petrolíferas, principalmente devido a questões ambientais, pois, diariamente, 

são produzidos milhares de m
3
 de água contendo diversos tipos compostos químicos e 

microbiológicos [25,29].  

Geralmente, a água de produção é submetida a sucessivos processos de 

tratamentos complexos e onerosos, para remoção de impurezas sólidas, líquidas ou 

gasosas [25]. Depois de tratada, a água pode ser reinjetada em poços de petróleo para 

recuperação de reservatórios maduros, consumida por animais ou simplesmente 

descartada em rios, marés e oceanos [25]. Seja na injeção, reuso ou descarte, a água de 

produção deve ser tratada com a finalidade de atender regulamentações ambientais, 

operacionais ou de reutilização [25]. Os processos de tratamento da água de produção 

dependem dos compostos que se deseja remover e da finalidade da água tratada ao final 

do processo [25,29]. Normalmente, os processos de separação de membranas são mais 

utilizados, pois permitem remover gotículas de óleo e partículas em suspensão presentes 

na água produzida, com baixos custos operacionais [25,29]. 

 

2.3. Cimentos 

 

Os cimentos pertencem à classe de materiais que possuem propriedade 

aglomerantes e hidráulicas, pois tem a capacidade de interagir com outros materiais em 

meios aquosos, tornando-se sólido ao longo do tempo [30,32]. As excelentes qualidades 

do cimento proporcionaram ao homem promover mudanças significativas em diversos 

tipos de obras de engenharia, sobretudo, em processos de cimentação de poços de 

petróleo [30,32]. Apesar do uso generalizado em diversos segmentos industriais, 

cientistas e engenheiros buscam melhorar, desenvolver e aprimorar diversos tipos de 

cimentos para atender as condições ambientais hostis e adversas dos poços de petróleo 

[21].   

 Os cimentos Portland aplicados na cimentação de poços de petróleo são 

classificados pelas normas técnicas da American Petroleum Institute (API) em oito 

classes, de A até H, de acordo com os processos de fabricação e a composição química, 

onde as suas propriedades e características cimentícias, como hidratação e resistência a 

ataques químicos, variam em função das características da região cimentada, como 

profundidade, pressão e temperatura [21]. No Brasil, as estruturas internas e externas 

dos poços de petróleo são cimentadas com cimento Portland-Tipo A, pois o mesmo 
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pode ser aplicado em altas profundidades, com elevadas variações de pressão e 

temperatura [21]. 

 

2.3.1. Fabricação e composição química dos cimentos 

 

Os cimentos Portland podem ser produzidos por dois processos: via seca e via 

úmida [30-33]. No processo de fabricação por via úmida, as matérias-primas são moídas 

e homogeneizadas em meio aquoso, enquanto por via seca, os materiais são previamente 

selecionados, triturados, misturados e processados em forma completamente seca [30-

33]. Atualmente, os procedimentos por via seca são amplamente utilizados e difundidos 

pelo mundo, inclusive no Brasil, pois necessitam de menores quantidades de energia em 

comparação aos processos que envolvem vias úmidas para produção de cimento [30-

33].  

As principais matérias-primas utilizadas na fabricação dos cimentos Portland são 

calcários, que são carbonatos de cálcio e argilas, comumente compostas por silicatos de 

alumínio e ferro [32]. Inicialmente, calcário e argila são extraídos de jazidas de minério 

e transportados para as fábricas de cimento [33]. As porções dos materiais extraídos são 

previamente selecionadas e transportadas para dentro de moinhos de bolas, onde são 

triturados, até que fiquem na forma de partículas, que podem exibir diferentes 

dimensões [33]. Nesse sentido, convém ressaltar que, os moinhos são constituídos de 

diversos reservatórios rotativos que possuem bolas de aço de diferentes diâmetros. Em 

prosseguimento, as partículas resultantes da moagem são separadas em câmaras por 

peneiras granulométricas [31-33].  

Posteriormente, os materiais peneirados são transportados para reservatórios 

metálicos, denominados silos, onde são separados e classificados de acordo com a 

granulometria [33]. Em seguida, os mesmos são colocados em forno rotativo para serem 

submetidos em tratamentos térmicos sucessivos até 1.450 °C, que fornecem energia 

suficiente para formação de materiais necessários para a formação do cimento, 

denominados de clínquer [31,32]. Ao final dos processos de aquecimento, os mesmos 

são resfriados gradativamente e misturados com substâncias químicas complementares, 

como sulfato de cálcio (CaSO4), que são comumente utilizados para retardar o 

endurecimento do cimento, quando ao mesmo é misturado água [30,31]. Em seguida, os 

materiais formados estão prontos para serem devidamente empacotados e 

comercializados  [30-32]. 
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Na composição química do cimento podem ser encontrados diversos compostos 

químicos, principalmente óxidos de cálcio (CaO), óxido de silício (SiO2), óxido de 

alumínio (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3) [31]. Além disso, podem ser encontrados, em 

menores proporções, óxidos de magnésio (MgO), potássio (K2O), sódio (Na2O), titânio 

(TiO2), entre outros [32]. 

No processo de aquecimento da mistura, que dará origem ao cimento, ocorre à 

transferência de energia para os átomos, que possibilita que ocorram reações químicas 

entre os óxidos, formando compostos anidros em diferentes temperaturas reacionais 

[30,32]. 

As reações entre CaO e SiO2 formam silicato dicálcico (C2S ou belita: Ca2SiO4) 

e silicato tricálcico (C3S ou alita: Ca3SiO5) em 550 e 1.450 °C, respectivamente [4,30-

32]. Em 1.300°C, CaO e Al2O3 reagem entre si, formando aluminato tricálcico (C3A: 

Ca3Al2O6). Concomitantemente, CaO, Al2O3 e Fe2O3 produzem ferroaluminato 

tetracálcico [C4AF, brownmilerita ou ferrita: Ca4(Al/Fe)2O10] a 1.300 °C [31,32].  

 

2.3.2. Hidratação do cimento 

 

As reações químicas entre cimento e água são exotérmicas e formam diversos 

tipos de compostos hidratados [30,32]. Paralelemente aos processos de hidratação, 

ocorrem modificações físico-químicas e microestruturais que dependem, basicamente, 

da composição química e do tamanho das partículas do cimento ou de outros fatores 

relacionados a sua hidratação, como quantidade de água, tempo e temperatura de 

hidratação [30,34]. 

Além disso, as reações de hidratação do cimento dependem, também, da 

reatividade química dos compostos anidros com as moléculas de água e a taxa de 

nucleação e crescimento dos precipitados hidratados. De modo geral, sabe-se que a 

reatividade de hidratação segue a seguinte ordem: C3A > C3S > C4AF > C2S [30].   

Quando cimento e água são misturados, iniciam-se diversos processos de 

hidratação, simultâneos e consecutivos, entre os compostos anidros, característicos do 

cimento, para formar vários compostos hidratados [30-32]. Em meio aquoso, as reações 

químicas entre C3S e C2S formam portlandita [Ca(OH)2] e silicato de cálcio hidratado 

[CSH: Ca2SiO3(OH)2], enquanto aquelas com C3A, C4AF e CSH produzem 

sulfoaluminatos de cálcio hidratados, como etringita [Ca6Al2(SO4)3(OH)12(26H2O)] e 

monosulfato de cálcio hidratado [Ca4Al2(SO4)(OH)126H2O] [31,30]. 
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A hidratação do cimento resulta dos processos que podem ser representados em 

estágios, os quais variam em função do fluxo de calor, e da energia, que é liberada em 

função do tempo de hidratação [FIGURA 2]. Na figura abaixo, podem-se observar cinco 

estágios de hidratação: estágio inicial (I), período de indução (II), período de aceleração 

(III), período de desaceleração (IV) e estágio final (V). 

 

FIGURA 2. Perfil do fluxo de calor das reações de hidratação do cimento Portland 

obtida por calorimetria isotérmica. Adaptado de CASTRO et al. [35]. 

 

O primeiro estágio, ou período de pré-indução, que ocorre em minutos, é 

caracterizado pela rápida liberação de calor, devido à hidratação inicial dos compostos 

químicos presentes no cimento, que são formados por íons sulfatos (SO4
2-

), como 

sulfato de cálcio (CaSO4), sulfato de sódio (Na2SO4) e sulfato de potássio (K2SO4), 

onde ocorre a liberação de íons K
+
, Na

+
, Ca

2+
, SO4

2- 
[32]. Concomitantemente, ocorre a 

hidratação dos compostos anidros C3A, C3S, C2S e C4AF, liberando no meio, 

principalmente, as espécies iônicas Ca
2+

 e SO4
2-

 [4,5]. 

No segundo estágio, ocorre a formação lenta e gradual do gel de etringita e CSH, 

que reveste as partículas de cimento, tornando-as pouco permeáveis a hidratação. 

Quando as camadas do gel são rompidas, a difusão iônica no meio reacional aumenta, 
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de forma progressiva, até atingir a sua saturação. Nesse instante, as interações entre as 

espécies iônicas aumentam, fazendo que elas fiquem mais próximas uma das outras, 

formando os primeiros núcleos cristalinos [4,5,30,32]. 

No terceiro estágio, ocorre a formação e precipitação de cristais de portlandita e 

silicato de cálcio hidratado, correspondendo ao máximo de liberação de calor durante as 

reações de hidratação do cimento [30,32]. Tal comportamento, ocorre devido a rápida 

supersaturação iônica na fase aquosa, que consequentemente é seguido pela redução da 

quantidade de íons de Ca
2+

 presentes no meio reacional [30,32]. 

No quarto estágio, há diminuição do fluxo de calor reacional, devido à redução 

da concentração iônica, que é acompanhada pelo aumento da formação de precipitados 

hidratados, que dificultam a dissociação dos compostos anidros remanescentes 

presentes no cimento [31]. Dessa forma, a hidratação continua, mas de forma lenta, 

onde ocorre a formação de mais precipitados de portlandita e silicato de cálcio hidratado 

[32].  Nessa etapa, os processos de hidratação podem ocorrer diretamente na superfície 

dos compostos anidros e hidratados, que são denominadas reações topográficas [4][5].  

No período final ou período de reação lenta, ainda ocorrem as reações de 

hidratação do composto C2S, bem como a formação de precipitados de etringita, que 

também podem ser convertidos em monosultafo de cálcio, que pode ocorrer através da 

reação entre C3A, C4AF e etringita [31,32]. Convém ressaltar que a transformação de 

etringita em monosultafo de cálcio hidratado ocorre devido à indisponibilidade de 

cristais de sulfato de cálcio no meio reacional, que são consumidos durantes as reações 

iniciais de hidratação cimento [31,32]. 

Ao longo do tempo, as reações de hidratação continuam e as partículas que ainda 

não tiveram contato com as moléculas de água são hidratadas lentamente. 

Concomitantemente, as dimensões dos precipitados aumentam, diminuindo os espaços 

vazios, que ainda não foram preenchidos pela água ou pelos produtos de hidratação 

cimento [30-32].  

 

2.4. Cimentação de poços de petróleo 

 

Os processos de cimentação dos poços de petróleo são fundamentais para 

garantir produtividade e longevidade dos reservatórios de hidrocarbonetos [4,5]. 

Basicamente, a cimentação consiste em preencher os espaços vazios entre as estruturas 

metálicas e as formações geológicas adjacentes ao poço com pasta de cimento, que são 
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bombeadas da superfície até as regiões que precisam ser cimentadas pela própria 

tubulação metálica de revestimento [FIGURA 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Representação do revestimento de poços de petróleo. Adaptação de [36]. 

 

As regiões são cimentadas para fixar as tubulações de revestimento interno, bem 

como evitar possíveis desmoronamentos das estruturas geológicas e impedir a formação 

de intercomunicações entre as regiões produtoras de água, petróleo e gás natural [21]. 

Ademais, os processos de cimentação são realizados para proteger as tubulações 

metálicas de danos provocados por meios corrosivos de naturezas ácidas ou salinas, 

como águas ou gases, bem como para aumentar a resistência mecânica dos 

revestimentos internos dos poços frente as condições ambientais dos reservatórios de 

hidrocarbonetos [21]. 

 

2.4.1. Cimentação primária 

 

Cimentação primária é a primeira cimentação que é realizada assim que a coluna 

de revestimento metálica é colocada dentro da perfuração dos poços de petróleo [21]. 

Basicamente, seu objetivo consiste em bombear pastas de cimento nas regiões anulares 

entre as tubulações de revestimentos e as rochas sedimentares adjacentes aos poços 

[21].  

Camadas 

rochosas 

Tubulação metálica 

Pasta de cimento 
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Nas operações de cimentação primárias, diversos revestimentos dos poços 

precisam ser devidamente cimentados [FIGURA 4]. Dentre eles, pode-se mencionar: 

revestimento condutor e revestimento de superfície, que possuem a função de sustentar 

os sedimentos e os equipamentos que estão na superfície dos poços; revestimento 

intermediário, cujas finalidades são isolar e proteger as estruturas dos poços contra as 

variações de pressões e os fluídos corrosivos das formações rochosas próximas aos 

poços; e os revestimentos de produção que tem a função de isolar os reservatórios de 

hidrocarbonetos de regiões produtoras de águas subterrâneas e gases corrosivos [21].  

De modo geral, falhas na cimentação primária, em qualquer tipo de 

revestimento, podem comprometer as perfurações e explorações dos poços de petróleo, 

podendo provocar desprendimentos de recursos energéticos e financeiros [5,21]. 

Adicionalmente, podem haver sérias consequências ambientais, pois as estruturas dos 

reservatórios de petróleo e gás natural podem ser comprometidas, provocando a 

contaminação de lagoas, rios, mares e oceanos, causando danos irreparáveis ao meio 

ambiente [5,21]. 

 

 

FIGURA 4. Tipos de revestimentos de um poço de petróleo. Adaptação de [37]. 

 

A cimentação primária é uma das etapas principais e críticas na perfuração de 

poços de petróleo [21]. Nesse sentido, cientistas e engenheiros das indústrias 

Revestimento condutor 

Revestimento de superfície 

Revestimento intermediário 

Revestimento de produção 
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petrolíferas devem realizar ensaios laboratoriais para verificar se as pastas de cimento 

aplicadas na cimentação atendem as especificações dos poços de petróleo, como 

variações de pressão, temperatura, salinidade, com a finalidade de evitar interrupções 

nos procedimentos de exploração de hidrocarbonetos [21]. 

 

2.4.2. Cimentação secundária 

 

 Apesar dos avanços tecnológicos envolvidos na cimentação dos poços de 

petróleo, as regiões cimentadas podem apresentar rachaduras e fraturas estruturais, que 

são formadas durante a cimentação dos revestimentos, ou ao longo do tempo, devido a 

sua degradação frente as condições ambientais dos poços [FIGURA 5]. Essas condições 

podem provocar perda de estabilidade mecânica, bem como do isolamento zonal da 

região cimentada [21]. Nesses casos, realizam-se as operações de cimentação secundária 

para corrigir ou reparar a cimentação primária [21]. 

 

 
 

FIGURA 5. Esquema de revestimento de poço de petróleo com falhas na cimentação 

Adaptação de THOMAS, J. E. [21]. 

 

As principais operações de cimentação secundária são denominadas de tampões 

de cimento, recimentação e compressão de cimento [21].  Nas operações que envolvem 

Região cimentada 

Tubulação de revestimento 

Falhas de cimentação 
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tampões de cimento, pequenas porções de pastas de cimento são bombeadas para 

tamponar, ou seja, vedar regiões específicas que tiverem perda de circulação de 

hidrocarbonetos, as estruturas internas também podem ser tamponadas quando há 

abandono total ou parcial dos poços [21]. Por outro lado, a recimentação pode ocorrer 

quando as pastas de cimento, bombeadas durante a cimentação primária, não foram 

suficientes para cimentar as estruturas internas dentro dos poços [21]. Nesse caso, as 

cimentações secundárias são realizadas pelo bombeamento das pastas de cimento, sob 

pressão, através das colunas de revestimento [21]. Finalmente, os procedimentos que 

envolvem compressão de cimento, consistem em injetar as pastas de cimento sob alta 

pressão para reparar localmente as cimentações ou interromper possíveis vazamentos de 

hidrocarbonetos, ao longo dos poços de petróleo [21].  

 

2.5. Degradação das pastas de cimento 

 

As regiões cimentadas precisam de manutenções periódicas e constantes, porque 

espécies iônicas presentes nas camadas de sal degradam os principais produtos da 

hidratação do cimento, provocando falhas na cimentação, que podem influenciar 

diretamente a estabilidade estrutural das estruturas, durabilidade, bem como o 

rendimento produtivo dos poços de petróleo [5,8,9,38]. 

ZIVICA et al. [13] relataram que os processos de degradação do cimento 

dependem das propriedades e características das regiões cimentadas. Dentre elas, pode-

se mencionar fatores relacionados a sua superfície, como tamanho de partícula, 

diâmetro e volume dos poros e área superficial; e aqueles relacionados a físico-química, 

a exemplo de composição química, reatividade, solubilidade e cristalinidade dos 

compostos químicos anidros e hidratados característicos do cimento [13]. Há, também, 

fatores inerentes ao meio racional que interagem com a superfície e, portanto, devem ser 

considerados, tais como: temperatura, tempo de contato, tipo e concentração das 

espécies iônicas salinas [6,13,14]. 

Quando as pastas de cimento são aplicadas nas regiões internas dos poços de 

petróleo, diversas espécies iônicas interagem e reagem com os compostos químicos 

presentes nas estruturas cimentadas [14,39,40]. Nesse processo, ocorre a degradação dos 

compostos anidros e hidratados característicos do cimento, que aumenta a porosidade e 

permeabilidade, e, consequentemente, induz a difusão de ânions e cátions para dentro e 

fora das regiões cimentadas [13]. Por conseguinte, as regiões degradadas ficam mais 
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porosas e permeáveis à difusibilidade de mais espécies iônicas para dentro das camadas 

seguintes, que acabam acelerando cada vez mais a degradação da matriz do cimento 

[13]. A taxa de crescimento das camadas degradadas depende, principalmente, de dois 

fatores: taxa de difusão e reatividade das espécies iônicas com as regiões cimentadas 

que não foram danificadas pelos ataques químicos de natureza ácida ou salina [13,41]. 

 De modo geral, os compostos químicos formados durante as reações de 

hidratação do cimento são degradados em ataques químicos de diferentes naturezas, que 

geralmente são ácidas ou salinas [8,13]. Segundo os relatos de TRUSHINA et al. [42], 

prioritariamente, ocorre a degradação química da portlandita, que se transforma 

preferencialmente em carbonatos de cálcio (CaCO3), os quais exibem três tipos de 

polimorfos cristalinos: calcita, aragonita e vaterita. Os polimorfos apresentam 

composições químicas semelhantes, mas diferem-se principalmente em relação as suas 

estruturas cristalinas. Nesse sentido, a calcita, aragonita e vaterita são caracterizadas por 

estruturas do tipo romboédrica, ortorrômbica e hexagonal, respectivamente [43,44].  

Segundo os relatos de LOPEZ-ARCE e ZORNOZA-INDART [45], a calcita é 

amplamente encontrada na natureza, por ser termodinamicamente estável em 

temperatura ambiente, diferentemente da aragonita e vaterita, que são mais instáveis, 

onde podem transformar-se facilmente em calcita.  De modo geral, os carbonatos de 

cálcio são formados quando as pastas de cimento são expostas a ambientes reacionais 

que contenham gás carbônico (CO2) [5,40,45,46]. Quando as moléculas de CO2 

interagem com as moléculas de água, forma-se ácido carbônico (H2CO3), que sofre 

ionização, liberando íons CO3
2-

 no meio reacional. Quando os mesmos entram em 

contato com as regiões cimentadas, interagem com a matriz do cimento, principalmente 

com os íons Ca
2+

, formando carbonatos de cálcio, por exemplo [40,46].  

JO et al. [6] e GUTBERLET et al. [48] relataram que além da calcita, também 

pode ocorrer a formação de outros subprodutos hidratados, dependendo da substância 

ácida ou salina presente no meio reacional. Por exemplo: a reação química entre 

portlandita e cloreto de sódio (NaCl) ocasiona a formação de cloreto de cálcio (CaCl2) e 

hidróxido de sódio (NaOH) [6]. Por outro lado, a reação química entre portlandita e 

ácido sulfúrico (H2SO4) produz sulfato de cálcio (CaSO4) [48]. De modo geral, com a 

degradação da portlandita, as dimensões dos poros ficam maiores e, consequentemente, 

mais permeáveis e susceptível a difusão de espécies iônicas presentes nos meios 

aquosos para dentro das regiões cimentadas dos poços de petróleo [6,13]. 
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 Outros compostos químicos com naturezas salinas também podem ser 

precipitados nas pastas de cimento, com composições químicas mais diversificadas, 

pois são formados a partir da degradação de outros produtos da hidratação do cimento 

[8,9]. Dentre eles, pode-se mencionar: sal de Friedel [Ca2Al(OH)6Cl(H2O)2], que é 

formado a partir das reações químicas entre portlandita, aluminato tricálcico e cloreto de 

sódio; e sal de Kuzel [Ca4Al2(OH)12(SO4)(H2O)6], que também forma-se na presença de 

aluminato tricálcico, juntamente com portlandita e compostos químicos que contenham 

íons SO4
2-

, como sulfato de cálcio [9,10]. Convém ressaltar que em meios aquosos que 

contenham íons SO4
2-

, também pode ocorrer a formação de outro tipo de composto 

salino, denominado de taumasita [Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)·12H2O], cuja sua formação 

ocorre na presença de calcita, sulfato de cálcio e silicato de cálcio hidratado [49].   

 Não há consenso na literatura em relação às modificações que os compostos 

salinos podem provocar na matriz do cimento [9,10,40]. Segundo WEERDT et al. [38], 

a formação dos sais de Fridel e Kuzel podem comprometer o desempenho e a 

durabilidade das regiões cimentadas, pois as camadas de cimento ficam mais porosas e 

permeáveis, porque para que eles sejam formados, há necessidade de consumir 

portlandita, que é um dos principais produtos de hidratação do cimento. Por outro lado, 

segundo os relatos de FRIAS et al. [40], os sais de Friedel e Kuzel podem aumentar a 

resistência química das estruturas cimentadas, pois eles podem preencher os poros, 

diminuindo as suas dimensões, tornando-os menos permeáveis à difusão de íons 

presentes no meio reacional para dentro das estruturas mais internas das regiões 

cimentadas.  

 

2.6. Materiais com potencial para preparação de pastas de cimento 

 

Conforme mencionado anteriormente no presente trabalho, quando pastas de 

cimento são bombeadas para dentro de poços de petróleo, as mesmas interagem com 

diversos tipos de meios aquosos, que provocam a sua degradação, como água de 

produção ou até mesmo soluções com características ácidas e salinas [7,21]. Para 

minimizar os constantes custos operacionais, que são envolvidos nos reparos das 

regiões cimentadas degradadas, diversos tipos de materiais têm sido adicionados ao 

cimento para preparação de pastas especiais, com potencial para serem aplicadas às 

condições ambientais hostis e adversas dos poços de petróleo das zonas salíferas 

[4,5,7,21].  
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2.6.1. Sílica 

 

Atualmente, diversos grupos de pesquisas avaliam a influência da adição de 

materiais pozolânicos em pastas de cimento para cimentação de poços de petróleo  

[4,14,30,40]. Pozolanas são materiais silicosos ou sílico-aluminosos, naturais ou 

artificias, que contêm alto teor de óxido de silício (SiO2) e diversos compostos químicos 

em menores proporções, como os óxidos de alumínio (Al2O3), ferro (Fe2O3), magnésio 

(MgO), cálcio (CaO), potássio (K2O), sódio (Na2O), titânio (TiO2), entre outros [14,30, 

32,50].  

Materiais pozolânicos possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, ou 

seja, possuem dificuldades para interagir com outros compostos químicos, para formar 

agregados endurecidos, mas, quando adicionados ao cimento e na presença de água, 

transformam-se em silicatos e aluminatos de cálcio hidratados através de reações 

pozolânicas [20,22,51]. SHI et al. [14] relataram que os produtos formados são 

aglomerantes e facilitam as interações entre os compostos hidratados, que são formados 

durante a hidratação do cimento, tornando as regiões cimentadas mais compactas e 

densas. Tal comportamento inibe a difusão de espécies iônicas para dentro das 

estruturas, aumentando a sua resistência química frente a ataques químicos de natureza 

ácida ou salina [14]. Além disso, podem aumentar a durabilidade das estruturas 

metálicas, pois as regiões cimentadas de revestimento inibem processos corrosivos, que 

podem ser provocados, principalmente devido a ação de cloretos e sulfatos [14,40]. 

Materiais pozolânicos naturais são de origens vulcânicas ou sedimentares, como 

rochas piroclásticas, que são formadas a partir das cinzas e lavas proveniente de 

erupções vulcânicas, enquanto aqueles que são classificados como artificiais procedem 

de subprodutos industriais ou agroindustriais, onde são submetidos a sucessivos  

processos de moagem e tratamentos térmicos, a exemplo de argilas calcinadas, cinzas 

volantes, escória siderúrgicas, rejeito de carvão mineral, cinzas de rejeitos de casca de 

arroz e cana de açúcar e metacaulim [14,50,52].  

Há controvérsias na literatura em relação à classificação dos materiais 

pozolânicos, pois alguns têm origem de fontes naturais, mas são processados 

industrialmente para serem aplicados pelas indústrias de cimento, a exemplo das argilas 

calcinadas [14,51]. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), materiais com atividades pozolânicas, quando submetidos a qualquer 
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processamento industrial, são artificiais, independente da sua origem [51]. Convém 

ressaltar que, independentemente do tipo de material pozolânico que seja adicionado ao 

cimento, os benefícios são os mesmos de forma quantitativa, mas diferem-se em termos 

quantitativos, pois a depender do tipo da pozolana, podem ser formados aluminatos e 

silicatos em diferentes quantidades e com diversificadas composições químicas [14]. 

Materiais cimentícios podem ser preparados com adições minerais de pozolanas, 

onde são realizadas substituições parciais ou adições em quantidades variáveis, sempre 

em relação à massa ou volume total de cimento [30,32]. As substituições parciais do 

cimento, por materiais pozolânicos, são amplamente utilizadas por diversos segmentos 

das indústrias de construção, principalmente porque implica na redução dos custos 

operacionais envolvidos na fabricação de cimento. Além disso, as aplicações das 

pozolanas artificiais, sejam por substituições ou adições ao cimento, possuem 

implicações ecológicas, pois contribuem de forma significativa para redução de resíduos 

produzidos durante processos industriais ou agroindustriais, que, quando descartados, 

podem provocar danos irreparáveis ao meio ambiente [30,32].  

Nas indústrias petrolíferas, as adições ao cimento são limitadas, devido à 

dificuldade de controlar as propriedades e caraterísticas das partículas dos materiais 

pozolânicos em escala industrial, que influenciam diretamente nas atividades 

pozolânicas, como tamanho de partícula, grau de pureza e cristalinidade, pois há 

necessidade de atender as especificações da cimentação dos poços de petróleo [30,32]. 

Para essa finalidade, é comum adicionar sílica (SiO2) ao cimento para preparação das 

pastas de cimento, pois a sua estrutura é cristalina, bem como a sua composição química 

possui alto grau de pureza, pois é composta, principalmente, por silício (Si) [4,5]. A 

combinação da pureza e cristalinidade da sílica pode contribuir para a formação e 

precipitação de silicatos de cálcio hidratados, que são tipicamente cristalinos e 

compostos basicamente por silício [21,53]. Com a presença da sílica nas pastas de 

cimento, as regiões cimentadas podem exibir maior longevidade e melhor desempenho, 

pois as mesmas tornam-se mais resistentes frente a ataques químicos, seja de natureza 

ácida ou salina [4,5,14].  

 

2.6.2. Escamas de peixes 

 

Peixes são animais aquáticos, vertebrados, que possuem respiração branquial, 

geralmente heterotérmicos, ou seja, não possuem mecanismos metabólicos que 
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controlem a temperatura interna dos seus corpos, onde podem ser encontrados 

barbatanas, ou nadadeiras, e escamas [18,54].  

No Brasil, o consumo médio de peixes é aproximadamente de 10,6 kg por 

habitante por ano, de acordo com levantamentos realizados pelo Ministério de Pesca e 

Aquicultura [55]. Após a comercialização dos peixes, que ocorre, principalmente em 

feiras livres, suas escamas são descartadas no lixo, a não ser que sejam reaproveitadas 

para produção de produtos artesanais [56]. Peixes denominados de Pescada Amarela, 

que pertencem à família Sciaenidae, gênero Cynoscion e espécie Cynoscion acoupa, são 

encontrados no litoral do Brasil, principalmente na região nordeste, onde são 

amplamente comercializados em mercados e supermercados. 

Escamas são originadas na pele dos peixe, formadas por elementos esqueléticos, 

que fazem parte de seus tecidos ósseos [18,54]. Basicamente, as escamas são 

fundamentais para regular a temperatura e proteger a pele dos peixes, bem como 

armazenar nutrientes e minerais que são importantes para as suas atividades metabólicas 

[18,54]. Escamas de peixes são formadas por duas fases distintas: uma fase orgânica, 

composta por colágeno do tipo I, e outra fase inorgânica formada por hidroxiapatita 

carbonatada, deficiente em íons de Ca
2+

 [18,20,57].  

Normalmente, as características das fases orgânica e inorgânica, como proporção 

e grau de pureza, dependem, principalmente do tamanho das escamas, bem como da 

idade dos peixes [18,54].  Quando os peixes têm pouca idade, a proporção da fase 

orgânica pode ser superior em comparação a inorgânica, pois as escamas são pequenas, 

claras e flexíveis. Por outro lado, quando eles têm mais tempo de vida, as escamas 

tornam-se maiores, mais escuras e menos flexíveis [18,54]. Nesses casos, 

provavelmente, ocorre a mineralização dos cristais de apatita, que quando acompanhada 

pela perda de elasticidade das fibras de colágeno, resulta no enrijecimento das escamas 

[18,54]. Concomitantemente, ao longo do tempo, o grau de pureza das fases diminuiu, 

porque as escamas interagem com os minerais presentes nos ambientes aquáticos [18]. 

Basicamente, os diversos tipos de colágenos são proteínas lineares, formadas por 

moléculas de tropocolágeno, que são compostas por três cadeias polipeptídicas 

entrelaçadas, onde podem ser encontrados diversos tipos de aminoácidos, mas, 

predominantemente, as mesmas são formadas por glicina, alanina, prolina, 

hidroxiprolina e hidroxilisina [58]. As reações de polimerização entre os aminoácidos 

formam sequências específicas que se repetem ao longo das estruturas poliméricas, 
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formando três cadeias de polipeptídios, que entrelaçam entre si, em formatos 

helicoidais, através de ligações de hidrogênio ou ligações covalentes, formando 

estruturas em triplas-hélices [58]. Na estrutura dos aminoácidos, encontram-se grupos 

funcionais aminas (NH2) e carboxilas (COOH), que podem interagir com os 

aminoácidos presentes nas cadeias poliméricas adjacentes, contribuindo para estabilizar 

a estrutura helicoidal e, concomitantemente, os mesmos podem ser encontrados nos 

lados externos das cadeias polipeptídicas, onde podem interagir com compostos 

químicos presentes no meio reacional [58]. 

Segundo LIN et al. [54], no caso das escamas de peixes, os grupamentos 

funcionais presentes nas fibras de colágeno têm a finalidade de adsorver nutrientes e 

minerais, dissolvidos na água, que são de suma importância para a manutenção das 

atividades metabólicas dos peixes ao longo do seu ciclo de vida.   

A hidroxiapatita é um composto de fosfato de cálcio, que pode ter diversas 

aplicações [59,60]. Por exemplo, na área biomédica, as hidroxiapatitas podem ser 

utilizadas em implantes ou enxertos ortopédicos e ortodônticos para induzir a formação 

de tecidos ósseos em regiões comprometidas por fraturas ou doenças degenerativas, 

como osteoporose, pois a sua composição química, formada basicamente por cálcio e 

fósforo, é semelhante à fase mineral de ossos e dentes [59]. Adicionalmente, a 

hidroxiapatita também pode ser aplicada como adsorvente para minimizar problemas de 

poluição ambiental, que são relacionados com contaminações de meios aquíferos por 

corantes têxteis, metais pesados, herbicidas, entre outros [59,61].   

A hidroxiapatita estequiométrica, cuja fórmula química é representada por 

Ca10(PO4)6(OH)2, não pode ser encontrada na natureza [59,60]. Por outro lado, em 

vários sistemas biológicos, pode-se encontrar a sua forma não estequiométrica 

[(Ca,X)10(PO4,HPO4,CO3)6(OH,Y)2], que é caracterizada pela presença de grupos 

carbonatos (CO3
2-

) na sua estrutura, bem como de outros íons, a exemplo dos cátions 

Mg
2+

, Na
2+

 e Sr
2+

,  que na fórmula são representados por X e podem substituir 

parcialmente os íons Ca
2+

, enquanto os grupos hidroxilas (OH
-
), simbolizados por Y 

podem ser substituídos parcialmente pelos ânions Cl
-
 e F

-
 [59,60].  

Basicamente, a célula unitária da hidroxiapatita é composta por dez íons de Ca
2+

, 

seis grupos PO4
3-

 e dois grupamentos OH
-
 [FIGURA 6]. Os íons de Ca

2+ 
estão 

distribuídos em diferentes sítios de ocupação na estrutura, denominados de sítio de Ca I 

e Ca II. O sítio de Ca I é formado por quatro íons Ca
2+

 alinhados paralelamente a 
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direção c, sendo coordenados, principalmente, com seis átomos de oxigênio, 

pertencentes aos tetraedros de PO4
3-

, enquanto no sítio de Ca II são encontrados seis 

íons Ca
2+

, ordenados hexagonalmente, com a sua estrutura perpendicular à direção c, 

onde são coordenados por seis átomos de oxigênio e um íon OH
-
 [59,60]. 

 

 

FIGURA 6. Representação dos sítios Ca I e Ca II da hidroxiapatita em relação aos 

grupos PO4
3-

 e OH
-
 (Ca: verde; O: vermelho; P: roxo). Adaptação de LAURENCIN et 

al. [60]. 

 

FANG et al. [18] e LIN et al. [54] relataram que escamas de peixes são fontes 

naturais de obtenção de colágeno e hidroxiapatita. Atualmente, diversos grupos de 

pesquisas avaliam condições e procedimentos experimentais para extrair a fase orgânica 

das escamas, pois para sintetizar colágeno são necessários altos recursos financeiros 

[58,62,63]. No entanto, as fibras colágenas extraídas das escamas possuem nutrientes e 

minerais, que aumentam seu grau de impureza e impossibilitam sua aplicação na área 
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biomédica, por exemplo, onde são necessários materiais com altos graus de pureza, para 

não induzir a possíveis respostas imunológicas do organismo do paciente [18,54].  

 

2.6.3. Quitosana 

 

A quitosana é derivada da quitina, um biopolímero do tipo polissacarídeo, que 

pode ser encontrado no exoesqueleto de artrópodes, como aranhas, besouros e formigas, 

crustáceos, a exemplo de lagostas, camarões e caragueijos, bem como na parede celular 

de fungos das espécies Aspergillus niger, Mucor rouxii e Penecillium notatum [64].  

A quitina e quitosana são polímeros constituídos, basicamente, por unidades 

monoméricas do tipo N-acetil-D-glicosamina e D-glicosamida, respectivamente, sendo 

distribuídas em diferentes proporções ao longo das suas estruturas poliméricas [64,65] 

[FIGURA 7]. Segundo ZARGAR et al. [64], as unidades N-acetil-D-glicosamina são 

predominantes na estrutura da quitina, enquanto na quitosana predominam as unidades 

D-glicosamida, vinculadas por ligações do tipo β (1-4).  

Dois parâmetros são fundamentais para diferenciar as estruturas da quitina e 

quitosana: grau de acetilação e grau de desacetilação [65,66]. O grau de acetilação está 

associado as quantidades dos grupos acetamida (NHCOCH3), que se distribuem na 

estrutura da quitina. Por outro lado, o grau de desacetilação está relacionado aos 

grupamentos aminas (NH2) presentes na quitosana [64,66]. Industrialmente, a quitosana 

é obtida através da desacetilação alcalina da quitina, onde ocorre a transformação 

parcial dos grupamentos acetamidas em aminas [64,66]. Geralmente, quanto maior for a 

porcentagem de desacetilação, mais grupos aminas são encontrados na estrutura 

química da quitosana [64,66]. Caso contrário, há predominância dos grupos acetamidas, 

caracterizando a estrutura da quitina [64,66].   

ZARGAR et al. [64] e VAKILI et al. [66] relataram que a quitosana possui 

grande importância para fins econômicos e ambientais, pois sua procedência é 

tipicamente de origem natural e renovável, como também é compatível com diversos 

sistemas biológicos, não representando riscos potenciais para a poluição do meio 

ambiente.  

As aplicações da quitosana são possíveis, porque na sua estrutura química 

existem grupos hidroxilas (OH
-
) e aminas (NH2), que são hidrofílicos, ou seja, têm 

afinidade de interagir com moléculas de água [20,64]. Além disso, os mesmos podem 

ser quimicamente modificados por serem reativos com outras espécies químicas, 
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obtendo-se materiais à base de quitosana quimicamente modificadas, sendo úteis para 

aplicações específicas [64,66].  

 

 
FIGURA 7. Representação das estruturas da quitina e quitosana. Adaptação de 

ZARGAR et al. [64]. 

 

Atualmente, a quitosana tem sido comumente utilizada pelas indústrias 

farmacêuticas para a fabricação de sistemas bactericidas e fungicidas, ou na formação 

de agentes encapsulantes para a liberação controlada de fármacos [64,66]. Por outro 

lado, a quitosana também pode ser aplicada em problemas relacionados à poluição de 

meios aquíferos contaminados por agentes nocivos aos seres humanos, como metais 

pesados, corantes ou herbicidas [20,64,66].  

Quitina 

Quitosana 

Desacetilação 
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De modo geral, para que possam ser aplicados em diversos segmentos 

industriais biopolímeros, como a quitosana, precisam ser associados a outros tipos de 

materiais, a exemplo da hidroxiapatita, pois os materiais que são formados somente por 

polímeros, geralmente, são frágeis, quebradiços e possuem baixa resistência à tração e 

compressão [64,66,67]. Nesse sentido, a depender da aplicação, é fundamental associar 

biopolímeros a materiais inorgânicos para melhorar as suas propriedades mecânicas 

[64,66]. 

As características moleculares da quitosana, como grau de desacetilação, podem 

influenciar diretamente nas suas propriedades físico-químicas, a exemplo da sua 

solubilidade [17,64,66]. A quitosana é pouco solúvel em água, mas, solubiliza-se em 

meios aquosos ácidos (pH ˂ 7, 25 °C) [64,66]. Nesse caso, os grupos aminas são 

protonados, formando grupamentos iônico NH3
+
, que carregam positivamente as 

cadeias poliméricas [64]. Tal comportamento aumenta a repulsão eletrostática entre elas 

e facilita a difusão de moléculas de água para dentro da estrutura, induzindo a 

solubilização do polímero [64]. 

Normalmente, quanto maior for o grau de desacetilação, mais grupos aminas 

ficam disponíveis para serem protonados. Quando a quitosana é adicionada ao cimento, 

para preparação de pastas de cimento, na forma de pó, não ocorre a sua solubilização 

total. No entanto, os grupamentos OH, presentes na sua estrutura polimérica, podem 

interagir com as moléculas de água do meio reacional, que são fundamentais para os 

processos de hidratação do cimento [4,5]. Provavelmente, tal condição pode favorecer a 

interação do pó de quitosana com os compostos químicos presentes nas pastas de 

cimento. 

 

2.6.4. Alginato de sódio 

 

Os derivados dos alginatos são obtidos a partir do ácido algínico, polímero que 

pode ser amplamente encontrado nas paredes celulares e nos espaços intracelulares de 

diversas espécies de algas marítimas, como Laminarea hyperborea, Ascophyllum 

nodosum, Macrocystis pyrifera, entre outras [68,69].  

Na estrutura polimérica do ácido algínico são encontradas unidades 

monométricas compostas, basicamente, de dois ácidos urônicos, que são os ácidos β-D-

manurônico (M) e α-L-glucurônico (G), ligados de forma linear por ligações 

glicosídicas do tipo α (1-4), que contêm três tipos de estruturas: blocos de ácido β-D-
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manurônico (M), blocos de ácido α-L-glucurônico (G), e blocos heteropolímero (M-G-

M), distribuídos em diferentes proporções ao longo da estrutura polimérica [FIGURA 

8].  

 

 

FIGURA 8. Estrutura do ácido algínico: ácido α-L-glucurônico (G); ácido β-D-

manurônico (M) e blocos heteropoliméricos, M-G-M. Adaptação de LEE et al. [70]. 

 

As quantidades das unidades urônicas M e G podem ser organizados de forma 

ordenada ou sequencial na estrutura polimérica do ácido algínico [FIGURA 8]. Segundo 

ZIA et al. [68], as propriedades físico-químicas, como solubilidade, variam de acordo 

com a composição química, massa molar e sequência de monômeros da cadeia 

polimérica. Existem, também, fatores inerentes às algas marítimas, a exemplo da 

espécie, local e época do ano de realização da coleta [68,69].  

LEE et al. [70] relataram que os sais de ácido algínico são polissacarídeos 

amplamente utilizados para fabricação de produtos de diversos tipos de segmentos 

industriais, tais como industrias alimentícia, farmacêutica, têxteis, entre outras . Os 

alginatos são sintetizados a partir da substituição dos íons H
+
, presentes nas estruturas 

dos grupos carboxilas (COOH), por cátions mono-, di-, tri- e polivalentes (Na
+
, K

+
, 
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Ca
2+

, Cr
2+

, Ba
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

, Zn
2+

,  Al
3+

, NH
4+

, entre outros) [69,71]. No entanto, as suas 

principais aplicações são na forma de sais que contém íons Na
+
, comumente 

denominados de alginato de sódio, que são comercializados na forma de pó, de 

coloração branca ou amarela. As suas aplicações são de grande importância econômica 

e ambiental, pois são polímeros naturais, obtidos de fontes renováveis e não 

representam riscos para poluição ambiental [68,70].  

Os alginatos são insolúveis em água, mas solubilizam-se em meios aquosos com 

natureza alcalina (pH ˃ 7, 25 °C) [69,71]. Nesse caso, os grupos NaCOO, presentes na 

estrutura do alginato de sódio, são dissociados formando grupamentos iônicos Na
+
 e 

COO
-
 [69]. Tal comportamento induz a formação de cargas negativas ao longo das 

cadeias poliméricas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais separadas umas das 

outras, de modo que facilite a difusão de moléculas de água para dentro da estrutura, 

induzindo a solubilização do polímero em ambientes aquosos alcalinos [69,71]. A 

formação de estruturas poliméricas negativas facilita a sua interação com cátions 

divalentes, como íons Ca
2+

, que pode ser explicada através do modelo comumente 

denominado por ―caixa de ovo‖ [69,71]. De acordo com o mesmo, os íons Ca
2+

 são 

reticulados pelos grupamentos COO
-
, contidos nos blocos M e G das unidades urônicas 

adjacentes, formando estruturas tridimensionais composta por fibras reticulares, que 

acomodam os íons de Ca
2+

 nas cadeias poliméricas do alginato [71] [FIGURA 9]. 

 

 

FIGURA 9. Modelo ―caixa de ovo‖, que representa a interação dos íons de Ca
2+

 com a 

estrutura polimérica do alginato de sódio. Adaptação de KUHBECK et al. [71]. 

 

Quando o alginato de sódio é adicionado em pastas de cimento, na forma de pó, 

ocorre a sua solubilização, devido à natureza alcalina do cimento [32,69]. Nessas 
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condições, sugere-se que os íons Ca
2+

, presentes na matriz do cimento, possam interagir 

com os grupamentos COO
-
 da estrutura polimérica do alginato, de forma semelhante 

como descrito no modelo ―caixa de ovo‖ [FIGURA 9]. De modo geral, espera-se que 

tais condições aumentem as interações entre os compostos anidros e hidratados 

presentes nas pastas de cimento, criando condições propícias para torná-las mais 

compactas e densas.   

Como foi mencionado no presente trabalho, a quitosana não se solubiliza quando 

adicionada ao cimento na forma de pó, diferentemente do alginato de sódio, que é um 

polímero solúvel em meios alcalinos [64,66,72,73]. Quando esses biopolímeros são 

adicionados simultaneamente em pastas de cimento, que muitas vezes podem ser 

aplicadas em meios reacionais aquosos com naturezas ácidas, suas estruturas 

poliméricas podem interagir entre si, pois os grupos aminas da quitosana são protonados 

(NH4
+
), formando estruturas com cargas positivas, que possibilitam a formação de 

interação com os grupamentos carboxilas (COO
-
) do alginato de sódio [64,66,72,73]. 

Tais condições podem tornar as pastas de cimento menos porosas e, consequentemente, 

mais resistentes frente a ataques ácidos, por exemplo, pois, com a diminuição das 

dimensões dos poros, menos espécies iônicas são difundidas do meio reacional para 

dentro das regiões cimentadas, tornando-as mais duráveis.  

A exploração de hidrocarbonetos na região do Pré-Sal representa grandes 

desafios para cientistas e engenheiros, pois os processos de cimentação realizados com 

pastas de cimento aditivadas com materiais naturais e renováveis devem reduzir os 

impactos ambientais, sem comprometer a integridade, estabilidade e durabilidade das 

estruturas dos poços de petróleo. Desse modo, há necessidade de avaliar os 

procedimentos necessários para processar biopolímeros e subprodutos agroindustriais, 

bem como definir as proporções dos aditivos e metodologias necessárias para a 

preparação das pastas cimento.  

Nesse cenário, pastas de cimento contendo hidroxiapatita, extraída de escamas 

de peixes, quitosana e alginato de sódio, podem contribuir para preparar novos materiais 

à base de cimento, os quais podem apresentar consideráveis estabilidades químicas e 

estruturais, para serem aplicados na cimentação de poços de petróleo. Mas, até o 

presente momento, na literatura não há relatos de pastas de cimento aditivadas 

simultaneamente com materiais mencionados anteriormente. Sendo assim, no presente 

trabalho, propõe-se avaliar a influência da adição de quitosana, alginato de sódio e 
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hidroxiapatita, proveniente de escamas de peixes, em pastas de cimento contendo sílica, 

para cimentação de poços de petróleo. 

. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 O principal objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da adição de 

biopolímeros e hidroxiapatita em pastas de cimento contendo sílica para cimentação de 

poços de petróleo.  

 
3.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar as condições de extração da hidroxiapatita, a partir de escamas de peixes. 

 Preparar, hidratar e caracterizar pastas de cimento aditivadas com quitosana, alginato 

de sódio e hidroxiapatita, extraída a partir de escamas de peixe. 

 Realizar testes de imersão das pastas de cimento em água de produção, bem como 

em soluções aquosas de cloreto de sódio e ácido sulfúrico. 

 Avaliar a interação das pastas de cimento com moléculas orgânicas em meios 

aquosos.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Materiais 

 

4.1.1. Processamento das escamas de peixes 

 

Os experimentos foram realizados com escamas do peixe Pescada Amarela, da 

espécie Cynoscion acoupa. As escamas foram coletadas em um entreposto de pesca 

próximo ao Mercado Municipal Albano Franco, localizado na cidade de Aracaju-

Sergipe. Após a coleta, as escamas de peixes foram lavadas exaustivamente com água 

corrente e secas em temperatura ambiente por 48 horas [20,74]. Em seguida, utilizou-se 

hidróxido de sódio (NaOH), com grau de pureza de 97% (Dinâmica, Diadema, São 

Paulo), para preparar 1,0 L de solução, na concentração de 0,10 mol/L, que foi colocada 

em um béquer que continha parte das escamas de peixes (40 g) [57]. 

A suspensão formada permaneceu em agitação mecânica constante por 3 horas à 

temperatura ambiente, para retirar parte da gordura presente nas escamas de peixes. 

Posteriormente, o material resultante (ESC) foi devidamente lavado com água destilada, 

seco em estufa a 60 °C por 48 horas e armazenado em local seco (dessecador) [57]. 

 

4.1.2. Extração de hidroxiapatita, a partir de escamas de peixes 

 

Um planejamento fatorial 2
3
 foi realizado para avaliar as condições de extração 

de hidroxiapatita, a partir das escamas de peixes. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicata, em diferentes fatores e níveis experimentais [TABELA 1].  

 

TABELA 1. Fatores e níveis avaliados no planejamento fatorial 2
3
. 

 Níveis 

Fatores - + 

Temperatura (°C) 25 60 

Concentração de NaOH (mol/L) 0,10 1,00 

Tempo (h) 24 48 

 

As avaliações das condições foram realizadas através dos valores de índices de 

cristalinidades e tamanhos de cristalito dos cristais de hidroxiapatita, que foram 

definidos como variáveis respostas do planejamento fatorial [TABELA 1]. As equações 

utilizadas para a obtenção dos resultados quantitativos encontram-se mencionadas na 

seção 4.2.6. 
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Escamas de peixes são formadas basicamente através da associação de fibras de 

colágeno e cristais de hidroxiapatita [75-79]. Sabe-se que o processamento destes 

materiais, em diferentes condições experimentais, como temperatura, teor de 

alcalinidade e tempo de envelhecimento, pode provocar a desestabilização da estrutura 

fibrilar de colágeno e, consequentemente, induzir a precipitação dos cristais de apatita 

no meio reacional [75-79]. Neste sentido, as amostras, do presente trabalho, foram 

obtidas em meios alcalinos, que continham NaOH, em concentrações iguais e superiores 

a 0,10 mol/L [75-79]. A temperatura e o tempo de envelhecimento podem variar de 25 a 

80 °C e de 3 a 12 horas, respectivamente [75-79]. Nesse planejamento proposto, as 

amostras foram envelhecidas por 24 e 48 horas para garantir a degradação das fibras do 

colágeno e possibilitar o crescimento e homogeneização dos cristais de hidroxiapatita 

[TABELA 1]. 

No presente trabalho, para a realização de cada um dos ensaios experimentais, 

12 g do material ESC foram colocados em recipientes de polipropileno, que continham 

soluções com 0,10 e 1,00 mol/L de NaOH, os quais, inicialmente, exibiram valores de 

pH iguais a 12 e 13, respectivamente, a 25 e 60 °C [TABELA 1]. Durante a realização 

dos experimentos, a solução resultante permaneceu em agitação magnética constante. 

Convém ressaltar que os ensaios com aquecimento foram realizados em banho de 

glicerina, para estabilizar a temperatura reacional.  

Após o período de envelhecimento, a solução reacional permaneceu em repouso 

por 30 minutos. Posteriormente, parte do sobrenadante, resultante da solubilização do 

colágeno, foi descartada, enquanto o precipitado foi recolhido e colocado em um funil 

de Buchner, onde foi lavado com água destilada, para diminuir a quantidade de íons 

remanescentes provenientes do meio de reacional. Em seguida, o material obtido foi 

secado em uma estufa a 120 °C por 24 horas, triturado em um almofariz de ágata, 

peneirado (peneira de Mesh 65, abertura de 212 μm) e armazenado em local seco 

(dessecador). 

 

4.1.3. Coleta e armazenamento da água do mar e água de produção 

 

Todas as amostras de água do mar foram coletadas na praia de Atalaia, situada 

no município de Aracaju, estado de Sergipe, em setembro e outubro de 2013. Após a 

coleta, as amostras de água do mar foram filtradas em funil de Buchner poroso, para 

remover partículas sólidas. 
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Todas as amostras de água de produção foram coletadas na estação de 

tratamento da Petrobras, que fica localizada no município de Carmópolis, estado de 

Sergipe, em janeiro e fevereiro de 2015. Convém ressaltar que após a coleta, as 

amostras de água do mar e água de produção foram mantidas em refrigeração a 4 °C, até 

que as mesmas pudessem ser devidamente caracterizadas [80,81]. 

  

4.1.4. Preparação e hidratação das pastas de cimento 

 

As pastas de cimento foram preparadas em diferentes proporções de água, 

cimento e aditivos [TABELA 2]. Os materiais utilizados para a preparação das mesmas 

foram: cimento Portland-Tipo A (Cimesa, Laranjeiras, Sergipe), sílica (Schlumberger 

Serviços de Petróleo, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe), hidroxiapatita proveniente 

do material ESC, quitosana com grau de desacetilação de 85% (Primex Ingredientes, 

Avaldsnes, Noruega) e alginato de sódio com grau de pureza de 90% (Cromoline, 

Diadema, São Paulo).   

Prepararam-se cinco tipos de pastas de cimento: PADRÃO (cimento Portland-

Tipo A, água do mar e sílica), HA (cimento Portland-Tipo A, água do mar, sílica e 

hidroxiapatita), QS (cimento Portland-Tipo A, água do mar, sílica e quitosana), ALG 

(cimento Portland-Tipo A, água do mar, sílica e alginato de sódio) e HA/QS/ALG 

(cimento Portland-Tipo A, água do mar, sílica, hidroxiapatita, quitosana e alginato de 

sódio) [TABELA 2]. 

  

TABELA 2. Formulações para preparação das pastas de cimento. 

 
 Inicialmente, em uma preparação típica, as massas dos materiais sólidos foram 

colocadas em recipientes de polietileno para que fossem completamente misturadas. 

 

Pasta 

 

Água/ 

Cimento 

Aditivos em relação a quantidade de cimento (%) 

Sílica Hidroxiapatita Quitosana Alginato de sódio 

PADRÃO 0,5 35 - - - 

HA 0,6 35 5 - - 

QS 0,6 35 - 5 - 

ALG 0,6 35 - - 5 

HA/QS/ALG 0,8 35 5 5 5 



  Capítulo IV - Materiais e Métodos 
 

Tese de doutorado – Ivory Marcos Gomes dos Santos                                                   Página 39 
 
 

Após a homogeneização, os materiais foram colocados em um misturador industrial 

com palhetas metálicas, da marca SLOPU, que continha água do mar, à temperatura 

ambiente [4,5]. Em seguida, os mesmos foram misturados com regime de 12.000 

rotações por minuto, durante 60 segundos [4,5]. Posteriormente, as pastas de cimento 

foram colocadas em moldes cilíndricos com dimensões de 25 mm de comprimente e 50 

mm de altura [82]. Os corpos de prova endureceram à temperatura ambiente por 6 horas 

e, em seguida, foram desenformados e colocados para hidratar em recipientes de 

polietileno, que continham 400 mL de água do mar. As hidratações dos corpos de prova 

foram realizadas em regime estático, por 28 dias à temperatura ambiente [4,5].   

 Após a hidratação, os corpos de prova e os materiais precipitados no fundo do 

recipiente de polietileno foram lavados com água destilada. Posteriormente, os mesmos 

foram secos a 120 °C por 48 horas e armazenados em dessecadores [4,5]. Em relação às 

pastas de cimento, para que elas pudessem ser devidamente caracterizadas, foi 

necessário raspar as superfícies dos corpos de prova, com o auxílio de um estile de aço 

inox, e os materiais obtidos foram pulverizados e armazenados em locais devidamente 

secos (dessecadores). 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Cromatografia de íons 

 

Análises por cromatografia de íons foram realizadas para identificar e 

quantificar os íons metálicos presentes na água do mar, bem como na água de produção 

[83]. Para a realização das medidas, as amostras foram filtradas em um sistema de 

filtração, o qual continha uma membrana de acetato de celulose, que estava 

devidamente acoplado a uma bomba a vácuo. Posteriormente as mesmas foram 

acidificadas em pH 2,0 à temperatura ambiente, com adição de ácido nítrico (HNO3), 

que tinha grau de pureza de 65% (Vetec, Rio de Janeiro). Em seguida, as amostras 

foram submetidas ao processo de digestão da matéria orgânica a 170° C, por 10 

minutos.  

Após a realização dos procedimentos experimentais mencionados anteriormente, 

os materiais resultantes foram transferidos para tubos de polietileno e mantidos sob 

refrigeração [26]. As análises foram realizadas em um cromatógrafo da marca DIONEX 

ICS 3000, localizado no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 
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(ITPS). Convém ressaltar que antes da realização das mesmas, houve a calibração do 

equipamento, onde foram obtidas curvas de calibrações, que foram feitas com soluções 

padrão para análises de ânions [F
-
 (20 mg/L); Br

-
, Cl

-
, NO3

-
, NO2

-
, SO4

2-
 (100 mg/L); 

PO4
3-

 (200 mg/L)], bem como para análises de cátions [Ca
2+

 (507 mg/L); Na
+
 (201 

mg/L); NH4
+
 (252 mg/L); Mg

2+
 (253 mg/L); K

+
 (505 mg/L)]; Li (49,9 mg/L) (Dionex, 

ThermoScientific, São Paulo). 

 

4.2.2. Teor de óleos e graxas 

 

 A determinação do teor de óleos e graxas foi fundamental para determinar a 

quantidade de compostos orgânicos presentes na amostra de água de produção [24]. 

Para a realização das medidas, colocou-se 1,0 L da amostra em um balão volumétrico 

utilizado em extrações, que continha 30 mL de n-hexano [CH3(CH2)4CH3], com grau de 

pureza de 99% (Synth, Diadema, São Paulo). Após agitação durante cerca de 2 minutos, 

e repouso por 20 minutos, houve a formação de sobrenadantes, que foram filtrados com 

papel filtro comum, o qual continha 5 g de sulfato de sódio (Na2SO4), com grau de 

pureza de 99% (Dinâmica, Diadema, São Paulo) [24]. Em seguida, a fase orgânica foi 

transferida para um erlenmeyer, que continha 0,5 g de sílica gel (Synth, Diadema, São 

Paulo), onde ficou sob agitação magnética constante por 10 minutos. Posteriormente, o 

material resultante foi novamente filtrado e colocado dentro de um balão, onde foi 

utilizado um evaporador rotatório para evaporação do n-hexano residual, que operou a 

temperatura de 35 °C [24]. Convém ressaltar que a massa do balão, que foi utilizado 

para a realização da análise, foi devidamente medida antes e após a evaporação do n-

hexano e, a partir da diferença entre elas, estimou-se a quantidade de matéria orgânica 

que estava presente na amostra de água de produção [24]. Tais análises foram realizadas 

no ITPS.         

 

4.2.3. Análise microbiológica 

 

As análises microbiológicas foram realizadas para identificar e quantificar 

bactérias redutoras de sulfato nas amostras de água do mar e água de produção [7,11]. 

As mesmas foram realizadas no laboratório de análises de águas LABOPRIME, situado 

no município de Timbó, Santa Catarina, de acordo com a norma do International 

Organisation for Standardisation (ISO) 6461, parte 2 [84]. Tais análises foram 
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realizadas utilizando-se o método de filtração [84]. Inicialmente, filtrou-se 100 mL de 

cada uma das amostras em um sistema de filtração, que continha uma membrana de 

acetato de celulose. Em seguida, as membranas foram transferidas para placas de vidro, 

do tipo PETRI, que continha um meio cultivo (ágar) sulfito-ferro, onde na sua 

composição existiam sais de ferro e sulfito de sódio (Na2SO3) [85]. As mesmas foram 

incubadas a 37 °C por 48 horas, em atmosfera de anaebiorese, com ausência de 

oxigênio (O2). Posteriormente, foram selecionadas para a contagem, as colônias que 

exibiram coloração negra, características de bactérias redutoras de sulfato [85]. Os 

resultados das análises foram expressos em número de unidades formadoras de colônias 

(UFC) em 100 mL de cada amostra.  

 

4.2.4. Espectroscopia de raios X por energia dispersiva 

 

As análises de espectroscopia de raios X por energia dispersiva foram realizadas 

para identificar e quantificar os principais elementos químicos presentes nos materiais 

[86]. Para realização das análises, foram preparadas pastilhas contendo 150 mg dos 

materiais e 300 mg de ácido bórico (H3BO3), com grau de pureza de 99,5% (Vetec, Rio 

de Janeiro). Inicialmente, colocou-se ácido bórico no molde de aço inox, em seguida 

houve a adição das massas dos materiais. Posteriormente, os materiais resultantes foram 

colocados em uma prensa hidráulica da marca MARCON-MPH15, para a confecção das 

pastilhas, que foram formadas à pressão de 76,35 kgf/cm
2
. Os espectros foram obtidos 

em um espectrômetro da marca SHIMADZU 720, que estava instalado no ITPS.  

Durante a realização das análises, o equipamento estava equipado com uma 

fonte de ródio (λRhKα = 0,6136 Å) e as amostras foram analisadas a vácuo em 300 s, 

utilizando-se dois canais de energia de irradiação: Sódio-Escândio (Na-Sd) e Titânio-

Urânio (Ti-U). Para as análises dos canais de irradiação Na-Sd e Ti-U, foram utilizados 

os valores de voltagem e intervalo de energia iguais a 15 kV/0-20 keV e 50 kV/0-40 

keV, respectivamente.  

 

4.2.5. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

As análises de espectroscopia vibracional na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas para identificar as transições 

vibracionais dos principais grupos moleculares presentes nos materiais [86]. As mesmas 
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foram feitas no modo de transmitância, no intervalo de 400 a 4.000 cm
-1

, com total de 

16 acumulações e resolução de 4 cm
-1

, no espectrofotômetro da marca SHIMADZU FT-

IR SYSTEM SPECTRUM PRESTIGE-21, localizado no Departamento de Química 

(DQI), na Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

 

4.2.6. Difratometria de raios X 

 

As análises de difratometria de raios X (DRX) foram realizadas para identificar 

as fases cristalinas e possíveis modificações estruturais, presentes nas estruturas dos 

materiais [86,87]. Os difratogramas foram obtidos em um difratômetro da marca 

SHIMADZU LABX 6000, instalado no laboratório de caracterização de materiais do 

Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM), na UFS.  

Todas as análises foram realizadas no modo de varredura contínua, intervalo de 

varredura 2θ de 5° a 60°, passo 0,02°, velocidade de 2 °/min, fonte de cobre (λCuKα = 

1,5401 Å), com voltagem e corrente de 40 kV e 30 mA, respectivamente. Convém 

ressaltar que, os difratogramas foram analisados mediante as informações 

cristalográficas encontradas em fichas catalogadas no Inorganic Crystal Structure 

Database (ICSD) [88].  

Anteriormente, mencionou-se que, as variáveis respostas do planejamento 

fatorial para avaliar as condições de extração da hidroxiapatita, a partir de escamas de 

peixes, foram os valores do índice de cristalinidade e tamanho de cristalito dos cristais 

de apatita [TABELA 1].  

Os níveis de cristalinidade dos cristais de apatita foram determinados através da 

equação desenvolvida por LANDI et al. [89]. Para os cálculos, considerou-se o 

alargamento do pico relacionado ao plano (0 0 2) da hidroxiapatita, segundo a equação 

(1).  

 

 

Em que:  

 

 IC: índice de cristalinidade (%). 

 K: constante igual a 0,24 [89]. 

%100

3

















hkl
B

K
IC  

 

(1) 
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 Bhkl: intensidade da largura a meia altura do pico de difração. 

 

Para corrigir o alargamento instrumental do pico correspondente ao plano (0 0 2) 

da hidroxiapatita, obteve-se a intensidade da largura a meia altura do pico de difração 

(Bhkl), através da subtração da largura a meia altura do pico principal experimental (Bexp) 

pela largura a meia altura do pico principal do LaB6 (Binst) [19,90], obtido nas mesmas 

condições das amostras, de acordo com a equação (2): 

 

22
exp inst

BB
hkl

B 
 

     

 

(2) 

 

Os tamanhos dos cristalitos foram estimados a partir da equação desenvolvida 

por Scherrer [19,90]. Para os cálculos, utilizou-se o alargamento do pico relacionado ao 

plano (0 0 2) da hidroxiapatita, de acordo com a equação (3).   

 





cos

89,0

hkl
B

L 

 

 

(3) 

 

Em que: 

 

 L: tamanho de cristalito (nm). 

 λ: comprimento de onda da radiação eletromagnética incidente (Å). 

 Bhkl: intensidade da largura a meia do pico de difração, obtido de acordo com a 

equação (2). 

 θ: ângulo de difração de Bragg (°). 

 

4.2.7. Termogravimetria 

 

As análises termogravimétricas (TG/DTG) foram realizadas para avaliar os 

comportamentos dos materiais em função da temperatura [4,86]. As curvas 

termogravimétricas foram obtidas de 25 a 1000 °C, com uma taxa de aquecimento 

constante de 10 °/min, em atmosfera de gás nitrogênio (N2), com fluxo de 100 mL/min. 

Todas as análises foram realizados em um equipamento da marca NETZSCH STA 449 

F1 JUPITER, que estava instalado no laboratório de caracterização de materiais do 

DCEM.  
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A partir das curvas de TG/DTG, pôde-se estimar a quantidade de portlandita 

presente nas pastas de cimento, através da equação (4) [4,91,92].  

Água
MM

CHxMMCHΔ
= CH

 

 

(4) 

Onde: 

 CH: porcentagem de portlandita (%). 

 ∆CH: perda de massa durante a degradação da portlandita (%). 

 MMCH: massa molecular da portlandita (mg/mol). 

 MMágua: massa molecular da água (mg/mol). 

 

4.2.8. Análise de adsorção e dessorção de nitrogênio 

 

As análises de adsorção e dessorção de N2 foram realizadas para avaliar a área 

superficial, volume e diâmetro médio dos poros presentes nas pastas de cimento [93,94]. 

Para tal finalidade, utilizou-se uma câmara de adsorção da marca NOVA 1200, 

instalado no DQI. 

Em cada análise, 5 mg de cada amostra foram previamente desgaseificadas a 100 

°C, por 2 horas e sob vácuo. Posteriormente, as mesmas foram submetidas as análises 

em atmosfera gasosa de N2 na pressão relativa (p/p0), que variou de 0,01 e 0,95, a 

196,15 °C (77 K). 

 

4.2.9. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas para 

analisar os aspectos morfológicos da superfície dos materiais, que foram precipitados na 

superfície dos corpos de prova [86]. Concomitantemente, avaliou-se a composição 

química da região analisada por espectroscopia de raios X, por energia dispersiva (EDS) 

[86].  

Inicialmente, as amostras foram fixadas no suporte do equipamento com fita de 

carbono e posteriormente, foram metalizadas com ouro por 200 s em um metalizador da 

marca DENTON VACUUM, que estava instalado no DCEM. Em seguida, as mesmas 

foram devidamente colocadas em um microscópio da marca JEOL JSM-5700 CARRY 

SCOPE, localizado no DCEM, que durante a realização das análises operou sob vácuo, 

com aceleração do feixe de elétrons igual a 5 kV. 
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4.2.10. Testes de imersão das pastas de cimento 

 

 Os ensaios de imersão foram realizados com o objetivo de avaliar as resistências 

químicas das pastas de cimento frente a ataques químicos. Para a realização dos ensaios, 

utilizou-se água de produção, bem como cloreto de sódio (NaCl), com grau de pureza de 

99% (Dinâmica, Diadema, São Paulo) e ácido sulfúrico (H2SO4), com grau de pureza de 

98% (Vetec, Duque de Caxias, Rio de Janeiro). Convém ressaltar que os ensaios foram 

realizados em diferentes condições experimentais, todos em triplicata [48,95-100] 

[TABELA 3].  

 

TABELA 3. Condições experimentais dos testes de imersão das pastas de cimento. 

 

 Condições experimentais 

 Testes de imersão em solução de NaCl 

I 1,0 mol/L de NaCl/14 dias/60 °C 

II 5,0 mol/L de NaCl/14 dias/60 °C 

III 1,0 mol/L de NaCl/28 dias/60 °C 

IV 5,0 mol/L de NaCl/28 dias/60 °C 

  

 Testes de imersão em solução de NaCl e H2SO4 

I 0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/14 dias/60 °C 

II 0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/14dias/60 °C 

III 0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/28 dias/60 °C 

IV 0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/28 dias/60 °C 

  

 Testes de imersão em água de produção 

I 14 dias/35 °C 

II 28 dias/35 °C 

 

Inicialmente, os corpos de prova foram colocados dentro de recipientes de 

polipropileno, que continham 40 mL do meio aquoso, onde os testes de imersão foram 

realizados (água de produção, solução de NaCl ou solução de H2SO4) [TABELA 3]. 

Após a realização dos ensaios, os corpos de prova foram lavados com água destilada e 

secos em uma estufa a 120 °C por 48 horas. Posteriormente, as superfícies dos mesmos 
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foram raspadas com o auxílio de um estilete de aço inox, e os materiais obtidos foram 

devidamente pulverizados e armazenados em dessecadores. 

 

4.2.11. Testes de adsorção das pastas de cimento 

 

Os testes de adsorção foram realizados com o intuito de avaliar a interação das 

pastas de cimento com moléculas orgânicas.  

 

4.2.11.1. Preparação da solução tampão 

 

Os testes de adsorção das pastas de cimento foram realizados com soluções 

tamponadas, com pH igual a 8,0. Para a preparação das mesmas, utilizou-se cloreto de 

amônio (NH4Cl), com grau de pureza de 99,5% (Synth, Diadema, São Paulo), e 

hidróxido de amônio (NH4OH), com teor de amônia (NH3) de 28 a 30% (Dinâmica, 

Diadema, São Paulo). Inicialmente, dissolveu-se 0,48 g de cloreto de amônio, em um 

béquer contendo 500 mL de água destilada, com o auxílio de um agitador magnético, 

que estava acoplado a um eletrodo de pH-metro. Após a completa dissolução do cloreto 

de amônio, foram adicionadas gotas de uma solução de hidróxido de amônio, com 

concentração de 1,0.10
-4

 mol/L, que também foi preparada com água destilada. O 

gotejamento ocorreu lentamente, até que a solução presente no béquer exibisse pH igual 

a 8,0. Posteriormente, a mesma foi armazenada em recipientes de polipropileno, onde 

foram mantidas sob refrigeração.  

 

4.2.11.2. Preparação da solução estoque para realização dos testes de adsorção 

 

 Os testes de adsorção das pastas de cimento foram realizados com soluções de 

azul de metileno. Para tal finalidade, utilizou-se o corante azul de metileno (Vetec, Rio 

de Janeiro), para preparar uma solução estoque, com concentração igual a 1,0.10
-3

 

mol/L, em meio tamponado (pH 8,0). Em seguida, a solução do corante foi armazenada 

em balões volumétricos e mantida em refrigeração.  

 

4.2.11.3. Preparação das pastas de cimento para os testes de adsorção  

 

Para realização dos testes de adsorção, as superfícies dos corpos de prova foram 

raspadas, e os materiais resultantes, na forma de pó, foram peneirados em um sistema de 

peneiras com 100 e 200 mesh. Em seguida, 500 mg dos pós foram colocados em frascos 
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individuais de vidro âmbar, que continham 25 mL da solução tampão com pH igual a 

8,0, onde permaneceram por 24 horas à temperatura ambiente. Tal procedimento foi 

realizado com o intuito de pré-hidratar os materiais na forma de pó para diminuir a sua 

afinidade por água, pois os mesmos estavam secos.  

 

4.2.11.4. Curva de calibração do azul de metileno 

 

Para determinação da curva de calibração, retirou-se alíquotas de 2,0 mL da 

solução do corante que estava em estoque, as quais foram gotejadas em um balão 

volumétrico de 50 mL, que posteriormente foi completado com a solução tamponada 

com pH igual a 8,0. Foram preparadas várias soluções em diferentes concentrações, que 

variaram entre 3,0.10
-6

 e 3,0.10
-5

 mol/L. Em seguida, as absorbâncias das mesmas 

foram analisadas, com relação ao comprimento de onda de máxima de absorção do 

corante, cujo valor foi de 663 nm. O coeficiente de correlação obtido a partir da curva 

de calibração (R
2
) foi igual a 0,9989, segundo a lei de Beer [86].  Para a realização das 

análises utilizou-se um espectrofotômetro FEMTO, modelo 700 Plus, que estava 

instalado no DQI na UFS.  

 

4.2.11.5. Estudos cinéticos de adsorção do azul de metileno nas pastas de cimento 

 

Para a realização dos estudos cinéticos, inicialmente preparou-se soluções do 

corante nas concentrações de 2,5.10
-5

, 5,0.10
-5

, 1,0.10
-4

 e 5,0.10
-4

 mol/L, que foram 

preparadas com solução tampão de pH igual a 8,0 [101-103]. Posteriormente, 25 mL 

das soluções do corante, cujas concentrações foram mencionadas anteriormente, foram 

colocadas em frascos individuais vidro âmbar, que continham os pós das pastas de 

cimento, que já haviam sido pré-hidratados por 24 horas. Em seguida, os mesmos foram 

tampados e colocados em banhos termostáticos do tipo DUBNOFF (modelo TE-053), 

que foram termostatizados em 25, 35, 45 e 55 °C [101-103]. Depois de certos intervalos 

de tempo, retirou-se uma alíquota da solução do corante e determinou-se a sua 

concentração em solução a partir da curva de calibração do corante. Convém ressaltar 

que, todos os experimentos dos estudos cinéticos foram realizados, no mínimo, em 

triplicata.  

As quantidades de corante que interagiram com as pastas de cimento foram 

calculadas, de acordo com a equação (5) [19,20,104,105]: 
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m

V)C-C( t0
=

t
Q  

 

(5) 

 

Onde:  

 Qt: quantidade do corante adsorvido por grama de cimento (mol/g). 

 C0: concentração inicial do corante (mol/L). 

 Ct: concentração do corante no dado tempo (mol/L). 

 V: volume da solução aquosa (litros). 

 m: massa das pastas de cimento (gramas). 

 

4.2.12. Gráficos e análises estatísticas 

 

Os resultados quantitativos foram analisados estatisticamente através da análise 

de variância para dois fatores (ANOVA: two-way), seguida pelo teste de Tukey. Em 

todas as análises estatísticas, adotou-se o nível de significância de 5 %. Com relação aos 

gráficos, as unidades de algumas grandezas foram denominadas de unidades arbitrárias 

(u.a). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Extração da hidroxiapatita a partir de escamas de peixes 

 

5.1.1. Análise por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

 

De modo geral, nos espectros de infravermelho das amostras provenientes do 

material ESC, observou-se a presença de bandas relacionadas às vibrações moleculares 

de grupos funcionais característicos da hidroxiapatita, bem como do colágeno 

[FIGURAS 10 e 11]. 

Com relação à estrutura proteica do colágeno e suas ligações peptídicas, as 

bandas em torno de 1640 cm
-1

 foram atribuídas aos estiramentos das ligações dos 

grupos carbonilas (C=O), características da amida I. Segundo os relatos de CHEN et al. 

[63] e PAL et al. [106], tais bandas também poderiam estar associadas ao acoplamento 

das ligações dos grupamentos carbonila e carboxila (COOH) do colágeno. Observou-se 

a formação de bandas características da amida II (deformação N-H) em 1560 cm
-1

, 

enquanto na região entre 2950 e 3610 cm
-1

, provavelmente, houve sobreposição das 

bandas associadas aos grupos aminas (estiramento N-H) e água adsorvida (estiramento 

O-H) [74,106]. Esses resultados sugeriram que ainda havia compostos proteicos 

associados ao colágeno, presentes nas amostras provenientes do material ESC 

[TABELA 1].  

No que diz respeito à estrutura da hidroxiapatita, na região entre 580 e 920-1210 

cm
-1

, identificaram-se bandas referentes aos grupos fosfato (PO4
3-

), que estavam 

relacionadas às deformações e estiramentos das ligações P-O, respectivamente [19]. As 

bandas em 2950 e 3700 cm
-1

, assim como no caso do colágeno, podem-se atribuir à 

água adsorvida. A hidroxiapatita também poderia ser caracterizada pela identificação de 

bandas em torno de 3650 e 3740 cm
-1

, que seriam atribuídas aos grupamentos hidroxilas 

(OH
-
) [107]. Provavelmente, as mesmas não foram identificadas devido à sobreposição 

das bandas referentes à amina e água adsorvida [74]. Todavia, a presença da 

hidroxiapatita nas amostras analisadas, poderá de fato ser confirmada através da 

difratometria de raios X, onde suas fases cristalográficas poderão ser identificadas [86]. 

Nos espectros de infravermelho das amostras obtidas nas condições avaliadas no 

planejamento fatorial, também identificaram-se bandas na região em torno de 860 e 

1430 cm
-1

,
 
que foram atribuídas às deformações e aos estiramentos dos grupamentos 

carbonatos (CO3
2-

), respectivamente [FIGURAS 10 e 11].  
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FIGURA 10. Espectros de infravermelho das amostras provenientes do material ESC, 

que foram obtidas em diferentes condições experimentais. Legenda: 1 e 2 (água 

adsorvida e amina); 3 (amida I); 4 (amida II); 5 (CO3
2-

); 6 (PO4
3-

). 
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FIGURA 11. Espectros de infravermelho das amostras provenientes do material ESC, 

que foram obtidas em diferentes condições experimentais. Legenda: 1 e 2 (água 

adsorvida e amina); 3 (amida I); 4 (amida II); 5 (CO3
2-

); 6 (PO4
3-

). 
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Há relatos na literatura, os quais afirmam que os processos de precipitação da 

hidroxiapatita em meio aquoso, quando realizados sem controle de atmosfera reacional, 

pode contribuir para a incorporação do grupo carbonato (CO3
2-

)
 
na sua estrutura 

[19,59,90]. Sabe-se que a formação dos grupamentos CO3
2–

 ocorre a partir da reação 

química entre gás carbônico (CO2) e água, onde forma-se ácido carbônico (H2CO3), que 

é ionizado em meio aquoso, liberando espécies iônicas CO3
2–

, as quais são incorporadas 

na estrutura na estrutura da hidroxiapatita [59,90]. De modo geral, tal processo é 

favorecido em meios alcalinos, que exibem baixas temperaturas reacionais [59,90,108].  

Tipicamente, as hidroxiapatitas de origens naturais, que contêm carbonato na sua 

estrutura, podem ser classificadas em dois tipos: tipo A, quando o grupo OH
-
 é 

substituído pelo CO3
2-

; tipo B, quando o grupo PO4
3-

 é substituído pelo CO3
2-

 [59, 

90,107,108]. Além disso, podem ocorrer substituições do tipo AB; nesse caso, os grupos 

OH
- 

e PO4
3-

 podem ser substituídos pelos íons CO3
2-

 [59,90,107,108]. Com os 

resultados obtidos, sugeriu-se que nas amostras analisadas ocorreu precipitação de 

hidroxiapatita carbonatada, onde houve incorporação dos grupamentos CO3
2-

, que 

resultaram em possíveis substituições iônicas nas estruturas dos cristais de apatita 

[FIGURAS 10 e 11].  

 

5.1.2. Análise por difratometria de raios X 

 

Nos difratogramas dos materiais obtidos em relação ao material ESC, 

identificou-se a presença de picos característicos da hidroxiapatita, correspondentes aos 

planos (0 0 2), (2 1 1), (1 1 2) e (3 0 0) [ICSD: n° 26.204] [FIGURAS 12 e 13]. Os 

picos referentes aos planos (2 1 1), (1 1 2) e (3 0 0) da hidroxiapatita não puderam ser 

identificados individualmente, devido à sobreposição dos picos adjacentes, que estavam 

sobrepostos uns aos outros, em dois picos largos e intensos no ângulo de difração 2θ 

entre 30,3 e 34,8° [FIGURAS 12 e 13]. Em geral, a sobreposição dos picos, bem como a 

baixa intensidade e o alargamento dos mesmos, são tipicamente relacionados às 

características dos cristais presentes nas amostras [86,87]. Por exemplo, as mesmas 

poderiam ser formadas por cristais de apatita, que apresentassem pequenas dimensões e 

exibissem estruturas parcialmente organizadas. Nesse sentido, convém ressaltar que, 

quanto maiores forem as dimensões dos cristais e mais ordenadas forem as suas 

estruturas, maiores serão as suas cristalinidades, e como consequência, os picos de 

difração ficarão mais estreitos e intensos [86,87].  
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FIGURA 12. Difratogramas de raios X das amostras provenientes do material ESC, que 

foram obtidas em soluções de NaOH, nas concentrações de 0,10 e 1,00 mol/L, por 24 e 

48 horas a 25 °C. 
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FIGURA 13. Difratogramas de raios X das amostras provenientes do material ESC, que 

foram obtidas em soluções de NaOH, nas concentrações de 0,10 e 1,00 mol/L, por 24 e 

48 horas a 60 °C. 
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Os difratogramas das amostras, que foram obtidos sem e com aquecimento, não 

exibiram fases características de fosfatos de cálcio menos estáveis em comparação a 

hidroxiapatita [FIGURAS 12 e 13]. Assim sendo, não foi possível identificar a presença 

de picos associados às fases alotrópicas do fosfato tricálcico [TCP: Ca3(PO4)2], como do 

fosfato α-tricálcico [plano de difração mais intenso: (0 3 4), 2θ = 30,7° (ICSD: n° 923)] 

e fosfato β-tricálcico [plano de difração mais intenso: (0 2 10), 2θ = 31,0° (ICSD: n° 

97.500)]. 

Os resultados obtidos também não indicaram a presença de pico relacionado à 

formação de óxido de cálcio (CaO) no ângulo de difração 2θ de 37,3° (ICSD: n° 

51.409). Caso contrário, a formação do mesmo indicaria a possível presença de algum 

tipo de impureza nas amostras de hidroxiapatita [59,90].  

Nas análises dos difratogramas, das amostras provenientes do material ESC, não 

foi possível observar a presença de nenhum halo que pudesse ser atribuído ao colágeno, 

que tipicamente pode ser identificado no ângulo de difração 2θ entre 10° e 22° 

[FIGURAS 12 e 13] [57,74]. No entanto, nos espectros de infravermelho, observou-se a 

presença de grupos orgânicos remanescentes, característicos da estrutura proteica do 

colágeno [FIGURAS 10 e 11]. Tais compostos orgânicos também poderiam ter 

influenciado no alargamento e na superposição dos picos característicos da 

hidroxiapatita [(2 1 1), (1 1 2) e (3 0 0)], pois os mesmos podem inibir o crescimento 

dos cristais de apatita [109]. Desse modo, através dos resultados, pôde-se inferir que as 

condições experimentais que foram avaliadas no planejamento fatorial, favoreceram a 

solubilização parcial do colágeno presente nas amostras provenientes do material ESC 

[FIGURAS 10, 11, 12 e 13]. 

Na matriz de planejamento fatorial 2
3
 [TABELA 4], encontram-se os valores 

médios do índice de cristalinidade e tamanho de cristalito dos ensaios experimentais, 

que foram calculados em relação às características do pico referente à fase (0 0 2) da 

hidroxiapatita, cuja identificação ocorreu em 2θ igual a 26,5° [FIGURAS 12 e 13]. Os 

experimentos foram realizados de forma aleatória em triplicata, através dos fatores e 

níveis avaliados no planejamento fatorial [TABELA 1]. 

Através da análise dos dados, percebeu-se que as amostras que foram obtidas nas 

condições experimentais 4, 7 e 8, exibiram os maiores valores dos índices de 

cristalinidade e tamanhos de cristalito em relação àquelas obtidas nas demais condições 

experimentais, que foram avaliadas no planejamento fatorial [TABELA 4]. Em geral, os 
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cálculos estatísticos realizados indicaram que houve diferenças significativas entre os 

dados obtidos nos ensaios 4, 7 e 8 em comparação às demais condições experimentais. 

Identificaram-se dados equivalentes nos ensaios realizados nas condições 7 e 8. 

Entretanto, somente em relação ao tamanho de cristalito, tal comportamento também 

pôde ser observado nos ensaios realizados a 1,00 mol/L de NaOH por 24 e 48 horas a 

25 °C (condição experimental 3 e 7). 

 

TABELA 4. Matriz de planejamento fatorial 2
3
, com os valores do índice de 

cristalinidade e tamanho de cristalito das amostras de hidroxiapatita obtidas em 

diferentes condições experimentais. 

 

Ensaio Condições experimentais 
Índice de 

cristalinidade (%) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

1 25 °C/0,10 mol/L de NaOH/24 h 10,0 ± 2,6 15,5 ± 1,4 

2 60 °C/0,10 mol/L de NaOH/24 h 17,0 ± 0,8 18,6 ± 0,3 

3 25 °C/1,00 mol/L de NaOH/24 h 25,7 ± 5,1 21,3 ± 1,4 

4 60 °C/1,00 mol/L de NaOH/24 h 59,4 ± 3,6 28,2 ± 0,6 

5 25 °C/0,10 mol/L de NaOH/48 h 10,1 ± 2,5 15,6 ± 1,3 

6 60 °C/0,10 mol/L de NaOH/48 h 18,0 ± 2,4 19,0 ± 0,9 

7 25 °C/1,00 mol/L de NaOH/48 h 35,3 ± 0,8 23,7 ± 0,2 

8 60 °C/1,00 mol/L de NaOH/48 h 34,0 ± 1,7 23,4 ± 0,4 

 

O gráfico de Pareto foi utilizado para observar a significância dos efeitos de cada 

variável e a combinação entre elas, nas variáveis respostas [110]. Nos gráficos de Pareto 

observou-se que praticamente todos os efeitos avaliados foram estatisticamente 

significativos [FIGURAS 14 e 15].  

Os efeitos principais que influenciaram no aumento dos valores do índice de 

cristalinidade e tamanho de cristalito estavam associados à variação da concentração de 

NaOH e temperatura [FIGURAS 14 e 15]. Comportamento semelhante pôde ser 

observado em relação ao efeito de interação entre a concentração de NaOH e 

temperatura, que contribuiu para aumentar os níveis de cristalinidade dos cristais de 

apatita. Entretanto, a variação do tempo de envelhecimento e a sua interação com as 

variações de concentração de NaOH e temperatura não contribuíram para tornar os 

cristais de apatita maiores e mais cristalinos 
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FIGURA 14. Gráfico de Pareto sobre os efeitos principais e de interação das variáveis sobre a resposta do índice de cristalinidade.
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FIGURA 15. Gráfico de Pareto sobre os efeitos principais e de interação das variáveis sobre a resposta do tamanho de cristalito.
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BOANINI et al. [59] e DOROZHKIN et al. [108] sugeriram que apatitas 

biológicas precipitadas em meios alcalinos exibem cristais grandes e cristalinos. 

Contrariamente, soluções ácidas tendem a deixar as estruturas desses compostos mais 

amorfizadas e induzem a formação de compostos de fosfato de cálcio menos estáveis 

[59,111]. De fato, nos difratogramas das amostras provenientes dos materiais ESC, que 

foram avaliadas em soluções de NaOH, não foi possível observar a formação de algum 

fosfato de cálcio que fosse diferente da hidroxiapatita [FIGURAS 12 e 13]. Por outro 

lado, as análises quantitativas indicaram que as variações entre os níveis da 

concentração de NaOH contribuíram de forma significativa para aumentar os índices de 

cristalinidade e crescimento dos cristais de apatita [FIGURAS 14 e 15].   

Os diferentes níveis da concentração de NaOH devem ter influenciado a 

solubilização do colágeno [FIGURAS 14 e 15]. Fibras colágenas podem ser 

solubilizadas através de diferentes tratamentos químicos [106,112]. Neste sentido, 

meios ácidos são mais eficazes no processo de solubilização das moléculas de colágeno 

em comparação a meios básicos [74,106,107]. Geralmente, quanto maior o nível de 

alcalinidade do meio reacional, menor será a solubilidade do colágeno [78,113,114]. 

Apesar disso, no presente trabalho, avaliaram-se diferentes níveis de concentração de 

NaOH para induzir o aumento da cristalinidade da estrutura, bem como para favorecer o 

crescimento dos cristais de apatita [59,108,115].  

O colágeno é uma proteína formada por cadeias polipeptídicas, compostas por 

diversos tipos de aminoácidos, que podem apresentar em suas extremidades grupos 

funcionais aminas (NH2) e carboxilas (COOH) [63,106]. Em condições ácidas são 

formados grupos aminas catiônicos (NH3
+
). Caso contrário, ocorre a formação de 

grupamentos carboxilas aniônicos (COO
-
). No presente trabalho, as condições alcalinas 

dos meios reacionais podem ter contribuído para a formação de grupos carboxilas 

desprotonados, carregando negativamente as camadas superficiais das fibras colágenas.  

Provavelmente, a formação de cargas superficiais negativas deve ter induzido as 

repulsões entre as cadeias polipeptídicas, facilitando as suas interações com as 

moléculas de água, criando assim condições propícias para provocar a solubilização do 

colágeno no meio reacional [113,114]. No entanto, os espectros no infravermelho 

indicaram a presença de grupamentos remanescentes associados ao colágeno 

[FIGURAS 10 e 11]. Deste modo, os fatores e níveis avaliados no planejamento 

fatorial, não foram suficientes para desestabilizar totalmente as ligações cruzadas entre 
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os grupos amina (N-H), amida I (C=O) e amida II (N-H), da estrutura do colágeno e os 

cristais de apatita, que representam a parte inorgânica das escamas de peixes [20,74].   

Sabe-se que os processos de aquecimento provocam desnaturações na estrutura 

proteica dos colágenos [74,106,107]. Através das análises dos resultados, sugeriu-se que 

a variação de temperatura provocou diminuição da intensidade das ligações cruzadas 

entre os grupos orgânicos, presente nas cadeias peptídicas das fibras colágenas, 

favorecendo a solubilização do colágeno e a precipitação dos cristais de apatita no meio 

reacional [74,106,107].   

Há um relativo consenso na literatura quanto à influência da temperatura nos 

níveis de cristalinidade e crescimento dos cristais de hidroxiapatita [59,111,116]. Sabe-

se que precipitados envelhecidos a elevadas temperaturas tendem a apresentar cristais 

grandes e com altas cristalinidades [59,108,111]. Entretanto, em baixas temperaturas, os 

precipitados exibem baixa cristalinidade e cristais pequenos [59,108,111]. As análises 

estatísticas indicaram que os índices de cristalinidade e tamanho dos cristais elevaram-

se com o aumento da temperatura de envelhecimento [FIGURAS 14 e 15]. 

Comportamentos semelhantes foram observados em relação ao efeito de interação da 

temperatura com tempo reacional e concentração de NaOH. Desse modo, pode-se 

inferir que a temperatura de 60 °C, avaliada no planejamento fatorial, deve ter fornecido 

energia suficiente para provocar a organização dos átomos presentes na estrutura da 

hidroxiapatita, aumentando a estabilidade térmica dos cristais, diferentemente da 

temperatura de 25 °C, que contribuiu de forma significativa para a formação de cristais 

menores e menos cristalinos. 

É sabido que o tempo reacional pode influenciar diretamente na cristalinidade e 

no crescimento dos cristais de apatita [59,108,111]. Através dos resultados obtidos, 

percebeu-se que os dados quantitativos do efeito principal do tempo de envelhecimento 

foram negativos, em ambos os casos, mas só houve significância em relação ao índice 

de cristalinidade, diferentemente do tamanho de cristalito [FIGURAS 14 e 15]. Nesse 

caso, a variação dos níveis avaliados provocou a diminuição da cristalinidade, mas não 

provocou alterações significativas no tamanho dos cristais de apatita. De modo geral, os 

efeitos de interação, associados à variação do tempo de envelhecimento com a 

concentração de NaOH e temperatura, também apresentaram valores negativos. Apesar 

disso, o efeito de interação relacionado à variação da concentração de NaOH e 

temperatura contribuíram para tornar os cristais mais cristalinos [FIGURAS 14 e 15].  
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De acordo com a literatura, esperava-se que os aumentos simultâneos da 

temperatura, concentração de NaOH e tempo de envelhecimento contribuíssem para 

aumentar os níveis de cristalinidade, bem como as dimensões dos cristais de apatita 

[TABELA 4]. Entretanto, os valores do índice de cristalinidade e tamanho de cristalito 

aumentaram consideravelmente para as amostras que foram obtidas no ensaio 

experimental 4 em relação àquelas obtidas nas condições experimentais 7 e 8. Tal 

comportamento poderia estar associado ao fato das amostras envelhecidas por 48 horas 

terem ficado mais tempo expostas à atmosfera reacional, que deve ter contribuído para a 

incorporação dos grupos carbonatos (CO3
2-

) à estrutura da hidroxiapatita.  

A incorporação dos íons CO3
2-

 na hidroxiapatita pode provocar alterações 

significativas na estrutura dos cristais de apatita [59,90,111]. Através das análises dos 

espectros no infravermelho, percebeu-se a presença de bandas em regiões de absorção 

características dos movimentos vibracionais dos grupamentos CO3
2-

 [FIGURA 10 e 11]. 

De modo geral, sabe-se que a incorporação dos mesmos na hidroxiapatita, aumenta a 

instabilidade estrutural e provoca alterações nos parâmetros de rede da célula unitária, 

tornando os cristais de apatita menores e menos cristalinos [59,90]. Nesse sentido, 

quando ocorrem substituições do tipo A, ocorre o aumento do parâmetro de rede a, 

seguido pela diminuição do parâmetro de rede c, enquanto que nas substituições do tipo 

B, os parâmetros de rede sofrem efeitos contrários [59,90]. No presente trabalho, não foi 

possível estimar os valores dos parâmetros de rede através das análises dos 

drifratogramas, devido à superposição dos picos correspondentes aos planos (2 2 1), (1 

1 2) e (3 0 0) [60,89,90]. No entanto, com os resultados que foram obtidos, pôde-se 

inferir que essas substituições podem ter provocado modificações estruturais, 

contribuindo para reduzir a cristalinidade e inibir o crescimento dos cristais de 

hidroxiapatita, que foram envelhecidos nas soluções com 1,00 mol/L de NaOH por 48 

horas a 25 e 60 °C (condição experimental 7 e 8) [TABELA 4]. 

Através das análises quantitativas do planejamento fatorial, observou-se que as 

amostras obtidas nas soluções com 1,00 mol/L de NaOH, por 24 horas e a 60 °C 

(condição experimental 4), exibiram os maiores valores de índice de cristalinidade e 

tamanho de cristalito [TABELA 4]. De modo geral, há relatos na literatura que 

corroboram esta evidência, pois as características da estrutura da hidroxiapatita podem 

influenciar diretamente na sua reatividade química frente aos meios aquosos [59,90, 

108,111]. Nesse sentido, sabe-se que consideráveis cristalinidades e tamanhos de 
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cristalitos implicam em maiores quantitativos de interações intermoleculares e 

eletrostáticas, fundamentais para a formação da estrutura do cristal [86,87]. Desse 

modo, maior será a energia necessária para romper as interações entre os átomos que 

estão dispostos em ordem periódica. Tais condições podem tornar os cristais menos 

reativos e, consequentemente, mais resistentes frente aos ataques químicos do meio 

externo [86,87]. Assim, espera-se que esta condição avaliada no planejamento fatorial 

possibilite suas adições ao cimento para aplicação na cimentação de poços de petróleo.  

 

5.2. Caracterização da água do mar e água de produção 

 

Através da análise de cromatografia iônica, pôde-se identificar e quantificar os 

principais cátions e ânions presentes, tanto na água do mar, que foi utilizada para 

preparação e hidratação das pastas de cimento, quanto na água de produção, que foi 

aplicada na realização dos testes de imersão para avaliar as resistências químicas das 

pastas de cimento [TABELA 5]. 

 
TABELA 5. Concentração dos principais íons presentes na água do mar, bem como na 

água de produção. 

 

Íons Água do mar (mg/L) Água de produção (mg/L) LQ (mg/L)
 

Cl
- 19.824,19 93.280,00 0,05 

Na
+ 11.001,79 7.079,40 0,04 

SO4
2- 2.892,33 85,80 0,05 

Mg
2+ 617,62 19.730,00 0,05 

K
+ 397,67 888,64 0,01 

Ca
2+ 359,66 4.979,00 0,10 

Br
- 85,15 ND 0,05 

NO2
-
 4,50 0,01 0,01 

NO3
- 4,22 0,02 0,01 

F
- 1,71 1,81 0,01 

NH4
+ 0,10 ND 0,01 

ND: Não detectado; LQ: Limite de quantificação. 

 

De modo geral, as análises indicaram que tanto a água do mar, quanto a água de 

produção, exibiram altas concentrações de íons Cl
-
, Na

+
, SO4

2-
, Mg

2+
, K

+
 e Ca

2+
 em 
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comparação aos demais que foram identificados e quantificados [TABELA 5]. Tais 

resultados estão de acordo com outros trabalhos da literatura, os quais reportaram que as 

concentrações dos cátions e ânions mencionados anteriormente são elevadas, 

principalmente em relação aos íons Na
+
 e Cl

-
 [7,11,26]. Todavia, os valores das 

concentrações dos íons variaram para cada tipo de amostra analisada. 

Segundo YEUNG et al. [11], as águas de produção possuem composições 

químicas diferentes da água do mar, principalmente em relação às quantidades dos íons 

Na
+
, Cl

-
, Ca

2+
 e Mg

2+
, entre outros. De acordo com os autores, as concentrações dos 

mesmos são elevadas na água de produção, porque existem muitos minerais salinos das 

formações rochosas adjacentes aos poços de petróleo, como anidrita (CaSO4), silvita 

(KCl), carnalita (KCl.MgCl2.6H2O) e carbonatos de cálcio (CaCO3), que podem sofrer 

dissociações e liberar diversas espécies iônicas no meio reacional, que podem interagir 

diretamente com a água de produção presente no reservatório de hidrocarbonetos. 

Ainda com relação à composição química da água de produção, a análise do teor 

de óleos e graxas indicou a presença de matéria orgânica na amostra analisada, cujo 

valor quantitativo foi igual a 2,70 mg/L, com limite de detecção de 2,00 mg/L. De modo 

geral, a matéria orgânica identificada poderia estar relacionada à presença de 

hidrocarbonetos residuais, já que a água de produção é proveniente do reservatório 

petrolífero, bem como de materiais industriais, que são comumente utilizados para 

melhorar a extração e exploração de petróleo. 

Há relatos na literatura os quais afirmam que tanto na água do mar, quanto na 

água de produção, podem ser encontradas bactérias do gênero Clostridium, que são 

bactérias redutoras de sulfato [117,118,119]. Como foi mencionado no presente 

trabalho, tais bactérias reduzem sulfatos a sulfetos através da degradação de compostos 

orgânicos presentes nos meios reacionais; no caso dos hidrocarbonetos, tais processos 

podem comprometer a qualidade e o valor comercial dos materiais que são extraídos 

dos reservatórios sedimentares [7,117,118,119].  

Nas análises microbiológicas das amostras de água do mar e água de produção, 

houve identificação de bactérias do gênero Clostridium, cujos resultados quantitativos 

foram iguais a 49 e 200 UFC/100 mL, respectivamente, com limite de detecção de 1,00 

UFC/100 mL. Tais resultados indicaram que havia mais bactérias redutoras de sulfato 

na amostra de água de produção em comparação a amostra de água do mar. Esta 

diferença já era esperada, pois as condições a que as bactérias ficam expostas nos 
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reservatórios subterrâneos podem favorecer o seu crescimento microbiológico. Dentre 

essas condições, destaque-se a ausência de oxigênio e abundância de matéria orgânica 

características do meio reacional [7,117,118,119].  

 

5.3. Preparação e hidratação das pastas de cimento 

 

5.3.1. Caracterização dos materiais utilizados para preparação das pastas de 

cimento 

 

 Através da análise de espectroscopia de raios X, pôde-se identificar e quantificar 

os elementos químicos que estavam presentes nos principais materiais que foram 

utilizados para a preparação das pastas de cimento [TABELA 6]. 

 

TABELA 6. Análise de espectroscopia de raios X dos materiais utilizados para 

preparação das pastas de cimento: cimento Portland-Tipo A e sílica. 

 

 Percentual em massa (%) 

Cimento portland-Tipo A Sílica 

Ca 74,64 ND 

Si 12,24 97,46 

Fe 5,57 0,25 

Al 3,15 1,63 

S 1,86 0,31 

Mg 1,10 ND 

K 0,68 ND 

Sr 0,34 ND 

Ti 0,23 0,17 

Mn 0,11 ND 

ND: Não detectado.
 

 

Em relação ao cimento Portland-Tipo A, os principais elementos identificados 

foram cálcio (Ca), silício (Si), ferro (Fe) e alumínio (Al) em comparação aos outros 

elementos [TABELA 6], que são responsáveis pela formação dos principais compostos 

anidros do cimento, como: silicato tricálcico (Ca3SiO5), silicato dicálcico (Ca2SiO4), 

aluminato tricálcico (Ca3Al2O6), ferroaluminato tetracálcico [Ca4(Al/Fe)2O10] [31,32].  
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No difratograma, identificaram-se picos referentes às suas fases cristalográficas: 

C3S em 2θ igual a 29,5°, 30,2°, 32,3°, 36,8° e 56,5° (ICSD: n° 81.100); C2S em 2θ igual 

a 39°, 32,3° e 41,4° (ICSD:  n° 81.096); C3A em 2θ igual a 47,1° (ICSD: n° 1.841), 

C4AF em 2θ igual a 45,9° (ICSD: n° 9.197) [FIGURA 16]. 

Convém ressaltar que também houve a identificação de fases associadas ao 

óxido de cálcio (CaO), que é um dos óxidos metálicos fundamentais para formação dos 

compostos anidros característicos dos cimentos Portland [2θ = 32,7°, 34,5° e 51,8° 

(ICSD: n° 51.409)] [FIGURA 16] [31,32].  

Na análise da composição química da sílica, houve quantificação preponderante 

de silício (Si) em relação aos outros elementos [TABELA 6], enquanto no seu 

difratograma observou-se picos correspondentes as fases do óxido de silício (SiO2) [2θ 

= 21,1, 26,8, 50,3° (ICSD: n° 34.867)] [FIGURA 16].  

Nos espectros de infravermelho dos materiais utilizados para preparação das 

pastas de cimento, identificaram-se bandas relacionadas à hidroxiapatita, quitosana e 

alginato de sódio [FIGURA 17]. No que diz respeito à hidroxiapatita, as bandas e as 

suas respectivas atribuições foram devidamente mencionadas e discutidas na seção 

5.1.1. 

Com relação à quitosana, as bandas identificadas em 1640, 1560, 1380, 1154, 

580-1000 cm
-1

 foram atribuídas à amida I (estiramento C=O), amida II (deformação N-

H), CH2 (deformação C-H), estiramentos das ligações C-O-C e C-O, respectivamente 

[65,120] [FIGURA 17]. As bandas características do alginato de sódio referentes aos 

grupos carboxilas (COOH), CH2 (deformação C-H) e estiramentos C-O-C foram 

identificadas em 1300 e 1620-1730, 1435 e 820-1080 cm
-1

, respectivamente [72,73]. 

Em ambos os espectros, tanto da quitosana, quanto do alginato de sódio, as bandas em 

torno de 2880 cm
-1

 foram atribuídas aos grupamentos CH2 (estiramentos C-H), 

enquanto aquelas identificadas entre 2950 e 3610 cm
-1

, foram associadas à água 

adsorvida (estiramento O-H) [65,72,73,120]. Todavia, particularmente, no que diz 

respeito à quitosana, as bandas também poderiam ser atribuídas aos grupos aminas 

(estiramento N-H), assim como ocorreu nas amostras de hidroxiapatita, provenientes do 

material ESC [FIGURA 17] [56,65,74,120]. 

Nos difratogramas dos materiais que foram utilizados para preparação das pastas 

de cimento, puderam-se identificar picos referentes às fases características da 

hidroxiapatita [57], quitosana [57] e alginato de sódio [73] [FIGURA 18]. 
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FIGURA 16. Difratograma de raios X dos materiais utilizados para preparação das 

pastas de cimento: cimento Portland-Tipo A e sílica. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 4-

C4AF; 5-CaO. 
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FIGURA 17. Espectros de infravermelho dos materiais que foram utilizados para a 

preparação das pastas de cimento: quitosana, alginato de sódio e hidroxiapatita, 

proveniente do material ESC (60°C/1,00 mol/L de NaOH/24h). Legenda: 1 e 2 (H2O e 

amina); 3 (amida I); 4 (amida II); 5 (CO3
2-

); 6 (PO4
3-

); 7 e 8 (CH2); 9 (C-O-C); 10 (C-

O); 11 (COOH).   
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FIGURA 18. Difratograma de raios X dos materiais utilizados para preparação das 

pastas de cimento: quitosana, alginato de sódio e hidroxiapatita, proveniente do material 

ESC (60°C/1,00 mol/L de NaOH/24h). 
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 Com relação à hidroxiapatita, foram identificados dois picos largos, cujas 

caraterísticas foram apresentadas e discutidas na seção 5.1.2. De modo geral, em ambos 

os difratogramas, da quitosana e do alginato de sódio, foram identificados picos largos e 

de baixas intensidades, os quais indicaram que as suas estruturas poliméricas são 

essencialmente amorfas, com baixas cristalinidades [57,74].  

 

5.3.2. Caracterização das pastas de cimento hidratadas 

  

 Nos espectros de infravermelho das pastas de cimento, que foram hidratadas em 

água do mar por 28 dias à temperatura ambiente, puderam-se identificar bandas 

associadas a grupos moleculares característicos da estrutura do cimento, bem como 

outras bandas que foram atribuídas aos aditivos utilizados para preparação das mesmas 

[FIGURA 19].  

De modo geral, as bandas identificadas em torno de 450, 790, 870 e 3250-

3630 cm
-1

 foram atribuídas aos grupamentos [Al(OH)6]
3−

 (vibrações Al-O), CO3
2-

 

(deformação C-O), SiO4 (vibrações Si-O) e H2O (estiramento O-H), respectivamente 

[FIGURA 19] [4,99,121,122]. Sabe-se que as ligações que foram mencionadas 

anteriormente são características dos compostos químicos presentes no cimento, antes 

ou após a sua hidratação [4,5,99], a exemplo das ligações Si-O, que estão presentes 

tipicamente em silicatos, como silicato tricálcico (Ca3SiO5) e silicato dicálcicos 

(Ca2SiO4) ou suas formas hidratadas, comumente denominada de silicato de cálcio 

hidratado [Ca2SiO3(OH)2]. Com relação às vibrações dos grupos Al-O, provavelmente, 

elas estavam associadas ao aluminato tricálcico (Ca3Al2O6), ferroaluminato tetracálcico 

[Ca4(Al/Fe)2O10] ou à etringita [Ca6Al2(SO4)3(OH)1226H2O], que representa um dos 

seus principais produtos de hidratação do cimento [4,5,99,122].  

Nos espectros de infravermelho das pastas de cimento que continham 

hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio foi difícil identificar bandas que pudessem 

ser atribuídas somente aos modos vibracionais característicos de compostos orgânicos 

presentes em suas estruturas, devido às baixas quantidades que foram adicionadas 

durante a preparação das pastas de cimento [FIGURA 19] [4]. Além disto, tanto na 

estrutura do cimento, quanto na estrutura dos aditivos são encontrados grupos 

funcionais que possuem regiões de absorção no infravermelho, bem próximas, umas das 

outras. Deste modo, provavelmente, algumas bandas apresentaram-se sobrepostas nos 

espectros pastas de cimento HA, QS, ALG e HA/QS/ALG [86]. 
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Por exemplo, na região em torno de 1640 cm
-1

, as bandas foram atribuídas aos 

grupos CO3
2-

 (vibrações C-O) e amida I (estiramento C=O), para as pastas HA, QS e 

HA/QS/ALG, enquanto as mesmas também poderiam estar relacionadas aos 

grupamentos carboxilas (COOH), em relação às pastas ALG e HA/QS/ALG. 

Comportamento semelhante também ocorreu nas pastas que continham quitosana e 

alginato de sódio, na região de 1440 cm
-1

, onde as bandas identificadas poderiam estar 

relacionadas às vibrações das ligações C-O (CO3
2-

) e C-H (CH2) [65,72,73,120].  
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FIGURA 19. Espectros de infravermelho das pastas de cimento que foram hidratadas 

em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. Legenda: 1 (OH
-
); 2 (H2O); 3 

(COOH); 4 (CO3
2-

); 5 (Si-O-Si); 6 (PO4
3-

); 7 (C-O-C); 8 (Si-O); 9 (amida I); 10 (CH2); 

11 (Al-O). 

 

Sobreposições também foram observadas em torno de 1020 cm
-1

, referentes aos 

movimentos vibracionais das ligações Si-O-Si, P-O e C-O-C, principalmente no 
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espectro da pasta de cimento HA/QS/ALG, pois a preparação da mesma realizou-se 

com adição de sílica, hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio [FIGURA 19]. 

Convém ressaltar que as vibrações Si-O-Si caracterizaram a estrutura da sílica e as 

ligações P-O estavam relacionadas aos grupos fosfatos (PO4
3-

) da hidroxiapatita, 

enquanto os estiramentos C-O-C estavam associados às estruturas poliméricas da 

quitosana e do alginato de sódio [65,73,74,120].  

Ainda em relação às análises dos espectros de infravermelho das pastas de 

cimento, as bandas em torno de 3700 cm
-1

 foram atribuídas às vibrações das ligações O-

H, que caracterizam os grupos hidroxilas (OH
-
) [4]. Segundo os relatos de GENG et al. 

[99] e FALCHI et al. [123], bandas identificadas nessa região também poderiam estar 

relacionadas aos movimentos vibracionais das ligações Ca-OH, referentes à portlandita 

[Ca(OH)2], que é um dos principais produtos de hidratação do cimento. Há relatos na 

literatura, os quais afirmam que quanto maior a intensidade da banda, maior é a 

quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento, que foram formadas durante a 

hidratação [4,99,123,124].  

No presente trabalho, somente na pasta de composição padrão pôde-se observar 

a presença da banda associada à ligação Ca-O [FIGURA 19]. No entanto, as bandas 

apresentaram-se reduzidas nos espectros das pastas de cimento HA, QS, ALG e 

HA/QS/ALG. De modo geral, sabe-se que aditivos poliméricos podem retardar a 

hidratação das pastas de cimento, inibindo a nucleação e crescimento de cristais de 

portlandita [4,125]. Sendo assim, de forma preliminar, sugeriu-se que os grupos 

orgânicos funcionais, que estavam presentes nas pastas de cimento, devem ter 

interagido com outros compostos químicos presentes na matriz do cimento, 

influenciando a formação dos cristais de portlandita, e consequentemente na 

intensidade da banda de absorção. 

Nas análises da composição química das pastas de cimento, pôde-se identificar e 

quantificar diversos elementos químicos característicos dos compostos anidros e 

hidratados do cimento, bem como em relação aos aditivos utilizados para preparar as 

pastas de cimento, por exemplo: cálcio (Ca), silício (Si), ferro (Fe), alumínio (Al), 

fósforo (P), entre outros [TABELA 7]. Os resultados indicaram que houve diferenças 

significativas entre as quantidades de alguns elementos presentes nas pastas de cimento 

HA, QS, ALG e HA/QS/ALG, em comparação às pastas de composição padrão. 

Convém ressaltar que as análises foram realizadas em triplicata. 
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A identificação e quantificação de cálcio e silício são fundamentais para avaliar 

a hidratação das pastas de cimento [30,32]. Contudo, normalmente, as quantidades dos 

mesmos não são apresentadas e avaliadas na forma individual, mas sim 

simultaneamente, através da relação entre eles, que é comumente denominada de razão 

cálcio/silício (Ca/Si) [126]. 

 

TABELA 7. Análise de espectroscopia de raios X das pastas de cimento que foram 

hidratadas em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 

 

 

 
Percentual em massa dos elementos presentes nas pastas de cimento (%) 

PADRÃO HA QS ALG HA/QS/ALG 

Ca 63,30 ± 0,35 65,20 ± 0,44
*
 65,12 ± 0,58

*
 64,46 ± 0,70 65,79 ± 0,31

*
 

Si 24,58 ± 0,30 20,40 ± 0,43
*
 22,38 ± 0,28

*
 22,06 ± 0,21

*
 19,44 ± 0,43

*
 

Fe 5,67 ± 0,11 5,22 ± 0,32 5,58 ± 0,03 5,50 ± 0,30 5,28 ± 0,37 

Al 2,39 ± 0,01 2,12 ± 0,08 2,43 ± 0,01 2,36 ± 0,06 2,74 ± 0,30 

S 2,50 ± 0,13 1,98 ± 0,03
*
 2,29 ± 0,14 2,27 ± 0,12 1,95 ± 0,04

*
 

P ND 1,55 ± 0,04 ND ND 1,55 ± 0,01 

Mg 1,02 ± 0,05 1,53 ± 0,38 1,53 ± 0,18
*
 1,35 ± 0,28 1,11 ± 0,01 

Ti 0,26 ± 0,01 0,29 ± 0,04 0,35 ± 0,05 0,27 ± 0,02 0,29 ± 0,01 

K 0,21 ± 0,01 0,23 ± 0,03 0,20 ± 0,01 0,27 ± 0,01
*
 0,50 ± 0,15 

Mn 0,07 ± 0,03 0,11 ± 0,01 0,13 ± 0,01 0,08 ± 0,03 0,16 ± 0,01 

 Razão 

Ca/Si 

 

2,58 ± 0,05 

 

3,20 ± 0,05
*
 

 

2,91 ± 0,06
*
 

 

2,92 ± 0,01
*
 

 

3,38 ± 0,06
*
 

 

ND: Não detectado. 

*
Percentual em massa estatisticamente diferente em relação à pasta PADRÃO. 

 

 

Há relatos na literatura, os quais afirmam que a razão Ca/Si pode variar em 

função das adições que podem ser realizadas ao cimento durante a preparação das pastas 

de cimento [30-32]. Através das análises dos resultados, observou-se que os valores das 

razões Ca/Si das pastas de cimento HA, QS, ALG e HA/QS/ALG foram superiores em 

comparação àquelas de composição padrão [TABELA 7]. As razões Ca/Si das pastas de 

cimento HA e HA/QS/ALG foram superiores em relação a todas as outras pastas de 

cimento, isso porque as mesmas foram preparadas com adição de hidroxiapatita, que 

contém íons Ca
2+

 na sua estrutura [90]. No entanto, quando elas foram comparadas 
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entre si, as médias dos valores foram equivalentes, não havendo diferenças 

significativas entre os resultados. Ainda em relação à análise das mesmas, nas suas 

composições houve a identificação e quantificação de fósforo (P), pois na estrutura da 

hidroxiapatita também são encontrados grupos fosfatos (PO4
3-

) [90,111]. 

Segundo ROSSEN et al. [127], a razão Ca/Si das pastas de cimento pode variar 

entre 0,6 e 2,0. Porém, nesse sentido, não há consenso na literatura, pois os valores 

também podem variar em relação ao tipo de cimento utilizado para preparação das 

pastas de cimento, que exibem diferentes composições químicas [31,32,128]. 

Normalmente, os valores são monitorados antes e após a hidratação. No início, os 

valores costumam ser maiores, próximos a 2,0, mas, à medida que os compostos anidros 

vão sendo hidratados, os valores diminuem, de modo que, ao final da hidratação, podem 

chegar próximo a 0,6, por exemplo [129]. Tal comportamento ocorre porque há 

formação de compostos hidratados, que são constituídos principalmente por sílica e 

cálcio, a exemplo de silicatos de cálcio hidratados [53,129]. Esses valores podem 

diminuir mais rapidamente, caso haja adição de sílica nas pastas de cimento, pois a 

mesma induz a formação de silicatos de cálcio hidratados, através do consumo de 

compostos anidros e hidratados, que contêm cálcio nas suas composições químicas 

[53,129]. 

No presente trabalho, os valores das razões Ca/Si, que foram avaliados no final 

da hidratação das pastas de cimento, não ficaram próximos daqueles que comumente 

são reportados na literatura, apesar das mesmas terem sido preparadas com adição de 

sílica [8,127]. Provavelmente, tais resultados foram obtidos, porque nas pastas de 

cimento ainda havia compostos químicos anidros, formados, principalmente, por cálcio 

e silício, que não foram hidratados [TABELA 7]. 

Nos difratogramas das pastas de cimento, que foram hidratadas em água do mar 

por 28 dias, à temperatura ambiente, observou-se a presença de fases características da 

estrutura do cimento [FIGURA 20]. Identificaram-se picos referentes às fases de 

compostos anidros, como: silicato tricálcico [C3S: 2θ = 29,7°], silicato dicálcico [C2S: 

2θ = 39,7° e 40,4°], aluminato tricálcico [C3A: 2θ = 47,3°], ferroaluminato tetracálcico 

[C4AF: 2θ = 36,7° e 45,9°]. Também foram identificados outros picos, atribuídos aos 

compostos hidratados: portlandita (2θ = 18,3° e 34,2°) [ICSD: n° 15.471], calcita (2θ = 

28° e 42,6°) [ICSD: n° 15.194], etringita (2θ = 50,3° e 55°) [ICSD: n° 27.039] e silicato 

de cálcio hidratado (2θ = 26,9°) [ICSD: n° 80.127].  
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FIGURA 20. Difratograma de raios X das pastas de cimento que foram hidratadas em 

água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 4-

C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-calcita; 9-sílica. 
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De modo geral, a identificação de picos referentes aos compostos anidros 

indica que ocorreu hidratação parcial das pastas de cimento [FIGURA 20]. Relatos na 

literatura afirmam que o tempo reacional de hidratação influencia diretamente na 

formação de compostos hidratados nas pastas de cimento [4,31,32]. Geralmente, 

quanto mais tempo a pasta de cimento fica em contato com a água, mais compostos 

hidratados serão formados, caso contrário, formam-se poucos precipitados, e na 

matriz do cimento poderão ser encontrados compostos anidros, que ainda não 

interagiram com as moléculas de água [31,32]. No entanto, segundo os relatos de 

KUNTHER  et al. [129] e GASTALDI et al. [130], 28 dias tem sido indicado como 

tempo de hidratação mínimo e suficiente para que possa ocorrer a formação dos 

principais compostos hidratados, característicos da hidratação do cimento. De fato, no 

presente trabalho, tais fases puderam ser identificadas nos difratogramas das pastas de 

cimento em 28 dias de hidratação, indicando que houve hidratação, mesmo que tenha 

sido parcial.  

Com relação aos aditivos nos difratogramas das pastas de cimento, pôde-se 

identificar apenas a presença de picos relacionados à sílica (SI: 2θ = 21,1°) [FIGURA 

20]. No entanto, não se observou as fases referentes à hidroxiapatita, quitosana e 

algintato de sódio nas pastas HA, QS e ALG, respectivamente. Convém ressaltar que 

as fases também não foram identificadas nas pastas de cimento HA/QS/ALG. 

Provavelmente, os baixos teores de hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio, que 

foram utilizados para preparar as pastas de cimento aditivadas, não foram suficientes 

para serem detectados por difratometria de raios X [86,87]. Mas, mesmo assim, 

através da espectroscopia do infravermelho, identificaram-se bandas que puderam ser 

associadas aos movimentos vibracionais decorrentes dos grupamentos funcionais 

característicos da hidroxiapatita, quitosana e algintao de sódio [FIGURA 19].  

Sabe-se que as reações de hidratação do silicato tricálcico e silicato dicálcico 

produzem, principalmente portlandita e silicato de cálcio hidratado [31,32]. Mas os 

relatos de REGO et al. [53] e POURJAVADI et al. [131]  reportaram que, a formação 

de silicatos de cálcio hidratados também podem ocorrer mediante as reações químicas 

entre portlandita e sílica, que são comumente denominadas de reações pozolânicas. 

Nesse sentido, as adições de materiais pozolânicos ao cimento, como a sílica, são 

fundamentais, pois produzem quantidades adicionais de silicatos de cálcio hidratados, 

que aumentam a resistência química das pastas de cimento frente a ataques químicos de 
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diferentes naturezas [4,131]. No presente trabalho, as análises dos difratogramas 

indicaram que houve a formação da fase característica do silicato de cálcio hidratado. 

Desse modo, ocorreram reações pozolânicas, mas foram parciais, pois ainda pôde-se 

identificar a presença de sílica e portlandita nas pastas de cimento, mesmo após 28 

dias de hidratação em água do mar [FIGURA 20]. 

Relatos na literatura afirmam que meios salinos induzem formação de 

carbonatos de cálcio na matriz do cimento, que geralmente ocorrem na forma de calcita, 

por exibir maior estabilidade à temperatura ambiente [9,41,42]. Conforme mencionado 

anteriormente no presente trabalho, a formação da calcita ocorre através das reações 

químicas entre portlandita e H2CO3, mas tais reações são induzidas sobretudo em meios 

salinos, pois, concomitantemente, ocorre a degradação de outros produtos de hidratação 

do cimento, onde ocorre liberação de íons Ca
2+

, que são fundamentais para a formação 

da calcita [8,9]. Em geral, quando a calcita é formada na matriz do cimento, ela também 

pode ser degradada, porém, de forma mais lenta em comparação à portlandita [41]. 

LESTI et al. [46] reportaram que, a presença da calcita e, principalmente, da portlandita, 

pode aumentar a reatividade química da matriz do cimento, frente a ataques químicos de 

natureza salina, como ocorre com a água do mar. Em geral, é sabido que a degradação 

de compostos hidratados, como calcita e portlandita, aumentam a porosidade e 

permeabilidade das pastas de cimento. Tais condições podem elevar os níveis de 

hidratação e induzir a difusão das espécies iônicas salinas para dentro da matriz, 

favorecendo ainda mais a sua degradação. De certa forma, quanto mais cristais de 

portlandita e calcita estiverem presentes nas pastas de cimento, menor será a resistência 

química da região cimentada frente ao ataque salino [9,13].  

Através das análises dos difratogramas, observou-se que houve variações 

significativas da intensidade do pico de difração característico da portlandita, em 2θ 

igual a 18,3° [FIGURA 20]. De modo geral, a intensidade do pico da pasta de cimento 

HA/QS/ALG foi menor em comparação as outras pastas que foram avaliadas, 

principalmente em relação àquela de composição padrão, que apresentou o pico mais 

intenso. Provavelmente, tal comportamento pode ter ocorrido por dois motivos: pode 

ter acontecido a degradação dos cristais de portlandita, por causa da ação das 

espécies iônicas na matriz do cimento; ou os aditivos que foram adicionados ao 

cimento, podem ter inibido a nucleação e crescimento dos cristais de portlandita 

[FIGURA 20].  
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Basicamente, a difração de raios X é fundamentada na lei de Bragg [86,87]. 

Segundo ela, para que ocorra difração, os átomos, que formam os cristais precisam estar 

distribuídos de forma uniforme e ordenada na estrutura. Além disso, o comprimento de 

onda da radiação eletromagnética incidente (raios X) deve ter a mesma ordem de 

grandeza da distância interplanar entre os planos cristalográficos presentes nas 

estruturas dos cristais [86,87]. Ademais, para que ocorram interferências construtivas, 

ou seja, soma em fase das ondas eletromagnéticas, faz-se necessário que os caminhos 

ópticos de ambos os feixes somados sejam múltiplos inteiros do comprimento de onda 

da radiação incidente [87]. Logo, a intensidade da difração depende, principalmente, das 

características dos cristais, como dimensão e ordenamento estrutural da sua estrutura 

[87]. Mas, convém ressaltar a importância da quantidade, pois quanto maior for a 

quantidade de cristais, ordenados em uma direção preferencial específica, maior será a 

intensidade da difração da radiação incidente e, como consequência, os picos de 

difração, que são observados nos difratogramas, ficam mais intensos e estreitos [86,87]. 

No caso do presente trabalho, quando os cristais de portlandita foram expostos ao meio 

salino, provavelmente, houve modificações estruturais, devido a substituições iônicas 

que, de certo modo, provocam alterações no ordenamento atômico, como também 

podem ter ocorrido modificações nas direções preferenciais dos cristais. Essas situações 

influenciam diretamente na difração de raios X, que tende apresentar picos de difração 

largos e menos intensos [86,87].  

Nas estruturas poliméricas dos aditivos naturais utilizados no presente trabalho, 

existem grupos funcionais que podem ser modificados devido ao caráter alcalino da 

matriz do cimento [16,66]. Por exemplo: em meios alcalinos (pH > 7,0, 25° C), os 

grupos das aminas (NH2) não são protonados (NH3
+
), enquanto os grupamentos 

funcionais carboxilas (COOH) são desprotonados (COO
-
) [16,66]. No presente trabalho, 

os grupos carboxila estavam presentes na estrutura polimérica do alginato de sódio, bem 

como associados aos cristais de hidroxiapatita, pois os mesmos foram extraídos de 

escamas de peixes, que continham colágeno na sua composição química [FIGURA 19]. 

Provavelmente, as condições alcalinas do meio reacional provocaram a formação de 

grupos desprotonados COO
-
, que facilitaram as interações entre as estruturas 

poliméricas com os íons Ca
2+

 presentes na matriz do cimento, inibindo a nucleação e 

crescimento de cristais de portlandita, que aumentam a reatividade da matriz do cimento 

frente a ataques químicos de natureza salina. Essas condições tornam os cristais de 
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portlandita menores e menos numerosos, influenciando diretamente na sua detecção por 

difração de raios X, que tentem a apresentar picos de difração de baixa intensidade 

[FIGURA 20].  

De acordo com os argumentos mencionados anteriormente e através das análises 

dos difratogramas, sugeriu-se que houve degradação dos cristais de portlandita, 

principalmente por causa das espécies iônicas salinas que podem ter provocado 

modificações nas suas estruturas. Mas, concomitantemente, os grupos poliméricos, que 

estavam presentes nas composições dos aditivos, interagiram com os compostos anidros 

e hidratados presentes na matriz, criando condições que pudessem inibir a nucleação e 

crescimento de cristais de portlandita. Sendo assim, pôde-se inferir que nas pastas de 

cimento que continham simultaneamente hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio, 

havia menos cristais de portlandita em comparação àquela de composição padrão.  

Evidentemente, a água é fundamental para a hidratação do cimento, porém, os 

compostos iônicos que são encontrados na sua composição química podem induzir 

formação de compostos salinos, que podem comprometer a longevidade das pastas de 

cimento [40,41]. Alguns trabalhos que são encontrados na literatura, voltados para 

cimentação de regiões que são expostas a condições salinas, realizam a preparação das 

pastas de cimento com água destilada ou deionizada, que contêm baixas concentrações 

de sais minerais em suas composições químicas [4-6,40]. Tais situações não 

correspondem aos procedimentos de cimentação, onde comumente utiliza-se água do 

mar para preparação das pastas de cimento para cimentação dos poços de petróleo [7]. 

Outros trabalhos preparam pastas de cimento ou avaliam as suas resistências químicas 

em meios reacionais que mimetizam a água do mar [15,38,40,132]. Na medida do 

possível, evita-se aplicar a água do mar nos processos de preparação e hidratação de 

pastas de cimento, porque na sua composição são encontradas diversas espécies iônicas 

salinas, como também microrganismos, que podem provocar alterações no meio 

reacional, comprometendo a hidratação das pastas de cimento [7,11].  

Relatos na literatura afirmam que pastas de cimento expostas a meios salinos 

podem exibir outros compostos salinos, que são formados a partir dos compostos 

hidratados do cimento, a exemplo dos sais de Friedel e Kuzel [8,9]. FRIAS et al. [40] 

prepararam pastas de cimento com cimento e água deionizada, e avaliaram suas 

resistências químicas frente a soluções miméticas da água do mar, que continham 4.10
-4

 

mol/L de NaCl e 2.10
-2

 mol/L de Na2SO4. Os mesmos observaram que houve a 
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formação do sal de Friedel nas pastas de cimento após 180 dias de imersão nos meios 

reacionais, mas não identificaram a formação do sal de Kuzel. Por outro lado, SHI et al. 

[124] avaliaram o comportamento de pastas de cimento, que foram preparadas e 

hidratadas em soluções de NaCl e Na2SO4, que tinham concentrações iguais a 4.10
-4

 e 

3.10
-2

 mol/L, respectivamente. Em apenas 28 dias, os autores identificaram que houve a 

formação e precipitação do sal de Friedel nas pastas de cimento, diferentemente do sal 

de Kuzel, que não foi identificado. Mas, convém ressaltar que no meio reacional 

também havia outros compostos químicos salinos, como cloreto de potássio (KCl), 

cloreto de cálcio (CaCl2) e cloreto de magnésio (MgCl2) nas concentrações de 9.10
-3

, 

1.10
-2

 e 5.10
-2

 mol/L, respectivamente.  

De modo geral, é sabido que quanto maior for a concentração e diversidade das 

espécies iônicas presente no meio reacional, maior será a degradação da matriz do 

cimento e, mais rapidamente, ocorrerá a formação de compostos salinos [8-10,39]. De 

fato, no caso do trabalho de FRIAS et al. [40], a formação do sal de Friedel ocorreu 

mais lentamente em comparação aos relatos de SHI et al. [124], que ocorreu em 28 dias. 

Provavelmente, a sua formação na matriz pode ter sido favorecida pelo fato das pastas 

de cimento terem sido preparadas com soluções miméticas da água do mar. 

No presente trabalho, através das análises dos difratogramas, pôde-se observar 

que não houve formação, nem precipitação dos sais de Friedel e Kuzel nas pastas de 

cimento, que tipicamente possuem picos de difração mais intensos em 2θ igual a 11,4° 

(ICSD: n° 88.617) e 9,9° (ICSD: n° 100.138), respectivamente [FIGURA 20]. Convém 

ressaltar que as pastas de cimento foram preparadas e hidratadas em água do mar, cuja 

análise da composição química indicou a presença de diversas espécies iônicas salinas, 

em elevadas concentrações, principalmente em relação aos íons Cl
-
 e SO4

2-
, que são os 

precursores para induzir a formação dos sais de Friedel e Kuzel, respectivamente 

[FIGURA 20]. Provavelmente, os aditivos que estavam presentes na matriz do cimento 

devem ter sido fundamentais para inibir a formação dos compostos salinos nas pastas de 

cimento. 

De modo geral, as análises das curvas de TG/DTG apresentaram quatro eventos 

térmicos associados às perdas de massa das pastas de cimento [FIGURA 21]. O 

primeiro evento, entre 25 e 130 °C corresponde à evaporação de água livre, que foi 

fisicamente adsorvida pelas pastas de cimento [91,133,134]. Nesse intervalo de 

temperatura, comparando-se os perfis térmicos das curvas de TG/DTG, observou-se que 
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as pastas de cimento que continham hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio 

apresentaram as maiores perdas de massa em relação àquela que continha apenas sílica, 

pois nas suas composições químicas existiam grupos orgânicos hidrofílicos que tinham 

afinidade por água, que foram identificados nos espectros de infravermelho [FIGURA 

19]. Convém ressaltar, também, que há relatos na literatura, os quais afirmam que em 

temperaturas em torno de 110 °C também pode ocorrer a desidratação da etringita 

[92,99,133,134]. 

O segundo evento, que ocorreu entre 130 e 320 °C, poderia estar associado às 

perdas de massa correspondentes à desidratação do silicato de cálcio hidratado [4,99]. 

As mesmas também poderiam estar relacionadas à decomposição térmica dos 

compostos orgânicos presentes nas pastas de cimento HA, QS, ALG e HA/QS/ALG. De 

modo geral, as pastas de cimento que continham aditivos poliméricos apresentaram as 

maiores perdas de massa em comparação a pasta de composição padrão, 

independentemente da faixa de temperatura de ocorrência dos eventos térmicos 

[FIGURA 21].  

A decomposição térmica da portlandita e calcita foram identificadas entre 320-

550 °C e 560 a 850 °C, respectivamente [45,91,99]. De acordo com os relatos de 

SOARES et al. [91], portlandita e calcita decompõe-se óxido de cálcio, durante os 

processos das decomposições térmicas também há liberação de água e dióxido de 

carbono no estado gasoso, respectivamente. Ainda convém destacar que, as perdas de 

massa que ocorreram entre 900 e 950 °C poderiam estar relacionadas à decomposição 

da calcita remanescente, que que estava presente nas pastas de cimento [FIGURA 21] 

[43,92].  

Através das análises das curvas de TG/DTG, também pôde-se estimar a 

quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento, que foram preparadas e 

hidratadas em água do mar em 28 dias à temperatura ambiente [TABELA 8].  As 

análises termogravimétricas são fundamentais para determinar a quantidade de 

portlandita presente nas pastas de cimento, pois elas possibilitam avaliar as perdas de 

massa e os eventos térmicos relacionados às decomposições térmicas dos compostos 

hidratados, sejam cristalinos ou amorfos, diferentemente da difração de raios X, que 

pode identificar somente aqueles compostos químicos, cujas as estruturas são formadas 

por átomos que estão dispostos estruturalmente de forma ordenada e periódica, de modo 

que possa satisfazer as condições de difração da lei de Bragg [86,87,92].  
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FIGURA 21. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento que foram hidratadas em 

água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 
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De modo geral, as pastas de cimento que continham hidroxiapatita, quitosana e 

alginato de sódio, apresentaram os menores percentuais de portlandita em comparação 

àquela de composição padrão [TABELA 8]. Conforme mencionado anteriormente no 

presente trabalho, tal comportamento deve ter ocorrido devido aos compostos 

poliméricos presentes na matriz das pastas de cimento, que contribuíram para inibir a 

nucleação e crescimento de cristais de portlandita [4,125]. Tais resultados foram 

fundamentais para corroborar as análises de difração de raios X [FIGURA 20]. Desse 

modo, confirmou-se que nas pastas de cimento HA/QS/ALG havia menos cristais de 

portlandita, principalmente em comparação a PADRÃO. 

 

TABELA 8. Quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento que foram 

hidratadas em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 

 

Pasta de cimento Quantidade de portlandita (%) 

PADRÃO 7,52 

HA 4,94 

QS 6,54 

ALG 4,51 

HA/QS/ALG 3,61 

 

A portlandita é um dos principais compostos hidratados do cimento, que é 

degradado frente a ataques químicos, seja de natureza ácida ou salina. Sendo assim, a 

sua presença na matriz do cimento potencializa a degradação da região cimentada. No 

presente trabalho, diversas análises foram realizadas para avaliar, de forma qualitativa e 

quantitativa, a formação de portlandita nas pastas de cimento. Nesse sentido, através das 

análises das curvas termogravimétricas, observou-se que as pastas de cimento 

PADRÃO e HA/QS/ALG exibiram as maiores variações do percentual de portlandita 

em comparação das demais pastas de cimento que foram analisadas. Sendo assim, tais 

resultados, foram fundamentais para selecioná-las para realização das análises de 

adsorção e dessorção de N2, bem como para a execução dos testes de imersão, em água 

de produção e soluções aquosas de NaCl e H2SO4, e testes de adsorção de azul de 

metileno em meios aquosos. 

A porosidade das pastas de cimento influencia diretamente na sua durabilidade 

frente a ataques químicos de qualquer natureza [93,135]. De modo geral, sabe-se que as 
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estruturas porosas formadas em regiões cimentadas são resultantes da ação de agentes 

externos, presentes no meio reacional, como água e gases, bem como de agentes 

internos, a exemplo dos compostos químicos formados durante a hidratação do cimento, 

que geralmente são precipitados na forma de cristais, os quais exibem diferentes 

tamanhos, com morfologias diversificadas [93,135,136].   

 A adsorção é um processo onde ocorre a transferências de íons e/ou moléculas 

de uma fase líquida ou gasosa para uma fase sólida [137]. Basicamente, no processo de 

adsorção ocorre a interação de uma espécie química líquida (adsorvato) na superfície de 

um material sólido (adsorvente), devido a ação de forças e interações superficiais [137]. 

Convém ressaltar que, os processos de adsorção também podem ocorrer em outros 

sistemas compostos por líquido/líquido, gás/sólido e gás/líquido [137].    

Normalmente, a adsorção de gás em materiais adsorventes pode ser de natureza 

física ou química [137]. No caso da adsorção física, que provavelmente podem ter 

ocorrido durante a realização das análises, a adsorção ocorre, principalmente por forças 

eletrostáticas ou forças do tipo van der Walls, entre as moléculas do gás e os sítios 

presentes nas camadas superficiais de material adsorvente [135]. Por outro lado, quando 

existem interações químicas, com compartilhamento de elétrons, tem-se a adsorção 

química, onde as forças de interação presentes na interface adsorvato/adsorvente são 

mais intensas, quando comparadas daquelas que caracterizam as adsorções físicas [137].  

 Tipicamente, o cimento é um material adsorvente, e a capacidade de adsorção de 

qualquer adsorvente é influenciada por vários fatores [137]. No caso do sistema 

gás/sólido, a adsorção varia, principalmente em função da pressão e temperatura do 

meio reacional [135]. Quando há variação de pressão, à temperatura constante, têm-se 

curvas que comumente são denominadas de isotermas. As mesmas são classificadas em 

seis tipos característicos, segundo a International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC), que são sempre analisadas em relação ao volume do gás adsorvido pelo 

material em função da pressão relativa (P/P0), que o mesmo é submetido durante a 

realização das análises, que normalmente são realizadas em atmosfera gasosa de N2 

[93,135]. 

Nas análises das isotermas de adsorção e dessorção de N2 das pastas de cimento 

PADRÃO e HA/QS/ALG, que foram preparadas e hidratadas em água do mar por 28 

dias, observou-se que as mesmas possuíam características de isoterma do tipo II [93] 

[FIGURA 22]. Segundo a IUPAC, inicialmente a adsorção é caracterizada pela rápida 
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adsorção do gás, que se torna mais lenta para valores intermediários de P/P0, indicando 

que houve interação das primeiras moléculas do gás com os sítios de adsorção, que 

estão nas camadas mais externas do material adsorvente. Após o preenchimento dos 

mesmos, as moléculas do gás passam a interagir com os sítios de energias mais baixas, 

que são mais internos, até que no final do processo de adsorção, a quantidade de gás 

adsorvido aumenta novamente de forma significativa, sempre em função pressão 

relativa [137].   

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

20

40

60

80

100

120

 

 

V
o
lu

m
e
 a

d
s
o
rv

id
o
 (

c
m

3
/g

)

P/P0

 Pasta PADRÃO

 Pasta HA/QS/ALG

 
 

FIGURA 22. Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio das pastas de cimento 

que foram hidratadas em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 

 

A adsorção pode ocorrer em dois estágios: adsorção em múltiplas camadas, no 

início, e condensação do gás, no final do processo [137,138]. Basicamente, no processo 

de condensação, as moléculas do gás passam da fase gasosa para a fase líquida, onde 

são adsorvidas pelos poros, até que os mesmos fiquem totalmente preenchidos. E no 
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final, quando ocorre a diminuição da pressão relativa, inicia-se a sua dessorção do 

material, que é o processo inverso da adsorção, onde a substância química deixa de 

interagir com os sítios ativos do material adsorvente pela ausência de interações e forças 

superficiais  [94,137]. 

Ainda em relação às isotermas das pastas de cimento, observou-se que ambas 

exibiram perfis semelhantes, mas com a presença de histerese, que representa a região 

da isoterma onde houve diferença entre as curvas de adsorção (inferior) e dessorção 

(superior) [FIGURA 22]. Há relatos na literatura, os quais afirmam que a formação de 

histerese está relacionada a possíveis variações no tamanho e morfologia dos poros 

presentes nos materiais absorventes, que provocam diferenças nos processos de 

adsorção e dessorção do gás [93,94,135].  

Através das análises de adsorção e dessorção de N2 das pastas de cimento, 

estimaram-se os valores de área superficial (S), pelo método desenvolvido por 

Brunauer, Emmett e Teller (B. E. T.), enquanto os valores referentes ao volume (VP) e 

diâmetro de poros (DP) foram determinados pelo método de Barret, Joyner e Hallenda 

(B. J. H.) [135]. O valor da área superficial da pasta de cimento HA/QS/ALG 

apresentou-se menor em comparação àquela de composição padrão [TABELA 9].  Por 

outro lado, não houve muita diferença entre os valores do diâmetro e volume de poros.  

 

TABELA 9. Propriedades superficiais das pastas de cimento que foram hidratadas em 

água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 

 

 

Sabe-se que as resistências químicas das pastas de cimento frente aos ataques 

químicos, variam de acordo com as suas propriedades superficiais, principalmente, com 

relação à área superficial [93,135]. De modo geral, quanto maior a área superficial, 

maior será a reatividade química da matriz do cimento [93,135]. De acordo com os 

resultados, sugeriu-se que os aditivos utilizados para preparação das pastas 

HA/QS/ALG, preencheram os poros da matriz do cimento, tornando a sua área 

superficial menor, e consequentemente menos reativa as espécies iônicas presentes no 

meio reacional, que poderiam provocar a degradação das pastas de cimento, 

Pasta de cimento S(BET) (m
2
/g) VP(BJH) (cm

3
/g) DP(BJH) (Ẵ) 

PADRÃO 74,58 0,07 18,04 

HA/QS/ALG 53,04 0,06 18,06 
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comprometendo tanto a sua longevidade quanto o seu desempenho em possíveis 

situações práticas. 

 

5.3.3. Caracterização dos precipitados produzidos durante a hidratação das pastas 

de cimento 

 

No presente trabalho, houve a formação de precipitados, na forma de pó, que 

foram sendo depositados no fundo dos recipientes de polietileno, durante a hidratação 

dos corpos de prova em água do mar à temperatura ambiente. Apesar desses eventos 

não terem sido esperados, tornou-se importante caracterizar os materiais precipitados 

para avaliar as suas características químicas, estruturais e térmicas.   

Durante as reações de hidratação do cimento, várias espécies iônicas são 

difundidas do interior da matriz para o ambiente reacional, principalmente íons Ca
2+

, 

Fe
3+

, OH
–
, Al(OH)4

–
, entre outros [31,34,42]. A concentração da solução aumenta, até 

que a mesma fique supersaturada. Dessa forma, as interações eletrostáticas passam a ser 

significativas, pois as espécies carregadas encontram-se mais próximas umas das outras, 

tornando o ambiente propicio para que ocorra à formação de pequenos núcleos (pontos 

cristalinos), que por sua vez crescem de maneira proporcional à concentração da 

solução reacional [34,42]. Sendo assim, com a continuação das reações de hidratação, 

mais íons ficam disponíveis no meio, tendo como consequência o crescimento dos 

núcleos, resultando em precipitados cristalinos [34,42].  

No difratograma dos materiais precipitados durante a hidratação dos corpos de 

prova, pôde-se identificar diversas fases características de compostos químicos do 

cimento, sejam anidros ou hidratados [FIGURA 23]. Com relação aos compostos 

anidros, pôde-se identificar: silicato tricálcico (C3S: 2θ = 38,5°), silicato dicálcico (C2S: 

2θ = 39,9°) e ferroaluminato tricálcico (C4AF: 2θ = 46,2°). Algumas fases foram 

associadas a compostos hidratados, como portlandita (2θ = 34,4°), calcita (2θ = 21,5; 

36,9°) e etringita (2θ = 31,9; 53,4; 55,5°).  Também houve identificação de sílica (2θ = 

20,9°) e halita [NaCl: 2θ = 44,5; 57,1° (ICSD: n° 165.592)].  

Nas análises das curvas de TG/DTG dos materiais precipitados no meio 

reacional, observaram-se quatro eventos térmicos, semelhantes aqueles que foram 

identificados e descritos para as pastas de cimento [FIGURA 24]. Foram identificadas 

diferenças sutis, principalmente com relação as faixas de temperatura do segundo 

evento, que ocorreu entre 130 a 400 °C.  
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FIGURA 23. Difratograma de raios X dos precipitados que foram produzidos a partir da 

hidratação das pastas de cimento em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 

Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3- C4AF; 4-portlandita; 5-etringita; 6-sílica; 7-halita; 8-calcita. 
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FIGURA 24. Curvas de TG/DTG dos precipitados que foram produzidos a partir da 

hidratação das pastas de cimento em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente. 
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De modo geral, e principalmente no segundo evento, pôde-se perceber que a 

perda de massa do precipitado da pasta de cimento HA/QS/ALG foi maior em 

comparação aquela de composição padrão [FIGURA 24]. Provavelmente, tal 

comportamento ocorreu, porque durante a hidratação, parte dos materiais orgânicos 

presente nas pastas de cimento foram difundidos para o meio reacional, depositando-se 

ao longo do tempo no fundo do recipiente de polietileno, onde ocorreu a hidratação dos 

corpos de prova. Sendo assim, os precipitados que foram formados nas pastas de 

cimento HA/QS/ALG tinham maiores quantidades de compostos orgânicos em 

comparação àqueles que foram formados durante a hidratação das outras pastas de 

cimento.   

Há relatos na literatura, os quais afirmam que os precipitados que são formados 

durante a hidratação do cimento podem transformar-se em cristais, onde podem exibir 

diferentes composições químicas e apresentar várias características estruturais, 

morfológicas e térmicas [30,32,42]. Segundo os relatos de BULLARD et al. [34], a 

formação e precipitação dos mesmos dependem das condições experimentais do 

ambiente reacional, como pH e tempo de hidratação. JO et al. [6] reportaram que, a 

combinação de meios alcalinos (pH ˃ 7, 25 °C) e elevados tempos de hidratação 

contribuem para que os precipitados possam exibir estruturas cristalinas, enquanto que 

em ambientes ácidos (pH ˂ 7, 25 °C), inibem a formação dos mesmos.  

No presente trabalho, os meios de hidratação das pastas de cimento exibiram 

comportamentos alcalinos, com valores de pH em torno de 10 e 12, por causa da 

hidratação do cimento. Provavelmente, tais condições foram propícias para induzir a 

formação de cristais na superfície dos corpos de prova, enquanto eles estavam sendo 

hidratados em água do mar por 28 dias à temperatura ambiente.  

Após a hidratação das pastas de cimento, os cristais foram cuidadosamente 

retirados da superfície dos corpos de prova, com o auxílio de um estilete de aço inox, e 

em seguida eles foram lavados com água destilada, secos a 60 °C por 48 horas e 

armazenados em dessecadores, para posteriormente serem devidamente caracterizados, 

com a finalidade de avaliar as suas características químicas, estruturais, térmicas e 

morfológicas.  

Nos espectros de infravermelho dos cristais precipitados na superfície dos 

corpos de prova, identificaram-se bandas referentes à água adsorvida (H2O) e hidroxila 

(OH
–
) em torno de 3220-3660 e 3700 cm

–1
, respectivamente [FIGURA 25]. As bandas 
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características aos estiramentos das ligações C-O referentes aos grupos carbonatos 

CO3
2–

, foram identificadas entre 1250 a 1780 cm
–1

. Por outro lado, aquelas observadas 

nas regiões entre 870 e 1080 cm
–1

 estavam associadas aos estiramentos assimétricos das 

ligações Si-O e Si-O-Si, respectivamente [91,122,139]. 
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FIGURA 25. Espectro de infravermelho dos cristais precipitados na superfície dos 

corpos de prova após 28 dias de hidratação à temperatura ambiente. 

 

Nas análises dos difratogramas dos cristais foram observados picos referentes à 

fase da portlandita em 2θ igual a 18,2; 34,1 e 47,1° [FIGURA 26]. Não foram 

identificados picos intensos característicos de outras fases hidratadas, como: calcita 

[pico de difração mais intenso: 2θ = 23,7°], etringita [pico de difração mais intenso: 2θ 

= 25,6°] e silicato de cálcio hidratado [pico de difração mais intenso: 2θ = 27,9°. 
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Entretanto, nos espectros de infravermelho, foram identificadas bandas associadas aos 

grupos CO3
2–

 (característicos da calcita); H2O e OH
–
 (característicos da etringita); Si-O 

e Si-O-Si (característicos de silicato de cálcio hidratado) [FIGURA 25].  
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FIGURA 26. Difratograma de raios X dos cristais precipitados na superfície dos corpos 

de prova após 28 dias de hidratação à temperatura ambiente. 

 

As curvas de TG/DTG apresentaram dois eventos térmicos associados às perdas 

de massa dos cristais precipitados na superfície dos corpos de prova [FIGURA 27]. O 

primeiro relacionado à perda de massa referente à desidroxilação da portlandita que 

ocorreu entre 320 a 480 °C. E o segundo, em torno de 490 a 650 °C, que estaria 

associado à decomposição térmica da calcita. De acordo com os relatos mencionados 

por SOARES et al. [91], portlandita e compostos de carbonatos de cálcio também 

poderiam ser decompostos em temperaturas inferiores a 500 e 700 °C, respectivamente. 
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Provavelmente, nos difratogramas dos materiais precipitados não houve a identificação 

da fase característica da calcita, ou até mesmo de outras fases, como etringita e silicato 

de cálcio hidratado, devido à insuficiente organização da estrutura dos precipitados, de 

modo a satisfazer as condições de difração da lei de Bragg [86,87,92].  
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FIGURA 27. Curvas de TG/DTG dos cristais precipitados na superfície dos corpos de 

prova após 28 dias de hidratação à temperatura ambiente. 

 

Os cristais precipitados na superfície dos corpos de prova exibiram morfologia 

hexagonal, característica dos cristais de portlandita [FIGURA 28 (a)], enquanto, na sua 

superfície, foram identificados vários elementos químicos, provenientes do meio 

reacional [FIGURA 28 (b)].  
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FIGURA 28. MEV (a) e EDS (b) dos cristais precipitados na superfície dos corpos de 

prova após 28 dias de hidratação à temperatura ambiente. 
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A análise da composição química da superfície dos cristais indicou a presença de 

vários elementos químicos característicos da composição química do cimento, como 

cálcio (Ca), oxigênio (O) e silício (Si), ao passo que, aqueles referentes ao sódio (Na), 

cloro (Cl), magnésio (Mg) e enxofre (S) estavam associados à água do mar utilizada 

para a preparação e hidratação das pastas de cimento [9,10]. Por outro lado, a 

identificação do carbono (C) estaria relacionada aos grupos CO3
2–

, que foram 

identificados nos espectros de infravermelho, sugerindo que houve carbonatação dos 

cristais precipitados na superfície dos corpos de prova [FIGURA 25]. 

 

5.4. Caracterização das pastas de cimento após a realização dos testes de imersão 

 

5.4.1. Análise por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

  

 De forma geral, os espectros de infravermelho das pastas de cimento, que foram 

avaliadas em soluções de NaCl e H2SO4, bem como em água de produção, sob 

diferentes condições experimentais, apresentaram-se semelhantes entre si, mas com 

diferenças sutis, indicando que as mesmas exibiram estruturas e composições químicas 

equivalentes, antes e após a realização dos testes de imersão [FIGURAS 29, 30 e 31].  

 Bandas características das vibrações das ligações Al-O {[Al(OH)6]
3−

}, Si-O 

(SiO4), C-O (CO3
2-

) e O-H (H2O) foram identificadas em torno de 453, 785, 876, 3270-

3623 cm
-1

, respectivamente [4,124] [FIGURAS 29, 30 e 31]. As bandas referentes aos 

grupos CO3
2-

 também puderam ser observadas em torno de 1438 e 1634 cm
-1

. Com 

relação as pastas PADRÃO, as bandas referentes aos grupamentos CO3
2-

 foram 

analisadas isoladamente, mas com relação as pastas HA/QS/ALG, provavelmente, 

houveram sobreposições das mesmas com as bandas características dos grupamentos 

CH2, carboxila e amida I, respectivamente. Outras sobreposições também foram 

identificadas em torno de 920 e 1120 cm
-1

, principalmente com relação as pastas 

HA/QS/ALG, devido aos movimentos vibracionais dos grupos orgânicos característicos 

dos aditivos adicionados ao cimento, que foram mencionados na seção 5.3.2.   

Como as pastas de cimento foram avaliadas em água de produção e em soluções 

com H2SO4, que continham grupamentos sulfatos (SO4
2-

), as bandas em torno de 1040 

cm
-1

, também poderiam estar relacionadas aos estiramentos assimétricos das ligações S-

O [99]. Sendo assim, de acordo com os resultados, atribui-se sobreposições também 

com relação as pastas de cimento de composição padrão [FIGURAS 30 e 31].   
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FIGURA 29. Espectros de infravermelho das pastas de cimento PADRÃO (a) e 

HA/QS/ALG (b), antes e após imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 

e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. Legenda: 1 (OH
-
); 2 (H2O); 3 (COOH); 4 (CO3

2-

); 5 (Si-O-Si); 6 (PO4
3-

); 7 (C-O-C); 8 (Si-O); 9 (amida I); 10 (CH2); 11 (Al-O). 
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FIGURA 30. Espectros de infravermelho das pastas de cimento PADRÃO (a) e 

HA/QS/ALG (b), antes e após imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 

0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 

°C. Legenda: 1 (OH
-
); 2 (H2O); 3 (COOH); 4 (CO3

2-
); 5 (Si-O-Si); 6 (PO4

3-
); 7 (C-O-

C); 8 (S-O); 9 (Si-O); 10 (amida I), 11 (CH2); 12 (Al-O). 
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FIGURA 31. Espectros de infravermelho das pastas de cimento PADRÃO (a) e 

HA/QS/ALG (b), antes e após imersão em água de produção por 14 e 28 dias a 35 

°C. Legenda: 1 (OH
-
); 2 (H2O); 3 (COOH); 4 (CO3

2-
); 5 (Si-O-Si); 6 (PO4

3-
); 7 (C-O-

C); 8 (S-O); 9 (Si-O); 10 (amida I); 11 (CH2); 12 (Al-O).  
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Através das análises dos resultados, pôde-se observar que as bandas em torno de 

3670 cm
-1

,
 
referentes às ligações Ca-OH características da portlandita [Ca(OH)2], 

apresentaram variações significativas com relação as suas intensidades [FIGURAS 29, 

30 e 31].  

Nos ensaios que foram realizados em soluções que continham somente NaCl, as 

pastas de cimento de composição padrão, apresentaram bandas de maior intensidade em 

comparação as pastas que continham hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio, ao 

passo de que aqueles que foram executados em meios reacionais que continham 

simultaneamente NaCl e H2SO4, praticamente não houve identificação das bandas em 

comparação as análises que foram realizadas antes dos ensaios de imersão. 

Provavelmente, tal comportamento ocorreu, porque houve degradação dos cristais de 

portlandita frente aos meios reacionais que continham H2SO4, pois se sabe que espécies 

iônicas de natureza ácida provocam a degradação da matriz do cimento [4,13,140].  

Nos espectros das pastas de cimento que foram imersas em água de produção, 

observou-se bandas em 2910 cm
-1

, que foram atribuídas
 
aos estiramentos das ligações 

C-H, características dos grupamentos CH2 [65,73] [FIGURA 31]. Provavelmente, tais 

bandas foram identificadas, porque houveram interações entre os compostos presentes 

na superfície dos corpos de prova com os compostos orgânicos, característicos da água 

de produção, que foram quantificadas nas análises de teor de óleos e graxas (seção 5.2.). 

As bandas em 3690 cm
-1

 foram atribuídas as ligações características da portlandita, 

assim como ocorreu nos resultados dos testes das soluções de NaCl. Em ambos os 

casos, possivelmente, houve a degradação dos cristais de portandita presentes na 

superfície dos corpos de prova, pois sabe-se que os compostos hidratados do cimento 

também podem ser degradados em meios salinos, embora a sua degradação seja menos 

intensa quando comparada a ambientes reacionais tipicamente ácidos [9,39,48].  

 

5.4.2. Análise por espectroscopia de raios X 

 

Através das análises de espectroscopia de raios X, pôde-se quantificar as 

quantidades de cálcio (Ca) e silício (Si) presentes nas pastas de cimento, que foram 

avaliadas nas soluções que continham NaCl e H2SO4, bem como em água de produção, 

sob diferentes condições experimentais. E através dos resultados, obteve-se a razão 

Ca/Si [TABELAS 10, 11 e 12]. Convém ressaltar que todas as análises foram realizadas 

em triplicata. De modo geral, as razões Ca/Si também podem variar em função da 
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degradação dos compostos hidratados presentes nas pastas de cimento frente a ataques 

químicos, seja de natureza ácida ou salina [27,128,141]. Além do mais, também podem 

ser levados em consideração fatores inerentes ao meio reacional, a exemplo do tipo e 

concentração das espécies iônicas presentes nas soluções aquosas [31,32].  

Segundo os relatos de ISMAIL et al. [128], pastas de cimento imersas em meios 

reacionais compostos por íons SO4
2–

 tendem a apresentar baixas razões Ca/Si, que 

podem variar entre 0,2 e 0,5, por causa da degradação da portlandita, bem como de 

silicatos de cálcio hidratado, que podem transformar-se em sulfato de cálcio e silicatos 

amorfos descalcificados, respectivamente. Por outro lado, WEERDT et al. [8] relataram 

que íons Cl
-
 também podem influenciar na razão Ca/Si, pois os mesmos podem interagir 

com a portlandita, formando cloreto de cálcio, que contribui para descalcificar a matriz 

do cimento por causa da sua solubilidade. GALAN et al. [142] mencionaram que a 

degradação da portlandita aumenta com o aumento da concentração de NaCl presente 

no meio reacional.  

Como foi mencionado no presente trabalho, para a realização dos testes de 

imersão, os corpos de prova foram colocados dentro de tubos de polipropileno, que 

continham as soluções de NaCl, H2SO4, bem como água de produção [TABELA 3]. 

Mas, convém ressaltar que, durante a realização dos mesmos, não houve troca dos 

meios reacionais.  

De acordo com os resultados mencionados anteriormente, principalmente antes 

da realização dos testes de imersão, observou-se que nos corpos de prova ainda haviam 

compostos químicos que ainda não foram hidratados [FIGURA 20]. Sendo assim, 

quando os corpos de prova foram colocados nos meios aquosos, ainda houve reações de 

hidratação. Mas paralelamente, também ocorreram reações de degradação das suas 

superfícies frente as espécies iônicas salinas presentes nos ambientes reacionais, como 

íons Cl
-
, SO4

2–
, CO3

2-
, entre outros. Convém ressaltar que em ambos os processos, 

houve difusão de espécies iônicas dos corpos de prova para as soluções aquosas, 

principalmente íons Ca
2+

, OH
-
, Al(OH)4

–
, entre outros [31,32]. Ao longo do tempo, as 

concentrações iônicas nos meios reacionais aumentaram, até que ficassem 

supersaturadas [31,34,42]. Tais condições podem ter favorecido a formação de 

precipitados, os quais a medida que foram sendo formados, reprecipitaram na superfície 

dos corpos de prova, influenciando diretamente nos valores das razões Ca/Si, já que as 

análises de espectroscopia de raios X foram realizadas com os materiais provenientes da 
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camada superficial dos corpos de prova, que estavam em contato diretamente com os 

meios aquosos. 

Os valores das razões Ca/Si das pastas de cimento que foram avaliadas nas 

soluções que continham somente NaCl, variaram pouco, de uma condição experimental 

para outra, mas as diferenças não foram estatisticamente significativas com relação as 

análises daquelas que foram avaliadas antes da realização dos testes de imersão 

[TABELA 10]. De modo geral, os valores obtidos foram equivalentes entre si, até 

mesmo quando a comparação não foi realizada somente em relação a referência. 

Provavelmente, tais resultados foram obtidos, porque os íons de Ca
2+

, que estavam 

presentes nas soluções supersaturadas, interagiram com a superfície dos corpos de 

prova, contribuindo para que os valores das razões Ca/Si permanecessem praticamente 

constantes durante a realização dos testes de imersão em comparação as referências 

[TABELA 10].  

 

TABELA 10. Razão Ca/Si das pastas de cimento PADRÃO e HA/QS/ALG, antes e 

após imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 

dias a 60 °C. 

 

Testes de imersão em soluções de NaCl 

 Razão Ca/Si 

Condições experimentais Pasta PADRÃO  Pasta HA/QS/ALG  

Referência 2,58 ± 0,05 3,38 ± 0,06 

1,0 mol/L de NaCl/14 dias 2,65 ± 0,03 3,25 ± 0,02 

5,0 mol/L de NaCl/14 dias 2,70 ± 0,02 3,14 ± 0,09 

1,0 mol/L de NaCl/28 dias 2,60 ± 0,03 3,43 ± 0,14 

5,0 mol/L de NaCl/28 dias 2,77 ± 0,12 3,21 ± 0,07 

 

Com relação às pastas de cimento que foram avaliadas nos meios reacionais que 

continham NaCl e H2SO4, os dados obtidos das relações Ca/Si variaram 

consideravelmente e as análises estatísticas indicaram que houve diferenças 

significativas entre eles com relação as referências [TABELA 11]. As análises das 

pastas PADRÃO, indicaram que houve aumento significativo das razões Ca/Si, quando 

houve a comparação das pastas de cimento monitoradas em soluções com 0,5 mol/L de 

H2SO4 e 5,0 mol/L de NaCl por 14 dias com relação a referência. Provavelmente, 
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durante a realização dos testes de imersão, houve aumento da área superficial da 

superfície dos corpos de prova, aumentando assim a quantidade de sítios aditivos que 

pudessem interagir com os íons de Ca
2+

, presentes no meio reacional. Tais condições 

contribuíram para aumentar a quantidade de cálcio na matriz do cimento [TABELA 11]. 

 

TABELA 11. Razão Ca/Si das pastas de cimento PADRÃO e HA/QS/ALG, antes e 

após imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas 

concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. 

 

Testes de imersão em soluções de H2SO4 e NaCl 

 Razão Ca/Si 

 

Condições experimentais 

Pasta 

PADRÃO  

Pasta 

HA/QS/ALG  

Referência 2,58 ± 0,05 3,38 ± 0,06 

0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/14 dias 2,55 ± 0,04 2,92 ± 0,01
* 

0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/14 dias 2,94 ± 0,09
* 3,37 ± 0,03 

0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/28 dias 2,61 ± 0,02 3,26 ± 0,08 

0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/28 dias 2,71 ± 0,10 3,94 ± 0,13
*
 

*
Percentual em massa estatisticamente diferente em relação à referência. 

 

Quanto às pastas HA/QS/ALG, as relações Ca/Si diminuíram de forma 

significativa, isso quando comparou-se as pastas de cimento avaliadas em soluções com 

0,1 mol/L de H2SO4 e 1,0 mol/L de NaCl por 14 dias com relação a referência 

[TABELA 11]. Mas, com o aumento do tempo de imersão, de 14 para 28 dias, 

mantendo as mesmas concentrações de NaCl e H2SO4, observou-se que as razões Ca/Si 

foram praticamente iguais as referências. Por outro lado, também foram observados 

aumentos dos valores das relações Ca/Si, quando as pastas de cimento foram avaliadas 

em 0,5 mol/L de H2SO4 e 5,0 mol/L de NaCl por 28 dias.  

Possivelmente, durante a realização dos testes em ambos os casos, houve a 

degradação das camadas superficiais dos corpos de prova, onde ocorreu a difusão de 

íons de Ca
2+

 para as soluções reacionais. Porém, possivelmente, o aumento da área 

superficial favoreceu para que ocorressem interações entre os íons de Ca
2+

, presentes 

nos meios reacionais, com os grupos carboxilas (COO
-
), que estavam presentes nos 

corpos de prova. Sendo assim, houve aumento na quantidade de cálcio presente na 



  Capítulo V - Resultados e Discussão 
 

Tese de doutorado – Ivory Marcos Gomes dos Santos                                                Página 102 
 
 

matriz do cimento, influenciando diretamente nos valores das razões Ca/Si [TABELA 

11].  

Com relação aos ensaios realizados na água de produção, as análises dos 

resultados das pastas de cimento PADRÃO, indicaram que não houveram diferenças 

significativas entre os valores das razões Ca/Si em comparação as referências 

[TABELA 12]. Comportamento semelhante ocorreu em relação às pastas HA/QS/ALG, 

exceto pelo fato daquelas que foram avaliadas por 14 dias de imersão, cujos dados 

obtidos foram estatisticamente diferentes em relação à referência. Posteriormente os 

valores subiram, e aos 28 dias, os mesmos ficaram estatisticamente iguais aos que foram 

identificados antes da realização dos ensaios de imersão [TABELA 12]. 

 

TABELA 12. Razão Ca/Si das pastas de cimento PADRÃO e HA/QS/ALG, antes e 

após imersão em água de produção, em 14 e 28 dias a 35 °C. 

 

Testes de imersão em água de produção 

 Razão Ca/Si 

Condições experimentais Pasta PADRÃO  Pasta HA/QS/ALG  

Referência 2,58 ± 0,05 3,38 ± 0,06 

14 dias 2,63 ± 0,02  2,96 ± 0,07
*
 

28 dias 2,71 ± 0,05 3,24 ± 0,14 

*
Percentual em massa estatisticamente diferente em relação à pasta referência. 

 

Provavelmente, em ambos os casos, houve difusão de íons de Ca
2+

 para a água 

de produção, descalcificando os corpos de prova. Mas ao longo do tempo de imersão, os 

mesmos interagiram com as camadas superficiais, aumentando o teor de cálcio na 

matriz, aumentando a razão Ca/Si [TABELA 12]. No caso das pastas HA/QS/ALG, os 

valores das razões Ca/Si aumentaram, de 14 para 28 dias, por causa dos grupamentos 

carboxilas (COO
-
), que facilitaram as interações dos íons de Ca

2+
 com os corpos de prova, 

como foi mencionado anteriormente no presente trabalho. 

 

5.4.3. Análise por difratometria de raios X 

 

De forma geral, nos difratogramas das pastas de cimento, que foram avaliadas 

em soluções de NaCl e H2SO4, bem como em água de produção, sob diferentes 

condições experimentais, observou-se a presença de fases relacionadas aos compostos 



  Capítulo V - Resultados e Discussão 
 

Tese de doutorado – Ivory Marcos Gomes dos Santos                                                Página 103 
 
 

anidros e hidratados característicos do cimento, antes e após a realização dos testes de 

imersão [FIGURAS 32, 33, 34, 35, 36 e 37].  

As fases que foram relacionadas aos compostos anidros, estavam associadas ao 

silicato tricálcico [C3S: 2θ = 29,6 e 32,3°], silicato dicálcico [C2S: 2θ = 38,5 e 39,6°], 

aluminato tricálcico [C3A: 2θ = 47,3°] e ferroaluminato tetracálcico [C4AF: 2θ = 36,7 e 

45,7°]. Enquanto que, as fases características dos compostos hidratados foram 

caracterizadas pela portlandita [2θ = 18,4 e 34,3°], calcita [2θ = 38,1, 42,6, 43,8, 47,5 e 

48,6°], silicato de cálcio hidratado [2θ = 26,9 e 29,5°] e etringita (2θ = 16, 19, 22,7, 

27,6, 33, 47,3, 48,9, 50,3, 51, 55,4, 56,7, 57,8 e 58,5°).  

 Nos difratogramas de algumas pastas de cimento, houve a identificação de fases 

relacionadas aos compostos anidros, mesmo após 14 e 28 dias de imersão nas soluções 

de NaCl e H2SO4, bem como em água de produção. Tais resultados indicaram que, as 

pastas de cimento ainda estavam sendo hidratadas durante a realização dos testes de 

imersão, produzindo quantidades adicionais de compostos hidratados, a exemplo da 

portlandita, que poderia transformar-se em calcita e silicato de cálcio hidratado.  

Como foi mencionado anteriormente no presente trabalho, a portlandita, 

transformar-se em calcita, em meios aquosos que contém íons CO3
2-

 [9,13]. Mas, sabe-

se que na presença de íons SO4
2-

, tanto a portlandita quanto a calcita podem ser 

transformadas em sulfato de cálcio [Ca(SO)4] [9].  Há relatos na literatura, os quais 

afirmam que, sais de cálcio podem ser degradados frente a ataques químicos de natureza 

ácida ou salina, mas a degradação do sulfato de cálcio é mais lenta em comparação a 

calcita e a portlandita [9,41,48].  De modo geral, a formação e precipitação de cristais 

de sulfato de cálcio, na matriz do cimento, podem provocar mudanças significativas na 

porosidade e permeabilidade da matriz do cimento, pois os mesmos preenchem os poros 

vazios, que ainda não foram preenchidos, tornando a mesma menos porosa e permeável, 

diferentemente dos cristais de porlandita e calcita, que podem aumentar as dimensões 

dos poros, induzindo a reatividade química da matriz com as espécies iônicas, que 

provocam a degradação das pastas de cimento [9,48]. Sendo assim, prefere-se que nas 

pastas de cimento tenham menos cristais de portlandita e calcita e mais cristais de 

sulfato de cálcio [48]. Convém ressaltar que, na presença de aluminato tricálcico, os 

cristais de sulfato de cálcio podem transformar-se em etringita, que certo modo, 

contribuem para preencher os poros remanescentes, reduzindo ainda mais a área 

superficial da região cimentada [9,143]. 
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FIGURA 32. Difratograma de raios X das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 

60 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-

calcita; 9-sílica; 10-sal de Friedel; 11- halita. 
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FIGURA 33. Difratograma de raios X das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 

60 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-

calcita; 9-sílica; 10-sal de Friedel; 11- halita. 
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FIGURA 34. Difratograma de raios X das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas 

concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-

C3A; 4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-calcita; 9-sulfato de cálcio; 10-sílica; 

11- halita; 12- cloreto de cálcio; 13-sal de Kuzel; 14-taumasita. 
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FIGURA 35. Difratograma de raios X das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas 

concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-

C3A; 4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-calcita; 9-sulfato de cálcio; 10-sílica; 

11- halita; 12- cloreto de cálcio; 13-sal de Kuzel; 14-taumasita. 
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FIGURA 36. Difratograma de raios X das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em água de produção por 14 e 28 dias a 35 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 

4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-calcita; 9-sulfato de cálcio; 10-sílica; 11- 

halita; 12- cloreto de cálcio; 13-sal de Friedel; 14-sal de Kuzel. 
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FIGURA 37. Difratograma de raios X das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em água de produção por 14 e 28 dias a 35 °C. Legenda: 1-C3S; 2-C2S; 3-C3A; 

4-C4AF; 5-etringita; 6-portlandita; 7-CSH; 8-calcita; 9-sulfato de cálcio; 10-sílica; 11- 

halita; 12-sal de Friedel; 13-sal de Kuzel. 
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De modo geral, nas análises dos difratogramas das pastas de cimento, 

identificaram-se picos referentes às fases da calcita, portlandita e sulfato de cálcio 

[FIGURAS 32, 33, 34, 35, 36 e 37]. Nas análises dos resultados de algumas pastas de 

cimento, pôde-se observar que houve reduções significativas da intensidade dos picos 

associados à portlandita, diferentemente de outros compostos hidratados, como calcita e 

sulfato de cálcio, que exibiram picos mais intensos e preponderantes em comparação 

daquelas analisadas antes dos ensaios de imersão.  

 Nos difratogramas das pastas de cimento PADRÃO, que foram imersas nas 

soluções que continham somente NaCl, houve identificação da calcita nos corpos de 

prova, exceto naqueles avaliados em meios com 5,0 mol/L de NaCl, por 28 dias a 60 °C 

[FIGURAS 32 e 33]. Por outro lado, com relação aos resultados das pastas de cimento 

HA/QS/ALG, não houve identificação de picos característicos da calcita e portlandita 

em comparação daquelas que haviam sido analisadas antes da realização dos testes de 

imersão.  Nos ensaios que foram executados em soluções de NaCl e H2SO4, nos 

difratogramas das pastas de cimento, observou-se fases relacionadas a calcita 

[FIGURAS 34 e 35]. Contudo, nos ensaios realizados com 0,5 mol/L de H2SO4 e 5,0 

mol/L de NaCl, por 28 dias a 60 °C, só houve a identificação da calcita nas pastas de 

cimento PADRÃO, diferentemente daquelas que continham hidroxiapatita, quitosana e 

alginato de sódio na sua composição.  

Os difratogramas das pastas de cimento, que foram avaliadas em água de 

produção, praticamente exibiram perfis semelhantes entre si, em comparação daquelas 

que foram avaliadas antes da realização dos ensaios de imersão [FIGURAS 36 e 37].  

Tais resultados indicaram que, não houveram modificações significativas nas estruturas 

das pastas de cimento após imersão em água de produção, exceto com relação a 

portlandita, que não foi identificada nas pastas de cimento HA/QS/ALG, em nenhuma 

das condições experimentais que foram monitoradas nos ensaios de imersão, 

diferentemente daquela de composição padrão, que foi avaliada por 14 dias em água de 

produção a 35 °C. 

Através das análises dos resultados, também identificou-se fases associadas ao 

sulfato de cálcio, apenas nas pastas de cimento que foram avaliadas nas soluções que 

continham simultaneamente NaCl e H2SO4 [2θ = 14,7, 23,1, 25,6 e 26,7° (ICSD: n° 

2.057)] [FIGURAS 34 e 35]. Tais fases também foram observadas nos difratogramas 

das pastas de cimento avaliadas em água de produção [FIGURAS 36 e 37].  
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RAMEZANIANPOUR et al. [41] realizaram testes de imersão com pastas de 

cimento Portland, compostas somente por água e cimento, em meio salino com NaCl, 

na concentração de  7.10
-2

 mol/L, em atmosfera reacional controlada de CO2 por 28 

dias. Os autores evidenciaram que a presença dos íons CO3
2-

 no meio reacional, 

contribuiu ainda mais para a degradação da portlandita presentes nas pastas de cimento, 

que ao longo do tempo transformou-se, preferencialmente em calcita. GUTBERLET et 

al. [48] prepararam pastas de cimento, com água e cimento, e avaliaram as suas 

resistências químicas em soluções com 0,5 mol/L H2SO4 por 28 dias. Eles observaram 

que houve a formação de sulfato de cálcio em função da degradação da portlandita e 

calcita.  Por outro lado, MAES et al. [98] avaliaram o comportamento de pastas de 

cimento, preparadas sem aditivos, em meios salinos que continham NaCl e Na2SO4, nas 

concentrações iguais a 4.10
-1

 e 3,0 mol/L, respectivamente, por 180 dias. Os autores 

evidenciaram que nos meios que continham somente espécies iônicas SO4
2–

, houve 

preferencialmente a formação de cristais de sulfato de cálcio, enquanto que na presença 

de íons Cl
-
, os mesmos foram degradados, mas as condições reacionais favoreceram a 

formação do sal de Friedel nas pastas de cimento.   

Através dos relatos encontrados na literatura, sugeriu-se que houve degradação 

dos cristais de portlandita presente nas pastas de cimento, por causa da influência dos 

tipos e concentrações das espécies iônicas salinas presentes nas soluções de NaCl e 

H2SO4, bem como na água de produção, e variaram, principalmente em função do 

tempo de imersão. Nesse sentido, provavelmente, as modificações que houveram nos 

cristais de portlandita, devem ter provocado alterações nos seus ordenamentos atômicos, 

tornando-os menos ordenados, comprometendo assim, a intensidade dos picos de 

difração de raios X [FIGURAS 32, 33, 34, 35, 36 e 37].  

Além do mais, a diminuição da intensidade do pico de difração, também poderia 

ser explicado pela formação de novos cristais de portlandita menos cristalinos, que 

haviam sido formados durante as reações de hidratação das pastas de cimento nos meios 

de imersão, pois nos corpos de prova ainda haviam compostos anidros, que ainda não 

haviam sido hidratados [FIGURAS 32, 33, 34, 35, 36 e 37]. Nesse sentido, pode ser que 

tenha ocorrido a formação de novos cristais de portlandita nas pastas de cimento 

avaliadas nos ensaios de imersão. Mas, nas pastas de cimento HA/QS/ALG, houve a 

formação de menos cristais em comparação daquelas de composição padrão, pois elas 

foram preparadas com quitosana, alginato de sódio e hidroxiapatita, extraída de escamas 
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de peixes, que continham grupos funcionais que, provavelmente, devem ter aumentado 

as interações entre as estruturas poliméricas e os compostos hidratados presentes na 

matriz do cimento, inibindo a nucleação e crescimento dos cristais de portlandita.  

 Silicatos de cálcio hidratados aumentam mais a resistência química de pasta de 

cimento em comparação a outros compostos hidratados característicos do cimento, 

como calcita e sulfato de cálcio, pois são mais resistentes frente a ataques químicos 

ácidos e salinos [14,30,32,53]. Além do mais, os mesmos podem preencher os poros das 

regiões cimentadas, tornando-as mais compactas e densas [14,30,32,53]. Em geral, nos 

difratogramas das pastas de cimento houve a identificação do pico referente à fase do 

silicato de cálcio hidratado em comparação daquelas que tinham sido avaliadas antes 

dos ensaios de imersão [FIGURAS 32, 33, 34, 35, 36 e 37]. Mas, foram identificados 

picos referentes às fases da portlandita e sílica (SI: 2θ = 21,3°), principalmente nas 

pastas de composição padrão, indicando que ocorreram reações pozolanicos parciais, 

mesmo após 14 e 28 dias de imersão nos meios reacionais em que as mesmas foram 

avaliadas. Por outro lado, não houve identificação de nenhuma fase referente ao silicato 

de cálcio hidratado, nas pastas de cimento que foram avaliadas em soluções reacionais 

que continham H2SO4 e NaCl, nas concentrações de 0,5 e 5,0 mol/L, respectivamente, 

por 28 dias de imersão a 60 °C [FIGURAS 34 e 35]. Provavelmente, o aumento 

simultâneo da concentração de H2SO4, de 0,1 para 0,5 mol/L, e NaCl, de 1,0 mol/L para 

5,0 mol/L,
 
bem como do tempo de imersão, de 14 para 28 dias, deve ter provocado a 

degradação dos cristais de silicatos de cálcio hidratados, que estavam presente nas 

pastas de cimento.  

 Quando as pastas de cimento são aplicadas em meios aquosos salinos, íons de 

Cl
-
, interagem com os compostos hidratados do cimento, formando compostos salinos 

[9,10,39]. Em geral, as interações podem ser físicas, que são tipicamente fracas, e 

ocorrem principalmente com silicatos de cálcio hidratados [9,10,144]. Mas, as 

interações também podem ser químicas, que são aquelas que ocorrem principalmente 

com aluminatos tricálcico, onde nesse caso, há de fato a formação do sal de Friedel 

[9,41,98]. Segundo WEERDT et al. [10], a formação do sal de Friedel, também pode 

ocorrer através de reações químicas entre íons Cl
-
 e monosulfatos de cálcio hidratos, que 

são formados a partir da etringita. Provavelmente, no presente trabalho, tal mecanismo 

não pode ter sido responsável pela formação do sal de Friedel nas pastas de cimento, 

porque nos difratogramas foram identificadas as fases associadas a etringita, indicando 
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não houve a sua transformação em monosulfatos de cálcio hidratados [FIGURAS 32, 

33, 34, 35, 36 e 37]. Sendo assim, preferencialmente, a precipitação do sal de Friedel 

pode ter ocorrido em função das reações químicas entre aluminato tricálcico e 

portlandita, na presença de íons Cl
- 
[9,10].  

Nos difratogramas das pastas de cimento que foram avaliadas nos meios 

reacionais que continham somente NaCl, identificou-se a fase relacionada ao sal de 

Friedel (2θ = 10,5°) [FIGURAS 32 e 33]. Mas, a sua formação e precipitação só foi 

detectado nos corpos de prova imersos nas soluções de 1,0 e 5,0 mol/L de NaCl, por 28 

dias a 60 °C em comparação àqueles que foram analisados antes da realização dos testes 

de imersão. Para aquelas pastas que foram imersas nas soluções de 5,0 mol/L de NaCl, 

ainda houve identificação de picos referentes à halita em torno de 2θ = 31,8° e 45,6° 

(ICSD: n° 165.592), indicando que apenas parte dos íons de Cl
–
, interagiram de fato 

com os corpos de prova, enquanto a outra parte, reagiu novamente com os íons Na
+
, 

formando NaCl, que foram reprecipitados no meio racional.  

Sabe-se que o aumento da concentração de NaCl induz a formação do sal de 

Friedel [15,40,144]. Porém, não há consenso na literatura com relação ao tempo de 

imersão [6,15]. GONI et al. [15] realizaram testes de imersão com pastas de cimento, 

preparadas com água e cimento, em solução salina com 4.10
–4

 mol/L de NaCl. Os 

mesmos observaram a formação do sal de Friedel em apenas 7 dias. Por outro lado, JO 

et al. [6] evidenciaram a sua presença em pastas de cimento, também preparadas com 

água e cimento, que foram imersas em meios com 0,2 e 2,0 mol/L de NaCl, em apenas 

24 horas. De acordo com esses relatos, sugeriu-se que a precipitação do mesmo ocorre 

mais rapidamente em meios que apresentam alta salinidade, mas, por outro lado, a sua 

formação é mais lenta em ambientes que exibem baixa salinidade.  

No presente trabalho, a precipitação do sal de Friedel ocorreu com o aumento do 

tempo de imersão de 14 para 28 dias, independente da concentração de NaCl, que 

variou de 1,0 para 5,0 mol/L. Provavelmente, não houve a sua formação nos primeiros 

dias de imersão, porque parte dos íons Ca
2+

 e OH
–
, presentes na matriz do cimento, 

foram consumidos pelas reações pozolânicas para formação do silicato de cálcio 

hidratado [FIGURAS 32 e 33]. A continuação das reações de hidratação do cimento 

pode ter aumentado às quantidades desses íons no ambiente reacional, provocando a 

formação e precipitação do sal de Friedel nas pastas de cimento após 14 dias de imersão 

nas soluções que continham somente NaCl. 
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A aplicação de pastas de cimento em meios aquosos salinos também pode 

implicar na formação do sal de Kuzel nas regiões cimentadas [9,10,39]. THOMAS et al. 

[144] relataram que o sal de Friedel é formado exclusivamente na presença de íons de 

Cl
-
, mas se no meio reacional também houver íons SO4

2–
, pode ocorrer a formação do 

sal de Kuzel, de tal forma que ambos podem coexistir nas pastas de cimento. RAHMAN 

et al. [49] mencionaram que a formação do sal de Friedel ocorre, preferencialmente, na 

matriz do cimento em comparação ao sal de Kuzel, pois a difusibilidade dos íons Cl
-
 

pode ser mais rápida em relação aos íons SO4
2–

. Por outro lado, WEERDT et al. [9] 

sugeriram que íons SO4
2–

 favorecem a precipitação do sal de Kuzel e inibem a formação 

do sal de Friedel.  

Nos difratogramas das pastas de cimento, que foram avaliadas nos meios 

reacionais que continham NaCl e H2SO4, identificou-se a formação das fases referentes 

ao sal de Kuzel em comparação daquelas analisadas antes da realização dos testes de 

imersão (2θ = 8,9° e 22,3°) [FIGURAS 34 e 35].  No entanto, não houve não houve a 

observação de nenhuma fase característica do sal de Friedel, mesmo com o aumento da 

concentração de NaCl, de 1,0 para 5,0 mol/L, e do tempo reacional, de 14 para 28 dias.  

Com as análises realizadas, não pôde-se inferir se houve a formação do sal de 

Friedel na matriz do cimento para tempos reacionais inferiores a 14 dias de imersão 

[FIGURAS 34 e 35]. No entanto, caso tenha ocorrido, a acidez inicial do meio reacional 

pode ter provocado a degradação do mesmo, pois antes da realização dos testes, as 

soluções de 0,1 mol/L de H2SO4 e 1,0 mol/L de NaCl, bem como daquelas com 0,5 

mol/L de H2SO4 e 5,0 mol/L de NaCl, exibiram valores de pH iguais a 1,2 e 0,4, 

respectivamente, a 60 °C, caracterizando ambientes reacionais tipicamente ácidos (pH ˂ 

7,0). O ácido clorídrico (HCl) é um dos produtos das reações químicas entre NaCl e 

H2SO4, e foi responsável pela diminuição do pH dos meios reacionais [13]. Há relatos 

na literatura, os quais sugerem que os compostos químicos presentes nas pastas de 

cimento, a exemplo de portlandita, silicatos de cálcio hidratados e compostos salinos, 

como o sal de Friedel, são degradados em ambientes que contenham HCl [13,38]. Por 

outro lado, convém ressaltar que a partir da reação entre NaCl e H2SO4, também ocorre 

a formação de Na2SO4, que pode interagir com sais de cálcio presentes na matriz do 

cimento, induzindo a formação de sulfato de cálcio e etringita [128]. 

De qualquer modo, as condições ácidas foram temporárias, pois com o aumento 

do tempo de imersão, a matriz do cimento foi degradando-se cada vez mais, e com isso 
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liberando mais íons no ambiente reacional, tornando-o cada vez mais alcalino (pH ˃ 

7,0), criando condições propícias para que houvesse a formação e precipitação de outros 

compostos químicos nos corpos de prova, como halita, sulfato de cálcio e sal de Kuzel, 

cujas as fases foram identificadas nos difratogramas [FIGURAS 34 e 35]. Convém 

ressaltar, que também foram observados picos relacionados ao cloreto de cálcio, que é 

um dos principais produtos da degradação da portlandita na presença de HCl [2θ = 28,8 

e 47,4° (ICSD: n° 56.769)].    

Há relatos na literatura, os quais afirmam que os íons SO4
2–

 podem induzir a 

formação de outro tipo de composto salino, diferente do sal de Kuzel, que pode 

comprometer o desempenho e a durabilidade das pastas de cimento, comumente 

denominado de taumasita [49,145]. No entanto, sabe-se que, diferentemente do sal 

Kuzel, a sua formação ocorre mediante a degradação de silicatos de cálcio hidratados 

[47,49,145]. Nos difratogramas das pastas de cimento avaliadas nas soluções com 0,5 

mol/L de H2SO4 e 5,0 mol/L de NaCl por 28 dias, identificaram-se picos associados às 

fases características da taumasita em torno de 2θ igual a 16,8, 23,1, 33,9 e 44,5° (ICSD: 

n° 9.075) [FIGURAS 34 e 35]. Entretanto, não houve formação da taumasita nas pastas 

de cimento monitoradas nas demais condições experimentais em comparação daquelas 

avaliadas antes da realização dos ensaios de imersão em meio ácido. 

Basicamente, a formação da taumasita depende da concentração salina, 

temperatura e tempo de imersão no meio reacional [49]. Em geral, o aumento do tempo 

de imersão e concentração de íons SO4
2–

 induzem a formação e precipitação da 

taumasita [49]. No entanto, não há consenso na literatura com relação ao efeito da 

temperatura [47,49]. RAMEZANIANPOUR et al. [47] prepararam pastas de cimento 

Portland, com cimento, água e carbonato de cálcio, e realizaram testes de imersão em 

solução salina com 0,3 mol/L
 
de Na2SO4. Os mesmos identificaram a formação de 

compostos hidratados característicos da hidratação do cimento nos primeiros dias de 

hidratação, enquanto a identificação do sulfato de cálcio ocorreu em 28 dias. Por outro 

lado, houve a formação da taumasita somente após 90 dias. Os autores sugeriram que a 

partir da degradação do sulfato de cálcio, etringita e silicato de cálcio hidratado houve a 

formação da taumasita.  

No presente trabalho, através das análises dos difratogramas das pastas de 

cimento, que foram imersas nas soluções que continham H2SO4 e NaCl, nas 

concentrações de 0,5 e 5,0 mol/L, respectivamente, por 28 dias a 60 °C, não houve 
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identificação de nenhuma fase que pudesse ser associada ao sulfato de cálcio ou ao 

silicato de cálcio hidratado [FIGURAS 34 e 35]. A partir de tais resultados, sugeriu-se 

que as condições reacionais que as pastas de cimento foram avaliadas, provocaram a 

degradação tanto do sulfato de cálcio, quanto do silicato de cálcio hidratado, mas as 

mesmas foram eficientes para induzir a formação e precipitação da taumasita nos corpos 

de prova [FIGURAS 34 e 35].  

Assim como acontece com a água do mar, poucos trabalhos da literatura avaliam 

o desempenho e a durabilidade de pastas de cimento em água de produção, isso porque 

na sua composição são encontrados compostos orgânicos e inorgânicos, além de 

microrganismos [7,11]. Normalmente, os trabalhos voltados para cimentação em zonas 

salinas, características dos poços de petróleo da região do Pré-Sal, mimetizam a 

composição inorgânica de águas subterrâneas [100,128,146,147,148].  

QINGJUN et al. [147] realizaram testes de imersão com pastas de cimento em 

meios reacionais que continham NaCl, Na2SO4 e carbonato de sódio (Na2CO3), em 

concentrações iguais a 5.10
-2

 mol/L, respectivamente. Os autores evidenciaram que, os 

íons CO3
2-

 interagiram com os cristais de portlandita, favorecendo a degradação da 

matriz do cimento frente as espécies iônicas Cl
-
 e SO4

2–
, que foram responsáveis pela 

formação do sal de Kuzel. Por outro lado, ISMAIL et al. [128] fizeram ensaios de 

imersão em soluções com Na2SO4 e sulfato de magnésio (MgSO4), em concentrações 

iguais a 3.10
-1

 e 4.10
-1

 mol/L, respectivamente. Eles observaram que os íons Mg
2+

 e 

SO4
2– 

provocaram a degradação dos compostos hidratados presentes na matriz do 

cimento, criando propícias para formação e precipitação de cristais de sulfato de cálcio. 

Nesse sentido, SANTHANAM et al. [146] realizaram testes de imersão com pastas de 

cimento em soluções miméticas de água do mar e água de produção. Eles relataram que 

pelo fato da água subterrânea ter menores concentrações de íons Cl
-
 em comparação a 

água do mar, a degradação de compostos químicos característicos do cimento, como 

portlandita e etringita, foi menos acentuada, e consequentemente, a formação do sal de 

Friedel, tornou-se menos provável de acontecer, diferentemente do sal de Kuzel.  

Nos difratogramas das pastas de cimento, que foram avaliadas em água de 

produção, observou-se a presença de picos associados tanto ao sal de Friedel, quando ao 

sal de Kuzel em 2θ igual 10,9 e 31,6°, respectivamente, em comparação daquelas 

analisadas antes da realização dos testes de imersão [FIGURAS 36 e 37]. Também 

foram identificados picos característicos da halita em 2θ = 29,5 e 45,4°. Entretanto, 



  Capítulo V - Resultados e Discussão 
 

Tese de doutorado – Ivory Marcos Gomes dos Santos                                                Página 117 
 
 

apenas na pasta de cimento de composição padrão, imersa por 14 dias em água de 

produção, houve a precipitação de cloreto de cálcio [2θ = 38,1°]. Nesses casos, a 

precipitação do cloreto de cálcio, possivelmente, ocorreu por causa das reações 

químicas entre os íons Ca
2+

 e Cl
-
, que foram identificados na água de produção 

[TABELA 5]. Por outro lado, não ocorreu a sua identificação nas pastas de cimento, que 

foram avaliadas nas outras condições experimentais, porque o cloreto de cálcio é um sal 

de cálcio muito solúvel em meios aquosos [149]. Nesse sentido, convém ressaltar que, 

também não houve a formação e precipitação da taumasita em nenhuma das pastas de 

cimento, que foram avaliadas em 14 e 28 dias de imersão na água de produção, 

provavelmente, porque não houve degradação do silicato de cálcio hidratado 

[FIGURAS 36 e 37].  

 

5.4.4. Análises térmicas 

 

De forma geral, nas curvas de TG/DTG das pastas de cimento, que foram 

avaliadas em soluções de NaCl e H2SO4, bem como em água de produção, sob 

diferentes condições experimentais, observou-se a presença de eventos térmicos 

característicos do cimento hidratado, antes e após a realização dos testes de imersão 

[FIGURAS 38, 39, 40, 41, 42 e 43].  

Basicamente, foram identificados quatro eventos térmicos, associados às perdas 

de massa das pastas de cimento: I (25-140 °C), II (160-310 °C), III (180-570 °C) e IV 

(580-900°C) [FIGURAS 38, 39, 40, 41, 42 e 43]. Como foi mencionado anteriormente 

no presente trabalho, o primeiro evento estava relacionado à perda de água livre, 

enquanto o segundo relacionou-se, principalmente a desidratação do silicato de cálcio 

hidratado. O terceiro e quarto eventos estavam associados à decomposição térmica da 

portlandita e calcita, respectivamente [43,45,92,133].  

As perdas de massa das pastas de cimento também poderiam estar relacionadas à 

decomposição de compostos inorgânicos, que foram formados em função da influência 

das espécies iônicas salinas presentes nos meios reacionais [FIGURAS 37, 38, 39, 40, 

41 e 42]. NEVES et al. [134] relataram que perdas de massa, entre 90 e 140 °C, 

poderiam estar relacionadas a desidratação do sulfato de cálcio hidratado. Por outro 

lado, segundo GENG et al. [99], eventos términos em torno de 350 °C indicariam a 

desidroxilação do sal de Friedel. MESBAH et al. [150] mencionaram que a desidratação 

do sal de Kuzel, ocorre preferencialmente entre 25 e 300 °C. 
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FIGURA 38. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 

60 °C. 
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FIGURA 39. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 

60 °C. 
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FIGURA 40. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas 

concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. 
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FIGURA 41. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol/L, e NaCl, nas 

concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. 
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FIGURA 42. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento PADRÃO, antes e após 

imersão em água de produção por 14 e 28 dias a 35 °C. 
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FIGURA 43. Curvas de TG/DTG das pastas de cimento HA/QS/ALG, antes e após 

imersão em água de produção por 14 e 28 dias a 35 °C. 
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Através das análises das curvas de TG/DTG, também pôde-se estimar a 

quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento, que foram imersas nas 

soluções de NaCl, H2SO4, bem como em água de produção, sob diferentes condições 

experimentais [TABELAS 13, 14 e 15].  

Com relação aos ensaios que foram realizados nas soluções que continham 

somente NaCl, houve reduções nas quantidades de portlandita presente nas pastas de 

cimento. De modo geral, a porcentagem de portlandita diminuiu com o aumento da 

concentração de NaCl, de 1,0 para 5,0 mol/L, bem como do tempo de imersão, de 14 

para 28 dias com relação as referências [TABELA 13]. Tais resultados corroboraram as 

análises dos difratogramas, onde se observou diminuições nos picos de difração de raios 

X característicos da portlandita [FIGURAS 32 e 33]. Sendo assim, concluiu-se que de 

fato, havia menos cristais de portlandita nas pastas de cimento HA/QS/ALG em 

comparação daquelas de composição padrão.  

 

TABELA 13. Quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento PADRÃO e 

HA/QS/ALG, antes e após imersão em soluções de NaCl, nas concentrações de 1,0 e 

5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. 

 

Testes de imersão em soluções de NaCl 

Condições experimentais Pasta PADRÃO  Pasta HA/QS/ALG  

Referência 7,52 3,61 

1,0 mol/L de NaCl/14 dias 6,44 3,29 

5,0 mol/L de NaCl/14 dias 6,25 2,97 

1,0 mol/L de NaCl/28 dias 5,61 2,52 

5,0 mol/L de NaCl/28 dias 5,42 2,15 

 

Com relação aos ensaios que foram realizados nas soluções que continham NaCl 

e H2SO4, não houve identificação de perdas de massa e eventos térmicos que pudessem 

ser relacionados a decomposição térmica da portlandita com relação as referências 

[TABELA 14]. Correlacionado tais resultados com aqueles obtidos por difração de raios 

X, pôde-se perceber que as reduções dos picos ocorreram, porque realmente não haviam 

cristais de portlandita nos corpos de prova que foram avaliados nos testes de imersão 

nas soluções de NaCl e H2SO4 [FIGURAS 34 e 35]. Provavelmente, as condições 
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iniciais ácidas dos meios reacionais devem ter provocado a degradação dos cristais de 

portlandita. 

 

TABELA 14. Quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento PADRÃO e 

HA/QS/ALG, antes e após imersão em soluções de H2SO4, nas concentrações de 0,1 e 

0,5 mol/L, e NaCl, nas concentrações de 1,0 e 5,0 mol/L, em 14 e 28 dias a 60 °C. 

 

Testes de imersão em soluções de H2SO4 e NaCl 

 

Condições experimentais 

Pasta 

PADRÃO  

Pasta 

HA/QS/ALG  

Referência 7,52 3,61 

0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/14 dias ND ND 

0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/14 dias ND ND 

0,1 mol/L de H2SO4/1,0 mol/L de NaCl/28 dias ND ND 

0,5 mol/L de H2SO4/5,0 mol/L de NaCl/28 dias ND ND 

ND:  Não detectado.   

 

Com relação aos ensaios que foram realizados em água de produção, pôde-se 

identificar perdas de massa e eventos térmicos referentes à portlandita, para que fosse 

possível estimar a sua quantidade presente nas pastas de cimento [TABELA 15].  

 

TABELA 15. Quantidade de portlandita presente nas pastas de cimento PADRÃO e 

HA/QS/ALG, antes e após imersão em água de produção, em 14 e 28 dias a 35°C. 

 

Testes de imersão em água de produção 

Condições experimentais Pasta PADRÃO  Pasta HA/QS/ALG  

Referência 7,52 3,61 

14 dias 5,57 3,08 

28 dias ND ND 

ND:  Não detectado.   

 

Através das análises dos resultados, observou-se que em 14 dias de imersão, 

houve redução da quantidade de portlandita presente nos corpos de prova em 

comparação às referências [TABELA 15]. Nesse caso, também pôde-se correlacionar os 

resultados obtidos com as análises de difração de raios X, em que ficou evidente que 
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realmente houve diminuição da porcentagem de portlandita presente nos corpos de 

prova [FIGURAS 36 e 37]. Por outro lado, após 28 dias de imersão na água de 

produção, não ocorreu identificação de eventos térmicos referentes à portlandita, 

indicando que os cristais foram degradados, devido à influência das espécies iônicas 

presentes nos meios reacionais.  

 

5.5. Testes de adsorção das pastas de cimento 

 

No presente trabalho, os testes de adsorção foram realizados com o objetivo de 

avaliar a interação das pastas de cimento com moléculas orgânicas. Dessa maneira, os 

materiais sintetizados também podem ser utilizados como adsorventes, para processos 

de remoção de determinadas moléculas com características poluentes, quando estão 

presentes em meios aquosos. Para tal finalidade, utilizou-se o corante azul de metileno, 

por ser um corante que geralmente é utilizado como modelo para avaliar interface de 

sistemas líquido/sólido [137].  

Atualmente, existem diversos tipos de corantes, que são classificados de acordo 

com suas composições e estruturas químicas, aplicações, solubilidade, entro outros 

fatores [102,103,137,151]. Dentre eles, o azul de metileno é um corante orgânico 

catiônico, que possui diversas aplicações em vários segmentos industriais [104,105]. 

Sua fórmula química é representada por C16H18ClN3S, sendo pertencente à classe dos 

compostos conhecidos como fenotiazinas [FIGURA 44] [104,105].  Geralmente, o azul 

de metileno é utilizado como modelo para se avaliar processos de interação de 

compostos catiônicos em materiais à base de cimento [101,151,152].  

 

  

FIGURA 44. Estrutura química do azul de metileno. Adaptado de  BARUAH et al. 

[104]. 

 

Há relatos na literatura, os quais afirmam que os processos envolvidos na 

adsorção do azul de metileno dependem, principalmente do tempo imersão, bem como 
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da concentração inicial do corante em meio aquoso [101,151,152]. Nesse sentido, 

BEAUDOIN et al. [101] avaliaram a capacidade de adsorção de silicatos de cálcio 

hidratado, que é um dos principais produtos de hidratação do cimento, em solução de 

azul de metileno, na concentração de 5,0.10
-5

 mol/L, nas temperaturas de 23, 35 e 50 

°C. Os autores observaram que, o aumento do tempo de imersão, bem como da área 

superficial dos materiais, favoreceram a adsorção do corante, sendo observado o efeito 

de adsorção oposto com o aumento da temperatura. Também foi evidenciado que, a 

alcalinidade da solução reacional, com valores de pH maiores que 10,0, também 

contribuíram para adsorção do corante, pois possibilitou que os sítios de adsorção dos 

materiais, ficassem carregados negativamente. Os autores mencionaram que, as 

moléculas do corante interagiram preferencialmente com os íons de Ca
2+

 presente nas 

estruturas dos silicatos de cálcio hidratado. Tais interações ocorreram, porque os íons 

OH
-
, presentes no meio reacional, associaram-se aos cátions Ca

2+
, formando camadas 

superficiais negativas, que criaram condições propícias para que as estruturas 

poliméricas das moléculas do corante interagissem com as camadas do material 

adsorvente [137].  

Como foi mencionado no presente trabalho, os estudos cinéticos foram 

realizados em diferentes concentrações iniciais, que foram iguais a 2,5.10
-5

, 5,0.10
-5

, 

1,0.10
-4

 e 5,0.10
-4

 mol/L, nas temperaturas de 25, 35, 45 e 55 °C, em intervalos de 

tempo definidos, que totalizaram 600 minutos. Convém ressaltar que, todos os dados 

obtidos foram avaliados em função da capacidade de remoção do corante e do tempo de 

contato. 

 Através das análises dos perfis das curvas cinéticas, observou-se que as 

quantidades do corante azul de metileno, que foram adsorvidas pelas pastas de cimento, 

variam consideravelmente em função da concentração inicial, que estava presente nas 

soluções aquosas [FIGURAS 45 e 46]. Os resultados obtidos indicaram que, quando 

maior foi a concentração inicial, maior foi a sua interação com os materiais provenientes 

das pastas de cimento. De modo geral, sabe-se que, quando a concentração inicial do 

corante presente na solução é relativamente baixa, os processos de adsorção ocorrem 

preferencialmente nas camadas superficiais do material adsorvente [94,137,152]. Por 

outro lado, quando a concentração inicial aumenta, as moléculas do corante passam a 

interagir com os sítios de adsorção mais internos presentes nas camadas do adsorvente 

[94,101,102,137,152].  
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FIGURA 45. Efeito da concentração inicial e do tempo de imersão na adsorção do azul de metileno pela pasta de cimento PADRÃO.
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 FIGURA 46. Efeito da concentração inicial e do tempo de imersão na adsorção do azul de metileno pela pasta de cimento HA/QS/ALG. 
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As curvas de adsorção também indicaram que, as interações das moléculas do 

corante aumentaram com o tempo de imersão na solução reacional [FIGURAS 45 e 46]. 

Nesse sentido, o aumento da capacidade de adsorção do corante variou para ambas 

pastas de cimento, principalmente em relação a temperatura, mas em geral, depois de 

200 minutos, as quantidades adsorvidas permaneceram praticamente constantes, até que 

os sistemas entrassem em equilíbrio.  Nesse instante, as taxas de adsorção e dessorção 

ficaram iguais após esse período de tempo e nenhuma alteração pôde ser observada nas 

isotermas, independente das variações das condições experimentais, como concentração 

do corante, temperatura e tempo de imersão [FIGURAS 45 e 46].  

Sabe-se que, as adsorções iniciais de corantes variam também em função das 

áreas superficiais dos materiais adsorventes [137]. Geralmente, quanto maior é a área 

superficial, mais moléculas dos corantes serão adsorvidas pelo material adsorvente 

[137]. Contudo, depois de um certo intervalo de tempo, a velocidade de adsorção do 

corante diminui, até que fique constante, onde os processos de adsorção entram em 

equilíbrio [137]. Isso acontece, porque os sítios ativos, presentes nos materiais 

adsorventes, vão sendo preenchidos gradativamente com as moléculas do corante. Com 

isso, diminuem as quantidades de sítios disponíveis para possíveis interações, e 

consequentemente ocorrem reduções nas velocidades de adsorção do corante no 

material adsorvente [137].  

Como foi mencionado no presente trabalho, a área superficial da pasta de 

cimento PADRÃO foi maior em comparação a HA/QS/ALG. Por outro lado, ambas 

apresentaram praticamente os mesmos valores de volume e diâmetro de poros 

[TABELA 9]. Sendo assim, dependendo das condições experimentais, esperava-se que 

a pasta PADRÃO fosse adsorver mais moléculas de azul de metileno em função do 

tempo, em relação a pasta HA/QS/ALG. Mas, com as análises das isotermas, percebeu-

se que as quantidades adsorvidas foram equivalentes entre si, para ambas pastas de 

cimento [FIGURAS 45 e 46]. Na pasta HA/QS/ALG, isso ocorreu porque na sua 

composição química, havia grupos carboxilas (COO
-
), que formaram sítios de adsorção 

tipicamente aniônicos, facilitando assim as interações das moléculas do corante, cujas 

estruturas eram catiônicas, com as camadas superficiais do material absorvente 

[FIGURA 19]. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Através dos níveis e fatores avaliados no planejamento fatorial 2
3
, concluiu-se que a 

melhor condição de extração da hidroxiapatita, a partir de escamas de peixes, foi 

observada em amostras envelhecidas em soluções alcalinas de NaOH, na 

concentração de 1,00 mol/L, a 60 °C por 24 horas. 

 Nas análises da amostra de água do mar e água de produção, foram identificadas e 

quantificadas diversas espécies iônicas salinas, bem como bactérias do gênero 

Clostridium. 

 As pastas de cimento foram parcialmente hidratadas, porém, mesmo assim, pôde-se 

constatar que foram formados compostos hidratados característicos da hidratação do 

cimento. 

 Não houve formação e precipitação dos sais de Friedel e Kuzel nas pastas de 

cimento, apesar das mesmas terem sido preparadas e hidratadas em água do mar; 

 Durante a hidratação das pastas de cimento em água do mar, houve a formação de 

cristais na superfície dos corpos de prova. Os resultados indicaram que os mesmos 

eram cristais de portlandita carbonatados. 

 Os valores das razões Ca/Si das pastas de cimento HA, QS, ALG e HA/QS/ALG, 

foram superiores em relação àquela de composição padrão. No entanto, as relações 

Ca/Si das pastas HA e HA/QS/ALG foram maiores em relação a todas as outras 

pastas de cimento, pois elas foram preparadas com hidroxiapatita. 

 De modo geral, as análises indicaram que a pasta de cimento HA/QS/ALG 

apresentou menor percentual de portlandita em comparação a todas as outras pastas 

que foram produzidas, principalmente em comparação àquela de composição padrão; 

 As análises de adsorção e dessorção de N2 indicaram que a pasta de cimento 

HA/QS/ALG apresentou menor área superficial em comparação à PADRÃO. Por 

outro lado, os valores de volume e diâmetro de poro foram equivalentes entre si. 

 Com relação aos testes de imersão que foram realizados em soluções que continham 

somente NaCl, observou-se que os valores das razões Ca/Si das pastas de cimento 

foram estatisticamente iguais em comparação às referências. Entretanto, as demais 

análises indicaram que nas pastas de cimento HA/QS/ALG houve a formação e 

precipitação de menos cristais de portlandita em comparação àquelas de composição 

padrão. 
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 Quanto aos testes de imersão que foram realizados em soluções que continham NaCl 

e H2SO4, percebeu-se que os valores das relações Ca/Si de algumas pastas de 

cimento variaram em comparação às referências. Porém, as outras análises indicaram 

houve a degradação dos cristais de portlandita presentes nas pastas de cimento, 

devido aos baixos valores de pH dos meios reacionais. 

 No que diz respeito aos testes de imersão que foram realizados na água de produção, 

identificou-se que os valores das relações Ca/Si de algumas pastas de cimento 

variaram em relação àquelas que haviam sido analisadas antes da realização dos 

ensaios. Contudo, as outras caracterizações indicaram que nas pastas de cimento 

HA/QS/ALG houve a formação de menos cristais de portlandita em comparação 

àquelas de composição padrão. 

 Os testes de adsorção indicaram que as pastas de cimento adsorveram praticamente a 

mesma quantidade de moléculas orgânicas, mas as curvas de adsorção exibiram 

comportamentos diferentes entre si, de acordo com as condições experimentais que 

os testes de adsorção foram realizados. 

 De modo geral, pôde-se inferir que as pastas de cimento HA/QS/ALG apresentaram 

maiores resistências químicas frente aos ataques químicos de natureza ácida e salina, 

em comparação aquelas de composição padrão. Sendo assim, a adição de quitosana, 

alginato de sódio e hidroxiapatita, extraída a partir de escamas de peixe, em pastas de 

cimento contendo sílica podem aumentar a longevidade e durabilidade de regiões 

cimentadas dos poços de petróleo.   
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7. PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Preparar e hidratar pastas de cimento com diferentes proporções de sílica, 

hidroxiapatita, quitosana e alginato de sódio, utilizando-se água do mar. 

 Avaliar as resistências químicas das pastas de cimento em soluções de NaCl, H2SO4, 

bem como em água de produção, com tempos reacionais mais longos que 14 e 28 

dias. 

 Avaliar as resistências químicas das pastas de cimento em soluções de NaCl, H2SO4, 

bem como em água de produção em atmosfera controlada de CO2. 

 Aplicar os resultados dos testes de adsorção das pastas de cimento com moléculas 

orgânicas em modelos cinéticos, para avaliar os processos de interações entre as 

interfaces sólido/solução. 

 Avaliar a interação das pastas de cimento com outros tipos de materiais orgânicos, 

em meio aquoso e em diferentes condições experimentais. 

 Realizar testes resistência mecânica com as pastas de cimento.  
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