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RESUMO
Este estudo tem por objetivo investigar a ação do cloreto de magnésio
(MgCl2), presente em rochas das camadas salinas do pré-sal, quando incorporado
ao cimento portland classe G, durante o período de endurecimento da pasta
destinada à cimentação de poços de petróleo. Ficou evidenciada na revisão
bibliográfica uma lacuna de conhecimento quanto à ação do íon magnésio na
hidratação do cimento. O programa experimental consistiu em submeter pastas de
cimento G com adição de diferentes teores de MgCl2, preparadas em laboratório,
visando avaliar a influência do magnésio na evolução da hidratação do cimento e
correlacionar com as propriedades no estado fresco e endurecido. Ensaios
preliminares exploratórios indicaram ganho expressivo de consistência da pasta com
adição de MgCl2 e elevada solubilidade da rocha do pré-sal quando em contato com
a pasta. Os experimentos foram divididos em ensaios destinados a monitorar a
hidratação no estado fresco e caracterizar a pasta no estado endurecido. Foram
preparadas duas pastas, sendo uma apenas com cimento G (Referência) e outra
com adição de 4% de MgCl2, em relação à massa de cimento. Os períodos de
hidratação foram interrompidos por congelamento em nitrogênio líquido, seguido de
liofilização. Foram empregadas as técnicas analíticas de calorimetria isotérmica,
TG/DTG, DRX ("in situ" e convencional), MEV e resistência à compressão. Os
resultados indicaram alterações significativas no mecanismo e na cinética de
hidratação do cimento em presença do MgCl2, com aceleração de reações químicas
no estado fresco, formação de aluminatos de magnésio hidratados e alteração na
microestrutura das pastas com adição de magnésio nas idades mais avançadas,
com morfologia diferenciada e fases menos cristalinas em relação à pasta de
referência.

Palavras chave: cloreto de magnésio; hidratação; rocha salina; cimento G, pré-sal,
petróleo.

ABSTRACT
Influence of Magnesium Chloride on Hydration of Portland Cement
for Cementing Oil Wells
This study has the purpose to investigate the action of Magnesium Chloride
(MgCl2), which is present in the rocks of the salterns pre-salt layers, when it is
incorporated to the portland cement of G class, during the hardening period of the
designated paste to the petroleum well cementation. It was evidenced on the
biography review a blank of knowledge about the magnesium’s action on the cement
hardening. The experimental program has consisted on submitting the G cement
paste to different content of MgCl2, prepared in laboratory, aiming to evaluate the
magnesium’s influence on the cement hydration evolution and to correlate with
properties on the fresh state and the hardening state. Preliminary exploratory essays
indicate an expressive gain of consistence in the paste with the MgCl 2 addition and
an elevated solubility of the pre-salt layers rocks when in contact with the paste. The
experiments were divided into essays witch where designed to monitor the hydration
on the fresh state and to characterize paste on the hardening state. There were
prepared two paste, been one only with the G cement (reference) and the other with
an addition of 4 % of MgCl2 in relation to the mass of the cement. The period of
hydration where interrupted by freezing with liquid nitrogen followed by freeze-drying.
There were used analytical techniques of isothermal calorimetry, TG\DTG, XRD (in
situ and conventional), SEM and resistance to compression. The results indicates
significant changes on the mechanism and on the kinetics of cement hydration in
presence of MgCl2, by accelerating the chemical reactions on the fresh state,
formation of hydrated magnesium aluminates and changes in the microstructure of
the paste with addition of magnesium in more advanced ages, with differenced
morphologies and less crystallized phases in relation to the reference paste.

Key words: magnesium chloride; hydration, salt rock, G cement, pre-salt layer,
petroleum.
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1

INTRODUÇÃO
O uso de materiais ligantes 1 em edificações e construções é milenar e

acompanha a evolução humana. O surgimento dos primeiros indícios deste uso está
estimado há cerca de 4.500 anos, quando os egípcios utilizaram uma liga constituída
por uma mistura de gesso calcinado na construção dos imponentes monumentos do
Egito - exemplares que permanecem preservados até os dias de hoje.
Historicamente podemos acompanhar a evolução dos materiais cimentantes
interligada ao desenvolvimento humano, pois na sequência dos monumentos
egípcios vieram grandes obras gregas e romanas, como o Panteão e o Coliseu,
onde se utilizou solos de origem vulcânica que, por suas propriedades pozolânicas,
endureciam quando misturados com a água. No entanto, com o progresso da
humanidade surgem novas opções de materiais cada vez mais versáteis, onde em
1756 o inglês John Smeaton dá o primeiro passo para o desenvolvimento de um dos
materiais mais utilizado atualmente, o cimento portland. Patenteado em 1824, após
uma sucessão de estudos, pelo também inglês Joseph Aspdin, que após "queimar"
uma mistura de pedras calcárias e argila, obteve um pó muito fino que endurecia ao
ser misturado com água, produzindo um material com elevada resistência mecânica
(BATTAGIN e BATTAGIN, 2010).
Desde então, desenvolveram-se rapidamente novas soluções tecnológicas
construtivas utilizando o cimento portland, modificado com adições minerais e
aditivos orgânicos, na produção de concretos e argamassas especiais, com o intuito
de atender com versatilidade e competência técnica as demandas da atualidade.
Hoje, o cimento portland ocupa lugar de destaque na economia mundial,
participando desde as edificações unifamiliares, produzidas por profissionais de
menor capacitação, até estruturas mais complexas onde a pesquisa gera
desenvolvimento tecnológico para atender demandas específicas de aplicação, a
exemplo em cimentação de poços de petróleo.

1

As normas internacionais utilizam o termo ligante para designar materiais como cimento, gesso e
cal, ao invés do termo aglomerante empregado no Brasil. Os ensaios de reologia aplicados em
cimento mostram que no início da mistura água/cimento existe aglomeração de partículas, e no
momento seguinte há ligação entre as mesmas em consequência às reações de hidratação.
Sendo assim, nesse trabalho, foi adotado o termo ligante em substituição ao termo aglomerante, por
ser mais coerente com a bibliografia internacional e com os fenômenos associados ao material, no
contexto deste estudo. (CINCOTTO, QUARCIONI, e JOHN, 2010; BATTAGIN e BATTAGIN, 2010).
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A evolução no conhecimento da cimentação de poços de petróleo é
fomentada com o subsídio de pesquisas tecnológicas e de estudos acadêmicos que,
dentre os diversos campos de interesse, permitem avaliar a influência das condições
de exposição em diferentes tipos de poços, em cujo escopo este estudo se insere. A
cimentação desses poços requer pastas cimentícias com comportamento reológico
adequado quando submetidas ao contato com rochas salinas, pois a perfuração de
poços ocorre em locais peculiares, envolvendo profundidades de até 7.000 metros e
em presença de rochas salinas de diferentes composições mineralógicas. A
presença de minerais muito solúveis nestas rochas promovem comportamentos
reológicos adversos e, potencialmente, podem originar reações químicas deletérias
à pasta cimentícia. Esses fenômenos requerem estudos aprofundados para o melhor
entendimento do comportamento de pastas cimentícias submetidas a essas
condições críticas, como subsídios ao desenvolvimento tecnológico do processo de
cimentação de poços.
Atualmente, a cimentação de poços de petróleo envolve tecnologia de
excelência dominada por algumas empresas ou "companhias de serviço". No
entanto, com as recentes perspectivas de perfuração em extensas camadas salinas
para extração do petróleo do "pré-sal", novas variáveis se apresentam devido à
intercalação de rochas salinas muito solúveis, evidenciando uma lacuna tecnológica
até então não abordada na literatura.
Até 2005, em perfurações de poços nas camadas salinas, a predominância
era do mineral halita (NaCl), porém, ao atingir camadas mais profundas, se torna
frequente a presença de outras rochas salinas como a carnalita (KMgCl3 6H2O) e a
taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O). Essas rochas apresentam comportamentos mais
complexos que a halita, como maior fluência e solubilidade. Esses fatores dificultam
a perfuração e a consolidação da pasta cimentícia no poço.
Outro fator atípico na execução do poço, pouco abordado na literatura, é a
presença do íon magnésio, proveniente de rochas salinas do pré-sal, na forma de
cloreto de magnésio hidratado (MgCl2 nH2O). Esse sal anidro apresenta solubilidade
em água de 542,5 g/L a 20ºC - (LIDE, 1992), e pode ser facilmente incorporado à
pasta de cimento, alterando as propriedades do estado fresco da pasta e
comprometendo a cimentação do poço, com prejuízos na durabilidade do poço.
Essas alterações podem ser estudadas focando a hidratação da pasta de cimento
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portland, em presença de teores previamente definidos de magnésio que,
incorporados à pasta de cimento, podem modificar o mecanismo e a cinética de
hidratação do cimento portland, com prováveis alterações nas fases mineralógicas
resultantes e na microestrutura da pasta.

1.1

Objetivo
Avaliar a influência do íon magnésio no mecanismo de hidratação da pasta de

cimento portland classe G 2 nas primeiras horas após a mistura, bem como
caracterizar sua influência em propriedades específicas da pasta em idades mais
avançadas.
Os dados do estudo buscam oferecer subsídios à tecnologia de cimentação
de poços de petróleo em rochas salinas específicas do pré-sal, onde há presença do
magnésio na composição.

2

Neste estudo utiliza-se cimento Portland, classe G, empregado em cimentação de poços petrolíferos
conforme especificado pela NBR 9831/06. Para simplificação da notação, esse material será referido
em toda a descrição dos experimentos como cimento G ou simplesmente cimento.
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2

METODOLOGIA DA PESQUISA
O trabalho foi realizado no Laboratório de Materiais de Construção Civil

(LMCC) do IPT em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo
Américo Miguez de Mello (CENPES) da Petrobras, com contribuições dos Centros
de Metrologia em Química (CMQ) e de Tecnologia de Processo e Produtos (CTPP)
do IPT.
A Petrobras é uma empresa que tem como principal atuação a exploração de
petróleo, sendo atualmente uma das cinco maiores petrolíferas do mundo.
Devido à demanda específica do Laboratório de Cimentação do CENPES, em
estudar os fenômenos associados ao contato da pasta de cimento G com rochas
salinas provenientes do pré-sal, que contenham em sua composição o íon
magnésio, foram desenvolvidos estudos no IPT, dentre estes a elaboração dessa
dissertação de mestrado.
Para atingir o objetivo proposto, este trabalho foi estruturado, conforme
indicado na Figura 2.1 e detalhado a seguir:

Revisão
bibliográfica

Programa experimental

Caracterização
dos materiais

Ensaios
preliminares
exploratórios

Hidratação no
estado fresco

Caracterização no
estado endurecido

Análise dos
resultados

Análise dos
resultados

Análise dos
resultados

CONSIDERAÇÕES FINAIS E
CONCLUSÕES

Figura 2.1: Fluxograma de execução do trabalho
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2.1

Revisão bibliográfica
O foco principal do levantamento bibliográfico é a influência do íon magnésio

na hidratação do cimento portland. Para tal, foi necessária revisão bibliográfica
sobre: perfuração e cimentação de poços petrolíferos, principalmente envolvendo
rochas salinas presentes nas camadas do pré-sal; mecanismo de hidratação do
cimento portland; técnicas analíticas atualizadas para preparação e caracterização
de pastas no estado fresco e endurecido.
Dado à escassez de literaturas que tratam diretamente da ação do íon
magnésio na hidratação de cimentos Portland, teve especial relevância o
levantamento aprofundado em temas correlatos ao estudado, com intuito de buscar
informações da ação do íon magnésio, como suporte à definição da metodologia de
investigação e na interpretação dos resultados obtidos.

2.2

Programa experimental e discussão de resultados
Trata-se de um estudo em escala laboratorial, dividido nas seguintes etapas:
a) Caracterização química, mineralógica e físico-mecânica dos materiais.
b) Ensaios exploratórios.
c) Monitoração da hidratação do cimento no estado fresco.
d) Caracterização de pastas no estado endurecido.

2.3

Considerações finais e conclusões
São apresentadas as principias considerações extraídas da análise dos

resultados obtidos no programa experimental, com discussão à luz da bibliografia
consultada e sugestões para continuidade dessa linha de estudo. As principais
conclusões são apresentadas considerando o objetivo do trabalho, os resultados
obtidos e a bibliografia consultada.
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2.4

Estrutura de capítulos
O trabalho está apresentado de acordo com a seguinte estrutura:
Capítulo 1: INTRODUÇÃO
Capítulo 2: METODOLOGIA DA PESQUISA
Capítulo 3: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Capítulo 4: PROGRAMA EXPERIMENTAL
Capítulo 5: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Capítulo 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

As reservas de petróleo
O petróleo é um recurso natural abundante, porém esgotável e não renovável.

Atualmente é a principal fonte de energia, de onde são extraídos subprodutos como
gasolina, benzina, óleo diesel, parafina, GLP, nafta petroquímica, querosene, óleos
lubrificantes e combustíveis variados.
Registros históricos indicam a detecção de presença de petróleo desde
4.000 a.C. em afloramentos do solo, onde povos do Egito, Mesopotâmia e Pérsia
utilizavam o betume na pavimentação de estradas (RODRIGUES, 2008).
Na era cristã, os árabes utilizavam o petróleo para fins bélicos e de
iluminação, no entanto a indústria moderna do petróleo surgiu somente em meados
do século XIX, sendo o primeiro poço perfurado no Azerbaijão em 1846 e para fins
comercias somente em 1868 na Romênia.
Atualmente a dependência da energia proveniente do petróleo é algo que
preocupa a humanidade. Em 2009, o consumo mundial de petróleo foi de 83,6
milhões de barris/dia, equivalente a mais de treze bilhões de litros de petróleo por
dia3.
Os maiores produtores de petróleo do mundo são: Arábia Saudita, Rússia e
Estados Unidos, contudo, as maiores reservas mundiais provadas de petróleo são
possessões dos países do Oriente Médio. Os principais detentores dessas reservas
de petróleo fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), que detêm 77,2% das reservas mundiais de petróleo, ou seja, o equivalente
a mais de um trilhão de barris de petróleo, sendo que, somente a Arábia Saudita
possui cerca de 265 bilhões de barris em suas reservas, ou seja, 20% da reserva
mundial3. A Figura 3.1 ilustra a proporção da distribuição mundial de reservas
provadas de petróleo.

3

Fonte: BP Statistical Review of Word Energy, 2010 - Agência Nacional do Petróleo (ANP).
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Figura 3.1: Reservas provadas de petróleo segundo regiões geográficas, em 2009
(bilhões de barris)
(Fonte: BP Statistical Review of Word Energy, 2010 - ANP/SDP - Tabela 1.1)

Dados de 2009 indicam o Brasil como o décimo quarto maior produtor de
petróleo do mundo, sendo responsável por 2,5% da produção mundial, ou seja,
2,0 milhões de barris/dia, com um consumo de 1,9 milhões de barris/dia de petróleo,
de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). As reservas
brasileiras de petróleo estão estimadas em 12,9 bilhões de barris, ou seja, 1% do
petróleo mundial3.
Em 2006 foi anunciada pela Petrobras a descoberta de indícios de petróleo
abaixo de espessas camadas de rochas salinas (pré-sal). Esse fato foi confirmado
em 2008, quando a empresa extraiu pela primeira vez o petróleo do "pré-sal". Esse
fato pode ampliar significativamente as reservas de petróleo do Brasil e colocá-lo em
lugar de destaque mundial.
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3.2

Rochas evaporíticas que constituem as camadas salinas
Evaporítos são rochas sedimentares formadas por minerais precipitados a

partir de salmouras, por processos induzidos por evaporação (PALAGI, 2009). Essas
rochas apresentam camadas de minerais salinos, que foram depositados em
condições de forte evaporação e precipitação de bacias de sedimentação restritas,
quentes e subsidentes. Dos evaporítos solúveis em água, a halita (NaCl) é o mineral
preponderante, entretanto, há ocorrências de outros minerais, como: gipsita (CaSO4
2H2O), anidrita (CaSO4) e, em camadas mais profundas, silvinita (KCl), carnalita
(KMgCl3 6H2O) e taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O) (BOTELHO, 2008).
Do ponto de vista da exploração de petróleo, a presença dessas rochas
salinas aumenta a possibilidade do sucesso exploratório, devido à baixa
permeabilidade que essas rochas apresentam, tornando-se selos perfeitos para
acumulações abaixo das mesmas (FALCÃO, 2009). Os evaporítos podem ser
encontrados em vários reservatórios de petróleo ao redor do mundo (Figura 3.2).

Figura 3.2: Maiores depósitos globais de sais, ilustrados pelas áreas brancas
(Fonte: Botelho, 2008 apud Farmer et al., 1996)

Estima-se que essas rochas foram se consolidando em bacias originadas pela
separação dos continentes (Figura 3.3) e tenham se formado há aproximadamente
120 milhões de anos (PALAGI, 2009).
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Figura 3.3: Reconstituição palinspástica da América do Sul e África (esquerda).
Reconstituição palinspástica da América do Sul e África no Albiano há 112 milhões de
anos (direita)
(Fonte: Palagi, 2009)

No Brasil, o termo atualmente utilizado como "pré-sal" compreende
reservatórios de calcário em área extensa e espessa, localizadas em parte do litoral
brasileiro e estendida numa faixa de cerca de 800km de comprimento por 200km de
largura, entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina (GAFFNEY, 2010).
O petróleo é originado em folhelhos subjacentes, selados por uma camada de
sal com até 2,5km de espessura. A profundidade total dessas rochas, isto é, a
distância entre a superfície do mar e os reservatórios abaixo das camadas de sal,
pode chegar a 7.000m (GAFFNEY, 2010). As Figura 3.4 e Figura 3.5, ilustram as
principais zonas do pré-sal na costa brasileira e as suas dimensões em
profundidade.
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Fonte: Petrobras

Figura 3.4: Profundidade dos
reservatórios nas camadas pós-sal e présal (bacia de santos - Tupi) 4

Figura 3.5: Localização das camadas do
pré-sal na bacia litorânea brasileira
(Fonte: Gaffney, 2010)

As perspectivas de encontrar grandes quantidades de petróleo nas camadas
do pré-sal são otimistas, pois a descoberta na bacia de Santos (Tupi) indicou
volumes recuperáveis estimados entre 5 e 8 bilhões de barris, de acordo com a
Petrobras. Esses valores são superiores a 50% da reserva atual no Brasil5.

4

Fonte: Internet - http://www2.petrobras.com.br/presal/cada-vez-mais-fundo/ (consulta em 14.01.2011).

5

Fonte: Internet - http://www.petrobras.com.br/minisite/presal/pt/uma-nova-fronteira/ (consulta em 15.02.2011).
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3.3

Exploração de petróleo: perfuração e cimentação de poços
As dificuldades operacionais na extração do petróleo abaixo das camadas de

sais são amplas. De acordo com Falcão (2009), as rochas formadas por sais
solúveis são materiais geológicos atípicos e, ao serem submetidas a uma tensão
diferencial constante, pode-se esperar uma deformação considerável. Esse
fenômeno, denominado fluência, pode ocasionar o fechamento do poço num curto
espaço de tempo ou até mesmo o colapso do seu revestimento, após a cimentação
do poço.
Essa dificuldade pode ser progressiva, uma vez que diferentes camadas de
rochas salinas como a halita, carnalita, taquidrita, entre outras, são encontradas em
uma mesma perfuração, cada uma com diferentes taxas de fluência e solubilidade,
dificultando a definição de eventuais ferramentas que possam minimizar seus efeitos
deletérios.
Registros da Petrobras indicam que até 1985, na bacia de Santos, somente
vinte e dois poços atravessaram mais do que 10m de rochas salinas solúveis em
água. Destes, onze apresentaram problemas associados ao fechamento do poço,
sendo que em um deles ocorreu colapso do revestimento, três foram desviados e
três perdidos, ocasionando grandes prejuízos financeiros (FALCÃO, 2009).
A elevada solubilidade dessas rochas é um fator agravante, pois a água
proveniente da pasta de cimento pode dissolver a parede da rocha salina,
ocasionando dois fatores prejudiciais à cimentação: incorporação de sais salinos na
pasta de cimento e arrombamento da parede do poço. Na Tabela 3.1, são
apresentadas as solubilidades de algumas dessas rochas salinas.
Tabela 3.1: Solubilidade de evaporitos
Sal

Solubilidade em g/L de H2O

Anidrita (CaSO4)

2,1

Halita (NaCl)

357

Carnalita (KMgCl3 6H2O)

645

Taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O)

2.500 a 4.200*

* Valores estimados (FALCÃO, 2009).
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A tecnologia de prospecção de poços emprega fluidos de perfuração com
massas específicas maiores possíveis, saturando a fase aquosa com íons comuns
presentes nos evaporítos, por incorporação de NaCl ou KCl, para minimizar a
solubilização da rocha no fluido e evitar um posterior "arrombamento" do poço e
viabilizar a perfuração nas camadas de sal.
Poiate, Costa e Falcão (2006) registram que até 2005 somente halita e
anidrita estavam presentes nas prospecções da Petrobras no sub-sal. O desfio atual
da perfuração é atravessar camadas espessas de diferentes rochas salinas, como a
carnalita (KMgCl3 6H2O) e a taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O), que apresentam taxas
elevadas de fluência e solubilidade quando comparadas com a halita (NaCl).
Até 2005, os poços que atravessaram as camadas mais espessas de sal, na
plataforma continental do Brasil, atingiram no máximo 848m, na Bacia de Santos.
Porém, em 2006 foi perfurado um poço em águas ultra-profundas, também na Bacia
de Santos, que atravessou quase 2 km de sal, atingindo os objetivos do pré-sal, ou
seja, a extração do petróleo abaixo dessas camadas salinas (FALCÃO, 2009).
Após a perfuração da rocha, são introduzidos revestimentos com a finalidade
de estabilizar o poço para posterior extração de petróleo. Então, é inserido um tubo
metálico (revestimento), por onde é extraído o petróleo. Para estabilizar a parede de
rocha salina e proteger o tubo metálico executa-se a cimentação do poço, injetando
uma pasta de cimento fluida, que ficará posicionada entre o tubo e a parede da
rocha (anular), conforme detalhado na Figura 3.6.

(

(

a) Desenho esquemático - (b) Revestimento
b)
Figura 3.6: (a)
em poço de petróleo e
cimentação do anular
(Fonte: Miranda, 2008)
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Os

revestimentos

são

classificados

como

condutor,

de

superfície,

intermediário e de produção (MIRANDA, 2008). Cada um tem uma função
específica, conforme detalhado a seguir:
- revestimento condutor: é o que apresenta a menor extensão e sua função é
evitar a erosão das camadas superficiais não consolidadas;
- revestimento de superfície: tem como objetivo garantir a integridade do
poço, prevenindo a contaminação de formações contendo água doce, salmoura,
óleo ou gás pelo fluido de perfuração;
- revestimento intermediário: pode isolar zonas com pressões anormalmente
baixas ou altas, zonas fraturadas e que apresentem perda de circulação;
- revestimento de produção: tem como objetivo isolar a zona de produção das
demais.
Em todas as etapas de revestimento é executada a cimentação.
A Figura 3.7, ilustra o perfil de um poço com patologias ocasionadas por
solubilização durante a perfuração de camadas salinas.

Figura 3.7: Exemplo de poço de petróleo com patologias de arrombamento e
fechamento por solubilização da camada salina
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Falcão (2009) descreve que o principal objetivo da cimentação é fixar a pasta
de cimento, sem incorporação de sais ou outras substâncias que possam
comprometer as propriedades da pasta, em determinada posição entre o
revestimento (tubo metálico) e a parede da rocha, de modo a obter uma vedação
eficiente e permanente do revestimento.
Para Miranda (2008) a cimentação é considerada uma etapa crítica, não só
durante a perfuração, mas também durante toda a vida útil do poço.
Os principais objetivos da cimentação são:
 promover isolamento para evitar migração de fluidos no anular;
 suportar os tubos de revestimento;
 proteger o revestimento da corrosão por fluidos de formação.
Nas pastas aplicadas nos poços petrolíferos, usualmente é utilizado cimento
portland, classe G, exclusivo para essa finalidade, conforme especificado pela
NBR 9831/2006 "Cimento portland destinado à cimentação de poços petrolíferos Requisitos e métodos de ensaio".
As principais dificuldades da cimentação em rochas salinas estão relacionas à
interação química do sal com a pasta, que pode ocasionar perda de fluidez com
alteração significativa das propriedades reológicas, devido à incorporação de
espécies químicas. Igualmente, pode ocorrer interferência na hidratação do cimento
e dificuldade de aderência da pasta na rocha (KLEEF, 1989).
Quando o cimento é exposto a estas condições ocorrem alterações na
cinética de hidratação da pasta, com decorrente alteração na microestrutura do
cimento endurecido.
Para minimizar esses efeitos, a Petrobras desenvolveu estudos para dar
subsídio à cimentação em zonas salinas da bacia de Campos (Brasil) e concluíram
que as pastas de cimento devem conter 14% de NaCl b.w.o.w (by weigh to water)
em sua composição, visando minimizar a dissolução do sal e melhoria na aderência
da pasta na rocha salina (MARTINS et al., 2002).
No entanto, conforme registrado por Poiate, Costa e Falcão (2006), a
mudança recente no perfil da composição química dos evaporitos, coloca a
solubilidade de outros elementos, até então não abordados pela literatura, como
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incógnita sobre a sua ação frente à degradação das pastas de cimento, bem como a
sua solubilidade, incorporação na pasta e influência na hidratação do cimento.
De acordo com informações do laboratório de cimentação da Petrobras, a
dissolução dessas rochas altera as propriedades reológicas (fluidez e viscosidade)
da pasta de cimento. Esse efeito pode ser atribuído a elevada solubilidade das
rochas que se incorporam à pasta, alterando os mecanismos de hidratação do
cimento. Poucos dados são informados na literatura, no entanto, Kleef (1989) e
Falcão (2009) registram que a presença do magnésio na pasta é problemática, pois
pode acarretar a perda de resistência mecânica da matriz cimentícia, além de
acelerar o tempo de pega da pasta, mesmo se presente em pequenas
concentrações.
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3.4

Ação deletéria do magnésio em matrizes cimentícias
Desde a produção do clínquer são recomendados teores controlados de

magnésio nas matérias primas, uma vez que durante a etapa de clinquerização
pode-se formar periclásio (MgO). Este se hidrata lentamente dando origem a
compostos expansivos, como a brucita [Mg(OH)2] que, formada em etapas
posteriores causa expansão, fissuração, deterioração e imperfeições nos compósitos
à base de cimento portland (TAYLOR, 1998).
Comportamento semelhante é observado em argamassas à base de cimento
e cal dolomítica mal hidratada, que apresenta elevados teores de MgO. Nessas
argamassas, o MgO se hidrata lentamente após o endurecimento da argamassa,
provocando fissuras e desplacamentos da argamassa de revestimento, devido à
expansão ocorrida pela hidratação do magnésio (CINCOTTO, 1975). O MgO
proveniente de processos de descarbonatação térmica acima de 900ºC, é
praticamente inerte à umidade na temperatura ambiente (MEHTA e MONTEIRO,
1994), sendo hidratado lentamente ao longo do tempo.
A reação de hidratação do MgO formando Mg(OH)2, embora muito lenta,
apresenta uma expansão volumétrica da ordem de 119,5% (MACHADO, 2000 apud
WEAST, 1971).
MgO + H2O → Mg(OH)2

(Equação 3.1)

É relevante registrar que não foram encontradas referências bibliográficas
específicas que detalhem a influência do íon magnésio na hidratação do cimento
portland nas primeiras idades. Há também carência de trabalhos publicados que
abordem o fenômeno de difusão do magnésio na pasta de cimento, durante o
processo de solidificação até as idades mais avançadas.
O cenário reflete o interesse restrito do meio técnico-científico neste tipo de
informação. No entanto, a exploração de petróleo nas camadas salinas do pré-sal
impôs a busca desse conhecimento, pois há teores de magnésio atípicos em rochas
presentes nessas camadas salinas que, de alguma forma entram em contato com a
pasta de cimento, durante o processo de cimentação do poço. Este estudo está
inserindo no contexto dessa demanda tecnológica.
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Sendo assim, foi realizado um levantamento em bibliografias de temas
correlatos ao estudado, com intuito de buscar informações da ação do íon magnésio,
como suporte à definição da metodologia de investigação e na interpretação dos
resultados obtidos, discutidos a seguir.

3.4.1 Hidratação do cimento nas primeiras idades
O íon magnésio pode agir na matriz cimentícia de diversas formas, alterando
o mecanismo de hidratação e comprometendo a durabilidade da matriz cimentícia.
Cátions metálicos que dão origem a hidróxidos ou sais básicos de baixa solubilidade
reagem com a pasta de cimento, a exemplo do MgCl2 que dá origem à brucita
(TAYLOR, 1998).
MgCl2 + 2OH- Mg(OH)2 + 2Cl- (Equação 3.2)

A formação de hidróxido de magnésio dá origem a um precipitado
relativamente insolúvel e pouco alcalino, com redução da estabilidade do C-S-H pela
diminuição da alcalinidade do meio (METHA e MONTEIRO, 1994).
Taylor (1998), ao abordar a influência de sais solúveis em água na hidratação
de cimento, registra que estes podem ser deletérios para a matriz cimentícia. A partir
de alguns desses sais ocorre precipitação de hidróxidos pouco solúveis, durante o
início da hidratação, ocorrendo em redução de pH do meio, devido ao consumo de
hidroxilas (OH-) na solução, originado pela hidratação do cimento.
O Mg(OH)2 apresenta estrutura molecular semelhante à da portlandita
[Ca(OH)2], porém com solubilidade menor [Kps de 1,2 x 10-11 contra 7,9x10-6 do
Ca(OH)2] (LIDE, 1992). Sendo assim, o íon magnésio ao entrar em contato com a
solução alcalina da matriz cimentícia forma brucita (precipitado pouco solúvel),
consumindo a hidroxila disponível, com redução da alcalinidade do meio.
A hidratação do cimento em presença de magnésio dá orgiem a reações
químicas dos aluminatos com formação de hidrotalcita e de compostos análogos, de
aluminatos de magnésio hidratados.
A hidrotalcita está associada à presença de Mg(OH)2 no meio onde os íons
magnésio são substituídos por íons trivalentes, tipicamente Al ou Fe, e a carga é
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balanceada por ânions que, juntamente com as moléculas de água, ocupam
posições interlamelares.
A hidrotalcita encontrada na natureza apresenta a composição química
{[Mg0,75Al0,25(OH)2] (CO3)0,125 (H2O)0,5} e sua formação na hidratação obedece uma
sequência de transformações que ocorrem durante a hidratação da pasta de
cimento, porém, a reação pode ser resumida conforme a seguinte reação:
Mg2+ + OH-  Mg(OH)2 + Al3+, Fe3+, Na+, K+  [MgO0,75R0,25(OH)2] (CO3)0,125(H2O)0,5
Hidrotalcita (R = Fe, Al, Na, K)
(Equação 3.3)
Outras fases de hidrotalcita podem ser formadas com outros cátions, em
substituição ao magnésio e ao alumínio, e outros ânions podem substituir o íon
CO32-. Íons hidroxilas podem substituir o CO32-, formando fase mineralógica
"meixnerite" [Mg6Al2(OH)18 4(H2O)], entretanto, esta é facilmente carbonatada.
As características básicas da estrutura cristalina desses aluminatos foram
determinadas inicialmente a partir de estudos da "sjogrenite" [Mg6Fe2(CO3)(OH)16
4(H2O)], tipo análogo à hidrotalcita, formada com ferro. Fases próximas da
hidrotalcita são formadas na hidratação de cimentos de escória, e como produtos
menores na hidratação do cimento portland. (ALLMANN, 1970 apud TAYLOR,
1998).

3.4.2 No tempo de pega do cimento
Os sais promovem diversos efeitos na pasta, como alteração das
propriedades reológicas dos tempos de pega. Os sais de magnésio, comportam-se
como aceleradores de pega e de endurecimento da pasta. Porém, os fenômenos
químicos de aceleração ocasionados pela precipitação de sais não são bem
entendidos, pois seus efeitos podem ser ocasionados por diferentes mecanismos
que atuam simultaneamente na hidratação do cimento (TAYLOR, 1998).
Taylor (1998), ao analisar o comportamento de pastas de cimento com
adições de sais que promovem aceleração da hidratação de pastas de cimento,
registrou que o íon magnésio apresenta comportamento complexo na hidratação e
evidencia a dificuldade no entendimento do mecanismo de sua ação.
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Dentre os sais solúveis que alteram as propriedades de pega do cimento,
tem-se o cloreto de cálcio (CaCl2) utilizado como acelerador de pega. Algumas
propriedades químicas do CaCl2 são semelhantes às do MgCl2, haja vista que
ambos são formados por metais alcalino-terrosos (Ca e Mg) e íon cloreto: ambos
são muito solúveis em água (CaCl2: 74,5g/100g e MgCl2: 54,2g/100g à 20ºC) e
apresentam valores próximos de eletronegatividade, conforme valores estabelecidos
por Mahan, 1981. Sendo assim, é possível que haja ocorrência de efeitos análogos
na pasta de cimento pela presença desses sais, ou seja, alguns efeitos conhecidos
da ação do CaCl2 também ocorram na hidratação do cimento em presença de
MgCl2.
O CaCl2 é utilizado como aditivo acelerador de pega e sua aplicação
consagrada há décadas. Além de ser considerado um aditivo de custo baixo, é
notória sua eficiência como acelerador. Por exemplo, ao se adicionar 2% de CaCl2
2H2O, em relação a massa de cimento, pode-se reduzir o início de pega de 3h para
1h (TAYLOR, 1998; COLLEPARDI et al., 1983).
Esse aditivo aumenta a taxa de evolução de calor nas idades iniciais,
reduzindo o período de indução (Figura 3.8), evidenciando sua ação como
acelerador.

Figura 3.8: Gráfico de calor de hidratação de pastas de C3S hidratadas a 25ºC, com a/c
0,6 e adição de 0,204 mol/L de CaCl2
(Fonte: Taylor, 1998 - modificado)
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Quanto ao seu efeito na pasta, o CaCl2 apresenta menor eficiência se
adicionado após as 12h iniciais da hidratação. É provável que o fenômeno esteja
vinculado diretamente ao crescimento de C-S-H, pois nesta idade tem menor
influência na velocidade de reação (TAYLOR, 1998).
Lota (2003) estudou os efeitos da adição de CaCl2 na hidratação de pastas de
cimento G, com diferentes temperaturas, por meio de calorimetria de condução e
concluiu que concentrações a partir de 0,5% de CaCl2, em relação a massa de
cimento, promoveram aceleração nas reações de hidratação (Figura 3.9).

Figura 3.9: Gráfico de taxa de calor em função do tempo de pastas de cimento G, com
diferentes adições de CaCl2, a 20ºC
(Fonte: Lota, 2003 - modificado)

3.4.3 No ataque de soluções agressivas contendo magnésio
Há diversas restrições quanto à exposição de matrizes cimentícias em
presença de soluções agressivas contendo magnésio. A norma CETESB L1007/88,
que trata do grau de agressividade do meio aquoso ao concreto, recomenda teor de
Mg2+ inferior a 100mg/L. CINCOTTO (1992), ao avaliar os limites especificados pela
referida norma, indica que teores acima do especificado podem ocasionar troca
iônica do Ca2+ pelo Mg2+ na pasta endurecida, com consequente redução de sua
resistência mecânica.
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Um exemplo típico de ambiente agressivo relacionado à presença de
magnésio é a água do mar. No oceano Atlântico, por exemplo, são encontrados
teores de aproximadamente 1,4 g/L de íon magnésio (Mg2+), 11 g/L de sódio (Na+),
20 g/L de cloreto (Cl-) e 29g/L de sulfato (SO42-) e pH entre 7,8 e 8,3 (TAYLOR,
1998). Nesse caso, o teor de magnésio de 1.400 mg/L é muito superior ao
especificado pela norma referida, sinalizando que se deve ter cuidados especiais na
especificação de estruturas de concreto em contato direto com a água do mar, tais
como pontes e píeres.
Taylor (1998) indica que soluções salinas com concentrações de 3 mol/L de
MgCl2, (71g/L de Mg) atacam concretos de cimento portland, por reação com a
portlandita, formando sais básicos. As reações são expansivas e contribuem para o
aumento da quantidade de sal no meio. Soluções saturadas com outros sais,
também degradam a matriz cimentícia, no entanto, o ataque do MgCl2 é muito mais
severo.
Nessas condições, quando o magnésio entra em contato com a hidroxila
presente na solução de poros da pasta, dá origem a uma camada superficial em
torno da pasta, geralmente constituída por brucita, com cerca de 30µm de
espessura. Em casos onde há presença de CO2 ou bicarbonato (HCO3-) dissolvidos
na água, forma-se lentamente aragonita (CaCO3). Esta superfície carbonatada
juntamente com o "gel" de brucita, tende a proteger a matriz cimentícia impedindo
novos ataques. À medida que ocorre lixiviação desses compostos, a matriz torna-se
novamente

vulnerável

à

ação

de

cloreto,

magnésio

e

à

carbonatação

(TAYLOR, 1998).
Em casos de ataque por soluções de sulfato de magnésio (MgSO 4),
principalmente quando estruturas de concreto são expostas a ambientes marítimos,
o sulfato reage com a fase aluminato da matriz cimentícia dando origem a etringita AFt (C6A S 3H32), um composto expansivo. O íon magnésio atua na formação de
brucita e como íon substituinte na descalcificação dos silicatos de cálcio hidratados
(C-S-H), dando origem a silicatos de magnésio hidratados (M-S-H) (SOUZA, 2006).
Essa combinação de ataques pode causar a degradação rápida da estrutura de
concreto, ocasionando fissuras, perda de resistência e desagregação do compósito.
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Nesses ataques, as bordas do concreto ou argamassa são atacadas mais
severamente e a formação de silicatos de magnésio hidratado (M-S-H) é mais
propícia quando a relação Mg/Si está entre 4:1 e 1:1 (TAYLOR, 1998).
Nesta mesma linha, Mehta e Monteiro (1994) discutem que os sais de
magnésio reagem rapidamente com o hidróxido de cálcio presente na pasta e
consideram que o ataque ao C-S-H, envolvendo a substituição de íons cálcio por
íons magnésio, é o aspecto característico desse tipo de ataque à pasta de cimento
portland, onde o produto final dessa reação é um silicato de magnésio, cuja
formação está associada à perda de resistência mecânica. A reação a seguir
(Equação 3.4) indica resumidamente o fenômeno que se instaura.
Mg2++ C-S-H → M-S-H + Ca2+ (Equação 3.4)
Quanto à formação de M-S-H, Gollop e Taylor (1992) identificaram por DRX e
microanálises a formação de fase pouco cristalina (M3S2H2) e registraram que uma
sequência de outros fenômenos deve preceder a formação dessa fase. Os autores
citam que a descalcificação do C-S-H pode ocorrer devido à baixa solubilidade da
brucita, com redução no pH da solução de poros.
Alguns estudos comprovam o ataque de soluções agressivas, contendo
magnésio na forma de sulfato ou cloreto. Bonen (1992) estudou a exposição de
pastas de cimento endurecidas em soluções de sulfato de magnésio (MgSO 4) e
evidenciou que o seu ataque resulta em uma deposição massiva de brucita
[Mg(OH)2] e de gipsita (CaSO4 2H2O) na superfície do material, com pequenas
porções de etringita (C6A S 3H32) e monossulfoaluminato de cálcio (3C4A S H12).
Todas as pastas caracterizaram-se pela deposição em dupla camada, sendo a
primeira de brucita e a segunda de gipsita.
Souza (2006) avaliou o ataque químico de soluções agressivas de sulfato,
inclusive de magnésio (MgSO4), submetendo pastas de cimento pulverizadas a
soluções de MgSO4 com concentrações de 2.810 ppm e 54.424 ppm de SO42-, à
temperatura de 65ºC. Constatou que, após o consumo de toda a portlandita iniciouse a descalcificação do C-S-H.
O autor considera que depois de formada a camada de brucita, como um gel
de baixa permeabilidade, há dificuldade de penetração de agentes agressivos para o
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interior da pasta, caracterizando-se, assim, um ataque tipicamente superficial. O
mecanismo de ataque da solução de sulfato de magnésio à pasta de cimento
endurecida foi descrito conforme a Figura 3.10.

Figura 3.10: Ilustração esquemática do mecanismo de ataque de solução de sulfato de
magnésio em pasta de cimento endurecida
(Fonte: Souza, 2006)

Santhanam (2003), submeteu argamassas à ação de soluções de sulfato de
magnésio (MgSO4) e de cloreto de magnésio (MgCl2) e concluiu que o mecanismo
de ataque é ditado pela natureza química da solução.
No caso da solução de MgSO4, o consumo de hidroxila na formação de
brucita é dificultado pela deposição de sulfatos nos poros da argamassa,
minimizando a descalcificação do C-S-H. No ataque pela solução de MgCl2, como
não há produtos secundários formados pela ação do sulfato, a remoção do hidróxido
de cálcio aumenta e o magnésio precipita na forma de brucita, produzindo queda no
pH. Em seguida, há descalcificação do C-S-H formando M-S-H.
Sendo assim, tem-se como um dos principais efeitos deletérios decorrentes
da ação de soluções agressivas contendo magnésio em matrizes cimentícias a
substituição iônica do cálcio presente no C-S-H pelo magnésio, formando M-S-H,
com consequente fissuração e perda de resistência mecânica (BONEN, 1992; LEE,
2007; COHEM, 1991).
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3.4.4 Nas condições de cimentação de poços de petróleo
Para extrair petróleo nas camadas do pré-sal é necessário perfurar camadas
de rochas salinas de diferentes composições. Apesar da halita (NaCl) ser o mineral
preponderante nessas camadas salinas, outros minerais também são encontrados
como a carnalita (KMgCl3 6H2O), a taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O) e a bischofita (MgCl2
6H2O).
Como já descrito anteriormente, essas rochas apresentam características que
dificultam a perfuração, cimentação e consolidação dos poços, cujos teores de
magnésio estão indicados na Tabela 3.2.
Tabela 3.2: Concentração de magnésio em rochas salinas
Teor, em %
Rocha salina

Mg2+

MgCl2
Halita (NaCl)

nihil

Carnalita (KMgCl3 6H2O)

34,3

8,7

Taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O)

36,8

9,4

Bischofita (MgCl2 6H20)

46,8

12,0

No caso da cimentação de poços de petróleo são previstas duas situações
específicas envolvendo o magnésio. Após a aplicação da pasta, o cimento
endurecido permanecerá em contato com teores significativos de magnésio pelo
contato com a parede da rocha salina ou pela incorporação na pasta da rocha
solubilizada durante a cimentação. Esta situação pode ser associada à exposição de
pastas a soluções agressivas, ocasionando degradação da pasta de cimento e com
prejuízos da estabilidade do poço.
A segunda situação está associada à etapa inicial da cimentação, ou seja,
durante o deslocamento da pasta de cimento quando há incorporação de sais, por
lixiviação da parede da rocha salina. A ação do magnésio, no estado fluido da pasta,
está vinculada aos períodos iniciais da hidratação da pasta e afeta significativamente
o seu comportamento reológico. Esse fenômeno pode ocasionar a interrupção na
cimentação ou falhas na cimentação, afetando a estabilidade do poço.
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A incorporação do MgCl2 na pasta é possível devido à sua elevada
solubilidade (524,5g/L à 20ºC). Em casos críticos, com temperatura e pressão
elevadas, a solubilidade do cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2 6H2O) - forma
hidratada nas rochas salinas carnalita, taquidrita e bischofita - pode variar de
1.670g/L (20ºC) até 3.670g/L (100ºC) (LIDE, 1992).
Ao considerar essas informações no contexto da cimentação de poços de
petróleo, julga-se razoável concluir que o magnésio será incorporado na pasta de
cimento durante a cimentação do poço, pois o mesmo entra em solução rapidamente
e reage com a hidroxila presente na pasta, gerada por hidrólise, especialmente a
partir da solubilização inicial dos álcalis, com rápida formação brucita e de fases
mineralógicas associadas aos aluminatos.
Este fenômeno acarreta alterações reológicas da pasta, com ganhos de
viscosidade e possível desagregação da pasta endurecida, segundo um dos
mecanismos de deterioração causado pelo magnésio, descritos em 3.4.3.
Este estudo deverá contribuir para ampliar o entendimento de fenômenos de
desempenho da cimentação de poços em zonas salinas com a presença de
magnésio.
No entanto, mesmo sendo um estudo restrito a condições de laboratório,
configura-se num estudo de referência dos fenômenos de hidratação vinculados a
influência do magnésio. Este consiste numa primeira etapa de estudos posteriores,
quando deverão ser abordados a influência de variáveis relativas às condições de
cimentação de poços de petróleo nas camadas do pré-sal, ou seja, temperatura de
65ºC e pressão da ordem de 880 atm (13.000 psi), de acordo com informações
obtidas junto ao CENPES.
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3.5

Hidratação do cimento portland
De acordo com a NBR 5732:1991 (EB-1) o cimento portland é um ligante

hidráulico obtido pela moagem de clínquer portland, ao qual se adiciona, durante a
operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio.
Durante a moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos,
escórias granuladas de alto-forno e material carbonático.
Os clínqueres, por sua vez, são nódulos de 5 a 25mm de diâmetro de um
material sinterizado, produzido de uma mistura de matérias-primas (majoritariamente
argila e calcário) calcinada a altas temperaturas entre 1.400ºC e 1.450ºC.
Em química de cimento os óxidos constituintes são designados como indicado
na Tabela 3.3 e a composição das fases do clínquer com fórmulas abreviadas,
conforme a Tabela 3.4.
Tabela 3.3: Abreviações adotadas em química de cimento
Sigla
Composto
A
C
F
H
M
S

Al2O3
CaO
Fe2O3
H2O
MgO
SiO2
SO3

S

Tabela 3.4: Composição mineralógica majoritária do clínquer portland
Sigla
Composto
Nome
C3S

3CaO SiO2

Alita

C2S

2CaO SiO2

Belita

C3A

3CaO Al2O3

Aluminato tricálcio

C4AF

4CaO Al2O3. Fe2O3

Ferroaluminato de cálcio

Esses minerais não se apresentam na forma de compostos puros, mas como
solução sólida, com presença de elementos menores como Al, Mg, Fe, Na, K, Ti,
Mn, P e outros, cujos teores variam em função da pureza das matérias-primas, do
processo de calcinação e do combustível empregado no forno (KIHARA et al., 1990).
Adicionalmente, outros compostos se formam em proporções menores, como a cal
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livre (CaO), o periclásio (MgO) e sulfatos alcalinos diversos (CENTURIONE,
MARINGOLO E PECCHIO, 2003).
A alita (C3S) é o principal constituinte do clínquer e o mais abundante, com
teores que variam tipicamente entre 40% e 70%, sendo responsável pelo
desenvolvimento de resistência mecânica do cimento nas primeiras idades, tomadas
como referência até 28 dias. A belita (C2S) está presente no clínquer em teores
típicos entre 10% a 20%, apresenta taxa de hidratação mais lenta que a alita, sendo
responsável, principalmente, pelo desenvolvimento da resistência após os 28 dias
de cura. (TAYLOR, 1998; KIHARA, 2005 e MEHTA e MONTEIRO, 1994).
A fase intersticial (C3A + C4AF) preenche os espaços entre os cristais de alita
e belita, formando a fase "líquida" durante a clinquerização. É responsável por
aproximadamente 15% a 20% da composição do clínquer.
O aluminato tricálcico (C3A) é o constituinte mais reativo do clínquer e está
vinculado diretamente ao início da pega do cimento. O ferroaluminato de cálcio
(C4AF) tem atuação na resistência química do cimento, principalmente quanto ao
ataque por sulfato (TAYLOR, 1998; KIHARA, 2005 e MEHTA e MONTEIRO, 1994).
No Brasil, os cimentos portland são classificados de acordo com a sua
composição, podendo chegar a teores elevados de adições minerais, como o CP III
com até 70% de escória de alto-forno e o CP IV com 50% de teor limite de material
pozolânico, de acordo com as normas NBR 5735:1991 e NBR 5736:1991,
respectivamente (BATTAGIN e BATTAGIN, 2010).
Para cimentação de poços de petróleo o cimento portland deve atender a
alguns requisitos importantes e peculiares, como ausência de adições minerais, com
exceção apenas de gipsita, adicionada para controlador a pega rápida e baixo teor
de C3A (MIRANDA, 2008).
Atualmente, dois tipos são utilizados na cimentação de poços de petróleo:
 cimento portland classe G, padronizado pelo Instituto Americano de
Petróleo (API), pela Organização de Padronização Internacional (ISO) e
pela ABNT;
 cimento portland classe especial, padronizado pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
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A NBR 9831:2006 "Cimento portland destinado à cimentação de poços
petrolíferos - Requisitos e métodos de ensaio" define o cimento destinado a poços
de petróleo como: "Aglutinante hidráulico obtido pela moagem de clínquer portland,
constituído em sua maior parte por silicatos de cálcio hidráulicos e que apresenta
características especiais para uso em poços de petróleo, assim como produzido. Na
fabricação, a única adição permitida é de sulfato de cálcio durante a moagem".
A referida norma técnica indica a sigla "CPP" como referência ao cimento
portland destinado à cimentação de poços petrolíferos.
As Tabela 3.5 e Tabela 3.6 apresentam requisitos químicos e físicos para o
cimento portland classe G, utilizado neste estudo, e para o cimento classe especial.
Tabela 3.5: Requisitos físicos especificados pela NBR 9831/2006*
Limites especificados
Requisitos físicos
CPP classe
CPP classe G
especial
Relação água/cimento, em massa

0,44
≤ 5,90

Água livre, em %
Resistência à
compressão, em MPa**

Cura à 38ºC

≥ 2,1 (300psi)

Cura à 60ºC

≥ 10,3 (1500psi)

Tempo de espessamento, em min.
Consistência no período de 15min. a
30min., em Uc***
Propriedades reológicas
Gel inicial (GI) a 3 rpm, após parada de
10s, em Pa
Gel final (GF) a 3 rpm, após parada de
10min. em Pa
Viscosidade plástica (VP), em Pa.s
Limite de escoamento
(LE), em Pa

0,46

à 27ºC (80F)
à 52ºC (125F)

90 a 120
≤ 30

>12 (25 lbf/100ft2)
>16,8 (35 lbf/100ft2)
>0,055 (35 lbf/100ft2)
14,4 a 38,3
14,4 a 33,5
(30 a 80
(30 a 70
2
lbf/100ft )
lbf/100ft2)

* Requisitos especificados para ensaios com pastas puras.
** Ensaio executado após 08h de cura. / *** Uc: Unidade de consistência.
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Tabela 3.6: Requisitos químicos especificados pela NBR 9831/2006
Limites especificados, em %
Requisitos químicos
CPP classe Especial
CPP classe G - ARS*
- MRS**
Óxido de magnésio (MgO)

≤ 6,0

Trióxido de enxofre (SO3)

≤ 3,0

Perda ao fogo (PF)

≤ 3,0

≤ 2,0
≤ 0,75

Resíduo insolúvel (RI)
Cal livre (CaO)

≤ 2,0

≤ 1,6

Silicato tricálcico (C3S)

48 a 65

50 a 60

Aluminato tricálcico (C3A)
Ferro aluminato tetracálcico mais
o dobro do aluminato tetracálcico
(C4AF + 2C3A)
Equivalente alcalino total
(expresso em Na2O)

≤3

≤7
≤ 24

≤ 0,75

≤ 0,85

* ARS: Alta resistência a sulfato. / ** MRS: Média resistência a sulfato.

Em química de cimento, o termo hidratação refere-se à reação de compostos
anidros do clínquer com a água, que originam produtos hidratados que conferem
propriedades específicas ao cimento portland, especialmente de natureza mecânica,
ou seja, promovem o endurecimento e conferem resistência mecânica ao produto
cimentício.
A hidratação do cimento é um mecanismo complexo que ocorre inicialmente
pela dissolução gradual das fases anidras do clínquer e da gipsita, seguida de
precipitação dos hidratos sobre as partículas anidras, formando uma fina camada
que recobre os grãos de cimento, denominada outershell (TAYLOR, 1998).
A água que, necessariamente, é empregada na aplicação do cimento, atua na
formação de uma pasta fluida e promove a dissolução dos constituintes anidros do
cimento, até a saturação iônica do meio e, como reagente químico, origina
compostos hidratados que promovem o aumento gradual da consistência do meio.
Ocorrem assim, os fenômenos de início e fim de pega, consolidando em seguida o
endurecimento do sistema cimentício, pela formação abundante de silicatos de
cálcio hidratado.

57

Por se tratar de um fenômeno predominantemente de superfície das
partículas sólidas, a hidratação de pastas de cimento, argamassas e concretos deve
ser feita com um teor de água superior ao teor médio estequiometricamente
necessário para hidratação do cimento. A água deve garantir a molhagem adequada
dos grãos anidros e conferir a fluidez desejável à aplicação desses materiais. Para
assegurar a hidratação do cimento sem aumentar muito o teor de água, empregamse aditivos químicos que atuam na tensão superficial da água e na dispersão das
partículas, barreiras físicas que dificultam a molhagem dos grãos de cimento.
A etapa de densificação e enrijecimento da pasta é consequência da
mudança de um sistema de núcleos aglomerados em uma suspensão concentrada
e, a seguir, em um sólido estruturado visco elástico, capaz de suportar tensões
aplicadas em tempos reduzidos sem deformações significativas (DIAMOND, 1981).
O endurecimento de um sistema cimentício é resultante da hidratação do
cimento portland e está associado aos mecanismos de hidratação, cinética de
reação, reatividade do produto (fases anidras) e condições de pressão e
temperatura.
A velocidade da hidratação decresce com o tempo, pela redução dos
reagentes anidros disponíveis e também da quantidade de água disponível. De
forma resumida, a literatura trata da evolução da hidratação em duas etapas, ou
seja, inicialmente ocorrem fenômenos de dissolução e precipitação das fases
anidras em fases hidratadas e, em seguida, ocorre a densificação do meio pelo
crescimento dos produtos de hidratação por reação topo química, ou seja, fenômeno
de superfície das partículas sólidas de cimento, cujo núcleo é constituído por
cimento anidro recoberto por espécies hidratadas.
A taxa de desenvolvimento de uma reação é regida pela velocidade com que
os reagentes são transformados em produtos, num dado instante qualquer, sob
determinadas condições experimentais. Num sistema complexo a velocidade global
é definida pela reação mais lenta e há um tempo dormente inicial denominado
período de indução.
O cimento portland é um exemplo típico de sistema complexo, em que os
principais constituintes do clínquer têm velocidades diferentes de reação e
competem entre si. A adição de sulfato de cálcio na fabricação do cimento, como
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interferente na reação mais rápida do C3A, promove a redução na sua velocidade de
reação, suprimindo a ocorrência da pega rápida do cimento.
Para o melhor entendimento, o fenômeno de hidratação do cimento é dividido
na literatura em cinco etapas, sendo:
I - Estágio inicial (pré-indução).
II - Período de indução.
III - Período de aceleração.
IV - Período de desaceleração.
V - Estágio final ou período de reação lenta.
Essas etapas são destacadas na curva de calor de hidratação de um cimento
portland comum (essencialmente clínquer e gipsita), conforme a Figura 3.11, e cada
período detalhado em seguida.

Figura 3.11: Taxa de evolução de calor durante a hidratação de cimento portland
(Fonte: Quarcioni, 2008 - modificado)

Estágio inicial (pré-indução) (I): por muito tempo considerou-se que a
liberação de calor nesse período era devida, principalmente, ao fenômeno físico de
molhagem das partículas. Recentemente, Bullard, et al. (2010) publicaram um artigo
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com uma vasta revisão bibliográfica dos avanços em estudos de hidratação de
cimento e concluíram que nesse período a principal liberação de calor deve-se às
reações de dissolução inicial do C3S. No entanto, esse fenômeno é interrompido
pela formação de uma camada na superfície anidra dos grãos de clínquer, que
diminui consideravelmente as taxas de reação nesse período. Por isso, é um período
curto, porém, com uma taxa de liberação de calor intensa.
Outros fenômenos também ocorrem nesse período, como a liberação de calor
referente à molhagem dos grãos e à dissolução de sulfatos alcalinos, com liberação
dos íons K+, Na+, SO42- e OH-. O sulfato de cálcio dissolve até atingir a saturação,
liberando Ca2+ e SO42-. O C3A dissolve e reage com íons Ca+2 e SO4-2, dando origem
a um gel amorfo, rico em aluminato, e a pequenas e espessas agulhas de etringita
(fase AFt).
Período de indução (II): trata-se do período de dormência da reação, devido à
redução das reações iniciais, caracterizado pela diminuição significativa da taxa de
liberação de calor por um período entre 30 minutos e 3 horas.
Bullard, et al. (2010) abordam esse período como uma consequência entre o
estágio inicial e o período de aceleração e o associam ao mecanismo de
desaceleração da dissolução do C3S no período inicial, que pode ser atríbuido à
formação de uma camada metaestável de uma fase de silicato de cálcio hidratado
C-S-H(m), que cobre a superfície restringindo o acesso da água e a difusão de íons
do anidro para a solução. Nonat et al. (2001) sugerem a formação de uma camada
hidroxilada na superfície dos grãos anidros, diminuindo a dissociação das fases
anidras do clínquer na água, devido à solubilidade dessa camada superficial ser
inferior à do C3S, diminuindo a taxa de dissolução rapidamente.
Nesse período também ocorre um aumento nas concentrações dos íons Ca2+,
K+, Na+, SO42- e OH- na fase aquosa, até a concentração de cálcio atingir o patamar
de saturação (HEWLETT, 2006). Este período finaliza quando a camada depositada
sobre os grãos de clínquer é destruída ou se torna altamente permeável à difusão
iônica (BULLARD, et al. 2010).
Período de aceleração (III): a hidratação é retomada pelo aumento na sua
velocidade e ocorrem as principais reações de liberação de calor, atingindo-se o pico
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máximo de liberação de calor, devido à hidratação dos silicatos, principalmente da
alita (C3S), com formação de C-S-H e de portlandita. Com a precipitação progressiva
do hidróxido de cálcio cristalino (portlandita) há diminuição concomitante da
concentração de íons Ca2+, resultando no início da desaceleração e decorrente
redução na taxa de liberação de calor. Os fenômenos de início e fim de pega
ocorrem entre o início e o final do período de aceleração, respectivamente, conforme
ilustrado pela Figura 3.11. A concentração de SO42- diminui devido à precipitação da
etringita e também pela adsorção de SO42- na superfície do C-S-H formado
(QUARCIONI, 2008; HEWLETT, 2006)
Bullard et al. (2010) indicam que a etapa controladora da taxa de hidratação
durante este período está relacionada à nucleação e o crescimento de C-S-H na
superfície do C3S e talvez também em superfícies de outros minerais presente no
clínquer. Sendo assim, a nucleção de C-S-H controla a cinética de hidratação,
tornando a taxa de hidratação proporcional ao número de sítios ativos, isto é,
núcleos de crescimento de C-S-H (THOMAS, JENNINGS e CHEN, 2009).
Período de desaceleração (IV): a redução na taxa de solubilização dos
anidros diminui gradualmente a taxa de liberação de calor. Esse fenômeno ocorre
devido à precipitação de hidratos sobre as partículas dos grãos anidros de cimento,
dificultando a sua solubilização e com redução da concentração iônica da solução
(KADRI e DUVAL, 2002). Passa então a predominar o mecanismo de hidratação por
difusão iônica, até aos 28 dias (aproximadamente), seguido do mecanismo de
reação topo química.
Bullard et al. (2010) apresentam hipóteses para explicar o fenômeno de
desaceleração: consumo das partículas menores e mais reativas no período de
aceleração ficando as partículas grandes e menos reativas para esse período; e a
diminuição do espaço para crescimento dos cristais e da água disponível para as
reações químicas.
O pico que se destaca da curva no período de desaceleração (Figura 3.11)
em várias bibliografias é indicado como proveniente da transformação da etringita
em monossulfoaluminato (AFm) (JAWED, SKALNY, YOUNG, 1983; ZAMPIERI,
1989; QUARCIONI, 2008). Porém, estudos mais recentes indicam tratar da
hidratação de aluminatos, após o esgotamento de sultatos (SILVA, ROBERT e

61

BENINI, 2011; CHEUNG et al., 2011), sendo que a transformação da etringita em
monossulfoaluminato acontece entre 30h e 36h, em evento mais discreto (MINARD
et al., 2007).
A Figura 3.12, obtida no ensaio de calor de hidratação de um cimento portland
com adição de escória de alto-forno, ilustra a transformação da etringita em
monossulfoaluminato.

Figura 3.12: Curva de calor de hidratação de cimento portland CP II E

Estágio final ou período de reação lenta (V): devido à diminuição na
concentração de SO4-2 na fase líquida, a etringita (AFt) já formada reage com as
fases aluminato (C3A e C4AF) formando monossulfoaluminato de cálcio (AFm).
Devido ao crescimento dos produtos de hidratação, os espaços são preenchidos
gradativamente, com densificação da pasta. As reações de hidratação prosseguem
lentamente por mecanismo topo químico (CINCOTTO, 1983; TAYLOR, 1998;
QUARCIONI, 2008).
De acordo com Taylor (1998), as reações químicas de hidratação e formação
das principais fases podem ser representadas simplificadamente, conforme a seguir.
2C2S + 4H2O → C3S2H3 + CH

(Equação 3.5)

3C3A + 3C S H2 + 26H2O → C6A S 3H32 (AFt)

(Equação 3.6)
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3C3A + C6A S 3H32 + 4H2O → 3C4A S H12 (AFm)

(Equação 3.7)

Os produtos da reação de hidratação do C4AF na presença de gipsita são
similares aos obtidos na hidratação do C3A, distinguindo-se pela substituição parcial
do alumínio pelo ferro em composições químicas variáveis, porém, com estruturas
similares às da etringita e do monossulfoaluminato (QUARCIONI, 2008).
Estudos de hidratação em concretos e argamassas apresentam um
complicador diferencial. A presença de agregados, que nesses materiais
representam um teor em massa muito superior ao da pasta, diluindo os efeitos de
hidratação, que ocorrem exclusivamente em reações entre o cimento e a água.
Sendo assim, os estudos de hidratação têm sido realizados em pastas que,
segundo indicação de Taylor (1998), devem ser executados à temperatura de cura
entre 15ºC e 25ºC, com relação a/c entre 0,45 e 0,65, condições típicas da produção
de concreto e argamassa.
Para a caracterização mineralógica de pastas a técnica de difração de raios-X
(DRX) é recomendada, pois as fases anidras do cimento são facilmente
identificadas, bem como compostos formados na hidratação, como a etringita e a
portlandita, permitindo, assim, o monitoramento da hidratação do cimento.
A difração de raios-X associada ao método de Rietveld, possibilita a
quantificação das fases anidras e hidratadas, permitindo melhor interpretação dos
fenômenos associados à formação dessas fases. Fases amorfas, como o C-S-H,
podem ser quantificadas com a adição de padrões internos (GOBBO, 2009).
Os produtos da reação dos silicatos de cálcio, principalmente o C-S-H e a
portlandita, podem ser quantificados por análise termogravimétrica. Para análise da
microestrutura as técnicas aplicadas são microscopia óptica e microscopia eletrônica
de varredura (MEV) associada à análise por EDS (TAYLOR, 1998).
Os estudos de hidratação mais recentes utilizam as técnicas indicadas,
adotando critérios em função da especificidade do tema. Quarcioni (2008) estudou a
influência da cal hidratada nas idades iniciais da hidratação do cimento portland. O
estudo foi desenvolvido em pastas de cimento portland e de cal hidratada, cálcica e
dolomítica, com foco na interação cimento-cal, visando identificar os fenômenos
químicos e físicos relevantes que se sucedem à adição de água ao sistema. As
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pastas foram caracterizadas nas idades iniciais de hidratação do cimento por
calorimetria de condução, termogravimetria (TG/DTG) e difratometria de raios-X.
Neste estudo, o autor constata a carência de informações sobre a influência
da cal na hidratação do cimento, no entanto são levantados dados bibliográficos
sobre os efeitos das adições minerais ativas na hidratação. A partir dessa
abordagem, e ancorado em resultados experimentais de um conjunto de técnicas
analíticas modernas, QUARCIONI (2008) descreve os fenômenos de hidratação
envolvidos. A conclusão do trabalho indica que a presença da cal altera a velocidade
de hidratação, porém, com formação de produtos de reação característicos ao da
hidratação do cimento, e o fíler carbonático (CaCO3) e a fração insolúvel do
hidróxido de cálcio da cal, presentes no meio saturado, atuam como núcleos de
precipitação de fases hidratadas.
A utilização de DRX in situ, ou seja, nas primeiras horas de hidratação da
pasta, sem congelamento e liofilização, permite o monitoramento das fases anidras
estão sendo consumidas (anidras) e a formação de fases hidratadas, seja por
quantificação pelo método de Rietveld ou pela variação da intensidade dos picos,
expressa em contagem por segundos (cps).
Conforme utilizado por Quarcioni (2008), onde a técnica permitiu monitorar a
hidratação da pasta de cimento desde 15mín. até 18h, perídos entre a indução e a
aceleração, acompanhando os consumos dos anidros (C3S, C2S e gipsita) e a
formação de hidratados (Portlandita e etringita), mostrando ser uma ferramenta
importante nos estudos de hidratação de pastas de cimento, conforme ilustrado nas
Figura 3.13 e Figura 3.14.
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Etringita 9,25º

Portlandita 18,0º

Gipsita 11,8º
Alita 51,8º

Counts

18 horas

T zero
5

15

25

35

45

55

T zero
15 min.
30 min.
45 min.
1 hora
1.5 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas

º2 Theta

Figura 3.13: Difratogramas de pasta de cimento nas várias idades de hidratação. Picos
selecionados para avaliar a evolução das respectivas espécies químicas
(Fonte: Quarcioni, 2008)

(a) Etringita

(b) Portlandita

Figura 3.14: Evolução da contagem de etringita (a) e da portlandita (b) em três pastas.
Resultados obtidos pela intensidade dos picos nos difratogramas
(Fonte: Quarcioni, 2008)

Gobbo (2009), também monitorou a hidratação de pastas de cimento, porém,
aplicando o método de Rietveld na quantificação dos constituintes anidros do
cimento portland e das fases hidratadas, incluindo o teor de amorfos (C-S-H), que foi
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possível devido à utilização de resultados da análise química do cimento, como
padrão interno. Os resultados foram satisfatórios, conforme ilustrado na Figura 3.15.

Figura 3.15: Proporções das principais fases de pasta de cimento até 15 horas de
hidratação
(Fonte: Gobbo, 2009)

Os parâmetros adotados por Gobbo (2009) foram os seguintes: ensaios em
pastas no cimento passante em peneira 45µm, relação a/c 0,67, homogeneização da
pasta por dois minutos e aplicação de filme plástico transparente tipo Kapton TM, para
proteger a pasta de perda de água por evaporação e de carbonatação durante o
ensaio. O tempo total de ensaio foi de 15h, com leituras mais frequentes nos
primeiros tempos de hidratação.
Quarcioni (2008) relaciona vários trabalhos, referentes a parâmetros
experimentais de estudos atuais de hidratação de cimento. Dentre estes, foram
selecionados alguns, abordados a seguir e tratados como referência na elaboração
do programa experimental da presente pesquisa.
Antiohos et al. (2007) estudaram a ação da cal virgem como ativador químico
da cinza volante e apresentaram uma metodologia diferenciada para estudos de
hidratação. Seu trabalho foi realizado em pastas de clínquer, cinza volante e cal
virgem com relação água/sólidos (a/s) 0,5, com interrupção da hidratação nas idades
de 2, 7, 28 e 90 dias por imersão em acetona e em éter etílico, seguido de secagem
à vácuo. As pastas foram caracterizadas por TG/DTG, dissolução seletiva e MEV.
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Num estudo em pastas, Péra, Hussonb e Guilhot (1999), estudaram o efeito
nucleador do fíler calcário na hidratação de C3S sintetizado em laboratório,
substituído em até 50% por fíler calcário. As pastas foram caracterizadas por
calorimetria de condução isotérmica, MEV, TG/DTG, DRX e espectroscopia de
infravermelho (IV). Os resultados evidenciaram os efeitos nucleadores do fíler.
Ye et al. (2007) também avaliaram a influência do fíler na hidratação e na
microestrutura de pasta de cimento. As pastas foram mantidas nas primeiras 24h
sob agitação a 5 rpm e a hidratação foi interrompida por secagem a 105ºC, durante
24h. Seguiu-se a caracterização por calorimetria de condução isotérmica, MIP, MEV
e TG/DTG. São indicadas duas possíveis hipóteses quanto à ação do fíler no meio:
como inerte (nucleador) ou como participante nas reações de hidratação.
Quanto aos procedimentos para interrupção da hidratação apresentado nas
referências acima tem-se que a utilização de solvente orgânico interfere no resultado
de termogravimetria (TAYLOR, 1998), enquanto o aquecimento acima de 50ºC
decompõe parcialmente o C-S-H (HOPPE FILHO e CINCOTTO, 2007). Portanto,
neste estudo, optou-se por congelamento em nitrogênio líquido, seguido de
liofilização da amostra, conforme adotado por Quarcioni (2008).
Silva, Cincotto e Roman (2004) caracterizaram a microestrutura de pastas de
cimento modificadas com diferentes teores dos aditivos éter de celulose HEC
(hidroxi-etil celulose) e do copolímero EVA [poli(acetato de vinila-etileno)]. As pastas
foram curadas até 28 dias, moídas até granulometria inferior a 65µm e
caracterizadas por TG/DTG, IV e MEV com EDS. Os resultados de TG/DTG foram
expressos em função do resíduo calcinado, ou seja, expressos em relação à base de
não voláteis. Taylor (1990), também indica que os resultados de análise térmica
(TG/DTG) devem ser recalculados em relação ao resíduo calcinado. Esta prática foi
adotada na análise dos resultados desse estudo, pois permite comparar
quantitativamente os compostos formados e consumidos na hidratação, uma vez
que minimiza a influência do efeito de diluição da matriz que ocorre, por exemplo,
com o aumento do teor de um determinado composto com o avançar da hidratação,
e consequente minimização proporcional de fases inertes presentes, como o fíler
calcário.
Scrivener et al. (2004) determinaram quantitativamente as principais fases
hidratadas em pastas de cimento sem adição, preparadas com a/c 0,4, utilizando
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dados de DRX, com refinamento pelo método de Rietveld. Para tanto, na execução
dos ensaios de DRX foram adicionadas 10% de coríndon (Al2O3), em relação à
massa de cimento, como padrão interno. Nos experimentos utilizou-se câmera
especial para acondicionamento da pasta com até um dia de hidratação, e detector
X'Celeretor, com coletas em intervalos de 8 a 10 minutos. Parâmetros próximos
foram empregados também por Feldman et al. (2007). Os autores concluem que o
método de Rietveld é promissor para fornecer informações quantitativas das fases
hidratadas do cimento.
Hoppe (2008) estudou a eficiência da adição de cal hidratada em concreto
executado com cimento pozolânico como forma de reduzir a susceptibilidade à
carbonatação. Entre várias etapas da sua pesquisa estudou a evolução da
hidratação e a decorrente modificação microestrutural de pastas de cimento com
substituições por 50% de cinza volante, com e sem a adição de 20% de cal
hidratada. Os estudos de evolução da hidratação foram executados em pastas com
idades entre 7 e 182 dias, interrupção da hidratação por congelamento em nitrogênio
líquido, seguido por liofilização. As pastas foram caracterizadas por DRX, TG/DTG
(recalculadas na base de não voláteis), MEV, MIP e calorimetria de condução
isotérmica. Nas conclusões do trabalho o autor sintetiza numa tabela os principais
efeitos de diferentes adições minerais nas primeiras idades de hidratação do
cimento, detalhando os fenômenos por período da hidratação.
Os períodos iniciais da hidratação do cimento também podem ser
monitorados por condutividade de suspensões cimento/água, admitindo o modelo
em que a hidratação do cimento é regida por fenômenos de solubilização de fases
anidras, saturação iônica do meio aquoso, formação de núcleos de precipitação e,
finalmente, na cristalização das fases hidratadas. Esses fenômenos estão
intrinsecamente associados à concentração iônica do meio, facilitando assim a
medida por condutividade. Os dados de revisão bibliográfica de condutividade
sintetizados nesse trabalho não foram abordados no programa experimental atual,
devido à limitação de tempo e infraestrutura disponível durante o desenvolvimento
do projeto, porém, ficam registrados as informações obtidas e destaca-se a sua
relevância como uma técnica que posteriormente poderá ser utilizada em trabalhos
futuros.
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A condutividade de uma solução eletrolítica em uma dada temperatura
depende somente dos íons presentes e respectiva concentração, ou seja, quando a
solução de um eletrólito é diluída a condutividade decresce porque há menos íons
presentes por cm3 de solução que contribuem com a intensidade da corrente
(VOGEL, 1981).
Tamás (1982) utilizou medidas de condutividade elétrica em cimento e
clínquer, durante o período de endurecimento, com adições de retardadores e
aceleradores. A técnica foi considerada simples, com boa reprodutibilidade e capaz
de fornecer informações importantes sobre alterações físico-químicas que ocorrem
durante a hidratação do cimento, especialmente em seu período inicial.
Minard et al. (2007) utilizaram a condutividade, em suspensões aquosas com
diversas concentrações de C3A e gipsita, associada a técnicas analíticas de
microcalorimetria, MEV e quantificação de espécies químicas solúveis (Al, Ca, SO42e OH-). A excelente correlação entre a taxa de calor liberado (Figura 3.16),
condutividade e concentração iônica, evidencia a importância da condutividade
associada a outras técnicas analíticas.

Figura 3.16: Fluxo de calor vs evolução da condutividade durante a hidratação de
7,4 mmol de C3A e 1,5 mmol de gipsita em 50 mL de uma solução saturada de
portlandita, em função do tempo
(Fonte: Garrault, 2007)
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Garrault e Nonat (2001) e Garrault, Behr e Nonat (2007) estudaram durante
as primeiras horas de hidratação a formação de camada de C-S-H na superfície dos
grãos anidros de C3S e de C2S e a influência da granulometria do C3S na formação
do C-S-H, a partir da concentração de portlandita. Em ambos os trabalhos, os
autores utilizaram a condutividade para monitorar a concentração de portlandita
durante o estudo de hidratação.
Apesar de não ser uma técnica moderna, a condutividade tem sido utilizada
com

certa frequência

em trabalhos recentes de

hidratação

de

cimento,

principalmente de fases anidras isoladas (MORSY, 1999; SALEM, 2002).
Com base nessa revisão bibliográfica, foram selecionadas as técnicas
analíticas

e

os

detalhes

experimentais

desenvolvimento do programa experimental.

específicos,

apropriados

para

o
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4
4.1

PROGRAMA EXPERIMENTAL
Detalhamento do programa experimental
Com o intuito de detalhar os fenômenos de hidratação do cimento G em

presença de cloreto de magnésio, para atender ao objetivo do projeto, foi definido o
programa experimental apresentado a seguir. Inicialmente será descrito o
detalhamento das etapas, seguido das técnicas analíticas utilizadas.
Caracterização química, mineralógica e físico-mecânica dos materiais
As técnicas analíticas utilizadas nessa etapa foram:
 Análise granulométrica por difração de laser (AG).
 Análise química (AQ).
 Fluorescência de raios X (FRX).
 Análise mineralógica por difração de raios-X (DRX).
 Análise termogravimétrica (TG/DTG).
 Calorimetria de condução.
 Ensaios reológicos e físico-mecânicos (EF).
A caracterização dos materiais utilizados no estudo forneceu informações
utilizadas na interpretação dos fenômenos abordados nas etapas posteriores.
Ensaios exploratórios
Foram executados ensaios exploratórios com o objetivo de avaliar o
comportamento tátil-visual da incorporação do cloreto de magnésio na pasta de
cimento e do contato da rocha carnalita com a pasta de cimento. O intuito dessa
etapa inicial foi obter subsídios para comprovar os efeitos desse íon, conforme
abordado na literatura, para complementar as informações obtidas, haja vista a
carência de bibliografia específica de suporte na definição de um plano experimental
para este estudo.
Monitoração da hidratação do cimento no estado fresco
Essa etapa tem por objetivo avaliar a influência do íon magnésio, adicionado
na forma de cloreto de magnésio (MgCl2), nas primeiras idades da hidratação do
cimento G, à semelhança do que poderá ocorrer pela sua incorporação a partir de
rochas das camadas salinas do pré-sal, durante a cimentação. Para tanto, foram
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preparadas pastas de cimento G, com teores variados de MgCl2, além da pasta de
referência sem adição.
As técnicas analíticas utilizadas nessa etapa foram:
 Análise mineralógica por difração de raios-X (DRX).
 Análise termogravimétrica (TG/DTG).
 Microscopia eletrônica de varredura (MEV).
 Calorimetria de condução.
Para os ensaios de calorimetria de condução, além das pastas com
incorporação de magnésio, foram executados ensaios em pastas com adição de
outros sais, tipicamente encontrados na perfuração de poços de petróleo, como o
CaCl2, NaCl e KCl. Essa parte do trabalho teve com objetivo comparar
qualitativamente e de forma exploratória a alteração promovida pelo MgCl2 em
relação aos demais sais, nas primeiras horas de hidratação do cimento G.
Caracterização de pastas no estado endurecido
O objetivo dessa etapa é caracterizar as alterações ocorridas na
microestrutura da pasta de cimento G, com incorporação de MgCl2, abordando a
solidificação da pasta no poço de petróleo, após seu deslocamento, envolvendo a
incorporação de MgCl2, seja por solubilização durante a aplicação ou por difusão no
contato direto após a estabilização do poço.
Para tanto, foram preparadas duas pastas de cimento G, sendo uma com
adição de 4% de MgCl2, em relação à massa de cimento, e uma pasta de referência,
sem adição de MgCl2.
As pastas foram preparadas com relação água/cimento (a/c) 0,42 e curadas
em frascos herméticos, mantidos em câmara climática com umidade relativa (UR)
>85% e temperatura de (23±5)ºC. A hidratação das pastas foi interrompida por
congelamento em nitrogênio (N2) líquido, seguido de liofilização, nos períodos de 1,
3, 7, 14 e 28 dias, com ensaios complementares nas idades de 90 e 180 dias,
porém, nesses casos as amostras não foram congeladas e liofilizadas.
As técnicas analíticas utilizadas nessa etapa foram:
 Análise mineralógica por difração de raios-X (DRX).
 Análise termogravimétrica (TG/DTG).
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 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS.
 Resistência a compressão (RC).
A Figura 4.1 ilustra resumidamente o programa experimental:

Cimento G

AQ, EF, DRX,
TG/DTG, AG e
calorimetria

Rocha salina
"carnalita"

AQ, FRX e DRX

Comportamento das
pastas

Interação química do
magnésio

Caracterização dos
materiais

Ensaios
preliminares
exploratórios

Definição dos teores
de Mg adicionados

Interação da pasta
com a rocha carnalita

TG/DTG
Pastas com 4% de
MgCl2 + Referência

Congelamento e
liofilização até 16h
MEV/EDS

Monitoramento da
hidratação no
estado fresco

DRX in situ

Calor de hidratação

TG/DTG
Pastas com 4% de
MgCl2 + Referência

Moldagem e cura
entre 1 e 180 dias

Caracterização das
pastas no estado
endurecido

DRX

MEV/EDS
Resistência à
compressão

Figura 4.1: Fluxograma do programa experimental
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4.2

Técnicas analíticas utilizadas

4.2.1 Difratometria de raios-X (DRX)
A difração de raios-X permite identificar as fases cristalinas do cimento anidro
e das pastas de cimento em diferentes períodos de hidratação, possibilitando
monitorar o desaparecimento ou consumo de fases anidras e a formação de fases
hidratadas cristalinas, bem como acompanhar a evolução da hidratação nas pastas
com e sem magnésio.
A técnica consiste em submeter uma amostra à radiação de um feixe
monocromático de raios X e analisar o espalhamento dessas ondas ao se colidirem
com os átomos da estrutura cristalina da amostra. Por meio da lei de Bragg
(Equação 4.1) é possível avaliar os raios difratados pela amostra em ângulos que
dependem basicamente da estrutura cristalina da mesma, que é um hábito repetitivo
dos materiais (Figura 4.2) (JENKINS, 1989; GOBBO, 2009).

Lei de Bragg: n  = 2 d senΦ
(Equação 4.1)
Sendo:
Φ - ângulo medido entre o feixe incidente e
determinados planos do cristal;
"d" - distância entre os planos dos átomos;
"n" - ordem de difração.

Figura 4.2: Ilustração do fenômeno de difração
de raios-X conforme a Lei de Bragg
(Fonte: Gobbo, 2009)

Na identificação são feitas comparações do difratograma com dados de
referência do catálogo mundial de padrões difratométricos do ICDD (International
Center for Diffraction Data), antigo JCPDS (Joint Comittee of Powder Diffraction
Standars) (GOBBO, 2009).
Por ser uma técnica qualitativa, alguns métodos matemáticos são associados
à DRX para quantificação das fases mineralógicas. Atualmente, o método de
Rietveld tem sido muito difundido que, por meio de softwares, simula o perfil
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difratométrico a partir das estruturas das fases componentes de uma amostra, e
permite analisar todo o padrão difratométrico utilizando as intensidades individuais
de cada passo angular. O método possibilita realizar o refinamento de estruturas
complexas e determinar a proporção de fases a partir do difratograma, com precisão
reconhecida (RIETVELD, 1969; GOBBO, 2009).
O equipamento utilizado foi o difratômetro da Panalytical modelo X'Pert Pro
com detector X'Celerator. As condições utilizadas foram: radiação Cu Kα
(45kV/40mA); fenda divergente de ½°; fenda de anti-espalhamento de 1°; passo
angular de 0,02° a 2Φ; tempo por passo de 60s e varredura de 7º a 70º 2Φ. Para os
ensaios em pasta foram utilizados os mesmos parâmetros, com as seguintes
alterações: passo angular de 0,0334° a 2Φ; tempo por passo de 50s e varredura de
5º a 65º 2Φ.
Para a análise dos difratogramas foi utilizado o software HighScore Plus da
Panalytical (versão 2.2d de 2008).
Os ensaios foram executados no Laboratório de Análises Químicas do Centro
de Metrologia em Química do IPT.

4.2.2 Termogravimetria (TG/DTG)
A técnica permite detalhar a perda de massa de voláteis decorrente de
transformações ocorridas na hidratação da pasta de cimento em temperaturas
características para compostos como a portlandita, etringita, C-S-H, aluminatos,
compostos de magnésio e carbonatos, visando monitorar a formação desses
compostos em diferentes idades de hidratação da pasta.
A técnica consiste em aquecer progressivamente a amostra em uma
termobalança, com uma taxa de aquecimento fixa, em atmosfera inerte (nitrogênio)
com registro contínuo da perda de massa do material. O equipamento é uma
combinação de micro balança eletrônica, forno, programador de temperatura e um
controle computadorizado, que permite que a amostra seja pesada continuamente
enquanto aquecida, resfriada ou mantida sob uma dada isoterma, de maneira
controlada.
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Com os dados do ensaio obtêm-se curvas de variação contínua de massa
versus temperatura (curvas TG), possibilitando inferir sobre a composição e a
estabilidade térmica do material. A curva derivada DTG, permite identificar com
maior clareza os picos relativos aos eventos térmicos referentes ao aquecimento da
amostra, cuja área representa a variação de massa ocorrida no período
(RAMACHANDRAN, 1969).
O equipamento utilizado foi o TGA/DSC 1 Mettler Toledo e controlador para
purga de gás, CG 10 Star System Mettler, empregando-se aproximadamente 10 mg
de amostra em cadinho de alumina 70μL, sem tampa; com fluxo de gás de 50
mL/min de nitrogênio (N2) ultra-puro, com taxa constante de aquecimento de
10oC/min até 1000oC. Os dados das análises termogravimétricas (TG), e as
respectivas derivadas de primeira ordem (DTG), foram calculados por meio do
software Star versão 8.1.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Processos Químicos e
Tecnologia de Partículas do Centro de Tecnologia de Processo e Produtos do IPT.

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS)
Utilizada na observação microestrutural das pastas com e sem cloreto de
magnésio, para complementar as informações obtidas por DRX e TG/DTG. A técnica
permite avaliar a microestrutura das pastas focando o desenvolvimento das
principais fases hidratadas, tipo C-S-H, portlandita e etringita; o consumo de fases
anidras, zonas de dissolução, e nas idades mais avançadas de 28, 90 e 180 dias
caracterizar a presença de vazios, microfissuras, volume e morfologia do C-S-H.
Associada ao EDS a técnica faculta a execução de análises semi-quantitativas em
pontos específicos selecionados no microscópio. No caso específico deste estudo,
possibilitou a identificação de fases hidratadas vinculadas à presença de magnésio.
Na microscopia eletrônica de varredura ocorre basicamente a geração de um
feixe de elétrons que, ao incidir na amostra analisada resulta em dois tipos de
elétrons: o tipo secundário e o tipo retroespalhado. As imagens geradas pelos
elétrons secundários fornecem informações sobre a superfície da amostra com
elevada profundidade de seu relevo e textura. As imagens geradas pelos elétrons
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retroespalhados evidenciam diferentes composições químicas da amostra através do
seu nível ou nuances de cinza: áreas mais claras da imagem representam
elementos químicos de números atômicos altos e áreas mais escuras se referem a
elementos de números atômicos mais baixos. Utilizando-se o EDS para aquisição
das imagens pode-se definir quais os elementos presentes nas áreas claras e
escuras da imagem de retroespalhados, definindo-se, assim, a composição química
elementar das fases presentes na amostra.
O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura marca FEI
modelo Quanta 400 - FEG. As imagens de elétrons secundários foram obtidas com o
equipamento operando com tensão de aceleração de 15kV. As amostras foram
recobertas com ouro (Au) por cerca de 60s. Para estudos composicionais utilizaramse condições semelhantes de operação em imagens de elétrons retroespalhados e
analisador EDS da marca Oxford - INCA.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Corrosão e Proteção do
Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos do IPT.

4.2.4 Calorimetria de condução
Técnica relevante no entendimento do comportamento das pastas de cimento
preparadas com diferentes teores de cloreto de magnésio, em relação à pasta de
referência, sem adição de sal. O ensaio permitiu obter as taxas de calor liberado
pelas reações de hidratação da pasta nas primeiras horas de hidratação, até 72
horas e identificar os períodos de pré-indução, indução, aceleração, desaceleração e
de reação lenta.
O ensaio consiste em submeter uma pasta de cimento a um sistema
termicamente isolado, ou seja, que não permite troca de calor com o meio ambiente,
por um dado período de tempo. Sendo assim, o calor liberado na hidratação do
cimento é quantificado diretamente pela monitoração do fluxo de calor da pasta. O
resultado desta técnica permite avaliar os fenômenos que regem a cinética das
reações químicas que ocorrem durante as primeiras horas de hidratação da pasta de
cimento (QUARCIONI, 2008; ATKINS, 2003).
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Foi utilizado o calorímetro de condução isotérmico marca TA Instruments modelo Thermometric TAM AIR.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Materiais de Construção Civil
do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

4.2.5 Análise química (AQ)
Os ensaios executados no cimento G tiveram por finalidade caracterizar
quimicamente o material e confrontar com os limites especificados pela
NBR 9831:2006. Os ensaios foram executados de acordo com diretrizes das
normas: NBR-NM 11-2:2004; 13:2004; 14:2004; 15:2004; 16:2004; 17:2004;
18:2004; 19:2004; 20:2009 e 22:2004. Os dados obtidos auxiliaram na interpretação
das técnicas analíticas de caracterização mineralógica por DRX e TG/DTG.
Foram executados alguns ensaios exploratórios na rocha salina "carnalita"
após sua dissolução com ácido nítrico (HNO3) diluído 1+1, seguido de filtração em
papel de textura média e recolhendo-se o filtrado para balão volumétrico. As
determinações de Ca, Mg, Fe, Al, Na e K foram executadas por espectrofotometria
de absorção atômica. O cloreto (Cl-) foi dosado por titulação potenciométrica com
eletrodo de íon seletivo e o sulfato (SO42-) por gravimetria, após precipitação com
solução de cloreto de bário.
Os equipamentos utilizados foram: espectrocolorímetro Metrohn - modelo
Photometer 662, fotômetro de chama Micronal - modelo B462; espectrofotômetro de
absorção atômica Varian - modelo SpectrAA 55B com sistema SIPS de diluição e
pH-metro Metrohn - modelo 826.
Os ensaios foram executados no Laboratório de Materiais de Construção Civil
do Centro de Tecnologia de Obras e Infraestrutura do IPT.

4.2.6 Resistência à compressão
Ensaios executados na caracterização do cimento G, para verificar o nível de
atendimento aos limites especificados pela NBR 9831:2006.
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Nas pastas de cimento com 4% de MgCl2 e na Referência foram executados
os ensaios nas idades de 1, 3, 7, 14 e 28 dias, após cura submersa em água à 25ºC,
com intuito de caracterizar o desenvolvimento da resistência mecânica das pastas
com a adição do MgCl2 e correlacionar com dados da evolução da hidratação nestas
mesmas idades, no estado endurecido. Os ensaios foram executados no Laboratório
de Cimentação do CENPES/PETROBRAS.

4.2.7 Análise granulométrica por difração a laser
Ensaio executado na caracterização granulométrica do cimento G utilizado no
estudo, para registro das dimensões e distribuição das partículas.
O método de ensaio seguiu diretrizes da norma ISO 13320/1999 e foi utilizado
o equipamento medidor de tamanho de partículas Malvern Mastersizer 2000, versão
2.0, n.º de série 34205-99.
O ensaio foi executado no Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia
de Partículas do Centro de Tecnologia de Processo e Produtos do IPT.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Caracterização química, mineralógica e físico-mecânica dos materiais
Os ensaios objetivaram caracterizar os materiais utilizados no estudo

necessário para a interpretação dos fenômenos observados na hidratação das
pastas, além de verificar se o cimento G atende aos requisitos especificados pela
NBR 9831:2006.
A seguir, são registrados dados de identificação e caracterização geral dos
materiais utilizados no estudo, a saber:
 cimento portland, classe G - Marca Holcim; Lote 1391171215; Batelada: 405;
 rocha salina "carnalita" (KMgCl3 6H2O), proveniente de Taquari Vassouras;
Foi adotada uma rocha salina de composição química e mineralógica
semelhante às rochas obtidas nas camadas salinas do pré-sal. As rochas podem
apresentar variações em suas composições mineralógicas, sendo difícil obter na
natureza com pureza elevada. Assim sendo, utilizou-se uma rocha em que a
composição mineralógica principal é a carnalita para os ensaios de simulação
(exploratórios) e o sal de cloreto de magnésio, para os demais ensaios.
A rocha foi extraída da mina subterrânea de Taquari Vassouras, localizada no
Estado de Sergipe - Brasil, produtora de cloreto de potássio (KCl) a partir do
beneficiamento do minério silvinita (KCl). Nessa mina é possível encontrar também
halita (NaCl), taquidrita (CaMg2Cl6 12H2O) além da carnalita (KMgCl3 6H2O), utilizada
nesse estudo (MACHADO e SZATMARI, 2009).
 cloreto de magnésio hexa-hidratado (MgCl2 6H2O), reagente padrão analítico
(P.A.); Pureza: 99,0%-101,0%; Marca: Merck; Lote: A953533; Fabricação
16.04.2008. Reagente utilizado nos ensaios de hidratação das pastas e nos
ensaios de resistência à compressão;
 cloreto de sódio (NaCl) reagente padrão analítico (P.A.);

Pureza: >99,5%;

Marca: Merck; Lote: K40495004; Fabricação: 08.10.2009;
 cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2 2H2O) reagente padrão analítico (P.A.);
Marca: Merck; Lote: 1131073;
 cloreto de potássio (KCl) reagente padrão analítico (P.A.);
Marca: Merck; Lote: K40299136; Fabricação: 10.08.2009.

Pureza: >99,5%;
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Os materiais foram caracterizados conforme detalhado na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Caracterização dos materiais e ensaios executados
Material

Caracterização

Técnicas e determinações
- Gravimetria : perda ao fogo (PF), resíduo insolúvel
(RI), anidrido sulfúrico (SO3) e anidrido silícico (SiO2)
- Volumetria: óxido de cálcio livre (CaO) e sulfeto (S2-)
- Complexometria : óxidos de cálcio (CaO), magnésio
(MgO), ferro (Fe2O3) e de alumínio (Al2O3)

Química

Cimento portland, classe G

- Gasometria: anidrido carbônico (CO2)
- Instrumental (fotometria de chama): óxidos de sódio
(Na2O) e de potássio (K2O)
Termogravimetria (TG/DTG)
Mineralógica
Difração de raios-X (DRX)

Físico-mecânica

Água livre, resistência à compressão (cura a 38ºC e
60ºC), tempo de espessamento e consistência no
período de 15min a 30min

Reológica

Gel inicial (GI) e Gel final (GF), viscosidade plástica
(VP) e limite de escoamento (LE) à 27ºC
Análise granulométrica por difração à laser

Rocha "carnalita"

Físico-química

Química

Calor de hidratação por calorimetria de condução
isotérmica
- Espectrofotometria de absorção atômica: cálcio (Ca),
magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), ferro (Fe) e
alumínio (Al)
- Potenciometria (com eletrodo) de íon seletivo:
íon cloreto (Cl-)

Mineralógica

Difração de raios-X (DRX)

Os reagentes p.a. não foram caracterizados, por se tratarem de materiais de
grau analítico com pureza certificada pelo fabricante. Os resultados de ensaio estão
apresentados no Anexo (A-1).
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5.2

Ensaios exploratórios
Foram executados alguns ensaios preliminares de caráter exploratórios com o

objetivo de se avaliar dois aspectos principais: o comportamento tátil-visual da pasta
de cimento a partir da incorporação de cloreto de magnésio e o comportamento da
rocha carnalita em contato direto com a pasta de cimento em processo de
consolidação. O intuito dessa etapa foi obter subsídios preliminares dos efeitos do
magnésio no meio, haja vista a carência de bibliografia específica para subsidiar o
detalhamento de um plano experimental para este estudo. Os principais dados
obtidos desses ensaios são apresentados em seguida.

5.2.1 Comportamento da pasta de cimento com diferentes teores de
magnésio
Foram preparadas pastas com teores entre 0,5% e 10% de MgCl2, em relação
à massa de cimento, e observou-se nas pastas aumento da consistência após
adição do MgCl2, sendo o fenômeno mais pronunciado em teores acima de 5%.
Pastas com 10% de MgCl2, demandaram uma relação água/cimento (a/c) superior a
0,60 de modo a obter-se uma mistura minimamente trabalhável, sendo que as
pastas de cimento puras, ou seja, sem adição de magnésio, apresentaram
exsudação com a/c superior a 0,42.
Esse teste inicial já permitiu verificar que há uma interação imediata do MgCl2
com a pasta e também sugere uma limitação no teor a ser adicionado. Nos estudos
de hidratação serão utilizadas a/c entre 0,42 e 0,50 para minimizar a exsudação da
pasta pura e atender aos parâmetros abordados na literatura (TAYLOR, 1998).
Ao se empregar o agitador mecânico especificado na NBR 9831:2006,
indicado para a preparação de pastas destinadas a poços de petróleo, observou-se
que para adições acima de 5% de MgCl2 e a/c de 0,42, não foi possível processar a
mistura, devido ao elevado ganho de consistência e perda de fluidez da pasta.
A Foto 5.1 ilustra o efeito causado pela adição de 6% de MgCl2, na pasta de
cimento G, comparada a uma pasta de referência (Foto 5.2).
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Foto 5.1: Aspecto da pasta de cimento G
com adição de 6% de MgCl2, (a/c 0,42), no
minuto inicial após a adição de água

Foto 5.2: Aspecto da pasta de cimento G
sem adição de MgCl2 (a/c 0,42), no minuto
inicial após a adição de água

5.2.2 Avaliação da interação química inicial do íon magnésio com a
pasta de cimento
Para melhor compreensão da ação imediata e isolada do íon magnésio
incorporado na pasta de cimento, a partir da adição de MgCl2, foram preparadas
manualmente pastas de cimento G (a/c 0,42), com adição de 5% e 10% de NaCl, em
relação à massa de cimento. O experimento teve por finalidade avaliar se o efeito
causado nas pastas seria devido ao ânion cloreto ou ao cátion magnésio.
Observou-se nas pastas preparadas com adição de NaCl, em relação à
Referência, que não houve ganho significativa de consistência comparável aos
efeitos visuais observados pela adição do MgCl2. Esse resultado indica que o
fenômeno de alteração da fluidez da pasta é regido, principalmente, pela ação do
íon magnésio.
Por se tratar de um sal muito solúvel, o MgCl2 entra em solução rapidamente,
ao ser incorporado na pasta de cimento, e pode reagir com a hidroxila (OH-) gerada
na pasta de cimento por hidrólise da água, nos primeiros instantes da hidratação.
Assim, é de se supor a formação imediata de Mg(OH)2.
Para se entender se a ação do magnésio no estado fresco da pasta de
cimento é regida pela forma iônica do magnésio em solução (como Mg2+), com
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formação de outras fases mineralógicas ou pela ação do precipitado de brucita
[Mg(OH)2], formado no início da reação, adicionou-se primeiro NaOH (como fonte de
OH-), em concentração estequiométrica suficiente para precipitar todo o íon
magnésio como Mg(OH)2. Em seguida, adicionou-se o MgCl2 dissolvido em água e,
após a mistura, observou-se a formação de um precipitado branco gelatinoso,
provavelmente de Mg(OH)2. Por último foi incorporado o cimento e a pasta misturada
manualmente.
Após a mistura não houve alteração considerável na viscosidade da pasta,
em comparação com a adição do MgCl2 direto na pasta. Esse efeito indica que o íon
magnésio interage diretamente com os produtos formados nos primeiros instantes
de hidratação da pasta, provocando possíveis alterações no comportamento
reológico.

5.2.3 Definição dos teores de cloreto de magnésio (MgCl 2) adicionados
nas pastas
Na definição dos teores de magnésio a serem utilizados neste estudo foram
adotados alguns parâmetros de estudo anterior realizado pelo Laboratório de
Cimentação do CENPES, em que foram incorporadas diversas rochas salinas de
composições distintas a pastas de cimento G, durante os primeiros minutos de
mistura das mesmas. Entre elas, foram realizados ensaios com a "carnalita", que
apresenta teores significativos de magnésio na composição.
Estes dados, indicam teores de MgCl2 entre 1% e 4%, recalculados em
relação à massa de cimento, como valores que representam melhor a condição de
incorporação desse sal durante a cimentação de poços.
Além dessa faixa de teores médios foi levado em consideração a dificuldade
de se misturar teores de MgCl2 superiores a 4% na pasta de cimento, inviabilizando,
assim, a preparação dessas pastas para o estudo de hidratação.
Adotou-se então para o estudo de hidratação o teor de 4% de MgCl2, em
relação à massa de cimento, e uma pasta de referência sem adição. Para os ensaios
de calorimetria foram preparadas pastas com teores de MgCl2 mais variados, para
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detalhar melhor o fenômeno da influência da quantidade de MgCl 2 na hidratação, ou
seja, teores entre 0,2% a 6% de MgCl2.

5.2.4 Avaliação visual da interação da pasta de cimento com a rocha
carnalita
O objetivo dessa etapa foi manter em contato uma pasta de cimento G com
uma rocha "carnalita" por um período de 28 dias e avaliar, visualmente, a interação
ocorrida na interface rocha/pasta endurecida.
Com o intuito de promover uma condição coerente à da cimentação do poço,
foram adotados alguns parâmetros para a exposição das pastas, como saturação
com diferentes teores de NaCl e de KCl e exposição em estufa a (60±5)ºC durante
28 dias, em sistema hermético.
As pastas foram preparadas com a/c de 0,42, teores de 6,6% e 8,8% de NaCl
e 1,3% e 2,2% de KCl, em relação à massa de cimento. Os teores de recalculados
em relação a massa de água são de 15,7% e 21% de NaCl e 3,1% e 5,2% de KCl,
respectivamente. Os teores foram adotados por indicação verbal do CENPES, por se
tratar de valores característicos de formulações praticadas em cimentação de poços
de petróleo.
As pastas foram transferidas para frascos plásticos e fixadas na superfície da
rocha "carnalita", conforme detalhado na Figura 5.1 e nas Foto 5.3 a Foto 5.6.

Figura 5.1: Sistema para solidificação da pasta em contato com a rocha salina
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Foto 5.3: Série de corpo-de-prova da
rocha carnalita, preparado para ensaio

Foto 5.4: Sistema de moldes plásticos
fixados com silicone na superfície da
rocha carnalita

Foto 5.5: Preenchimento do molde com
pasta de cimento G - Referência

Foto 5.6: Sistemas pasta-rocha carnalita
em estufa a 60ºC e mantidos nessa
condição por 28 dias

Durante o período de exposição foram observados os seguintes fenômenos:
- Após o preenchimento dos moldes com a pasta de cimento (Foto 5.5), houve
ligeira solubilização da rocha no contato com a pasta, provavelmente devido à
migração da água da pasta por gravidade e pelo efeito higroscópico da rocha.
- Após 24 horas as amostras apresentaram pontos de eflorescência de sais
próximos à interface rocha-molde com a pasta e vedação de silicone. Esse
fenômeno foi mais pronunciado na pasta sem adição de sais (Foto 5.7), graças à sua
maior capacidade de dissolução.
- A fixação das pastas de cimento na rocha não foi eficaz, ou seja, após
endurecida as pastas permaneceram aderidas à base (de rocha), apenas pelo

86

silicone, utilizado na fixação inicial do molde, ocorrendo lixiviação da rocha nas áreas
de contato direto pasta-rocha. A pasta com adição de 6,6% de NaCl (15,7% 6 ),
aparentemente, melhor aderiu a rocha.
- Após 28 dias, todas as amostras apresentaram quantidade significativa de
sais depositados na interface rocha, molde com a pasta e a vedação de silicone, e
nas arestas do próprio corpo-de-prova da rocha. A pasta “Referência” foi a que
apresentou maior quantidade de eflorescência de sais, seguido pelas pastas com
adição de KCl. As pastas com adição de NaCl foram as que apresentaram menor
quantidade de sais depositados na superfície.
- Após retirar o molde plástico com a pasta do contato com a rocha, observouse degradação na rocha (Foto 5.9) ocasionado por solubilização da água livre da
pasta, uma vez que sais se depositaram na parte inferior da base dos corpos-deprova de rocha.
- Nas pastas endurecidas, na face de contato direto com a rocha, foi possível
observar deposição de sais precipitados ou formados simultaneamente à hidratação
do cimento (Foto 5.10). Essa porção de pasta em contato direto com a rocha
também apresentava indícios de expansão das pastas, pelas fissuras visíveis nos
moldes (Foto 5.12). O fenômeno pode estar associado à cristalização de sais nos
poros da pasta ou à formação de algum composto expansivo no cimento durante a
sua hidratação em presença dos sais.

6

Teor recalculado em relação a massa de água utilizada para preparação da pasta de cimento.
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Foto 5.7: Sistema pasta de referênciarocha carnalita (sem adição de sais), após
28 dias de exposição. Eflorescência de
sais mais pronunciada

Foto 5.8: Sistema pasta com 6,6% (15,7%6)
de NaCl-rocha carnalita, após 28 dias de
exposição. Eflorescência de sais menos
pronunciada

Foto 5.9: Aspecto típico da rocha carnalita,
após 28 dias e com a retirada do molde
com a pasta de cimento

Foto 5.10: Superfície de contato da pasta
com a rocha carnalita. Complemento
da Foto 5.9

Foto 5.11: Alteração de cor da pasta de
cimento após contato com a rocha
carnalita

Foto 5.12: Fissuras no molde em região
de contato direto da pasta com a rocha.
Indícios de expansão. Detalhe Foto 5.10
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Foto 5.13: Aspecto da pasta de cimento
endurecida, após 28 dias de contato com a
rocha carnalita. Alteração visual em mais
de 1cm do cp.

Foto 5.14: Aspecto da superfície de
contato da pasta, após o período de
exposição. Detalhe da Foto 5.13

5.2.5 Conclusões - Etapa exploratória
Os resultados dos experimentos indicam que há interação instantânea do
MgCl2 com a pasta comprometendo as propriedades reológicas da mistura. Essa
interação é regida preponderantemente pelo íon magnésio e limita o teor de adição
de MgCl2 para uma consistência trabalhável em pastas com a/c 0,42 de até 6% de
MgCl2 e até 4%, em relação a massa de cimento, para pastas preparadas de acordo
com a NBR 9831:2006. O respectivos teores em relação a massa de água utilizada
nas pastas são de 14,3% e 9,5% de MgCl2.
A pasta quando mantida em contato com a rocha carnalita apresenta
interação superficial na interface, prejudicando sua adesão e fixação na rocha salina.
Fenômenos de dissolução da rocha e eflorescência de sais foram observados,
porém, devem ser estudados com maior profundidade para o melhor entendimento
da consolidação da pasta em contato com a rocha salina, assim como o nível de
incorporação do magnésio proveniente da rocha para a pasta de cimento.
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5.3

Monitoração da hidratação do cimento no estado fresco
O objetivo desta etapa é avaliar a influência do íon magnésio nas primeiras

horas de hidratação da pasta de cimento G, simulando uma condição real de
incorporação de cloreto de magnésio durante a cimentação de um poço de petróleo,
em regiões salinas com a presença de rochas como a carnalita e a taquidrita.
Para tanto, foram preparadas pastas com teores diferenciados de MgCl2 e a
evolução da hidratação monitorada por calorimetria isotérmica, difração de raios-X,
termogravimetria e microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS.
Os

parâmetros

de

ensaio,

preparação

e

resultados

obtidos

estão

apresentados e detalhados pelas técnicas analíticas a seguir.

5.3.1 Calorimetria de condução
Os ensaios foram executados em pastas de cimento com relação a/c 0,5,
preparadas com auxílio de um agitador mecânico, tempo de mistura de três minutos,
sendo o primeiro minuto: lançamento do material em pó na água, com agitador
mecânico em rotação baixa; segundo minuto: agitação a 500rpm e terceiro minuto:
agitação a 1000rpm.
As pastas foram preparadas com aproximadamente 50g de cimento,
empregando-se cerca de 15g a 20g das mesmas para o ensaio.
Inicialmente os ensaios foram realizados em pastas com teores de MgCl 2
entre 0,2% a 6%, em relação à massa de cimento. Em seguida, foram executados
ensaios em novas pastas preparadas, respectivamente, com adição de NaCl, CaCl2
e KCl, cujo objetivo foi comparar o efeito do MgCl2 nas primeiras horas de hidratação
do cimento G, comparando-o com os resultados das pastas com os demais sais,
presentes também nas camadas do pré-sal.
Além disso, foi avaliado o efeito acelerador específico do MgCl2, comparando
com o CaCl2, por analogia de comportamentos, dado que este último é um
acelerador de pega usado convencionalmente em tecnologia de concreto.
A Tabela 5.2 indica a composição das pastas preparadas para ensaio.
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Tabela 5.2: Composição de pastas para ensaios de calor de hidratação
Tipo de sal e composição na pasta
Teor de sal (em %)

Pasta
Sal

em relação à
massa de cimento

em relação à
massa de água*

Referência

---

Sem adição

Mg-0,2 ; Mg-0,5 ; Mg-1
Mg-2 ; Mg-4 ; Mg-5 ; Mg-6

MgCl2

0,2 ; 0,5 ; 1
2;4;5;6

0,4 ; 1 ; 2
4 ; 8 ; 10; 12

C-0,2 ; C-0,5 ; C-1
C-2 ; C-4 ; C-5 ; C-6

CaCl2

0,2 ; 0,5 ; 1
2;4;5;6

0,4 ; 1 ; 2
4 ; 8 ; 10; 12

N-0,2 ; N-0,5 ; N-1
N-2 ; N-4 ; N-5 ; N-10

NaCl

0,2 ; 0,5 ; 1
2 ; 4 ; 5 ; 10

0,4 ; 1 ; 2
4 ; 8 ; 10; 20

K-0,2 ; K-0,5 ; K-1
K-2 ; K-4 ; K-5 ; K-10

KCl

0,2 ; 0,5 ; 1
2 ; 4 ; 5 ; 10

0,4 ; 1 ; 2
4 ; 8 ; 10; 20

* Teores recalculados em relação a massa de água utilizada no preparo das pastas.

5.3.1.1 Pastas com adição de MgCl 2
Os resultados de ensaio nas pastas com adição de MgCl2 indicam aceleração
acentuada no período inicial de hidratação em relação à pasta de referência, com
diminuição do período de indução e de redução nos tempos de início e de fim do
período de aceleração das pastas (Figura 5.2 e Figura 5.3).
O período de aceleração das pastas com adição de magnésio foi menor do
que a “Referência”, de forma sistemática. Por exemplo, a pasta com 4% de MgCl2
teve o período de aceleração entre 1,2 h e 3,8 h, sendo o intervalo entre 1,8 h e 7,9
h para a pasta de referência. Esse resultado indica redução de 52% no tempo final
da aceleração, ou seja, uma diferença de 4,1 horas. Esse fenômeno indica forte
aceleração da hidratação da pasta em presença do magnésio, com possível redução
dos tempos de pega.
Além disso, o pico de calor acumulado foi mais intenso nesse mesmo período,
uma vez que o pico principal das pastas com adição de MgCl2 são mais intensos e
afilados, conforme ilustrado pela Figura 5.4, acentuando esse perfil com o
crescimento do teor incorporado de MgCl2 nas pastas.
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Figura 5.2: Curvas de fluxo de calor vs tempo até 72h de pastas de cimento com
adição de MgCl2

Figura 5.3: Curvas de calor acumulado vs tempo até 72h de pastas de cimento G com
adição de diversos teores de MgCl2
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Figura 5.4: Curvas de fluxo de calor e de calor acumulado vs tempo até 24h de pastas
de cimento de Referência e com 4% de MgCl2

O calor acumulado das pastas com MgCl2, para os mesmos períodos é maior
que a pasta de referência, e está vinculado à aceleração da hidratação.
Bullard et al. (2010) destacam a importância dos primeiros minutos da
hidratação, onde há forte liberação de calor proveniente, principalmente, da
dissolução da alita, e está associado diretamente aos fenômenos de nucleação com
decorrente alteração na taxa de hidratação da pasta.
Nas pastas com adição de magnésio, onde se constata geração significativa
de calor nos primeiros minutos de hidratação, o ensaio foi executado empregando-se
um agitador portátil (Foto 5.15) que possibilita preparar a pasta "in situ", ou seja,
dentro do próprio calorímetro. Permite também registrar o calor liberado a partir do
momento da adição da água ao pó ou no momento inicial da mistura (Foto 5.16). O
gráfico ilustrado na Figura 5.5, indica o pico da calor liberado antes do período de
indução.
O procedimento básico consiste em: (a) transferir uma porção do cimento
anidro para o frasco reator (Figura 5.13 - 1); (b) acoplar o agitador portátil (Figura
5.14 - 4) às seringas dosadoras (Figura 5.13 - 3); (c) posicionar o conjunto no
calorímetro (Figura 5.14 - 5). O tempo médio para estabilização no equipamento,
antes da mistura, foi de aproximadamente uma hora. Em seguida, foi adicionada a
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água e iniciou-se simultaneamente a mistura da pasta e a aquisição de dados pelo
calorímetro.

4
1

3
3

5

2

Foto 5.15: Acessórios do calorímetro para
preparação da pasta in situ: 1 - frasco
reator; 2 - haste de agitação; 3 - seringas
dosadoras

Foto 5.16: Detalhe do calorímetro em
operação com pasta preparada in situ.
4 - agitador portátil; 5 - frasco reator
posicionado no interior do "calorímetro",
acoplado ao agitador portátil

Na pasta com adição de 4% de MgCl2 a taxa de liberação de calor é mais
pronunciada com intervalo de tempo menor que na pasta de referência (Figura 5.5).
O total de calor acumulado até uma hora foi igualmente maior para a pasta com
adição de magnésio, em relação à Referência (Figura 5.6)

Figura 5.5: Curvas de fluxo de calor vs tempo das pastas de cimento, desde o
momento inicial de mistura até 60 minutos de hidratação
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Figura 5.6: Curvas de calor acumulado vs tempo das pastas de cimento, desde o
momento inicial de mistura até 60 minutos de hidratação

O tempo necessário para se atingir o pico máximo conforme a curva de fluxo
de calor foi de três minutos para a pasta "MgCl2 - 4%" e de nove minutos para a
pasta "Referência"; e os valores de calor total acumulado até 60 minutos 28,9J/g e
9,3J/g, respectivamente.
Esse comportamento distinto na intensidade do calor liberado está associado
a alguma interação química específica do cloreto de magnésio com a pasta de
cimento. Para estudar este fenômeno, foi executado o ensaio utilizando-se apenas o
cloreto de magnésio adicionado a uma solução de hidróxido de sódio - como fonte
alcalina, em proporção estequiométrica suficiente para precipitar todo magnésio
adicionado como hidróxido de magnésio. Foram utilizadas massas de cloreto de
magnésio nas proporções empregadas nos ensaios com pasta de cimento.
A Figura 5.7 apresenta as curvas de calor de hidratação e indica que o calor
liberado pela reação de precipitação da brucita é desprezível, quando comparado à
intensidade de calor liberado na pasta de cimento com adição de magnésio. Esse
dado evidencia que a interação química entre o íon magnésio com as fases anidras
do cimento com forte liberação de calor, nos primeiros 30 minutos de reação, não se
deve à formação de hidróxido de magnésio, mas está vinculada à formação de
outro(s) composto(s), provavelmente aluminatos hidratados e a uma maior taxa de
dissolução dos silicatos.
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Figura 5.7: Curvas de fluxo de calor vs tempo das pastas de cimento com e sem
adição de MgCl2 e de formação da Mg(OH)2 - até 30 minutos de hidratação

Entre as pastas com adição de MgCl2, os valores de calor acumulado e a
intensidade do pico principal são, gradualmente, mais pronunciados nas pastas até
4% (Figura 5.8 e Figura 5.9). Nas pastas com 5% e 6% ocorre queda acentuada no
total de calor acumulado a partir de oito horas de hidratação, com calor acumulado
em 72h menor que em todas as demais amostras, inclusive em relação à pasta de
referência. No entanto, os períodos de início e fim da aceleração da hidratação
permanecem coerentes com os teores de magnésio adicionados (Figura 5.10),
mesmo nas pastas com teores mais elevados de MgCl2.

Figura 5.8: Curvas de fluxo de calor vs tempo de pastas de cimento com teores
até 4% de MgCl2
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Figura 5.9: Curvas de calor acumulado vs tempo de pastas de cimento com teores
até 4% de MgCl2

Figura 5.10: Curvas de fluxo de calor vs tempo. Destaque da ifluência das adições
superiores a 4% de MgCl2

Figura 5.11: Curvas de calor acumulado vs tempo. Destaque da influência das adições
superiores a 4% de MgCl2
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5.3.1.2 Pastas com adição de CaCl 2
Com o objetivo de comparar as pastas com adição de MgCl2 com o CaCl2,
que é um aditivo acelerador e também está presente em rochas salinas das
camadas do pré-sal, foram executados os ensaios com as mesmas condições e
teores que os aplicados nas pastas com adição de magnésio.

Figura 5.12: Curvas de fluxo de calor vs tempo de pastas de cimento com adição
de CaCl2 - até 36 horas de hidratação

Figura 5.13: Curvas de acumulado vs tempo de pastas de cimento com adição
de CaCl2 - até 72 horas de hidratação
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Como esperado, as pastas com adição de CaCl2 exibem forte aceleração nos
períodos iniciais da hidratação, corroborando os dados da literatura (TAYLOR,
1998). Assim, mesmo com adição de pequenos teores de MgCl2 nas pastas (por ex.
0,2% e 0,5%), observa-se aceleração na hidratação pelo diminuição no período de
indução e redução dos períodos de início e fim do período de aceleração, o que
denota uma concentração das reações de hidratação num período menor do que o
observado na pasta de referência (Figura 5.12).
Também é possível observar, pelo perfil do pico da aceleração, o aumento
gradual na intensidade do fluxo de calor liberado, além de redução no período de
indução em todas as pastas. No caso da pasta com 6% de CaCl2 a taxa de liberação
de calor foi menor dado a menor intensidade do pico principal em relação às pastas
com 4% e 5% de CaCl2. Observa-se também que retardou a hidratação dessas
pastas (Figura 5.12), no entanto, manteve-se efetiva aceleração em relação à pasta
de referência.
O calor de hidratação total acumulado até 72h (Figura 5.13) nas pastas com
adição de CaCl2, foi coerente com os teores adicionados, ou seja, crescente com o
aumento do teor de CaCl2 adicionado na pasta (Figura 5.13).
A Figura 5.14 ilustra o fenômeno descrito acima nas pastas com 5% e 6% de
CaCl2, comparando-o à pasta de referência, quando ocorre inversão no
comportamento do fluxo de calor na pasta com o maior teor de CaCl2, assim como
um comportamento diferenciado na curva de calor acumulado até aproximadamente
seis horas de hidratação. Esse fenômeno também foi observado nas pastas com
MgCl2 para adições de teores de 5% e 6%, e pode estar associado ao nível de
saturação iônica nas pastas com redução da dissolução de fases anidras do
cimento.
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Figura 5.14: Curvas de fluxo de calor e de calor acumulado vs tempo de pastas de
cimento com adição de CaCl2 - até 20 horas de hidratação

5.3.1.3 Pastas com adição de NaCl e KCl
As pastas com adição de até 10% de NaCl e de KCl apresentaram alterações
menos significativas nos períodos iniciais de hidratação (Figura 5.15 e Figura 5.16)
em relação às pastas com adição de MgCl2 e de CaCl2. Este comportamento
evidencia o efeito preponderante dos íons magnésio e cálcio na hidratação em
relação ao íon cloreto, promovendo alterações na cinética das pastas, confirmando
assim as informações obtidas nos resultados exploratórios.
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(a)

(b)

Figura 5.15: Curvas de fluxo de calor (a) e de calor acumulado (b) vs tempo das
pastas de cimento G com NaCl
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(a)

(b)

Figura 5.16: Curvas de fluxo de calor (a) e de calor acumulado (b) vs tempo das
pastas de cimento G com KCl

As curvas de fluxo calor das pastas com NaCl e KCl indicam elevação na
intensidade de calor liberado durante o período de aceleração, porém, os efeitos são
pouco pronunciados quando comparados com a pasta com adição de MgCl2. Os
períodos de indução são maiores nas pastas com adição de NaCl e KCl do que na
referência, sendo mais pronunciados nas pastas com 10% de sal.
O calor total acumulado em 72h foi maior nas amostras com adição de sais,
apresentando comportamento semelhante às pastas com MgCl2 e CaCl2, e com
redução do calor acumulado somente nas pastas com adição de 10% de NaCl e KCl.
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O comportamento no estado fluido das pastas com adição de NaCl e de KCl,
conforme relatado em 5.2, está vinculado à pouca alteração na quantidade de calor
gerado nas primeiras horas de hidratação em relação à pasta de referência (Figura
5.17 e Figura 5.18), não promovendo alterações tão significativas quanto nas pastas
com adição de MgCl2 (Figura 5.9).

Figura 5.17: Curvas de calor acumulado vs tempo de pastas de cimento G com adição
de NaCl - até 4 horas de hidratação

Figura 5.18: Curvas de calor acumulado vs tempo de pastas de cimento G com adição
de KCl - até 4 horas de hidratação
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5.3.1.4 Comparativo entre as pastas com diferentes adições de sal
Os efeitos verificados na pasta com adição de MgCl2, quando comparados
com pastas com adições de NaCl e KCl, são mais pronunciados para teores de sais
superiores a 1%. Nas pastas com teores de apenas 0,5% as alterações em relação
à “Referência” são menores e os resultados entre as pastas com os mesmos teores
de adição de diferentes sais são próximos. Porém, ao se comparar as curvas de
fluxo de calor (Figura 5.19 e Figura 5.20) das pastas com teores de 4% de sais a
diferença é notória e mais pronunciada.

Figura 5.19: Comparativo entre as curvas de fluxo de calor vs tempo de pastas de
cimento com MgCl2 e NaCl - até 24 horas de hidratação

Figura 5.20: Comparativo entre as curvas de fluxo de calor vs tempo de pastas de
cimento com MgCl2 e KCl - até 24 horas de hidratação
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O comportamento das pastas com MgCl2 se assemelha ao observado nas
pastas com CaCl2, nas curvas de calor acumulado, sendo mais pronunciado nas
pastas com adições superiores a 0,5% (Figura 5.21).
Thomas et al. (2010) indicam que o efeito promovido pelo CaCl2 na
aceleração da hidratação está associado ao aumento da taxa de nucleação na
superfície do C3S. Esse efeito pode estar relacionado também à ação do MgCl2, uma
vez que o comportamento observado nas pastas indicam aceleração da hidratação,
dado a diminuição do período de indução e a redução nos períodos da aceleração,
em relação à curva de referência. Esse fenômeno está ilustrado na Figura 5.11 e
Figura 5.13.
Na pasta com 4% de CaCl2, o fluxo de calor liberado é mais intenso, quando
comparado com a pasta de mesmo teor de MgCl2 (Figura 5.21). No entanto, a
variação entre os períodos de início e término da aceleração apresentam
discrepâncias menos pronunciadas.

CaCl2 4%

MgCl2 4%

Figura 5.21: Comparativo entre as curvas de fluxo de calor vs tempo de pastas de
cimento com MgCl2 e CaCl2 - até 24 horas de hidratação

A Figura 5.22 indica que o calor total acumulado até 72h é maior na pasta de
MgCl2, entre as pastas com adição de 4% de sais. No entanto, até 5h o fenômeno é
mais pronunciado na pasta com CaCl2 (Figura 5.23).
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Figura 5.22: Comparativo entre as curvas de calor acumulado vs tempo de pastas de
cimento - até 72 horas de hidratação

CaCl2
MgCl2

NaCl
KCl
Ref.

Figura 5.23: Comparativo entre as curvas de calor calor acumulado vs tempo de
pastas de cimento - até 5 horas de hidratação

A Tabela 5.3 indica o tempo inicial e final do período de aceleração com a
taxa de calor de hidratação liberado no período (QUARCIONI et al. 2011). A taxa foi
calculada pelo coeficiente angular da reta do período de aceleração, sendo que os
valores mais elevados indicam maior inclinação da curva de aceleração. São
apresentados também os resultados de calor total liberado, de modo comparativo,
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nos períodos fixos de 4h, 8h e 72h, obtidos no ensaio de calorimetria de algumas
pastas de cimento selecionadas.
Tabela 5.3: Calor liberado em diversos períodos de hidratação
Pasta

Período de aceleração
Taxa de calor
Tempo (h)
no período
Início
Fim
(W/g h-1)

Calor de hidratação (J/g)
0 - 4h*

4h - 8h* 8h - 16h* 0 - 72h*

Ref.

1,5

7,9

0,6

10,1

37,7

79,5

252

MgCl2 1%

1,4

6,1

1,3

14,5

62,8

80,2

284

MgCl2 4%

1,3

3,8

4,4

43,0

69,0

67,0

296

CaCl2 1%

1,8

6,2

1,2

15,0

62,2

80,9

274

CaCl2 4%

0,9

2,8

5,8

80,0

55,0

50,0

294

NaCl 1%

1,5

6,9

0,9

13,0

53,5

83,6

264

NaCl 4%

1,8

6,8

1,1

11,0

57,0

90,0

278

KCl 1%

1,4

6,8

0,9

12,0

51,3

79,1

256

KCl 4%

1,7

6,2

1,4

13,0

68,0

89,0

294

* Desconsiderou-se o período inical de molhagem dos grãos e das primeiras reações, devido à
limitação do método de ensaio.

Observa-se que os valores de calor acumulado em função do período de
aceleração é superior nas pastas com adição de MgCl 2, em relação à Referência.
Esse comportamento indica que as curvas de aceleração tiveram uma inclinação
maior, resultando em um pico de aceleração mais intenso (maior taxa de calor em
um menor período de tempo). Esse valor está associado a um índice de velocidade
de hidratação das pastas.
Na Figura 5.24 observa-se que quanto maior a taxa de inclinação da curva,
menor é a diferença entre o início e o fim do período de aceleração. As pastas estão
apresentadas em ordem crescente de influência do sal na aceleração da hidratação.
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7,0

9,0
8,0

7,9h

6,0

6,1h

3,8h

7,0

6,2h

2,8h

4,0

6,8h

6,9h

6,0

Taxa de reação

5,0

Início da aceleração
3,0

4,0

6,8h
Fim da aceleração

6,2h

2,0

1,5h

1,0

1,3h

1,4h

2,0

1,4h

0,9h

1,8h

1,5h

3,0

1,8h

Tempo de hidratação (horas)

Taxa de reação (W/kg . h -1)

5,0

1,7h 1,0

0,0

0,0
1%
Ref.

4%

1%

NaCl

4%

1%

4%

KCl

1%

MgCl2

4%
CaCl2

Pastas

Figura 5.24: Valores de calor total acumulado das pastas de cimento G - até 72 horas
de hidratação

A Figura 5.25, ilustra o calor acumulado nos períodos fixo entre as diferentes
pastas ensaiadas, e facilita a observação do quantidade superior de calor liberado
pelas pastas com CaCl2 e MgCl2 nas primeiras horas de hidratação, o que denota
aceleração das reações químicas do cimento.
0 - 4h
294

278

264

252

256

Calor de hidratação (J/g)

300

4h - 8h
284

8h-16h

0 - 72h

296

294

274

250
200
150
100
50

10

13

11

12

0
1%

4%

Ref.

80

43

13

15
15

1%

4%

NaCl
KCl

1%

4%
MgCl2

1%

4%
CaCl2

Pastas de cimento

Figura 5.25: Valores comparativos de calor liberado em diferentes períodos até 72h de
hidratação, das pastas de cimento ensaiadas
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5.3.2 Difratometria de raios-X (DRX)
Para acompanhar a evolução da hidratação na pasta de cimento no estado
fresco (fluido), utilizou-se a técnica específica de DRX in situ. Os estudos de
Quarcioni (2008) e de Gobbo (2009) em hidratação de cimento portland
demonstraram a viabilidade e a pertinência de sua aplicação e o procedimento
experimental seguiu as diretrizes gerais estabelecidas nestes estudos.
O filme plástico KaptonTM, utilizado para proteger a superfície exposta da
amostra, foi ensaiado separadamente a fim de avaliar a sua influência no resultado
do ensaio e não apresentou raias de difração coincidentes com os principais picos
analisados nesse estudo, conforme ilustrado pelas Figura 5.26 e Figura 5.27.

Figura 5.26: Difratograma do filme plástico KaptonTM utilizado no ensaio de DRX em
pasta de cimento

Figura 5.27: Difratogramas sobrepostos do KaptonTM e do cimento G - anidro
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As pastas foram preparadas com relação a/c 0,5, em agitador magnético,
sendo que a primeira coleta de difratograma (identificada como T-0) foi executada na
amostra após cerca de 10 minutos da mistura inicial do cimento com a água. O
MgCl2 foi adicionado previamente na água de mistura da pasta, calculado em
relação à massa de cimento. O procedimento de mistura constou de um minuto em
baixa rotação ( 500rpm) com pulverização do cimento sobre a amostra e depois
dois minutos em rotação mais alta (1500rpm). A sequência da Foto 5.17 a
Foto 5.20 ilustra a preparação de amostra.

Foto 5.17: Mistura da pasta em agitador
mecânico

Foto 5.18: Transferência da pasta para o
porta amostra

Foto 5.19: Amostra preparada para ensaio
e recoberta com filme plástico KaptonTM
(amarelo)

Foto 5.20: Amostra fixada no porta
amostras do difratometro de raios-X em
processo de coleta do difratograma

As pastas foram analisadas até 16h e os períodos de coleta dos
difratogramas estão detalhados na Tabela 5.4.
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Tabela 5.4: Períodos de coleta dos difratogramas
Pastas de cimento
Referência

4% de

MgCl2*

Período (tempo de
hidratação)***

Ref. T-0

Mg-4% T-0 **

0

Ref. T-15min

Mg-4% T-15min

15min

Ref. T-30min

Mg-4% T-30min

30min

Ref. T-45min

Mg-4% T-45min

45min

Ref. T-60min

Mg-4% T-60min

60min

Ref. T-90min

Mg-4% T-90min

90min

Ref. T-2h

Mg-4% T-2h

2h

Ref. T-3h

Mg-4% T-3h

3h

Ref. T-4h

Mg-4% T-4h

4h

Ref. T-5h

Mg-4% T-5h

5h

Ref. T-6h

Mg-4% T-6h

6h

Ref. T-7h

Mg-4% T-7h

7h

Ref. T-8h

Mg-4% T-8h

8h

Ref. T-9h

Mg-4% T-9h

9h

Ref. T-10h

Mg-4% T-10h

10h

Ref. T-11h

Mg-4% T-11h

11h

Ref. T-12h

Mg-4% T-12h

12h

Ref. T-13h

Mg-4% T-13h

13h

Ref. T-14h

Mg-4% T-14h

14h

Ref. T-15h

Mg-4% T-15h

15h

Ref. T-16h

Mg-4% T-16h

16h

* Massa de MgCl2 em relação a massa de cimento.
** O valor relativo em relação ao teor de água é de 8% de MgCl2.
*** Para cada período deve-se acrescentar 10 min., referente ao tempo de preparo das pastas.

Os difratogramas coletados estão apresentados sobrepostos para destacar as
fases mais importantes. A Tabela 5.5 indica as fases anidras e hidratadas
monitoradas, com as respectivas fichas ICDD-JCPDS e os picos principais
monitorados.

111

Tabela 5.5: Lista das principais fases mineralógicas monitoradas por DRX
Principais picos
Fases mineralógicas
Ficha ICDD-JCPDS
(º2Φ)
Alita (C3S)

042-0551 / 049-0442

34,5; 51,8 e 29,2

Belita (C2S)

031-0297

23,3 e 32,6

Brownmillerita (C4AF)

071-0667

12,1 e 33,9

Gipsita (CaSO4 2H2O)

033-0311

11,6 e 20,9

Portlandita [Ca(OH)2]

044-1481

34,1 e 18,0

Etringita (AFt)

09-0414

9,1; 15,9 e 22,9

Aluminato de magnésio hidratado
("Meixnerite") [Mg6Al2(OH)16] 4(H2O)

038-0478

11,5; 23,3 e 46,8

Hidrocalumita (Ca2Al(OH)6Cl 2(H2O)

042-0558

11,2 e 31,1

Aluminato tricálcico (C3A)

06-0495

33,1

Silicato de cálcio hidratado (C-S-H)

29-0374

28,6 e 29,1

Outros compostos com composição química similar ao aluminato de
magnésio hidratado indicado podem estar presentes, haja vista que há sobreposição
no pico principal em 11,5º2Φ, como a hidrotalcita (Mg6Al2CO3(OH)16 4H2O) e a
piroaurita (Mg6Fe2CO3(OH)16 4H2O).
Na pasta de referência os três primeiros difratogramas (até 30min.),
apresentaram um deslocamento excessivo, devido a um elevado "background"
ocasionado pelo excesso de água livre na pasta. Esse fenômeno prejudica a
interpretação de alguns picos, principalmente ao se analisar a evolução da
hidratação por comparação da intensidade de picos, como ilustra a Figura 5.28.
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Figura 5.28: Difratogramas da pasta de Referência até 30min.

Apesar da dificuldade de comparar com os demais difratogramas, é possível
identificar as principais fases anidras do cimento conforme ilustrado nas Figura 5.29
e Figura 5.30.

Figura 5.29: Picos da alita (32,3º, 32,7º e
34,4º) na pasta de referência até 30min.

Figura 5.30: Pico da gipsita (11,6º) na pasta
de referência até 30min.

Os demais difratogramas estão apresentados sobrepostos na Figura 5.31.
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Figura 5.31: Difratogramas sobrepostos da pasta de cimento de Referência, em
diferentes idades de hidratação até 16h

Para as fases destacadas na Figura 5.31, a evolução da hidratação indica que
há formação de etringita a partir dos períodos iniciais (desde 45 min. conforme
Figura 5.32) e a portlandita tem o primeiro sinal de aparecimento do pico em 18º
com 4h de hidratação (Figura 5.34). Com a ampliação do pico de 34,5º verifica-se o
início do consumo da alita com 4h de hidratação (Figura 5.33). No caso da pasta de
referência, a gipsita é consumida entre 30min. e 7h. Os fenômenos acima referidos
são melhor observados a partir da ampliação e justaposição dos mesmos em
diferentes idades de hidratação. Assim, a figuras a seguir ilustram esses fenômenos.
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Figura 5.32: Identificação da formação de
etringita (pico de 9,1º), a partir do
difratograma da pasta com 45min de
hidratação

Figura 5.34: Identificação da formação de
portlandita (pico de 18,0º), a partir do
difratograma da pasta com 4 horas de
hidratação

Figura 5.33: Identificação do consumo
de alita (C3S) - pico de 34,5º, a partir do
difratograma da pasta com 4 horas de
hidratação

Figura 5.35: Identificação do consumo de
gipsita (pico de 11,6º) até 7 horas de
hidratação
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A Tabela 5.6 apresenta a evolução da presença das principais fases
monitoradas na pasta de cimento de referência, e a Figura 5.36 ilustra o consumo e
formação desses compostos, tendo como base a intensidade dos picos dos
difratogramas de cada uma das fases monitoradas.
Tabela 5.6: Evolução da composição mineralógica da pasta de Referência
Fases identificadas na pasta de cimento por DRX, em função do
tempo de hidratação

Compostos
0

Portlandita
[Ca(OH)2]
Alita (C3S)
Belita (C2S)
Brownmillerita
(C4AF)
Aluminato
tricálcio (C3A)
Etringita (AFt)
Gipsita (CaSO4
2H2O)
Silicato de
cálcio hidratado
(C-S-H)

15' 30' 45' 1h 1,5h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x
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x
x

x
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x
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x
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x
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x
x

x
x

x
x

x
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x
x

x
x

x
x

x
x

x
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Legenda: x - identificado / o - não identificado.

Figura 5.36: Gráfico de monitoramento do consumo/formação das principais fases
mineralógicas presentes na pasta de Referência até 16h
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O gráfico anterior (Figura 5.36) confirma que nos primeiros minutos de
hidratação há consumo da gipsita com formação de etringita durante o período de
aceleração, caracterizado por calorimetria de condução (item 5.3.1). Verifica-se
também que há consumo de alita com maior intensidade a partir de três horas de
hidratação com formação de portlandita a partir de três a quatro horas de hidratação.
Devido a baixa cristalinidade do C-S-H não foi possível identificá-lo por esa técnica
analítica, isso não quer dizer que não esteja presente, a presença de água
impossibilitou a identificação de amorfos presentes.
Para se estudar a influência do magnésio na hidratação do cimento foi
selecionada a pasta com adição de 4% de MgCl2, com base nos resultados de
calorimetria de condução, onde se verificou alteração mais pronunciada nas taxas de
liberação de calor nas primeiras horas de hidratação (item 5.3.1 - Figura 5.2). O
procedimento de ensaio foi o mesmo aplicado para a pasta de referência. Os
difratogramas obtidos estão apresentados na Figura 5.37, com indicação das
principais fases monitoradas.

Figura 5.37: Difratogramas sobrepostos da pasta de cimento com adição de 4% de
MgCl2 , em diferentes idades de hidratação até 16h

A principal diferença observada entre a pasta de referência e a pasta com
adição de MgCl2 é a presença de uma fase mineralógica, identificada como
aluminato de magnésio hidratado, que se caracteriza por um pico muito intenso em
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11,5º2Φ, desde o primeiro difratograma obtido (T-0) até cerca de cinco horas de
hidratação. A intensidade desse pico de 27.400 cps (contagens por segundo) é
muito superior aos demais compostos que apresentam pico máximo de 10.350 cps,
ou seja, mais que o dobro da intensidade dos demais picos, conforme ilustrado na
Figura 5.38.

Figura 5.38: Difratograma da pasta com adição de 4% de MgCl2- T0 - intensidade do
pico em 11,5º2Φ

A ausência de etringita nos primeiros difratogramas pode estar associada à
formação do aluminato de magnésio hidratado, identificado desde o primeiro
difratograma coletado. As Figura 5.39 e Figura 5.40 destacam o fenômeno descrito.

Figura 5.39: Presença de pico em 11,5º2Φ,
desde os primeiros instantes (T-0) até
5 horas de hidratação

Figura 5.40: Presença de etringita
somente após 3 horas de hidratação
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A Tabela 5.7 indica a presença das principais fases monitoradas na pasta de
cimento com adição de 4% de MgCl2, obtidas nos difratogramas até dezesseis
horas. O gráfico apresentado na Figura 5.41 ilustra a evolução dessas fases, por
meio dos resultados da intensidade dos picos nos difratogramas.
Tabela 5.7: Evolução da composição mineralógica da pasta "Mg-4%"
Fases identificadas na pasta de cimento por DRX, em função do
tempo de hidratação

Compostos
0

Portlandita
[Ca(OH)2]
Alita (C3S)
Belita (C2S)
Brownmillerita
(C4AF)
Aluminato
tricálcio (C3A)
Etringita (AFt)
Gipsita (CaSO4
2H2O)
Silicato de cálcio
hidratado (C-S-H)
Mg6Al2(OH)18
4(H2O)

15' 30' 45' 1h 1,5h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h
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x
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x
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x
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x
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o

o

Legenda: x - identificado / o - não identificado.

Figura 5.41: Gráfico de monitoramento do consumo/formação das principais fases
mineralógicas presentes na pasta de Mg-4% até 16h
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O gráfico (Figura 5.41) indica presença de aluminato de magnésio hidratado
nos primeiros instantes de hidratação da pasta, consumida até cerca de seis horas,
formação de etringita somente após três horas, consumo de alita a partir de noventa
minutos e a formação de portlandita a partir de três horas.
Em comparação com os dados obtidos na pasta de referência, além da
presença da hidrotalcita, se destaca o consumo antecipado de alita e a formação de
portlandita, o que denota aceleração da hidratação, corroborando os resultados
obtidos por calorimetria.
Os gráficos apresentados nas Figura 5.42 a Figura 5.44 comparam a
evolução das fases entre as duas pastas.

Figura 5.42: Comparativo da evolução das fases alita e portlandita nas pastas
"Referência" e "Mg-4%"
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Figura 5.43: Comparativo da evolução das fases etringita e gipsita nas pastas
"Referência" e "Mg-4%"

Figura 5.44: Comparativo da evolução das principais fases nas pastas
"Referência" e "Mg-4%"
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O conjunto de dados apresentado na Figura 5.44 evidencia que a ação do
magnésio no teor de 4% incorporado na pasta desencadeia uma sequência de
reações químicas preferenciais a partir da adição da água ao sistema alterando o
mecanismo de hidratação do cimento. A ação mais característica do magnésio é a
formação de aluminato de magnésio hidratado em abundância, ao ponto de retardar
significativamente a formação de etringita.
Ocorre, portanto, consumo preferencial do aluminato solubilizado, retardando
o início da formação de etringita e com redução significativa da ação da gipsita no
meio, durante este período. O elevado "background" dos difratogramas, devido à
abundante presença de água livre na pasta, dificultou a identificação da fase C 3A, e
assim não favoreceu uma caracterização precisa do seu comportamento no meio.
O fenômeno inicial e preponderante de formação de aluminato de magnésio
teve influência no sistema como um todo, com aceleração na hidratação da alita,
verificado já a partir da primeira hora, mesmo se a presença de portlandita foi
detectada somente a partir de três horas de hidratação neste sistema.

5.3.3 Análise termogravimétrica (TG/DTG)
Os ensaios de TG/DTG foram executados nas duas pastas de cimento
caracterizadas por DRX ("Referência" e Mg-4%). O procedimento experimental
adotado seguiu as diretrizes gerais dos estudos de Quarcioni (2008) e de Hoppe
Filho (2008).
As pastas foram preparadas com auxílio de um agitador mecânico e durante o
período de cura (Tabela 5.8) as pastas foram mantidas em câmara climática à
temperatura de (23±2)ºC e UR de (85±5)%.
A hidratação das pastas foi interrompida por congelamento em nitrogênio
líquido (aproximadamente -180ºC), por imersão durante cerca de 60 segundos (Foto
5.21), seguido de liofilização por 16 horas (Foto 5.22). Entre as etapas de
congelamento e liofilização as amostras permaneceram em freezer científico à
temperatura de (-30±5)ºC.
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Foto 5.21: Caixa de isopor com nitrogênio
líquido (incolor) e pasta a ser congelada,
por imersão no meio

Foto 5.22: Liofilizador de bancada. Na
parte superior são acondicionadas as
pastas durante a liofilização

A liofilização consiste na eliminação da água (livre, adsorvida e parte da água
interlamelar), previamente congelada na estrutura da pasta pela ação do nitrogênio
líquido. O processo ocorre por sublimação ou transformação direta do estado sólido
para o gasoso da água, obtido por meio do controle de pressão e temperatura
aplicado nas amostras no liofilizador (HOPPE, 2008).
Após a liofilização, as amostras foram moídas em moinho de anéis, até
passantes em peneira ABNT N.º 200 (75µm), em sala seca com umidade relativa
inferior a 50% e armazenadas em dessecador com sílica gel. As pastas preparadas
para ensaio estão detalhadas na Tabela 5.8.
Tabela 5.8: Pastas preparadas para o ensaio de TG/DTG
Pastas de cimento
MgCl2*

Período (tempo de
hidratação)**

Referência

4% de

Ref. T-0,5h

Mg-4% T-0,5h

30min

Ref. T-2h

Mg-4% T-2h

2h

Ref. T-4h

Mg-4% T-4h

4h

Ref. T-5h

Mg-4% T-5h

5h

Ref. T-7h

Mg-4% T-7h

7h

Ref. T-12h

Mg-4% T-12h

12h

* Massa de MgCl2 em relação a massa de cimento.
** Para cada período deve-se acrescentar 10 min., referente ao tempo de preparo das pastas.
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As curvas DTG das pastas de cimento estão sobrepostas na Figura 5.45
(Referência) e na Figura 5.46 (Mg-4%).

Figura 5.45: Curvas DTG da pasta "Referência" sobrepostas, em idades
selecionadas de hidratação

Figura 5.46: Curvas DTG da pasta "Mg-4%" sobrepostas, em idades
selecionadas de hidratação
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As espécies químicas, identificadas a partir das perdas de massa obtidas
pelas curvas TG/DTG, foram recalculadas estequiometricamente, considerando-se o
resíduo fixo das curvas, ou seja, a base não volátil.
Esse recálculo na base não volátil é indicado na literatura (TAYLOR, 1998;
QUARCIONI, 2008; HOPPE FILHO, 2008) e permite que a evolução da hidratação
seja monitorada com maior precisão, ou seja, de forma que os teores calculados
para todas as espécies químicas estejam na mesma base de comparação,
eliminando-se assim, a influência de diluição da amostra, em decorrência da
hidratação e carbonatação da pasta em períodos mais avançados.
Para fixar as faixas de temperatura dos diversos eventos térmicos dos
ensaios executados, e calcular as respectivas perdas de massa a estes vinculadas,
foram consideradas a decomposição das espécies químicas detalhadas na
sequência (RAMACHANDRAN, 1969; TAYLOR, 1998; BETIOLI, 2007; QUARCIONI,
2008; HOPPE FILHO, 2008).
 25-220ºC: desidratação dos aluminatos, etringita, gipsita e do C-S-H,
com liberação da água combinada;
 260-360ºC: decomposição de brucita [Mg(OH)2];
 360-500ºC: decomposição de portlandita [Ca(OH2)];
 500-660ºC: decomposição de fase associada à pasta com MgCl2,
presente entre duas e sete horas de hidratação, possível carbonatos
de magnésio;
 700-1000ºC: decomposição de carbonato de cálcio (CaCO3).
Os dados calculados estão apresentados na Tabela 5.9, com as faixas de
temperatura vinculadas aos fenômenos respectivos de perdas de massa.
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Tabela 5.9: Espécies químicas determinadas a partir das cruvas TG/DTG
Faixas de temperatura (ºC)
25-220

260-360

360-500

500-660

700-1000

25-1000

Pastas
Espécies químicas (%)*
Combinada

Mg(OH)2

Ca(OH)2

**

CaCO3

Perda
total***

0,5h

0,59

---

0,62

---

1,51

1,06

2h

1,01

---

0,93

---

1,54

1,72

4h

1,47

---

2,18

---

2,60

4,47

5h

1,08

---

2,83

---

2,90

4,85

7h

1,22

---

2,39

---

1,73

3,07

12h

2,45

---

4,57

---

1,86

4,74

0,5h

3,77

2,32

---

---

9,45

7,25

2h

3,16

2,94

1,54

0,42

9,31

6,72

4h

7,50

5,02

4,85

0,60

10,4

11,8

5h

7,59

5,48

6,53

0,86

12,2

13,1

7h

6,36

4,69

4,82

0,45

11,0

11,4

12h

6,81

5,19

4,92

1,38

9,90

12,4

H2O

Referência

Mg-4%

* Valores recalculados em relação à base não volátil.
** Possivelmente carbonato de magnésio (expresso em perda de massa).
*** Valores expressos em relação à base original.

Os resultados da análise termogravimétrica indicam que na pasta com adição
de magnésio há um teor de água quimicamente combinada superior ao da
"Referência" desde o primeiro período monitorado (0,5h). A perda de água
combinada na faixa entre 25ºC e 220ºC, é 6,4 vezes superior na pasta com adição
de magnésio com meia hora de hidratação e 3,1 vezes superior com duas horas de
hidratação. Este comportamento evidencia que o magnésio está associado à maior
formação dos aluminatos hidratados e do C-S-H.
Dois eventos de perda de massa aparecem unicamente na pasta com
magnésio, sendo um deles característico da decomposição de brucita (entre 260ºC e
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360ºC) e o segundo característico da decomposição de carbonatos de magnésio
(entre 500ºC e 600ºC).
O único composto identificado por DRX na pasta com adição de magnésio foi
o aluminato de magnésio hidratado, que pode ter se decomposto em dois intervalos
de temperatura, ou seja, a água de hidratação entre 25ºC e 220ºC e a desidroxilação
entre 260ºC e 360ºC. Já a perda de massa entre 500ºC e 600ºC, pode estar
associada a carbonatação do magnésio em teores subordinados.
A presença de portlandita não foi identificada na pasta com magnésio nos
primeiros 30 minutos de hidratação, o que pode estar associado à presença de
brucita (ou outra fase com magnésio), porém, nos períodos seguintes é evidente um
teor mais pronunciado de portlandita na pasta com magnésio que na pasta
"Referência". Entre duas e sete horas o teor de portlandita é cerca de duas vezes
maior na pasta com magnésio em relação à "Referência".
A maior taxa de formação de portlandita na pasta com 4% de MgCl 2 indica
que ocorreu aceleração nos primeiros estágios de hidratação em presença de
magnésio, coerentemente com os resultados obtidos por calorimetria de condução e
por difração de raios-X.
Os gráficos ilustrados a seguir (Figura 5.47 e Figura 5.48) indicam a evolução
da hidratação das pastas, a partir dos resultados obtidos nas curvas TG/DTG e
evidenciam no seu conjunto que a ação do magnésio ao atuar na aceleração da
hidratação do cimento está diretamente vinculada a: formação mais abundante das
fases aluminatos, etringita, gipsita e C-S-H; presença pronunciada de brucita e de
alguma outra fase hidratada constituída por magnésio e, pela formação de
portlandita a uma taxa de reação e em teor maior.

127

10,0

Ref.

Mg-4%

Perda de massa (%)

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0,5

2

4

5

7

12

Período de hidratação (horas)

Figura 5.47: Gráfico comparativo do teor de água combinada nas pastas de cimento
para faixa de temperatura de 25ºC a 220ºC
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Figura 5.48: Gráfico comparativo do teor de portlandita nas pastas de cimento para
faixa de temperatura de 360ºC a 500ºC
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5.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Com intuito de melhor esclarecer alguns fenômenos observados pelas
técnicas de DRX, TG/DTG e calorimetria, foram selecionadas amostras de duas
idades iniciais de hidratação das pastas "Referência" e "Mg-4%", para avaliação
microestrutural por MEV.
As idades das pastas selecionadas para ensaio foram 1,5h e 7h. O
procedimento utilizado no preparo das pastas e na interrupção da hidratação foi o
mesmo aplicado nas amostras ensaiadas por TG/DTG (item 5.3.3), ou seja,
congelamento em nitrogênio líquido seguido de liofilização.
As imagens foram obtidas na superfície de fratura das amostras, e no rodapé
de cada micrografia está apresentado o tipo de feixe de elétrons utilizado para obter
cada imagem, ou seja, a sigla "det BSED" (backscattered electrons detector) indica
que a imagem é de elétrons retroespalhados e "det ETD" (everhart thornley detector)
de elétrons secundários. A seguir, são apresentadas micrografias com discussões
focalizando a caracterização da microestrutura e sua relação com a presença de
magnésio incorporado na pasta. Estes dados são separados pelas idades de
hidratação de 1,5h e de 7h.

5.3.4.1 Pastas com uma hora e meia (1,5h) de hidratação
Ao "fraturar" manualmente as pastas para fixação no porta-amostra,
constatou-se que ambas apresentavam pouca resistência mecânica. Na pasta com
MgCl2 foi possível obter pequenos pedaços íntegros que, apesar de friáveis, foram
fixados cuidadosamente no porta-amostra. A pasta de referência, no entanto, não
apresentou coesão, desfragmentando-se completamente, até tornar-se pó apenas
com um leve manuseio. Com esta limitação optou-se por fixar o material pulverizado
manualmente no porta-amostra para ensaio.
Esse aspecto tátil visual foi mais um indício de que as amostras não estavam
no mesmo estágio de hidratação. Os resultados obtidos por MEV confirmaram o
estágio de hidratação mais avançado da pasta com MgCl2 em relação à pasta de
referência, para a mesma idade.
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Observa-se que na pasta de referência os grãos de clínquer anidros estão
bem dispersos e há uma deposição incipiente de produtos de hidratação recobrindo
parcialmente a superfície dos grãos anidros. Com auxílio do EDS, foi possível
identificar os grãos de silicatos de cálcio (alita e belita), algumas pequenas placas de
portlandita e cristais de singenita (Figura 5.49 e Figura 5.50).
A morfologia do produto de hidratação depositado na superfície dos grãos
apresenta forma irregular, com leve tendência ao formato de pequenos "cubos". O
EDS indicou, em vários pontos, a presença elementar de O, Ca, Fe, Al, Si, Mg e S,
na composição de produto de hidratação, que pode estar associado a nucleação
inicial do C-S-H e a reação dos aluminatos (Figura 5.51).
Taylor (1998) registra que nas primeiras horas de hidratação um gel se forma
na superfície dos grãos anidros e se propaga pelos espaços vazios na pasta. Esse
fenômeno foi identificado por MEV e se assemelha a "fase hidratada" também
verificada nas pastas estudadas (Figura 5.50).
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1

Figura 5.49: Pasta "Referência" - 1,5h. Estágio inicial da hidratação. Grãos de clínquer
anidro (1) dispersos, deposição incipiente de fases hidratadas (2) e presença de
placóides de singenita (3)
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Figura 5.50: Pasta "Referência" - 1,5h. Deposição de fase hidratada com possivel
presença de C-S-H (2) na superfície de grão anidro (1). Presença de placas
empilhadas de portlandita (4)
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O Na Mg Al Si S K Ca Fe

Figura 5.51: Análise semi-quantitativa por EDS, dos pontos indicados na Figura 5.50
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Figura 5.52: Pasta "Referência" - 1,5h. Grãos de clínquer em estágio inicial de
hidratação, com deposição de fase hidratada na superfície

Na pasta com 4% de MgCl2 observou-se maior coesão dos grãos anidros de
clínquer, com deposição mais pronunciada de produtos de hidratação do cimento,
com consequente estágio de hidratação mais avançado do que a pasta de
referência. A composição química dos produtos de hidratação, indicada pelo EDS, é
muito semelhante à observada na pasta de referência (Figura 5.53, Figura 5.54, e
Figura 5.55).
Há presença de sais hidratados de cloreto de cálcio cristalizado na superfície
dos grãos anidros de clínquer (Figura 5.56), e não foi identificada fase composta
com presença abundante de magnésio.
Foi possível identificar alguns cristais de gipsita e portlandita depositados
entre os produtos de hidratação, assim como pequenas estruturas de C-S-H e grãos
anidros em processo de lixiviação (Figura 5.55 e Figura 5.56).
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Figura 5.53: Pasta "Mg-4%" - 1,5h. Aspecto da pasta no início da hidratação. Grãos
anidros com deposição significativa de produtos de hidratação e gipsita
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Figura 5.54: Pasta "Mg-4%" - 1,5h. Grão de clínquer anidro (1) recoberto parcialmente
por produtos de hidratação (2). Presença de gipsita (aspecto de bastonetes) (5)
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Figura 5.55: Pasta "Mg-4%" - 1,5h. Presença de C-S-H (destaque) entre produtos de
hidratação, recobrindo a superfície dos grãos anidros

1
6

Figura 5.56: Pasta "Mg-4%" - 1,5h. Presença de cloreto de cálcio hidratado (6)
cristalizado na superfície do grão de clínquer (1), sugerindo dissolução progressiva
da fase anidra. Aspecto do grão anidro lixiviado
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5.3.4.2 Pastas com sete horas (7h) de hidratação
As pastas com sete horas de hidratação continuaram a apresentar pequena
resistência mecânica ao serem fraturadas para fixação no porta-amostra. A pasta
com MgCl2 também apresentou melhor resistência tátil visual à fratura em
comparação à pasta de referência, que com maior friabilidade dificultou a sua
fixação no porta-amostra. As observações no MEV continuam a evidenciar
diferenças entre os estágios de hidratação das pastas com e sem magnésio.
Na pasta de referência com sete horas de hidratação, observa-se ainda
presença abundante de vazios na matriz e a presença de grãos anidros não
recobertos por produtos de hidratação (Figura 5.57). O seu aspecto é de grãos
anidros levemente aglomerados, em evolução da hidratação, ainda em estágio
inicial. Os grãos estão mais recobertos com a fase hidratada e há presença de
regiões mais densificadas de C-S-H (Figura 5.58) e presença de cristais de gipsita e
portlandita.
A morfologia do C-S-H da pasta de referência, nesse estágio, é bem definida
e está coerente com a literatura, conforme detalhada por Taylor (1998), ou seja, o
C-S-H apresenta-se como material fibroso, com fibras de cerca de 2µm (aspecto de
agulhas) (Figura 5.59).

Figura 5.57: Pasta "Referência" - 7h. Grãos anidros com deposição inicial de produtos
de hidratação. Aspecto de material pouco coeso
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Figura 5.58: Pasta "Referência" - 7h. Região pontual da pasta com hidratação mais
avançada e densificada por C-S-H (8) em estágio inicial. Presença de portlandita (4)
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Figura 5.59: Pasta "Referência" - 7h. Presença de gipsita (5), C-S-H (8) e início de
deposição de produtos de hidratação sobre o grão anidro (2)
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A pasta com 4% de MgCl2 apresenta-se mais coesa que a pasta de
referência, com os espaços entre os grãos de clínquer preenchidos por produtos de
hidratação (Figura 5.60).
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1

Figura 5.60: Pasta "Mg-4%" - 7h. Aspecto de pasta mais coesa em relação à
Referência. Grãos anidros de clínquer (1) envoltos por produtos de hidratação (2)

Os grãos de clínquer estão amplamente recobertos com produtos de
hidratação e há presença de C-S-H (Figura 5.61). Nesse estágio, foram identificadas
duas morfologias de C-S-H na pasta com adição de magnésio, sendo uma similar à
encontrada na pasta de referência, com aspecto fibroso. A outra morfologia do C-SH é descrita na literatura como "favos de mel" ou "redes reticulares", e é comum nos
períodos iniciais da hidratação, principalmente, em pastas puras de alita (TAYLOR,
1998). Não foi identificada fase específica vinculada à presença do magnésio.
Nesse estágio de hidratação foi possível identificar a presença de grãos de
Hadley dispersos na pasta. De acordo com a definição do Taylor (1988), grãos de
Hadley são formados no desenvolvimento da hidratação, quando o processo de
precipitação das fases hidratadas é mais lento que a dissolução do anidro. Silva e
Roman (2002) correlacionam a velocidade de hidratação com os grãos de Hadley
em pastas de cimento hidratadas em presença de aditivos. As figuras Figura 5.61 e
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Figura 5.62 indicam a presença de grãos de Hadley nas pastas com adição de
magnésio com 7h de hidratação.
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Figura 5.61: Pasta "Mg-4%" - 7h. Grão anidro exposto (1) envolto por produtos de
hidratação (2) - Formação de grão de Hadley (9)
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Figura 5.62: Pasta "Mg-4%" - 7h. Densificação da matriz com produtos de hidratação.
Presença de C-S-H com morfologia fibrosa - pequenas "agulhas" (8); produtos de
hidratação dispersos como pequenos "cubos" (2) e grão anidro exposto (1) envolto
por C-S-H (8) formando grão de Hadley (9)
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Figura 5.63: Pasta "Mg-4%" - 7h. 011: Produtos de hidratação (2) na superfície do grão
de clínquer. Presença de C-S-H com morfologia "favos de mel"(8)

A presença de produtos de hidratação na forma de pequenos cubos,
conforme indicado nas Figura 5.62 e Figura 5.63, pode estar associada ao processo
de secagem utilizado nas amostras (congelamento com nitrogênio liquido e
liofilização), alterando a morfologia dos produtos de hidratação, principalmente a do
C-S-H (FONSECA e JENNINGS, 2010).
Os dados de microestrutura permitem inferir que a pasta com MgCl2 está em
estágio mais avançado de hidratação que a pasta de referência, e assim corrobora
os resultados de calorimetria, análise termogravimétrica e difratometria de raios-X.
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5.3.5 Conclusões da etapa - estado fresco
Os resultados obtidos nos ensaios executados no estado fresco (fluido),
indicam que a presença do íon magnésio promove aceleração nos períodos de
hidratação do cimento. Esse fenômeno é nítido pela presença de compostos
hidratados em estágios iniciais nas pastas com adição de magnésio, não verificados
na pasta de referência.
Tem-se ainda que as curvas de calor de hidratação indicam alteração nos
períodos de aceleração e de desaceleração em presença do íon magnésio. A
densificação acentuada da pasta com magnésio observada ao MEV, também reforça
que a formação de compostos hidratados é mais acentuada quando em presença de
magnésio.
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5.4

Caracterização de pastas no estado endurecido
Para os ensaios de caracterização no estado endurecido, foram preparadas

duas pastas, sendo uma de referência (sem adição de magnésio), e a outra com 4%
de MgCl2, em relação à massa de cimento.
As pastas foram preparadas de acordo com diretirzes gerais das normas
ISO 10.426-3 e NBR 9831:2006, utilizando o misturador de pastas ilustrado na
Foto 5.23. As pastas foram moldadas com relação a/c 0,42 no laboratório da Holcim
Cimentos em São Paulo.

Foto 5.23: Misturador de pasta de cimento G
(Fonte: Laboratório da Holcim Cimentos - São Paulo)

Após o preparo, as pastas foram transferidas para moldes plásticos
cilíndricos, com dimensões de 30mm de diâmetro e 50mm de altura e mantidas,
hermeticamente fechadas, e acondicionadas em câmara climática à temperatura de
(23±2)ºC e UR de (85±5)%.
A hidratação das pastas foi interrompida, por congelamento em nitrogênio
líquido e liofilização (conforme procedimento detalhado no item 5.3.3), nos períodos
1, 3, 7, 14 e 28 dias. As amostras com 90 dias de hidratação foram congeladas em
nitrogênio líquido, porém, não foram liofilizadas e as amostras com idade superior a
180 dias, foram ensaiadas tal qual, ou seja, sem congelamento e liofilização.
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Para caracterizar as pastas endurecidas foram utilizadas as técnicas de DRX,
TG/DTG, MEV e resistência a compressão, cujos resultados são apresentados a
seguir.

5.4.1 Difratometria de raios-X (DRX)
Os ensaios de DRX foram realizados com o objetivo de avaliar a formação
mineralógica das pastas após sua consolidação ou endurecimento, correlacionando
os resultados entre a pasta sem adição de magnésio ("Referência") e a pasta com
4% de MgCl2 ("Mg-4%"). As pastas endurecidas, preparadas conforme descrito no
item 5.4, foram moídas até passantes até passantes em peneira ABNT N.º 200
(75µm).
As principais fases monitoradas estão detalhadas no item 5.3.2 (Tabela 5.5).
Os difratogramas obtidos nas pastas estudadas de 1 a 180 dias, estão apresentados
a seguir nas Figura 5.64 e Figura 5.65.

Figura 5.64: Difratogramas sobrepostos da pasta de cimento "Referência" de
1 dia a 180 dias de hidratação
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Figura 5.65: Difratogramas sobrepostos da pasta de cimento "Mg-4%" de
1 dia até 180 dias de hidratação

Os difratogramas não indicam uma variação acentuada na composição
mineralógica das fases cristalinas, detectáveis por DRX, presentes nas duas pastas
ensaiadas.
No entanto, é possível identificar a presença de um pico (entre 10,8 e 12º 2Φ)
na pasta "Mg-4%" incomum à pasta "Referência". Várias fases mineralógicas se
sobrepõem nesses picos, porém as mais prováveis são a hidrocalumita, que é um
cloroaluminato de cálcio hidratado [(Ca8Al4(OH)24(CO3)Cl2 (H2O)1.6 (H2O)8], no
entanto, outros aluminatos hidratados de cálcio e magnésio podem estar presentes.
É possível também estar presente o silicato de magnésio hidratado (M-S-H) pois há
sobreposição nesse mesmo período, não podendo ser descartada completamente a
sua presença, mesmo que em proporções inferiores, haja vista que a bibliografia
indica a formação desse composto quando em presença de magnésio com matrizes
cimentícias. A baixa cristalinidade da fase também dificulta a sua identificação por
DRX (COHEN, 1991; BONEN, 1992; DEJA, 2003; HEKAL, 2002; ROCHENBERG,
1996; SANTHANAM, 2003).
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A Figura 5.66 ilustra comparativamente os difratogramas das duas pastas nas
idades de 1, 28 e 180 dias, com destaque para a presença das fases
anteriomrmente citadas na Figura 5.67.

Figura 5.66: Difratogramas sobrepostos das pastas endurecidas "Referência" e
"Mg-4%" de 1, 28 e 180 dias de hidratação

Figura 5.67: Comparativo dos difratogramas entre entre 10,8 e 12º 2Φ das pastas com
28 dias e 180 dias.
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Com relação à intensidade dos picos é possível identificar uma diferença,
gradual e discreta, dos picos referentes à portlandita e à alita, conforme ilustrado na
Figura 5.68 e Figura 5.69.

Figura 5.68: Pico da portlandita (18,0º)
das pastas com 28 e 180 dias de
hidratação

Figura 5.69: Pico da alita (29,2º) das
pastas com 1 e 14 dias de hidratação

Na pasta "Referência" não se observa aumento significativo no pico da
portlandita entre 28 e 180 dias, evidenciando que em 28 dias a hidratação já estaria
praticamente atingido um estágio de estabilização, a partir do qual se prospecta
apenas a sua evolução a nível incremental. Na pasta com adição de MgCl2 ainda
existe um aumento no teor de portlandita entre essas idades, conforme ilustrado na
Figura 5.66.
Quanto ao consumo de alita, observa-se que com 1 dia de hidratação há uma
maior intensidade no pico referente à pasta "Mg-4%", porém, o fenômeno não é
evidente nas pastas a partir de 14 dias de hidratação. Essa aceleração no consumo
da alita deve estar associada ainda à ação do MgCl2 que promove aceleração da
hidratação no estado fresco e é perceptível assim até 1 dia de hidratação.
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5.4.2 Análise termogravimétrica (TG/DTG)
Os ensaios de TG/DTG foram executados nas pastas de cimento igualmente
caracterizadas por DRX ("Referência" e Mg-4%), passantes em peneira ABNT
N.º 200 (75µm). Os ensaios foram realizados com o objetivo de avaliar a formação
mineralógica das pastas endurecidas, comparando a evolução da hidratação entre a
pastas "Referência" e com 4% de MgCl2.
As curvas DTG das pastas de cimento obtidas no ensaio estão ilustradas,
sobrepostas, nas Figura 5.70 (Referência) e Figura 5.71 (Mg-4%).

Figura 5.70: Sobreposição das curvas DTG da pasta "Referência" - 1 a 180 dias

Figura 5.71: Sobreposição das curvas DTG da pasta "Mg-4%" - 1 a 180 dias
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As espécies químicas foram recalculadas na base de não voláteis e a
decomposição das espécies químicas consideradas conforme detalhado no item
5.3.3. Os eventos de perda de massa estão apresentados na Tabela 5.10.
Tabela 5.10: Valores de perda de massa por intervalo de temperatura
Faixas de temperatura (ºC)
25-220
Pasta
Combinada

Mg-4%

380-480

480-700

700-1000

25-1000

Espécies químicas (%)*
H2O

Ref.

260-380

Mg(OH)2

Ca(OH)2

MgCO3

CaCO3

Perda
total

1d

3,6

---

10,2

---

---

6,5

3d

4,8

---

15,1

---

---

8,3

7d

7,1

---

17,9

---

---

11,4

14d

7,0

---

19,5

---

---

12,1

28d

10,4

---

21,3

---

---

15,7

90d

12,6

---

22,2

4,8

9,1

25,1

180d

15,6

---

23,7

2,6

7,0

22,0

1d

7,6

5,9

8,5

2,0

8,3

13,6

3d

7,6

7,2

11,6

0,6

6,5

13,2

7d

9,1

10,1

13,7

0,6

6,5

15,5

14d

9,5

8,7

13,2

0,8

5,2

15,1

28d

10,4

12,0

14,5

0,9

7,2

17,7

90d

17,1

16,8

16,4

6,0

9,9

26,9

180d

19,8

17,7

20,4

2,0

7,1

27,2

* Valores recalculados em relação à base de não voláteis.

Os resultados da análise termogravimétrica indicam que na pasta com adição
de magnésio há uma incorporação de "água combinada" superior à pasta
"Referência", em todas as idades ensaiadas. Este comportamento evidencia que o
magnésio está associado à maior formação de fases aluminatos e silicatos
hidratados (C-S-H), conforme ilustrado pela Figura 5.72.
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Figura 5.72: Perda de massa entre 25 e 220ºC (água combinada) em função da idade
das pastas de cimento

No intervalo de temperatura entre 260ºC e 360ºC há a presença de perda de
massa na pasta com magnésio, característico da decomposição de compostos de
magnésio hidratados. Conforme identificado nas pastas ensaiadas no estado fresco,
as curvas DTG indicam tratar-se de produtos de baixa cristalinidade o que é típico de
picos mais achatados e com bases maiores. Esse fenômeno corrobora a não
identificação desses compostos por DRX.
Como discutido na avaliação dos resultados no estado fresco, é possível que
nesse período haja a decomposição de outras fases que não seja a brucita, pois o
teor de MgCl2 adicionado na pastas indica, por meio de cálculo estequiométrico, um
teor potencial de brucita inferior aos valores apresentados na Tabela 5.10.
A presença de portlandita é sistematicamente inferior na pasta com adição de
magnésio, conforme ilustrado na Figura 5.73. Esse fenômeno pode ser justificado
pelo consumo de OH- na pasta com magnésio na formação de brucita, não
permitindo, nesse caso, inferir o nível de hidratação das pastas pelo teor de
portlandita, como é comum na literatura.
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Figura 5.73: Teores de portlandita nas pastas de cimento, com idades entre
1 e 180 dias

Na pasta com magnésio também é possível identificar um pico entre 480º e
700ºC, em todas as idades monitoradas. Nesse mesmo intervalo de temperatura há
a presença de picos também na pasta de referência, porém, somente nas idades de
90 e 180 dias. Esse evento pode estar associado a uma possível carbonatação da
pastas, uma vez que a decomposição do carbonato de magnésio acontece nesse
intervalo de temperatura.
A sobreposição das curvas TG/DTG entre as duas pastas ensaiadas, com
períodos de 28 dias (Figura 5.74) e 180 dias (Figura 5.75) indica as principais
diferenças na hidratação do cimento com e sem a presença de magnésio. Aos 28
dias se destaca a presença de brucita e do carbonato de magnésio na pasta com
4% de MgCl2, além do pico de portlandita com menor intensidade, com um leve
deslocamento para esquerda (o que denota menor cristalinidade do produto
formado). Nas pastas com 180 dias, além dos fenômenos observados nas pastas
com 28 dias, o pico de água combinada está mais pronunciado, com um perfil
diferenciado (formando dois ombros para a direita da curva), que indica que a
composição dos produtos formados nesse período são distintos, porém, o software
utilizado para ánalise dos resultados não permitiu identificar separadamente os
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compostos que se dissociam nesse intervalo de temperatura, por deconvolução de
picos.

Figura 5.74: Curvas DTG das pastas de cimento com 28 dias

Figura 5.75: Curvas DTG das pastas de cimento com 180 dias
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5.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A caracterização microestrutural por MEV das pastas no estado endurecido
foi executada na "Referência" e "Mg-4%" nas idades de 28, 90 e 180 dias. O
principal objetivo dessa etapa foi comparar a microestrutura das duas pastas, com e
sem adição de MgCl2, após a consolidação das mesmas, na busca de fenômenos
atípicos que poderiam sinalizar indícios do comprometimento da matriz cimentícia
com adição do íon magnésio.
O procedimento utilizado na preparação das pastas e na interrupção da
hidratação foi o mesmo aplicado nas demais amostras ensaiadas (item 4.2.3), ou
seja, congelamento em nitrogênio líquido e liofilização.
As imagens foram obtidas na superfície de fratura e em superfície polida
somente nas pastas com 28 dias de hidratação (conforme indicado nas legendas
das micrografias). Durante o ensaio empregou-se feixe de elétrons retroespalhados
("det BSED") e de elétrons secundários ("det ETD").
As principais observações obtidas durante o ensaio, separadas pelos
períodos de hidratação das pastas, são apresentadas a seguir.

5.4.3.1 Pastas com 28 dias de hidratação
O aspecto geral observado na pasta "Referência" é de material bem coeso,
com pouco vazios e alguns grãos de clínquer anidros bem distribuídos na pasta. Há
presença preponderante de C-S-H e de portlandita (Figura 5.76).
Na superfície polida é possível identificar que entre os grãos anidros há
preponderância da fase belita, com presença minoritária de alita e de fase intersticial
(Figura 5.77).
A amostra apresenta um padrão de microfissuras distribuídos na pasta,
possivelmente relacionado ao processo de congelamento e liofilização.
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Figura 5.76: Pasta "Referência" - 28 dias. Aspecto de hidratação avançada. Grão de
clínquer anidro (1), com zona de dissolução (2) e presença abundante de
portlandita (4), C-S-H (8) e grãos de Hadley (9)
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Figura 5.77: Pasta "Referência" - 28 dias. Aspecto da pasta com presença de grãos
anidros (1 - cinza claro) e produtos de hidratação (2 - cinza escuro) dispersos na
matriz. Predomínio das fases hidratadas. (Imagem de superfície polida)
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Na pasta com MgCl2 os produtos de hidratação formados estão presentes de
forma mais compacta que na pasta "Referência". A presença de C-S-H e portlandita
também são abundantes. Há grãos anidros pequenos (parcialmente consumidos
pela hidratação) bem dispersos na pasta (Figura 5.79).
Na superfície polida foi possível identificar a distribuição dos grãos anidros na
pasta e a presença de microfissuras (Figura 5.79), semelhantes às observadas na
pasta de referência (Figura 5.77), possivelmente relacionadas ao processo de
congelamento e liofilização. Em regiões específicas foram identificadas presença de
compostos com magnésio, possivelmente brucita, formadas entre espaços vazios
(Figura 5.80).

Figura 5.78: Pasta "Mg-4%" - 28 dias. Aspecto coeso da pasta. Produtos de hidratação
preenchendo a pasta e poucos vazios
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Figura 5.79: Pasta "Mg-4%" - 28 dias. Grãos anidros dispersos na pasta hidratada e
presença de microfissuras (Imagem de superfície polida)

9

Figura 5.80: Pasta "Mg-4%" - 28 dias. Presença de composto de magnésio,
possívelmente brucita (9)
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5.4.3.2 Pastas com 90 e 180 dias de hidratação
As pastas de referência com 90 e 180 dias apresentaram microestrutura
bastante densa, com abundante formação de produtos de hidratação (C-S-H e
portlandita) e poucos grãos anidros. Foi possível identificar também a presença de
etringita com formato de agulhas. As figuras a seguir detalham os aspectos de
ambas as pastas.

Figura 5.81: Pasta "Referência" - 90 dias. Aspecto geral da pasta, preenchida com
produtos de hidratação e bastante coesa

155

4

8

4
8

Figura 5.82: Pasta "Referência" - 180 dias. Aspecto avançado da hidratação da pasta.
Abundância de C-S-H (8) com morfologia bem definida (agulhas) e presença de placas
de portlandita (4)

4

Figura 5.83: Pasta "Referência" - 180 dias. Presença abundante de portlandita (4 placas) depositada em vazio da pasta
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A pasta com 4% de MgCl2 apresentou características morfológicas
diferenciadas em relação a pasta de referência, ocasionadas pela presença do íon
magnésio. Observa-se que os produtos de hidratação entre as duas pastas não
exibem o mesmo nível de cristalinidade e na pasta com adição de magnésio os
produtos de hidratação apresentam-se mais compactos e menos cristalinos (Figura
5.87 e Figura 5.88).
É possível que os produtos de hidratação entre as duas pastas não
apresentem o mesmo grau de cristalinidade dado às condições de maior velocidade
de reação nas primeiras horas e maior consumo de água livre para formação de
hidratos na pasta com adição de magnésio. Assim sendo os produtos de hidratação
gerados nesta matriz estão distribuídos de forma mais compacta e com menor
cristalinidade que os produtos formados na pasta de referência.
Nas pastas com 90 e 180 dias há um padrão de microfissuras orientados em
camadas ao longo da pasta, associados à presença de vazios. Estes devem estar
vinculados à dificuldade de homogeneização das pastas no seu preparo, devido à
elevada viscosidade do meio ocasionada pela presença do íon magnésio.
No interior desses espaços, dispersos na pasta, os produtos de hidratação
formados apresentam morfologias mais cristalinas. As figuras a seguir, ilustram a
micrografias da pasta Mg-4%.
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Figura 5.84: Pasta "Mg-4%" - 90 dias. Aspecto característico da pasta com magnésio,
região com presença de microfissuras orientadas e de vazios (10)

Figura 5.85: Pasta "Mg-4%" - 90 dias. Detalhe da Figura 5.84, com foco nos vazios
presentes na pasta
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Figura 5.86: Pasta "Mg-4%" - 90 dias. Preenchimento da pasta com produtos de
hidratação. Presença pontual de brucita (9)

Figura 5.87: Pasta "Mg-4%" - 180 dias. Aspecto diferenciado da morfologia dos
produtos de hidratação formados nos vazios da pasta
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Figura 5.88: Pasta "Mg-4%" - 180 dias. Aspecto da morfologia dos produtos de
hidratação formados nos vazios da pasta. Presença de C-S-H (8) e portlandita (4)
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5.4.4 Resistência à compressão
Os ensaios de resistência à compressão foram executados com intuito de
correlacionar estes resultados com dados e produtos obtidos com a monitoração da
evolução da hidratação, a fim de avaliar os efeitos do magnésio na solidificação da
pasta.
Os ensaios foram executados de acordo com diretrizes gerais das normas
ISO 10.426-3/2003 e NBR 9831/2006, adotando-se idades específicas para romper
os corpos-de-prova, ou seja, 1, 3, 7, 14 e 28 dias. As etapas de preparação que
foram executadas no Laboratório de Cimentação do CENPES estão ilustradas na
Foto 5.24, a seguir:
2
1

4

3

5

6

Foto 5.24: Sequência do ensaio de resistência a compressão: 1 - pesagem do cimento;
2 - mistura da pasta em agitador mecânico; 3 - moldagem de corpos-de-prova em
triplicata; 4 - cura em banho térmico a 25ºC; 5 - corpo-de-prova desmoldado; 6 - ensaio
de resistência a compresão (máquina universal)

Os resultados de ensaio estão apresentados na Figura 5.89.
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Figura 5.89: Gráfico de resistência à compressão das pastas de cimento

Os resultados indicam que até um dia de hidratação as pastas apresentaram
resistências à compressão muito próximas. Porém, aos três dias de hidratação, o
desempenho da pasta de referência foi superior em 12,8%, igualando os valores de
ambas as pastas aos 7 dias e voltando a manter-se superior aos 14 e 28 dias, com
13,2% a mais do que a pasta com magnésio.
Não ocorreu perda acentuada ou brusca de resistência da pasta com adição
de magnésio, indicando, assim, que até 28 dias a presença de 4% de magnésio não
compromete o desempenho físico-mecânico da pasta, porém, o perfil das curvas de
ganho de resistência indica uma taxa menor nas idades entre 14 e 28 dias para a
pasta com magnésio. Esse fenômeno pode comprometer a durabilidade da pasta de
cimento, se for associada a uma redução de resistência sistemática ao longo do
tempo.
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5.4.5 Conclusões da etapa - estado endurecido
A caracterização das pastas com adição de magnésio no estado endurecido
indicou formação de aluminatos de magnésio hidratados, presença de portlandita em
teores subordinados e elevado teor de água combinada em comparação com a
pasta de referência. A análise microestrutural indicou morfologia diferenciada das
pastas com adição de magnésio, com formação de fases hidratadas com menor
cristalinidade do que a observada na pasta de referência. Não foram observados
indícios de degradação na pasta e os resultados de resistência à compressão
indicaram menor evolução até os 28 dias de cura. Estudos de durabilidade da pasta
devem

ser

aprofundados

posteriormente,

considerando-se

a

formação

microestrutural diferenciada observada nas pastas em presença de magnésio com
idades até 180 dias.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há escassez de bibliografia que trate da ação específica do magnésio na

hidratação de cimento portland, no entanto, a bibliografia encontrada indica que o
magnésio pode ser significativamente deletério quando em contato com matrizes
cimentícias endurecidas, quando ocorre redução de alcalinidade do meio, devido à
formação de Mg(OH)2. Segue-se a substituição do cálcio por magnésio nos silicatos
hidratados (C-S-H), dando origem a silicatos de magnésio hidratados (M-S-H),
compostos de baixa cristalinidade e resistência mecânica.
Em artigos relacionados à perfuração e cimentação de poços de petróleo, há
reservas quanto à presença de rochas carnalita e taquidrita, sendo que ambas
possuem MgCl2 nas próprias composições. Nestes casos, há perda de fluidez e
ganho de consistência da pasta de cimento quando em contato com regiões que
apresentam essas rochas.
Quanto à presença de MgCl2 nas propriedades da pasta no estado fresco, os
resultados de ensaio indicam alterações na consistência promovendo perda de
fluidez instantânea, o que dificultou a mistura com adição de teores a partir de 1% de
MgCl2, em relação à massa de cimento, e comprometeu a homogeneização para
teores acima de 4%.
Os resultados de calor de hidratação indicam que a presença de MgCl2
ocasiona aceleração inicial na hidratação do cimento, com diminuição significativa
dos períodos de pega. A geração de maior quantidade de calor nos primeiros
minutos de hidratação indica que a taxa de reação na pasta com adição de
magnésio é mais pronunciada, devido à reação rápida do magnésio com os
aluminatos (C3A) e maior dissolução dos silicatos de cálcio (C3S e C2S).
Os ensaios de calor de hidratação também indicaram que as alterações na
pasta de cimento são regidas preponderantemente pela presença de MgCl2 e CaCl2,
sofrendo menos influência pela presença de NaCl e KCl. Este resultado sugere
comportamento similar quando a pasta de cimento for submetida ao contato com
rochas salinas do pré-sal que contêm em sua composição MgCl2 e CaCl2. Em
complemento é notória ação preponderante dos cátions Mg2+ ou Ca2+ como
aceleradores das reações de hidratação em relação ao íon cloreto (Cl-), nas
condições de ensaio adotadas neste estudo.
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Os demais resultados de TG/DTG, DRX e MEV nas primeiras horas de
hidratação corroboram as evidências de aceleração da pasta em presença de MgCl 2,
devido ao consumo antecipado de fases anidras monitorada por DRX, presença de
teores mais elevados de água combinada e de portlandita verificada por TG/DTG e
pelos aspectos da microestrutura das pastas observados por MEV, onde a pasta
com MgCl2 apresentou um estágio de hidratação mais avançado, denotado pela
maior abundância de C-S-H e demais produtos de hidratação, além de maior coesão
entre os grãos anidros.
Na pasta com adição de magnésio foram identificados compostos específicos
que caracterizaram a composição mineralógica da mesma, ou seja: a brucita que foi
identificada por TG/DTG pelo pico entre 260ºC e 360ºC; e aluminatos e
ferroaluminatos de magnésio hidratados, como a hidrotalcita e/ou fases análogas
identificadas por DRX.
Os ensaios levam a concluir que a ação do MgCl2 no mecanismo de
hidratação da pasta de cimento deve-se principalmente à reação do íon magnésio
com os aluminatos, com formação de compostos hidratados a partir dos primeiros
instantes de mistura da pasta. Essas reações iniciais não sofreram influência da
gipsita como controladora de pega, ocasionando a pega quase que instantânea da
mistura.
Este mecanismo ficou evidenciado no monitoramento por DRX do consumo
atrasado de gipsita e da formação de etringita posterior à formação de aluminatos de
magnésio hidratados. Com a aceleração da hidratação dos aluminatos, nos
primeiros minutos da hidratação, ocorre a formação de maior teor de fases
hidratadas, com redução da água disponível de mistura, o que contribuiu com a
perda de fluidez da pasta. Ainda, a diminuição de água implica em acelerar a
saturação iônica do meio com favorecimento de precipitação de hidratos.
A maior velocidade no consumo de alita e da formação de portlandita nas
primeiras horas de hidratação da pasta, em presença do íon magnésio, está
associada à ausência de reação preferencial dos aluminatos com o sulfato de cálcio,
inibida pela presença do íon magnésio, permitindo a ação da gipsita como um
acelerador da reação de hidratação da alita. Dados de Mehta e Monteiro (1994) que
estudaram a hidratação da fase C3S em presença de gipsita indicam que na
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ausência de aluminatos a gipsita atua como acelerador das reações de hidratação
do C3S, promovendo a redução do período de início e fim de pega.
A sinergia dos fenômenos apresentados altera o mecanismo da hidratação da
pasta em presença do íon magnésio, caracterizando em forte aceleração da
hidratação do cimento, seja dos aluminatos quanto dos silicatos, e compromete a
fluidez da pasta de cimento.
Com isso, pode haver comprometimento das etapas de aplicação da pasta,
propiciando falhas na cimentação, com prejuízo na estabilidade do poço e também
com interrupções nas etapas de cimentação, dada a dificuldade de se bombear o
material com uma viscosidade maior que a prevista no projeto inicial da cimentação.
As variáveis de temperatura e pressão, típicas de cimentação em camadas
salinas do pré-sal, podem incrementar o mecanismo de hidratação e potencializar a
ação do magnésio. No entanto, esta abordagem demanda estudos detalhados
ulteriores.
A fixação do íon magnésio na pasta de cimento foi avaliada a partir dos
resultados de caracterização no estado endurecido e identificadas por DRX as fases
hidratadas de aluminatos e ferroaluminatos de magnésio, cloroaluminatos e possível
presença (devido à baixa cristalinidade e sobreposição de picos) de silicatos de
magnésio hidratados (M-S-H), em teores menores. A brucita foi identificada apenas
por TG/DTG, porém, sua presença pode estar associada à formação de hidróxialuminatos de magnésio hidratados [por ex.: Mg6Al2(OH)18 4(H2O)], onde a
decomposição térmica pode ter ocorrido em duas faixas de temperaturas distintas,
ou seja, a perda de água de hidratação entre 25ºC e 220ºC e a desidroxilação entre
260ºC e 380ºC. Esta possibilidade deve ser investigada, pois não foi encontrada
bibliografia específica quanto à decomposição térmica desta fase.
A presença do magnésio na pasta de cimento endurecida resultou num teor
de portlandita inferior ao registrado na pasta de referência, bem com um teor
superior de água combinada. A análise microestrutural por MEV indica que a
morfologia da pasta com presença de magnésio é diferenciada em relação à
observada na pasta de referência, pois há menor cristalinidade das fases hidratadas
formadas, embora não tenha sido evidenciada a degradação da pasta.
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Os resultados de resistência à compressão das pastas em presença de
magnésio não indicaram queda significativa até 28 dias. No entanto, aspectos de
durabilidade da pasta devem ser aprofundados em estudos posteriores, aplicandose ensaios de resistência à compressão em idades superiores a 28 dias,
considerando-se que a microestrutura das pastas em idades até 180 dias
apresentou morfologia diferenciada quando em presença de magnésio.
Sendo assim, pode-se concluir que a incorporação do íon magnésio é
deletéria à matriz cimentícia especialmente nas propriedades reológicas, ou seja, no
estado fresco (fluido). Não há degradação aparente na pasta endurecida até 180
dias de hidratação, em presença do íon magnésio incorporado, de acordo com os
parâmetros de ensaio adotados, porém a microestrutura diferenciada observada na
pasta sugere atenção especial do meio tecnológico em aprofundar o conhecimento
atual com estudos específicos de durabilidade.
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6.1

Continuidade do estudo:

 Desenvolver estudos de hidratação com teores superiores e inferiores a 4% de
adição de MgCl2 na pasta, simulando uma condição de incorporação gradual de
sal de magnésio, durante a cimentação de poço de petróleo, a partir da interface
rocha-pasta;
 Ampliar a metodologia de estudo aplicando-a em pastas hidratadas em
condições críticas de exposição de temperatura e pressão elevada, simulando
condições típicas de cimentação na região salina do pré-sal;
 Aplicar novas técnicas como condutividade, micro-análise, MEV e DRX na pasta
"in situ", com quantificação de fases por Rietveld. Essas técnicas permitirão
abordar com maior profundidade a ação específica do íon magnésio no estado
fresco, envolvendo o mecanismo, a cinética de hidratação e a consolidação da
microestrutura;
 Executar a caracterização reológica das pastas com adição de MgCl2 e
correlacionar com dados obtidos no monitoramento da hidratação;
 Simular o contato estático da pasta com a rocha salina no poço de petróleo,
visando o entendimento da incorporação e difusão do magnésio na pasta de
cimento para avaliar as alterações na matriz cimentícia.
 Estudar a hidratação do sistema C3A-MgCl2 utilizando a fase pura sintetizada em
laboratório, para isolar os efeitos do íon magnésio na hidratação dos aluminatos.
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ANEXOS
A.1 - Caracterização dos materiais utilizados no estudo
A. 2 - Curvas TG/DTG das pastas de cimento G
A.3 - Difratogramas das pastas de cimento G
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A.1 - Caracterização dos materiais utilizados no estudo

Cimento G - Análise química, físico-mecânica e propriedades reológicas
Tabela A-1: Ensaio químicos
Resultados (%)

Limites especificados
(NBR 9831:2006)

. Perda ao fogo (PF)

0,86

≤ 3,0

. Anidrido silícico (SiO2)

21,0

-

. Óxido de alumínio (Al2O3)

5,12

-

. Óxido férrico (Fe2O3)

4,37

-

. Óxido de cálcio (CaO)

63,7

-

. Óxido de magnésio (MgO)

2,47

≤ 6,0

. Anidrido sulfúrico (SO3)

2,06

≤ 3,0

. Óxido de sódio (Na2O)

0,26

-

. Óxido de potássio (K2O)

0,38

-

. Equivalente alcalino (em Na2O) *

0,51

≤ 0,75

< 0,01

-

. Óxido de cálcio livre (CaO)

1,06

≤ 2,0

. Resíduo insolúvel (RI)

0,32

≤ 0,75

. Anidrido carbônico (CO2)

0,64

-

. Silicato tricálcico (C3S)*

52,6

48 a 65

. Aluminato tricálcico (C3A)*

2,9

≤3

. Ferro aluminato tetracálcico mais o
dobro do teor de aluminato tricálcico
(C4AF + 2C3A)*

21,5

≤ 24

Determinações

. Sulfeto (S2-)

*Parâmetros calculados, conforme especificado na Tabela 2 da NBR 9831:2006, de acordo
com as seguintes equações:
- Equivalente alcalino: 0,658 K2O + Na2O.
- C3A: 2,65 Al2O3 - 1,69 Fe2O3
- C4AF: 3,04 Fe2O3
- C3S:

4,07 (CaO total - CaO livre) - 7,60 SiO2 - 6,72 Al2O3 - 1,43 Fe2O3 - 2,85 SO3
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Tabela A-2: Resultados de caracterização física e reológica do cimento G
Limites
Determinações
Resultados
especificados
(NBR 9831:2006) *
5,4

≤ 5,90

Cura a 38ºC

4,0 (569 psi)

≥ 2,1 (300psi)

Cura a 60ºC

13,3 (1935 psi)

≥ 10,3 (1500psi)

Tempo de espessamento, em min.

112

90 a 120

Consistência no período de 15min.
a 30min., em Uc***

18

≤ 30

Água livre, em %
Resistência a
compressão, em
MPa**

Gel inicial (GI) a 3 rpm,
após parada de 10s

Gel final (GF) a 3 rpm,
após parada de 10min.

Viscosidade plástica
(VP)

Limite de escoamento
(LE)

à 27ºC
(80F)

9,1 Pa
(19 lbf/100ft2)

à 52ºC
(125F)

9,1 Pa
(19 lbf/100ft2)

à 27ºC
(80F)

10,1 Pa
(21 lbf/100ft2)

à 52ºC
(125F)

15,8 Pa
(33 lbf/100ft2)

à 27ºC
(80F)

0,049 Pa.s
(31 lbf/100ft2)

à 52ºC
(125F)

0,036 Pa.s
(23 lbf/100ft2)

à 27ºC
(80F)

24,5 Pa
(51 lbf/100ft2)

à 52ºC
(125F)

26,9 Pa
(56 lbf/100ft2)

≤ 12 Pa
(25 lbf/100ft2)

≤ 16,8 Pa
(35 lbf/100ft2)

≤ 0,055 Pa.s
(35 lbf/100ft2)

14,4 a 38,3 Pa
(30 a 80 lbf/100ft2)

* Requisitos especificados para ensaios com pastas puras.
** Ensaio executado após 08h.
*** Uc: Unidade de consistência.

Todos os parâmetros atendem aos requisitos especificados pela NBR 9831:2006.
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Cimento G - Análise termogravimétrica

Figura A-1: Curvas TG/DTG - cimento G anidro

Cimento G - Análise mineralógica por DRX
Os resultados de ensaio estão apresentados na Figura 14 e na Tabela 10.

Figura A-2: Difratograma - cimento G anidro
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Tabela A-3: Compostos identificados por DRX
Compostos ou fases
mineralógicas

Composição química

Fichas (ICDDJCPDS)

Alita (A)

C3S

042-0551

Brownmillerita (Fe)

C4AF

030-0226

Belita (B)

C2S

024-0034

Aluminato tricálcico (Al)

C3A

006-0495

Gipsita (G)

CaSO4 2H2O

041-0225

Volume (%)

Cimento portland, classe G - Análise granulométrica por difração de laser

6

120

5

100

4

80

3

60

2

40

1

20

0
0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

0
10000,0

Tamanho de partícula (µm)

Figura A-3: Curva de distribuição granulométrica por difração de laser - cimento G
anidro
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Cimento G - Calor de hidratação
A Figura A-4 e a Figura A-5 ilustram os resultados de calor de hidratação do
cimento G anidro.

Figura A-4: Curva de fluxo de calor liberado até 72h de hidratação da pasta
de cimento G

Figura A-5: Calor acumulado até 72h de hidratação da pasta de cimento G
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Rocha salina "carnalita" - Análise química e DRX
Os resultados de ensaio estão apresentados na Figura A-6 e nas Tabela A-4
e Tabela A-5.

Figura A-6: Difratograma - rocha carnalita

Tabela A-4: Compostos identificados por DRX - rocha carnalita
Compostos ou fases
mineralógicas

Composição química

Fichas (ICDDJCPDS)

Carnalita

KMgCl3 6H2O

024-0869

Silvinita

KCl

041-1476

Tabela A-5: Análise química - rocha "carnalita"
Determinações

Resultados (%)

. Cloreto (Cl-)

34,5

. Potássio (K)

14,4

. Magnésio (Mg)

8,4

. Sódio (Na)

1,2

. Cálcio (Ca)

0,5

. Ferro (Fe)

<0,1

. Alumínio (Al)

<0,1

. Resíduo insolúvel em HNO3

0,3
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A. 2 - Curvas TG/DTG das pastas de cimento G

Ref. – 0,5h

Ref. – 2h

Ref. – 4h

Ref. – 5h

Ref. – 7h

Ref. – 12h
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Ref. – 1 dia

Ref. – 3 dias

Ref. – 7 dias

Ref. – 14 dias

Ref. – 28 dias

Ref. – 90 dias

Ref. – 180 dias
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Mg 4% – 0,5h

Mg 4% – 2h

Mg 4% – 4h

Mg 4% – 5h

Mg 4% – 7h

Mg 4% – 12h

Mg 4% – 1 dia

Mg 4% – 3 dias
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Mg 4% – 7 dias

Mg 4% – 14 dias

Mg 4% – 28 dias

Mg 4% – 90 dias

Mg 4% – 180 dias
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A.3 - Difratogramas das pastas de cimento G

Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.

197

Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.
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Legenda: A - Alita / B - Belita / F - Brownmilerita / G - Gipsita / P - Portlandita
E - Etringita / H - Hidrotalcita / HC – Hidrocalumita.

