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Concreto é…

Um sistema heterogêneo de agregados minerais inorgânicos,
sólidos, discretos, graduados em tamanho, usualmente plutônicos
(feldspatho-silícios ou ferro-magnesianos) ou sedimentares – de
origem calcárea, envoltos numa matriz composta de silicatos
alcalinos e alcalóides poli-básicos sintetizados mantidos em
solução aquosa e dispersão coprecipitada com outros óxidos
anfóteros. Esta matriz sendo originalmente capaz de progressiva
dissolução, hidratação, reprecipitação, gelatinização e solidificação
através de uma série contínua e coexistente de estados cristalinos,
amorfos, coloidais e cripto-cristalinos e por último submetida a
alteração termo-alotriomórfica. O sistema quando inicialmente
conformado é transientemente plástico, estágio durante o qual é
conformado num molde predeterminado no qual é finalmente
consolidado, provendo assim um material de construção simples
que é relativamente impermeável e que possui capacidade de
transmitir esforços de compressão, tração e cisalhamento.



CIMENTO PORTLAND

Curiosidade

 O cimento é o segundo produto mais
utilizado pelo homem, sendo superado
apenas pela água.



CIMENTO PORTLAND

Definição

 Segundo Neville, o Cimento é um material
com características ligantes, adesivas e
coesivas capaz de unir fragmentos de
minerais entre si, formando um todo
compacto.

 O Cimento Portland é um aglomerante
hidráulico utilizado na construção civil.



CIMENTO PORTLAND

Definição

 Obtido pela moagem do clínquer, ao qual
se adiciona durante a operação uma certa
quantidade de sulfato de cálcio (Gipsita).

 Pode haver também a adição de outros
minerais como pozolanas, escória de alto
forno e materiais carbonáticos devido aos
efeitos positivos que são obtidos.



CIMENTO PORTLAND
Histórico

 O emprego do cimento é bem antigo. Os próprios
gregos e romanos utilizavam calcário calcinado e
posteriormente aprenderam a misturar cal, água,
areia e pedra britada, tijolos ou telhas,
produzindo o primeiro concreto da história.



CIMENTO PORTLAND

Histórico

 Posteriormente, os romanos passaram a misturar
cinzas vulcânicas juntamente com o calcário.
Tudo isso, é claro, moído o mais fino possível.

 Este material passou a ser extremamente
utilizado.



CIMENTO PORTLAND

 Em 1756, John Smeaton descobre que se obtinha
uma argamassa melhor quando o calcário possuía
altos teores de argila.

Farol de Eddystone



CIMENTO PORTLAND

 Em 1818 o francês Vicat obtem resultados
semelhantes ao de Smeaton, pela mistura de
componentes argilosos e calcários. Ele é
considerado o inventor do cimento artificial.

Louis Vicat



CIMENTO PORTLAND

 Em 1824, Joseph Aspdin, (construtor inglês) ,
patenteia o Cimento Portland.

 Em 1885, o engenheiro inglês, Frederik Ransome,
patenteou o forno horizontal rotativo.

 No Brasil, no final do século XIX (1888) ocorreu a
primeira tentativa de fabricação de cimento.



CIMENTO PORTLAND

 Em 1925, surge a primeira indústria cimenteira do
Brasil (Companhia Brasileira de Cimento Portland
Perus).

 A indústria brasileira de cimento é constituída por
dez grupos empresariais, responsáveis pela
operação de 57 fábricas, distribuídas em todo o
Brasil.

 Em 2004, a produção no país chegou a 34,4
milhões de toneladas, colocando o Brasil em oitavo
lugar no ranking mundial.



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

O material resultante é transportado

em caminhões “ fora de estrada” até

a instalação de britagem.

O desmonte do calcário na 

jazida é feito com explosivos.



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Desagregação através de rolos que

rodam em sentido contrário, destruindo 

assim os torrões.



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Torre de Ciclone



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Moinho de Bolas



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Forno



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Resfriador do Clínquer



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Granel



FABRICAÇÃO DE CIMENTO



FABRICAÇÃO DE CIMENTO

Calcário Argila

Homogeneização

Moagem,  Mistura, Pré-secagem, Pré-calcinação

Farinha Crua

Calcinação

1450° C (Reações químicas de formação dos compostos do clínquer)

Clínquer

Rocha Artificial

Gipsita

CaSO4

Moagem

Moinhos de bola (granulometria de bola)

Cimento

CaO (80%) SiO2, Al2O3, Fe2O3 (20%) + Quartzito + Minério de Ferro

+ Potássio + Sódio

Resfriamento

Outras Adições

Regular o tempo de pega ou endurecimento 

do material.3 a 5%



Obtenção do clínquer



Obtenção do cimento



Cimento Portland atual



Forno de clínquer



REAÇÕES QUÍMICAS

 Pedra calcária: CaO + CO2

 Argila: SiO2+Al2O3+ Fe2O3+H2O

3CaO. SiO2                                           C3S 

2CaO. SiO2                                           C2S

3CaO. Al2O3                                         C3A

4CaO. Al2O3+ Fe2O3 C4AF



CIMENTO PORTLAND – CONSTITUIÇÃO

 C3S - Silicato tri-cálcico (Alita)

 C2S - Silicato dicálcico (Belita) 

 C3A - Aluminato tri-cálcico

 C4AF - Ferro aluminato tetra-cálcico

 O silicato tri-cálcico Principal constituinte do
clínquer, compreendendo 40% a 70%, em massa.
é o responsável pela resistência inicial dos
cimentos e pelo calor de hidratação. (1 a 28 dias).

 O silicato dicálcico é o responsável pela resistência
do cimento em idades mais longas e reage
indefinidamente após os 28 dias. Em média
representa de 10% a 20% do clínquer.



CIMENTO PORTLAND – CONSTITUIÇÃO

 O C3A reage com muita intensidade nos
primeiros momentos da hidratação do
cimento com participação acentuada na
elevação do seu calor de hidratação e nos
tempos de pega. Cimentos com altos teores
de C3A não são recomendáveis.

 O ferro aluminato tetra-cálcico (C4AF)
confere alta resistência química ao cimento,
em especial ao ataque de sulfatos à
estrutura de concreto.



CIMENTO PORTLAND – ADIÇÕES

Materiais pozolânicos:

 Materiais silicosos ou silicoaluminosos que apesar
de não possuirem características aglomerantes
próprias, reagem com a cal na presença de água,
resultando em compostos cimentícios.

 Pozolanas naturais:

 Materiais de origem vulcânica. Ex: cinza vulcânica.

 Pozolanas artificiais:

 Materiais provenientes de tratamento térmico ou
subprodutos industriais com atividade pozolânica.
Ex: argila calcinada, cinza volante, cinza da casca
de arroz, microssílica, escória de alto forno.



Reações de Hidratação

C3S – Alita

2(C3S) + 6H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O +3Ca(OH)2+120 cal/g

C2S – Belita

2(C2S) + 4H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 + 62cal/g

(C-S-H)

61%

(Portlandita)

39%

(C-S-H)

82%

(Portlandita)

18%

Obs: Pozolanas + Ca(OH)2 → C-S-H (maior durabilidade)



Reações de Hidratação

C3A – Celita

C3A + 3CaSO4.2H2O + 26H2O → Etringita + calor

C3A + 6H2O → 3CaO.Al2O3.6H2O + calor

C4AF – Brownmillerita
C4AF + 2Ca(OH)2 +10 H2O → 3CaO.Al2O3.6H2O + 3CaO.Fe2O3.6H2O + 100 cal/g

Calor ~207 cal/g

(Portlandita) (Aluminato) (Ferrito)

(Aluminato cúbico)



PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO

Portlandita (baixa resistência)



PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO

C3A+3CaSO4.2H2O+26H2O→3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O+ calor

Celita + Gipsita                                      Etringita (baixa resistência)



PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO

Boa resistência



Hidratação do cimento

 Hidratação do cimento pára:

• Não existindo mais fase anidra do cimento;

• Quando a água não puder chegar a fase não 
hidratada;

•Quando não existe mais água disponível.



Zona de transição do concreto



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

 Massa específica (Densidade absoluta);

 Superfície Específica (Finura);

 Calor de hidratação;

 Tempo de Pega;

 Resistências Mecânicas



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

 Massa específica

Qual a utilidade de se saber a massa específica?

 Importante no processo de dosagem



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

 FINURA

 Tamanho dos grãos do produto

Qual a utilidade de se saber a finura?

 No controle da velocidade da reação de hidratação;

 Influência nas qualidades da pasta, da argamassa e 
do concreto.



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

Aumenta a impermeabilidade

Diminui a exsudação

Melhora a resistência nas 1as idades

Aumenta a trabalhabilidade

Aumenta a coesão

Diminui a segregação 



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

 Exsudação

Fenômeno que consiste na separação espontânea da
água da mistura, que aflora pelo efeito conjunto da
diferença de densidade do cimento e da água e pela
quantidade de energia aplicada durante o
adensamento.

 Segregação

Fenômeno de separação dos constituintes da
argamassa e do concreto por diferentes causas
(transporte, lançamento e adensamento
inadequados), conduzindo a uma heterogeneidade
indesejável.



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

 Coesão

 É responsável pela estabilidade mecânica dos
mesmos, antes do início da pega.

 Trabalhabilidade

 Estado que oferece maior ou menor facilidade nas
operações de manuseio com argamassas e
concretos frescos.



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

A pega nada mais é do que o início do processo de
endurecimento da pasta, na qual a mesma adquire uma
consistência tal que a torna imprópria para o trabalho.

 TEMPO DE PEGA



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

Medido através do Aparelho de Vicat – mede a resistência à penetração 

de uma agulha na pasta de cimento

Qual a utilidade de se saber a pega?

Saber o tempo disponível para: 

✓Manuseio do material

✓Mistura

✓Transporte

✓Lançamento

✓Adensamento

Quando se quer uma pega rápida?

Quando se quer uma pega mais longa?



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

CALOR DE HIDRATAÇÃO

É a quantidade de calor gerado durante as reações hidratação do 

cimento. 

Está relacionado com os constituintes do cimento.

C3S – 120 cal/g

C2S - 62 cal/g

C3A - 207 cal/g

C4AF – 100 cal/g



PROPRIEDADES DO CIMENTO PORTLAND

A resistência é determinada pela ruptura à compressão dos 

corpos-de-prova.

Corpos-de-prova

10 cm altura por 5 cm ø

=  Cimento + Água

=  Cimento + Áreia + Água

 RESISTÊNCIA Á COMPRESSÃO



TIPOS
DE 

CIMENTO



TIPOS DE CIMENTO

 Segundo a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) existem 11
tipos de cimentos normalizados.

 Cimento Portland Comum (CP I);
 Cimento Portland Composto (CP II);
 Cimento Portland de Alto Forno (CP III);
 Cimento Portland Pozolânico (CP IV);
 Cimento Portland de Alta Resistência Inicial

(CPV);
 Cimento Portland Resistente a Sulfatos (CP RS);
 Cimento Portland Branco (CPB).



TIPOS DE CIMENTO



CPI – Cimento Portland Comum

 Praticamente não é encontrado no Brasil;

 Mais utilizado em pesquisas quando se
deseja observar o comportamento da
pasta de cimento sem a influência de
adições;

 Subdivide-se em CPI e CPI-S;

 Nos EUA é o tipo de cimento mais
utilizado.



CPII – Cimento Portland Composto

 Assemelha-se ao CPI, diferenciando-se
pela proporção de adições recebidas;

 É o cimento mais utilizado no Brasil;

 Subdivide-se em CPII-F, CPII-E, CPII-Z;

 CPII-F (principalmente) e CPII-Z são os
tipos de cimentos mais encontrados em
nossa região.



CPII – Cimento Portland Composto



CPII – Cimento Portland Composto



CPIII – Cimento Portland de Alto Forno

 Mistura entre o Cimento Portland e a Escória
Granulada de Alto Forno;

 Apresentam baixos teores de C3S e elevados
teores de C2S.

 Seu uso é interessante em meios sulfatados
como ambientes marinhos e certas águas
residuais industriais;

 Seu uso também é interessante em concretos
massa ou estruturas cujas dimensões favoreçam
o aparecimento de fissuras de origem térmica;



 Nas primeiras idades promovem o
desenvolvimento mais lento das
resistências mecânicas se
comparado ao Cimento Portland
comum, o que tende a inverter em
idades mais avançadas.

CPIII – Cimento Portland de Alto Forno



CPIV – Cimento Portland Pozolânico

 A pozolana reage com o hidróxido de cálcio na presença de
água formando o C-S-H que é o constituinte cimentante e
mais resistente da pasta de cimento endurecida;

 Apresentam baixos teores de C3S e elevados teores de C2S.

 Seu uso é interessante no caso de concretos sujeitos à
lixiviação sob ação de águas agressivas, uma vez que
apresenta menor permeabilidade comparado ao cimento
comum;

 Seu uso também é interessante em concretos massa ou
estruturas cujas dimensões favoreçam o aparecimento de
fissuras de origem térmica;



 Nas primeiras idades apresentam o
desenvolvimento mais lento das
resistências mecânicas se comparado
ao Cimento Portland comum, o que
tende a inverter em idades mais
avançadas.

CPIV – Cimento Portland Pozolânico



CPV – Cimento Portland
de Alta Resistência Inicial (ARI)

 Cimento com um maior teor de C3S e mais fino que os
demais cimentos (maior área específica);

 Apresenta também um maior teor de C3A que é o principal
responsável pelas maiores resistências iniciais;

 Seu uso é interessante quando necessita-se de
resistências mecânicas elevadas a baixas idades.

 Este cimento não deve ser empregado em concreto massa
e elementos de grandes dimensões devido ao elevado
calor de hidratação por ele gerado.



Cimento Portland Resistente a Sulfatos

 Subdivide-se em Cimento
Portland de Moderada e Alta
Resistência a Sulfatos;

 Este cimento tem sua aplicação
recomendada em estruturas
sujeitas ao ataque de sulfatos.



Cimento Portland Branco

 Cimento fabricado com um baixo teor de óxido de
ferro;

 Utiliza-se seixos ou bolas de ligas de níquel e
molibdênio no lugar das bolas de aço durante a
moagem;

 Aumento no custo da moagem acarreta aumento no
preço do CPB;

 Massa específica menor que a do Cimento Portland
comum (3,05 – 3,10 Kg/dm³);

 Mais fino se comparado ao Cimento Portland
comum.



EVOLUÇÃO DAS RESISTÊNCIAS


