
 

 
 
 
Materiais de Construção 

 
 

Cimento Portland e Adições 
 
 

 
 

 

Augusto Gomes 
Ana Paula Ferreira Pinto 
João Bessa Pinto 
 

 

 
2013 

 
  



“Cimento Portland e Adições” 
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, Bessa Pinto, 2013  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
1	   Introdução ............................................................................................................... 1	  
2	   Matérias Primas ...................................................................................................... 2	  
3	   Processo de fabrico do cimento portland ................................................................ 3	  
4	   Composição química do cimento .......................................................................... 10	  
5	   Hidratação do cimento .......................................................................................... 11	  

5.1	   Reacções de hidratação do cimento ............................................................... 12	  
5.2	   Presa e Endurecimento ................................................................................... 13	  
5.3	   Calor de hidratação ......................................................................................... 15	  
5.4	   Finura do cimento ............................................................................................ 16	  
5.5	   Estrutura e volume do cimento hidratado ........................................................ 18	  
5.6	   Características dos componentes do clinquer ................................................. 28	  
5.7	   Condições de cura ........................................................................................... 30	  
5.8	   Expansibilidade do cimento ............................................................................. 31	  

6	   Adições para Cimento ........................................................................................... 32	  
6.1	   Pozolanas ........................................................................................................ 33	  

6.1.1	   Efeitos das pozolanas num cimento ......................................................... 35	  
6.2	   Cinzas volantes ............................................................................................... 36	  
6.3	   Sílica de fumo .................................................................................................. 37	  
6.4	   Escória de alto-forno ........................................................................................ 39	  
6.5	   Filer Calcário .................................................................................................... 41	  
6.6	   Outras adições ................................................................................................. 42	  

6.6.1	   Adições Pozolânicas ................................................................................. 42	  
6.6.2	   Adições com propriedades hidráulicas latentes ....................................... 42	  

7	   Regulamentação e tipos de cimentos ................................................................... 43	  
7.1	   Enquadramento normativo das adições .......................................................... 43	  
7.2	   Tipos de cimento ............................................................................................. 43	  
7.3	   Resistência do cimento e outras características físicas .................................. 45	  
7.4	   Determinação da resistência ........................................................................... 46	  

8	   Cimentos Especiais ............................................................................................... 47	  
8.1	   Cimento branco ............................................................................................... 47	  
8.2	   Cimento de aluminato de cálcio ....................................................................... 48	  

 



“Cimento Portland e Adições” 
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, Bessa Pinto, 2013  

 

1 

CIMENTO PORTLAND E ADIÇÕES 

1 INTRODUÇÃO 

O ligante mais utilizado na indústria da construção em todo o mundo industrializado é o cimento 

Portland que, devido à sua elevada utilização, passou, de uma forma geral, a ser designado 

simplesmente por cimento.  

De acordo com a NP EN 197-1:2001 [1] “o cimento é um ligante hidráulico, isto é, um material 

inorgânico finamente moído que, quando misturado com água, forma uma pasta que faz presa e 

endurece devido a reacções e processos de hidratação e que, depois do endurecimento, conserva a 

sua resistência mecânica e estabilidade debaixo de água“. 

O cimento Portland é um ligante hidráulico, o que significa que, para além de endurecer ao ar, 

também endurece dentro de água, tendo ainda capacidade de manter a resistência ao longo do 

tempo nos dois ambientes. Esta característica tornou o cimento Portland num ligante de elevada 

utilização, tendo substituído o papel que as cais tinham anteriormente. 

O homem das civilizações primitivas usava o adobe como principal material de construção. Com os 

tijolos de abobe, resultante de uma mistura de argila com água que era seca ao sol, construíam-se 

paredes que não possuíam significativa durabilidade por se degradarem com a chuva. Verificaram 

entretanto que os tijolos de adobe, quando em contacto com o fogo, se transformavam num material 

de maior resistência mecânica e durabilidade face à acção da água. Assim, se desenvolveram os 

materiais cerâmicos. 

Por outro lado, o Homem constatou  que a acção do fogo sobre determinadas rochas, calcárias ou 

margosas, originava um pó que quando misturado com a água tinha capacidade de aglutinar outros 

materiais e endurecer. Começaram então a ser fabricados ligantes deste tipo que se misturavam 

com areias e pedras. Verificou-se que a utilização de determinado tipo de areias provenientes de 

zonas vulcânicas ou resultantes da moagem de alguns tipos de tijolos davam origem a materiais 

com maior resistência à água. Na antiguidade asiática, e mais tarde na mediterrânea, foram 

utilizados ligantes com características hidráulicas obtidos pela mistura de cal aérea com pozolanas 

[2]. 

No final do século XVIII eram conhecidos materiais com propriedades hidráulicas, não se sabendo, 

no entanto, as causas deste comportamento. Em 1818, o francês Luis Joseph Vicat refere que para 

se obter boas cais hidráulicas era necessário misturar rochas argilosas e calcárias em proporções 

adequadas, submetendo depois a mistura homogeneizada à cozedura, sendo por esse facto 

considerado o inventor do cimento artificial. Já em 1756, o Inglês John Smeaton afirmava que a 

existência de argila no calcário originava um produto de melhor qualidade para obras hidráulicas. 

Em 1824, o Inglês Joseph Apsdin regista uma patente de uma cal hidráulica artificial, cujo processo 

manteve em segredo. Em 1844, o seu sócio Issac Johnson descobriu que a razão da elevada 
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resistência obtida por Apsdin se devia à cozedura das matérias-primas a uma temperatura mais 

elevada, entre 1400 e 1450 ºC, dando origem à formação de silicato tricálcico, composto que é 

responsável pela elevada resistência do cimento Portland. 

O nome de cimento Portland tem origem numa frase publicitária. Para fazer publicidade ao seu 

produto, Apsdin adopta uma afirmação de John Smeaton que refere que com o cimento por ele 

produzido se obtém um material de cor, resistência e durabilidade semelhantes ao calcário de  

Portland, localizado no sul de Inglaterra, pedra esta que era reconhecida como de excelente 

qualidade. 

Em 1890 é instalada a primeira fábrica de cimento Portland em Portugal, em Alhandra, e em 1906 

teve início a produção de cimento no Outão, com dois fornos verticais. 

2 MATÉRIAS PRIMAS 

O cimento é produzido a partir de duas matérias-primas principais: calcário e argila. O calcário é 

formado por carbonato de cálcio, CaCO3, e a argila é constituída fundamentalmente por silicatos 

hidratados de alumínio e de ferro, resultantes da decomposição de feldspatos. Em geral, a 

matéria-prima é obtida a partir duma mistura de calcário e margas, sendo as margas rochas 

calcárias que contêm argila na sua constituição. A relação, em massa, entre a quantidade de argila 

e de calcário é de aproximadamente 1 para 4. A matéria-prima para o fabrico do cimento pode 

também ser obtida de xistos ou de argilas, propriamente ditas. Para além destes constituintes 

principais são ainda utilizados, em pequenas proporções, óxido de ferro, areia siliciosa e bauxite.  

De forma resumida, o processo de fabrico do cimento Portland consiste na mistura em proporções 

adequadas das matérias-primas moídas, que são depois cozidas num forno rotativo a uma 

temperatura de 1450ºC, onde uma parte do material se funde no seu interior. O material que resulta 

do processo de cozedura é designado por clinquer, que se apresenta na forma de partículas com 

diâmetros da ordem de 10 a 30 milímetros. O cimento Portland é obtido a partir da mistura de 

clinquer moído com gesso e outras adições, conforme se descreve mais adiante.  

As fábricas de cimento estão, em geral, localizadas na proximidade das pedreiras de margas e de 

calcários. A distância da fábrica de cimento às zonas de exploração da matéria-prima não deve ser 

muito elevada, devido ao peso do custo do transporte da matéria-prima no preço final do cimento. 

Constitui também um factor importante para a localização das fábricas de cimento, a sua 

acessibilidade aos meios de transporte, nomeadamente, vias rodoviárias rápidas, vias ferroviárias e 

transporte marítimo. 

No forno, o carbonato de cálcio (CaCO3) decompõe-se dando origem a óxido de cálcio (CaO) e 

dióxido de carbono (CO2), cujas proporções em termos de massa são de aproximadamente 56% e 

44%, respectivamente. Por sua vez, a argila decompõe-se numa mistura de sílica (dióxido de silício 

- SiO2), alumina (óxido de alumínio - AL2O3) - e óxido de ferro (Fe2O3). As matérias-primas devem 
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ser doseadas de modo a garantir que, depois de terem perdido no forno a água e o dióxido de 

carbono, apresentem uma composição aproximada da indicada no Quadro 1 , a qual é constituída 

fundamentalmente pelos quatro óxidos acima referidos.  

Devido à complexidade da composição química dos constituintes do cimento, na química do 

cimento são utilizadas abreviaturas para os diversos constituintes do cimento, que se indicam no 

Quadro 1.  

Quadro 1  – Composição da matéria-prima do cimento Portland [3]: 

Designação Constituição química Abreviatura Quantidade (%) 
Cal (óxido de cálcio) CaO C 60 a 69 
Sílica (dióxido de silício) SiO2 S 17 a 25 
Alumina (óxido de alumínio) Al2O3 A 2 a 9 
Óxido de ferro Fe2O3 F 0,5 a 6 
 

3 PROCESSO DE FABRICO DO CIMENTO PORTLAND 

Na Figura 1 apresenta-se um esquema típico da organização do processo de fabrico numa fábrica 

de cimento Portland. O processo é fundamentalmente constituído por três partes: extracção e 

preparação da matéria-prima, cozedura e moagem. 

O processo de fabrico inicia-se com o desmonte da rocha, de pedreiras ( Figura 2a)), com recurso à 

utilização de explosivos, introduzidos em furos previamente abertos com máquinas perfuradoras. O 

material desmontado, em blocos com dimensões que podem atingir 1 a 2 metros, é transportado por 

tractores mineiros para um britador, em geral, de maxilas. À saída do britador, obtém-se um material 

relativamente fino, com uma granulometria contínua, tendo os pedaços de maiores dimensões 0,05 

a 0,10 m. Este material é transportado, em geral, através de tapetes rolantes ou cadeias de 

alcatruzes e depositado em camadas horizontais numa pilha. Esta é armazenada no interior de um 

pavilhão que, em geral, tem em planta uma forma circular com um diâmetro da ordem dos 100 m, 

Figura 2b). O material depositado é depois extraído dessa pilha através de um corte vertical. Com 

este procedimento consegue-se efectuar uma pré-homogeneização da matéria-prima, uma vez que 

se retira simultaneamente material proveniente de diferentes períodos e zonas de extracção da 

pedreira, garantindo-se, assim, uma menor variabilidade da matéria-prima. Um dos objectivos das 

fábricas é a garantia da homogeneidade do cimento produzido, a qual depende da matéria-prima 

utilizada. As margas e os calcários, que são materiais retirados da natureza, apresentam sempre 

uma certa variabilidade na sua composição química, a qual se repercute nas características do 

cimento produzido.  

As matérias-primas são depois finamente moídas, em moinhos de mós ou de bolas, dando origem a 

um material muito fino geralmente designado por farinha, ou cru, que é depois armazenado em 

silos.  



“Cimento Portland e Adições” 
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, Bessa Pinto, 2013  

 

4 

Para que as reacções químicas que ocorrem no interior do forno se realizem de forma eficiente e 

entre a maior quantidade de material possível é fundamental que as matérias-primas se apresentem 

em partículas muito pequenas, o que facilita o aquecimento homogéneo, o contacto dos diferentes 

materiais e o desenvolvimento das reacções químicas. 

 
Figura 1 - Esquema da organização do processo de fabrico do cimento. (Adaptado de [4]) 

Como já referido, o material introduzido no forno, o cru, é constituído por uma mistura em 

proporções adequadas de calcário e margas. Em função da sua composição química, esta mistura é 

corrigida com pequenas quantidades de óxido de ferro, areia siliciosa e bauxite. 

Previamente à entrada no forno, a farinha é introduzida na torre de ciclones onde, simultaneamente, 

se faz a mistura e homogeneização do material e o seu pré-aquecimento. A torre de ciclones é 

constituída por um conjunto de tremonhas (recipiente com forma tronco-cónica invertida) onde se 

faz a homogeneização do cru. A farinha vai descendo a torre de ciclones em contracorrente com os 
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gases de escape do forno rotativo, os quais produzem turbilhões que causam a mistura da farinha, 

ao mesmo tempo que ocorre uma permuta de calor dos gases de escape para o cru. Quando a 

farinha atinge a base da torre de ciclones a sua temperatura é superior a 800 ºC, tendo já perdido 

toda a água e ocorrido parte da calcinação do calcário (CaCO3), isto é, a sua decomposição em 

óxido de cálcio (CaO) e dióxido de carbono (CO2). A Figura 3 ilustra uma torre de ciclones. 

  
Figura 2 - a) Pedreira de margas b) Interior do hangar de pré-homogeneização. (Adapt. de [4])  

 
Figura 3 -  Torre de Ciclones – Fábrica da Maceira Liz. (Adaptado de [4]) 

No forno procede-se à clinquerização da matéria-prima. O forno rotativo é constituído por um 

cilindro de aço com um diâmetro, em geral, compreendido entre 4 e 8 m, um comprimento que pode 

atingir 250 m e com uma pequena inclinação, de 3 a 4%. O interior do forno é revestido de tijolos 

refractários. Nos fornos podem ser utilizados vários combustíveis: carvão mineral (coque), fuel oil, 

pet-coque (derivado do petróleo de grande viscosidade), gás natural e estilha de madeira 

(combustível considerado renovável). Actualmente, nalgumas fábricas são também queimados 

resíduos industriais ou agrícolas com conteúdo energético, em regime de co-incineração. O 

combustível é introduzido na extremidade inferior do forno. Devido à inclinação e ao movimento de 

rotação do forno, duas a três rotações por minuto, o material desce lentamente ao longo do forno, 
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em direcção à zona da chama, aumentando progressivamente a sua temperatura até cerca de 

1450 ºC.   

Na zona inicial do forno, a uma temperatura compreendida entre os 800 e os 1200 ºC, ainda em 

fase sólida, ocorre a primeira reacção química entre o óxido de cálcio (CaO) e a sílica (SiO2) 

formando-se o silicato bicálcico (C2S). Mais próximo da zona da chama, a uma temperatura de 

1300 ºC, surge uma fase líquida, que representa cerca de 20% do total do material, constituída 

fundamentalmente por alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3). Na zona final do forno, próximo da 

chama, onde se atingem as maiores temperaturas, o silicato bicálcico transforma-se em silicato 

tricálcico (C3S), reagindo com parte do óxido de cálcio. Esta reacção é fortemente endotérmica 

sendo necessária uma quantidade de energia significativa. Para que esta reacção ocorra de forma 

completa é necessária uma temperatura de 1450 ºC. A temperatura da zona da chama é da ordem 

dos 1700 ºC. A fase líquida é formada por aluminato tricálcico (C3A) e por ferro aluminato 

tetracálcico (C4AF). Apenas  20% da matéria-prima funde no interior do forno, ocorrendo as 

reacções químicas dos restantes 80% da matéria-prima em estado sólido. A Figura 4 apresenta um 

esquema com a evolução da temperatura no forno e as transformações químicas associadas. 

Ao sair do forno, o material é arrefecido rapidamente, em contracorrente com o ar proveniente do 

exterior. Este ar, que vai alimentar a combustão, é pré-aquecido antes de chegar à zona da chama 

aproveitando o calor do material que sai do forno, Figura 5a). O arrefecimento é efectuado no 

interior de elementos tubulares colocados exteriormente ao forno, designados por arrefecedores ou 

planetários, Figura 5b). Este procedimento tem por objectivo evitar que parte das reacções químicas 

que ocorreram no forno se invertam. Se o arrefecimento fosse lento, o silicato tricálcico (C3S) 

decomponha-se em silicato bicálcico (C2S) e em óxido de cálcio, e o silicato bicálcico (C2S) 

transformava-se na forma alotrópica, que não reage com a água.  

Resumem-se seguidamente as principais transformações químicas que ocorrem no processo de 

cozedura: 

- Até 100ºC - Evaporação da água livre; 

- Até 450ºC - Saída da água adsorvida (água contida nas argilas); 

- 700 a 900ºC - Formação de CaO e MgO (decomposição dos carbonatos) 

- 900 a 1200ºC - Formação de C2S, C3A e C4AF;  

- 1300ºC  - Surge a fase líquida (estado de fusão) resultante da combinação de CaO 
com Al2O3 e Fe2O3; 

- 1300 a 1450ºC - Formação de C3S  - silicato tricálcico. 
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Figura 4 – Evolução da Temperatura no interior do Forno. (Adaptado de [3]) 

A – No início do forno, a 900 ºC, termina a calcinação (decomposição do CaCO3 em CaO e CO2);  
B – A formação do silicato bicálcico (C2S), resultante da combinação do CaO com os restantes óxidos, termina 
a T = 1200 ºC;  
C – Em torno dos 1300 ºC surge a fase líquida onde se inicia a reação do C2S com o CaO restante, originando 
o silicato tricálcico (C3S) que se forma até aos 1450 ºC;  
D – A partir dos 1450ºC inicia-se o arrefecimento, a fase líquida cristaliza em aluminato tricálcico (C3A) e em 
ferro aluminato tetracálcico (C4AF). 

O clinquer, produto que sai do forno a uma temperatura de 120 a 180ºC, é um material sólido, duro 

e granulado, constituído por partículas de forma aproximadamente esférica com um diâmetro, 

geralmente, compreendido entre 10 e 30 mm, Figura 6. 

A última fase do processo de fabrico do cimento consiste na moagem do clinquer e na sua mistura 

com outros constituintes: o gesso (sulfato de cálcio – Ca SO4), para regular a presa do cimento, e as 

adições. 

 



“Cimento Portland e Adições” 
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, Bessa Pinto, 2013  

 

8 

  
Figura 5 a) Vista do interior do forno b) Arrefecedores de planetário  
(adaptado de www.tradebeusa.com - Mar 2013)   (adaptado de www.vesuvios.com - Mar 2013)  

 

 
Figura 6 - Clinquer 

A moagem do clinquer é efectuada através de moinhos de esferas. Este tipo de moinho é 

constituído por um cilindro de aço, que roda em torno do seu eixo horizontal, Figura 7a). No seu 

interior, existem esferas de aço, Figura 7b), que caem e se movimentam sobre o material a moer, 

por acção do movimento de rotação do próprio moinho. As partículas de menor dimensão são 

transportadas para um separador através de uma corrente de ar, que apenas consegue movimentar 

as mais leves. 

No separador, também com recurso a uma corrente de ar, dividem-se as partículas mais finas, que 

vão para o silo de armazenamento do cimento, das mais grossas que são novamente conduzidas 

para o moinho. Em média, cada partícula percorre quatro a cinco vezes este ciclo. O grau de finura 

do cimento é satisfatório quando este tiver pelo menos 1012 partículas por kg [5]. A finura do grão do 

cimento é das características determinantes das propriedades do cimento, tão relevante quanto a 

sua composição química. 
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Figura 7 a) Moinho de bolas ou de esferas b) Esferas de aço  

(adaptado de www.alibaba.com  - Mar 2013) 

A Figura 8 apresenta uma vista geral de uma fábrica de cimento. Nesta Figura é possível observar a 

presença de dois fornos, a pedreira, o hangar de pré-homogeneização da matéria-prima, os silos de 

cru, as torres de ciclones e os silos de clinquer.  

O cimento armazenado em silo pode ser fornecido a granel, em sacos, em geral de 40 kg, que são 

armazenados em paletes, ou em pacotões (big bags), com capacidade que pode atingir 1000 kg. A 

expedição é efectuada através dos meios de transporte disponíveis na fábrica: camião, barco ou 

comboio. 

 
Figura 8 – Vista geral duma fábrica de cimento – Fábrica de Outão. (Adaptado de [4]) 
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4 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CIMENTO 

A composição química do clinquer depende da composição e finura da matéria-prima, da cozedura 

no forno e das condições de arrefecimento, as quais condicionam as propriedades do cimento, em 

particular as características de resistência. Como já referido, no forno ocorre um conjunto complexo 

de reacções químicas a partir das matérias-primas de base: calcário, sílica, alumina e óxido de 

ferro. O Quadro 2  resume a composição química dos principais constituintes do clinquer, e 

apresenta os símbolos abreviados que, geralmente são utilizados para esses constituintes. Os 

constituintes que mais contribuem para a resistência mecânica do cimento hidratado são o silicato 

tricálcio e o silicato bicálcico. 

Quadro 2 – Principais componentes do clinquer [2]: 

Designação Constituição química Abreviatura Quantidade (%) 
Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 20 a 65% 
Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S 10 a 55% 
Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 0 a 15% 
Ferro aluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 5 a 15% 

A Figura 9 apresenta, de forma esquemática, a imagem de uma superfície polida de clinquer que 

pode ser obtida em microscópio óptico, com uma ampliação da ordem de 100 vezes, na qual é 

possível observar cristais de C3S, de C2S envolvidos por uma matriz de C3A e de C4AF 

criptocristalinos (estrutura constituída por cristais muito pequenos) que são dificilmente distinguidos 

num microscópio óptico. A observação num microscópio electrónico com ampliação de 1000x 

permite verificar que, de facto, cada uma das duas primeiras fases corresponde a uma solução 

sólida de minerais designando-se normalmente por alite, a solução de C3S (C3S impuro), e belite, a 

solução sólida de C2S (C2S impuro). 

 
Figura 9 – Imagem esquemática da superfície polida de clinquer obtida em microscópio óptico 
(x100). É possível observar cristais poliédricos (alongados) de C3S (1) e cristais arredondados de 
C2S (2) envolvidos por uma matriz de C3A e de C4AF. (adaptado de [3]) 

Para além daqueles constituintes existem ainda outros compostos que surgem no clinquer em 

quantidades muito pequenas: CaO, MgO, TiO2, Mn2O3, K2O e Na2O. À excepção dos dois últimos, 

estes compostos não influenciam de forma significativa o comportamento do cimento. Os óxidos de 
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potássio (K2O) e de sódio (Na2O), conhecidos pelos álcalis, influenciam a velocidade de 

endurecimento do cimento e têm capacidade de reagir com os agregados, podendo causar a 

deterioração do betão. Face à importância destes dois últimos compostos no comportamento do 

cimento e do betão, num cimento Portland define-se o teor de álcalis. Este teor é expresso no 

equivalente de Na2O, que corresponde à massa equivalente de Na2O que produz o mesmo efeito 

que a soma de Na2O e de K2O existentes no cimento. O teor de álcalis, expresso em termos de 

massa e em percentagem, é obtido através da seguinte expressão:  

 (Na2O)equiv = Na2O + 0,658 k2O (eq. 1) 

O teor de álcalis mais vulgar é de 0,3 a 1,3% [2]. 

5 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

A mistura de cimento, pó muito fino, com água forma uma pasta, cujo endurecimento resulta de 

reacções químicas dos seus constituintes com a água, as quais vão dar origem a um material sólido 

com resistência mecânica, a pasta de cimento hidratada. Em contacto com a água, os silicatos e 

aluminatos que constituem o cimento reagem com a água, dando origem a novos compostos 

estáveis, que cristalizam sob a forma de agulhas que, emaranhando-se e ligando-se entre si, 

conferem resistência ao conjunto.  

O mecanismo de presa e de endurecimento do cimento Portland foi explicado pela primeira vez em 

1887 por Henry Le Chatêlier na sua tese doutoramento, seguindo um esquema semelhante ao que 

tinha sido adoptado por Lavoisier em 1765, para explicar a presa e o endurecimento do gesso de 

construção. Le Chatêlier refere que a resistência do cimento está associada a: i) fenómeno químico 

de hidratação; ii) fenómeno físico de cristalização; iii) fenómeno físico-químico da passagem ao 

estado sólido por meio da criação de ligações entre diferentes cristais que conferem coesão ao 

sólido [2]. 

No processo de hidratação, os grãos de cimento, que de início se encontravam em suspensão, 

vão-se aglutinando uns aos outros em resultado da floculação entretanto ocorrida, formando uma 

imbricada malha de cristais que vão promover a construção de um “esqueleto” sólido, responsável 

pela estabilidade estrutural da pasta [2]. Assim, com o decurso do processo, a pasta vai 

endurecendo progressivamente e adquirindo as propriedades físicas, mecânicas e químicas da 

pasta de cimento endurecida.  

Os fenómenos associados ao processo da presa e do endurecimento são muito complexos 

continuando a ser objecto de investigação, em particular, pelos químicos. Para alguns dos 

fenómenos existem ainda várias teorias, não sendo portanto ainda clara a sua explicação. Durante a 

hidratação do cimento ocorre uma sequência de reacções químicas formando-se diversos 

compostos intermédios que vão novamente reagindo entre si.  
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5.1 REACÇÕES DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

Apresentam-se seguidamente as equações das reacções químicas fundamentais (eqs. 2 a 7) que 

ocorrem durante a hidratação dos principais constituintes do cimento [5]. Como já se referiu, devido 

à complexidade e extensão das fórmulas químicas dos componentes do cimento, na química do 

cimento utilizam-se abreviaturas para os principais compostos que se indicam no Quadro 3. 

Quadro 3 – Abreviaturas dos constituintes do cimento 

Composto Constituição química Abreviatura 
Cal (óxido de cálcio) CaO C 
Sílica (dióxido de silício) SiO2 S 
Alumina (óxido de alumínio) Al2O3 A 
Óxido de ferro Fe2O3 F 
Água H2O H 

 

- Silicato Tricálcico 

 2C3S + 6H à C3S2H3 + 3Ca(OH)2  (eq. 2a) 

 2(3CaO.SiO2) + 6 H2O à 3 CaO.2SiO2.3H2O3 + 3Ca(OH)2  (eq. 2b) 

 100 + 24 à 75 + 49 (Massa) 

 

- Silicato Bicálcico 

 2C2S + 4H à C3S2H3 + Ca(OH)2  (eq. 3a) 

 2(2CaO.SiO2) + 4H2O à 3CaO.2SiO2.3H2O3 + 3Ca(OH)2  (eq. 3b) 

 100 + 21 à 99 + 22 (Massa) 

Saliente-se que a hidratação do C3S consome aproximadamente a mesma quantidade de água que 

o C2S e origina uma quantidade de hidróxido de cálcio superior ao dobro da resultante da hidratação 

do C2S. Os silicatos que resultam da hidratação do C3S e do C2S têm a mesma composição 

química, sendo geralmente referidos pela abreviatura C-S-H.  

 

- Aluminato Tricálcico 

 C3A + Ca(OH)2 + 12 H à C4AH13 (eq. 4a) 

 3CaO.Al2O3 + Ca(OH)2 + 12H2O à 4CaO.Al2O3.13H2O (eq. 4b) 

Esta última reacção (eqs. 4ª e 4b), que é muito rápida e exotérmica, confere de forma quase 

instantânea (alguns minutos) rigidez à pasta de cimento, impossibilitando a sua aplicação em obra. 

Para evitar este comportamento adiciona-se gesso (CaSO4.2H2O – sulfato de cálcio bi-hidratado) 

numa proporção de 3 a 4% da massa de clinquer. O gesso combina-se rapidamente com os 

aluminatos originando trissulfoaluminato de cálcio hidratado (etringite), que protegem os aluminatos 

da acção directa da água, segundo a seguinte reacção química (eq.5):  
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3 CaO.Al2O3 + Ca SO4.2H2O à  3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O  (eq. 5) 
   (trissulfoaluminato de cálcio hidratado - etringite) 

Após o desaparecimento do gesso, este transforma-se em monossulfato de cálcio hidratado 

(3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O).  

A forma final do aluminato tricálcico hidratado que é estável é o C3AH6 que resulta da seguinte 

equação química (eqs. 6a, 6b e 6c): 

 C3A + 6H à C3AH6    (eq. 6a) 

 3CaO.Al2O3 + 6H2O à 3 CaO.Al2O3.6H2O   (eq. 6b) 

 100 + 40 à 140   (eq. 6c) 

- Ferro-aluminato tetracálcico 

 C4AF + 2Ca(OH)2 + 10H à C3AH6 + C3FH6 (eq. 7a) 

4 CaO.Al2O3.Fe2O3 + 2Ca(OH)2 +10 H2O à 3 Ca. Al2O3 6 H2O + 3 CaO.Fe2O3.6 H2O (eq 7b) 

5.2 PRESA E ENDURECIMENTO 

Como já referido a mistura de água com o cimento Portland, formando uma pasta de cimento, 

desencadeia um conjunto de reacções químicas de hidratação que se desenvolvem ao longo do 

tempo e que conduzem ao ganho de rigidez e de resistência mecânica.  

Imediatamente após a mistura, durante um determinado período inicial (uma a duas horas), a pasta 

mantém-se com uma fluidez quase constante, com um ganho de consistência pouco significativo. 

Apesar de durante este período, ocorrer uma perda progressiva de fluidez, esta é recuperada ao se 

misturar novamente a pasta. Este período designa-se por período dormente ou de indução. Embora 

não exista uma explicação clara para o período dormente, uma das justificações é baseada na 

formação de uma película superficial sobre os grãos de cimento que retarda a sua reacção com a 

água. Outra justificação admite a ocorrência das reacções de hidratação de forma contínua a partir 

da mistura com água, mas com uma velocidade relativamente baixa. Nesta fase inicial vão-se 

formando, de forma lenta, cristais que só começam a constituir uma estrutura interligada a partir do 

final do tempo de indução [6].   

Uma pasta de cimento Portland começa a ganhar rigidez, em geral, duas a quatro horas após a sua 

mistura com água. Quando a pasta começa a apresentar um ganho inicial de resistência, em que 

ocorre perda de fluidez e de plasticidade, define-se o tempo de início de presa, que corresponde ao 

final do período de dormência ou indução. Quando a pasta passa a ter um comportamento 

praticamente de um sólido, considera-se que se atingiu o tempo de fim de presa. No final da fase de 

presa o ligante não apresenta plasticidade, não podendo ser moldado.  

A passagem do estado plástico ao sólido é lenta e contínua, sendo difícil de estabelecer o momento 

em que se considera que ocorreu a presa. Para este efeito, utilizam-se ensaios experimentais que, 

de acordo com procedimentos normalizados, permitem avaliar os tempos de início e de fim de 
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presa. No cimento é utilizada a agulha de Vicat, Figura 10, cujo aparelho é constituído por um 

recipiente tronco-cónico, com 40 mm de altura e um diâmetro inferior de 70 mm, que se preenche 

com uma pasta de cimento de consistência normalizada - pasta normal. Esta pasta deverá ser 

preparada com uma quantidade de água que garanta que a penetração de uma agulha com 10 mm 

de diâmetro seja de 6±1 mm. Sobre a pasta, no interior do recipiente tronco-cónico, é deixada cair, 

de forma quase estática, uma agulha circular com 1,0 mm2 de secção sobre a qual actua uma 

massa de 300 g. O tempo de início de presa corresponde ao instante em que a agulha deixa de 

atravessar toda a pasta, ficando entre 4 a 6 mm do fundo do recipiente. Este resultado relaciona-se 

com o tempo disponível em obra para a colocação de um betão no interior das cofragens em 

condições de trabalhabilidade adequada, não devendo nunca ser inferior a uma hora. O tempo de 

fim de presa corresponde ao tempo, medido a partir da adição da água ao cimento, em que a 

agulha passa a penetrar na pasta menos de 0,5 mm. Nesta situação utiliza-se uma agulha 

semelhante, com 1,0 mm2 de secção, à qual é acoplado um anel com 5 mm de diâmetro 

posicionado 0,5 mm acima da extremidade da agulha, Figura 10 c). Quando a penetração da agulha 

é superior a 0,5 mm, o anel imprime uma marca na superfície da pasta. Se esta marca não surgir, a 

penetração da agulha é inferior a 0,5 mm, medindo-se o tempo de final de presa. Sob o ponto de 

vista prático, o tempo de fim de presa corresponde ao tempo a partir do qual um betão é 

considerado um material sólido. Com o objectivo de assegurar a trabalhabilidade dos betões após a 

sua produção, durante  períodos de tempo que garantam o seu adequado transporte e colocação 

em obra, a NP EN 197-1:2001 [1] impõe para os cimentos tempos de início de presa superiores a 45 

minutos, no caso dos cimentos de maior resistência (50 MPa), e de 60 ou 75 minutos, para os 

cimentos de resistência inferior (35 MPa e 45  MPa).  

         
 a) b) c) d) 

Figura 10 - Agulha de Vicat – Determinação do tempo de presa - a) aparelho; b) agulha de início de 
presa; c) agulha de fim de presa; d) agulha de consistência. 

(adaptado de [2], www.vishal-enterprises.com, portuguese.alibaba.com, labtekno.com e www.humboldtmfg.com) 

Após a fase de presa, o processo de endurecimento prolonga-se no tempo traduzindo-se no 

aumento da rigidez e da resistência mecânica da pasta de cimento em resultado do  

desenvolvimento das reacções químicas, que se processam de forma contínua ao longo do tempo, 

até que ocorra a paragem das reacções. A velocidade de endurecimento decresce com o tempo 

tendendo para zero. 
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O endurecimento de uma pasta de cimento é relativamente rápido nas primeiras horas (um a dois 

dias), baixando progressivamente com o tempo a velocidade de aumento da rigidez e da 

resistência, Figura 11. O endurecimento prolonga-se no tempo, de forma “mensurável”, até pelo 

menos um ano de idade, havendo registos científicos de observação de ligeiros ganhos de 

resistência até aos 20 anos de idade.  

    
Figura 11 - Representação esquemática do aumento de resistência ao longo do tempo de uma 
pasta de cimento – Fases de presa e de endurecimento 

5.3 CALOR DE HIDRATAÇÃO 

As reacções de hidratação dos constituintes do cimento são exotérmicas, libertando o chamado 

calor de hidratação. No caso de elementos de betão com volumes consideráveis, em geral, com 

espessuras superiores a 1 a 2 m, o calor de hidratação pode originar problemas de índole estrutural. 

Tal decorre de na fase inicial, a produção de calor ser superior à capacidade de dissipação do 

interior do elemento, formando-se, assim, um sólido a uma temperatura superior à que corresponde 

à situação de equilíbrio com o ambiente. Quando a velocidade das reacções de hidratação diminui, 

a produção de calor reduz, baixando a temperatura do elemento estrutural. Apresentando este já um 

comportamento de sólido, a redução de temperatura provoca uma contracção térmica, que se pode 

quantificar pela expressão ΔL = α ΔT, sendo ΔT a variação de temperatura e α o coeficiente de 

dilatação térmica do material, que no caso do betão toma o valor de α = 1x10-5. Esta contracção 

pode causar fendilhação (rotura por tracção) do betão.  

A Figura 12 apresenta um gráfico da evolução da quantidade de calor libertado ao longo do tempo 

(nas primeiras horas após a amassadura), durante o processo de hidratação do cimento. 

Imediatamente após a mistura com água, ocorre um pico de libertação de calor (I) associado à 

hidratação do aluminato tricálcico, C3A, na superfície dos grãos de cimento que na presença do 

gesso forma etringite (sulfoaluminato de cálcio). Segue-se uma período em que se regista reduzida 

libertação de calor, associada ao período de dormência. Entre as 4 e as 20 horas regista-se a 

ocorrência de novo pico de libertação de calor(II), associado à hidratação do silicato tricálcico, C3S. 

Por fim, entre as 20 e as 30 horas de idade, ocorre um outro pico (III), associado novamente à 

hidratação do aluminato tricálcico,C3A , que acontece quando o gesso presente se esgota.  
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Figura 12 – Desenvolvimento de calor de hidratação do cimento nas primeiras horas após a 

amassadura. (Adaptado de [5]). 

As velocidades de hidratação dos constituintes do cimento são bastante diferenciadas, como é 

possível observar na Figura 13a), que representa a taxa de hidratação (relação entre a massa 

hidratada e a total) dos constituintes do clinquer em função do tempo. Os constituintes que mais 

rapidamente hidratam são o C4AF e o C3A. A resistência mecânica do cimento hidratado é 

fundamentalmente assegurada pelo C3S e pelo C2S verificando-se que a velocidade de hidratação 

do C3S é muito superior à do C2S. A Figura 13b) apresenta a evolução no tempo do contributo dos 

constituintes do cimento para a resistência.  

  
Figura 13 a) Taxa de hidratação dos constituintes do cimento em função do tempo (adap. de [5]);  
 b) Evolução no tempo da contribuição dos constituintes do cimento para a resistência 

mecânica (Adaptado de [2]). 

5.4 FINURA DO CIMENTO 

As reacções de hidratação iniciam-se na superfície dos grãos de cimento. A superfície específica de 

um cimento (área total da superfície das partículas por unidade de massa, em geral quantificada em 

m2/kg ou em cm2/g), frequentemente determinada pelo Método de Blaine, é um parâmetro que 

avalia a quantidade de material disponível para a hidratação. Quanto menor for a dimensão das 

partículas que constituem um cimento, maior é a sua superfície específica. A velocidade de 

hidratação de um cimento depende da sua finura, aumentando com a redução da dimensão das 

partículas [7]. A Figura 14a) apresenta a influência da superfície específica do cimento na sua 

resistência mecânica a várias idades. Verifica-se que, quanto maior for a superfície específica do 
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cimento maior é a sua resistência e que esta influência da finura se atenua com a idade. O 

incremento da velocidade de hidratação está associado a uma maior taxa de libertação de calor de 

hidratação. Tendo em atenção que uma maior finura do cimento desencadeia um processo de 

hidratação mais rápido, num cimento mais fino é necessária a presença de maior quantidade de 

gesso para retardar a presa do cimento. A Figura 14b) apresenta distribuição da dimensão das 

partículas e a correspondente área da superfície, de uma amostra de cimento. Esta Figura permite 

verificar que aproximadamente 50 % das partículas possuem dimensão inferior a 25 µm e que o 

maior contributo para a superfície específica é conferido pelas partículas de menor dimensão.  

 
Figura 14 a) Influência da superfície específica do cimento na resistência mecânica 
 b) Curva granulométrica de um cimento (adaptado de [2]) 

Como foi referido anteriormente, na fase final da produção do cimento efectua-se a moagem do 

clinquer conjuntamente com o gesso em moinhos de esferas. O custo energético desta operação é 

significativo, o que torna mais caros os cimentos mais finos, que são mais rápidos (com velocidade 

de desenvolvimento de resistência mais elevada) e mais resistentes. Os cimentos correntes 

apresentam superfícies específicas da ordem de 300 a 350 m2/kg, chegando alguns cimentos de 

maior resistência a atingir 450 m2/kg [3]. Os cimentos com elevada superfície específica, da ordem 

dos 450 m2/kg, desenvolvem resistências iniciais mais elevadas, mas depois, têm um crescimento 

inferior da resistência a longo prazo.  

À medida que o cimento vai hidratando, a velocidade de desenvolvimento das reacções químicas 

com a água vai reduzindo, ficando ao fim de um certo tempo uma certa quantidade de material por 

hidratar. A reacção de hidratação das partículas de cimento inicia-se na superfície, progredindo ao 

longo do tempo para o seu interior. Quanto maior é a profundidade a que se encontram os 

constituintes a hidratar da superfície das partículas de cimento, mais tempo será necessário e maior 

a dificuldade de hidratação. As partículas de cimento de maiores dimensões não chegam a hidratar 

completamente. Em condições normais, apenas as partículas com “diâmetro” inferior a 50 µm tem 

capacidade para hidratam completamente. A resistência do cimento mas primeiras idades é 

conferida pela hidratação das partículas de menores dimensões, sendo desejável que a fracção 

compreendida entre os 3 e os 30 µm seja de pelo menos 50% da massa total. Um cimento Portland 

com características adequadas deve apresentar um valor da superfície específica de pelo menos 

350 a 380 m2/kg [5], tendo a maioria das partículas dimensões entre 1 e 50 µm [8].  
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5.5 ESTRUTURA E VOLUME DO CIMENTO HIDRATADO 

A mistura do cimento com a água desencadeia a ocorrência de um conjunto de reacções, com  

velocidades de desenvolvimento diferentes, que dão origem à formação de cristais de silicatos e 

aluminatos de cálcio que vão ocupando o espaço inicialmente preenchido pela água. 

A complexidade dos mecanismos de hidratação do cimento levou ao estabelecimento de diversas 

teorias, nas quais os pontos de vistas são variados [5, 9, 8]. Apresentam-se seguidamente três 

dessas diferentes teorias. 

Le Chatelier (1904) foi quem primeiro propôs um mecanismo de hidratação do cimento. Na teoria de 

Chatelier, a hidratação do cimento corre, numa  fase inicial, devido a fenómenos químicos 

associados à hidratação dos compostos, continuando a desenvolver-se devido a fenómenos físicos 

de cristalização dos hidratados, ocorrendo numa fase final o entrelaçamento de fibras cristalinas [2]. 

Segundo Neville (1997) [5], a reacção dos compostos do cimento Portland com a água ocorre 

devido a reacções de hidratação e hidrólise. Nas reacções de hidratação ocorre a incorporação 

directa de algumas moléculas de água nos novos compostos formados, enquanto que nas reacções 

de hidrólise tal não acontece. Note-se porém que, é frequente a utilização do termo hidratação para 

os dois tipos de reacção que garantem a hidratação do cimento. 

Mehta e Monteiro (2008) [8], refere que a reacção dos compostos do cimento com a água envolvem 

mecanismos de hidratação por dissolução-precipitação e topoquímicos (hidratação no estado sólido 

do cimento) ou também chamados de difusão. A hidratação por dissolução/precipitação envolve a 

dissolução de compostos anidros do cimento em constituintes iónicos, para a formação de 

compostos hidratados em solução. A reduzida solubilidade destes compostos hidratados leva a que 

a sua eventual precipitação resulte da solução sobresaturada que promove a reorganização dos 

constituintes dos compostos anidros do cimento durante a sua hidratação. Este mecanismo é o 

predominante nos estágios iniciais da hidratação do cimento, enquanto que, em estágios 

posteriores, quando a mobilidade iónica na solução se torna restrita, a hidratação na partícula 

residual de cimento pode ocorrer por reações no estado sólido. No mecanismo de hidratação no 

estado sólido (topoquímico), as reações acontecem diretamente na superfície dos compostos do 

cimento anidro, sem que os compostos entrem em solução.  

Quando o cimento é misturado com água, o sulfato de cálcio e os quatro principais compostos do 

clinquer, C3S, C2S, C3A e C4AF, iniciam um processo de dissolução na água ficando a fase líquida 

da pasta de cimento saturada com iões destes compostos.  

Numa fase inicial, ao fim de alguns minutos ocorre essencialmente a reacção da água com o 

aluminato tricálcico (C3A), gesso e silicato tricálcico (C3S). A reacção que envolve o gesso e o 

aluminato tricálcico origina a formação de  cristais de trissulfoaluminato de cálcio hidratado – 

etringite – que cristalizam na forma de agulhas, Figura 15. A reacção da água com o silicato 

tricálcico origina a formação de um gel amorfo de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e de hidróxido 
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de cálcio (CH). O gel deposita-se à superfície das partículas e o hidróxido de cálcio precipita, com 

hábito hexagonal, nos espaços entre as partículas de cimento. 

Passadas algumas horas, a reacção da água com os silicatos tricálcicos e bicálcicos (C3S,C2S) dá 

origem à formação de uma camada adicional de C-S-H e formam-se compostos aciculares de 

trissulfoaluminato de cálcio hidratado, em resultado de reacções de hidratação dos aluminatos de 

cálcio (C3A e C4AF). A camada de C-S-H que nesta fase se começa a formar deposita-se dentro da 

camada de compostos hidratados anteriormente formados e já não à superfície das partículas 

devido à redução progressiva da mobilidade dos produtos das reacções.  

Após alguns dias, a hidratação continua a desenvolver-se a uma velocidade lenta, associada a 

reacções em estado sólido. Nesta fase continua a formar-se C-S-H, a ocorrer a redução progressiva 

do espaço compreendido entre a camada de hidratação e as partículas não hidratadas, e o 

trissulfoaluminato de cálcio torna-se instável e decompõe-se, formando monosulfoaluminato de 

cálcio hidratado, que cristaliza com hábito hexagonal. Na Figura 15 apresenta-se uma imagem de 

microscópio electrónico da estrutura cristalina que resulta da mistura de uma solução de aluminato 

de cálcio com uma solução de sulfato de cálcio [8], onde se observam os referidos tipos de cristais. 

  
Figura 15 – Imagem de microscópio electrónico de cristais de etringite e de monosulfato de 

cálcio hidratado. (Fonte [8]) 

Na Figura 16 apresenta-se um modelo de uma pasta de cimento hidratado. As várias fases da 

microestrutura da pasta de cimento hidratada não se encontram uniformemente distribuídas nem 

apresentam uniformidade de dimensões. 
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Figura 16– Modelo da microestrutura de uma pasta de cimento hidratado. (Fonte [8]) 

Na Figura 16 é possível observar: A - agregação de partículas de C-S-H pouco cristalizado, com 

dimensões da ordem de 1 a 100 nm, entre as quais existem espaços vazios com 1 a 3 nm de 

dimensão (1 nm = 1 x10-9 m). Estes espaços vazios são geralmente designados por interstícios1 ou 

poros de gel; H – cristais de maior dimensão e de forma hexagonal formados por compostos do tipo 

CH; C – poros capilares que resultam de espaços inicialmente ocupados pela água e que não são 

completamente preenchidos pelos compostos que resultam da hidratação do cimento. Estes poros 

capilares têm dimensões compreendidas entre 0,01 µm e 1 µm.  

Ao longo do desenvolvimento da hidratação, a pasta de cimento endurecida é constituída por: 

compostos hidratados dos vários constituintes do cimento, conjunto que se habitualmente se 

designa por gel ou fase C-S-H; cristais de hidróxido de cálcio; cristais de sulfoaluminato de cálcio; 

cimento não hidratado; espaços preenchidos com água que constituem os poros capilares. [2,5] 

Fases sólidas da pasta de cimento hidrato 

As principais fases sólidas presentes na pasta de cimento Portland hidratada são: silicatos de cálcio 

hidratado (C-S-H), cristais de hidróxido de cálcio (portlandite), sulfoaluminatos de cálcio hidratados e 

clinquer não hidratado Estas fases, que se descrevem seguidamente, podem ser detectadas por 

recurso a microscopia electrónica. 

a) Silicatos de cálcio hidratados. Esta fase, correntemente designados pela abreviatura C-S-H, 

resulta fundamentalmente da hidratação do C3S e do C2S, ocupando  aproximadamente 50 a 

60 % do volume de sólidos. É a fase mais importante, sendo determinante para as propriedades 

mecânicas da pasta de cimento hidratado. A morfologia desta fase é muito variável, podendo 

apresentar-se em formas que vão desde fibras com pouca cristalinidade a redes cristalinas bem 

interligadas com carácter fibroso ou lamelar [2,8]. A sua exacta estrutura ainda hoje não é bem 

                                                
1 espaços vazios entre moléculas 
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conhecida, sabendo-se que apresenta dimensões coloidais2. Devido ao seu tipo de 

microestrutura, esta fase é por vezes designada de gel3 de C-S-H. Um dos modelos que foi 

proposto descreve esta fase como sendo constituída por um conjunto de camadas entrelaçadas 

e distribuídas de forma irregular criando espaços vazios entre essas camadas com dimensões 

da ordem de 1 a 3 nm, designados por poros de gel [8].  

b) Hidróxido de cálcio -  os cristais de hidróxido de sódio,Ca(OH)2, também designado por 

Portlandite, constituem  cerca de 20 a 25 % do volume de sólidos da pasta de cimento hidratada. 

Esta fase tem uma morfologia bem definida, sendo constituída por cristais com a forma de 

prismas hexagonais de grandes dimensões. O contributo desta fase para a resistência mecânica 

é bastante inferior ao da fase C-S-H. 

c) Sulfoaluminato de cálcio hidratado. Esta fase ocupa cerca de 15 a 20 % do volume de sólidos 

da pasta de cimento hidratada. Inicialmente, após a mistura do cimento com a água, formam-se 

cristais em forma de agulha de trissulfoaluminato de cálcio (etringite), que depois se transforma 

em monosulfato de cálcio hidratado que cristaliza na forma hexagonal em cristais de grandes 

dimensões. Esta fase não é determinante para a resistência do cimento. Os sulfoaluminatos de 

cálcio hidratados são atacados por sulfatos, sendo os responsáveis pela vulnerabilidade dos 

materiais cimentícios ao ataque de sulfatos.  

d) Partículas de cinquer não hidratado. A hidratação do cimento depende da sua finura. As 

partículas de menor dimensão dissolvem-se e hidratam-se mais rapidamente, desaparecendo, e 

as partículas de maior dimensão vão-se reduzindo. Porém, estas podem acabar por ser 

envolvidas pelos compostos hidratados, permanecendo, assim, não hidratadas. 

Espaços vazios numa pasta de cimento hidratado 

As características da pasta de cimento hidratada dependem não só proporção dos seus 

constituintes, como também do tipo, quantidade e distribuição de sólidos e vazios. Os estudos 

realizados têm mostrado que ao longo do tempo de cura ocorre redução da porosidade e do 

diâmetro médio dos poros. Descrevem-se seguidamente os tipos de vazios. 

a) Poros de gel. O crescimento dos cristais dos silicatos de cálcio hidratados, C-S-H, resultantes 

da hidratação do C2S e C3S, origina uma presença significativa de vazios habitualmente 

designados poros de gel (interlayer space in C-H-S). Estes cristais apresentam um carácter 

lamelar e fibroso que registam a presença de vazios com dimensões da ordem de 1 a 3 nm e 

que ocupam 28% do volume da fase sólida C-S-H. Estes poros são suficientemente pequenos 

                                                
2 Na química, coloides, também denominados por sistemas coloidais ou dispersões coloidais, são constituídos pela dispersão 
de partículas de tamanho microscópico (entre 1 nm e 1 µm) de uma determinada substância, numa outra substância, sendo 
esta última muitas vezes a água 
3 Na química, um gel é constituído por uma rede sólida tridimensional disposta no interior de um meio líquido que a rodeia 
através do efeito da tensão superficial 
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para não afectarem a resistência mecânica e a permeabilidade da pasta de cimento endurecida. 

Porém, a evaporação da água do interior destes poros, que só ocorre em condições extremas de 

secagem, contribui para a retracção e fluência da pasta de cimento [5,8].  

b) Poros Capilares. No estado fresco, a pasta de cimento é um material plástico constituído por 

uma mistura de partículas de cimento com água. Admitindo que não ocorrem trocas de água 

com o exterior, durante o processo de hidratação, passando a pasta do estado plástico ao sólido, 

o volume total da pasta mantém-se constante – o volume da pasta de cimento no estado sólido é 

igual ao seu volume inicial no estado plástico. O peso volúmico da pasta de cimento hidratada é 

bastante inferior ao do cimento anidro. Os compostos hidratados de 1 cm3 de cimento anidro 

acabam por ocupar, aproximadamente, 2 cm3. Assim, durante a hidratação do cimento, o espaço 

inicialmente ocupado pelo cimento anidro e pela água vai sendo sucessivamente preenchido 

pelos produtos da hidratação. O espaço que acaba por não ser preenchido pelos compostos de 

cimento hidratado dá origem aos poros capilares. O volume e a dimensão dos poros capilares 

dependem da distância a que se encontram as partículas de cimento na pasta, isto é, da relação 

a/c, e também do nível de hidratação do cimento. Numa pasta de cimento bem hidratada, com 

baixos valores de a/c, os poros capilares têm dimensões da ordem de 10 a 50 nm, enquanto que 

para valores de a/c mais elevados, os poros capilares podem atingir dimensões da ordem de 3 a 

5 µm. Os poros capilares com dimensões superiores a 50 nm influenciam significativamente a 

resistência mecânica e a permeabilidade da pasta de cimento endurecida. Os poros capilares de 

dimensão inferior a 50 nm, são determinantes para as características de retracção e de fluência 

[8]. Em resumo, entre os cristais, ou grupos de cristais formados na hidratação, existem vazios 

de maiores dimensões, os poros capilares, que correspondem a espaços não preenchidos pelos 

componentes sólidos da pasta de cimento hidratado. Estes poros capilares têm dimensões muito 

superiores à dos poros de gel  [7,8]. Como adiante se refere, os poros capilares podem-se 

encontrar vazios ou parcial ou totalmente preenchidos com água.  

c) Vazios de ar. A pasta de cimento hidratado possui também vazios que resultam do 

aprisionamento de ar durante o processo de mistura do cimento com a água. Estes vazios 

apresentam, em geral, uma forma esférica e dimensões muito superiores à dos poros capilares 

podendo atingir 3 mm de diâmetro [8].  

Na Figura 17 e na Figura 18 apresentam-se imagens obtidas em microscópio electrónico que 

ilustram algumas das estruturas cristalinas do pasta de cimento endurecida. 
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Figura 17 - Imagens de microscópio electrónico de pastas de cimento endurecido. (Fonte [8]) 

a) Grandes cristais de hidróxido de cálcio b) Cristais de Etringite em forma de agulha 
 precipitados no interior de um vazio de ar retido  

    
Figura 18 - Imagens de microscópio electrónico de pastas de cimento endurecido. (Fonte [8]) 

a) Grandes cristais de hidróxido de cálcio b) Cristais de Etringite em forma de agulha 
  precipitados no interior de um vazio de ar retido  

Estados da água na pasta de cimento hidratado 

A água pode permanecer no interior da pasta de cimento sob diversos estados que se descrevem 

seguidamente [2, 8]. Esta tipificação é fundamentalmente baseada na facilidade de remoção da 

água (por evaporação) do interior da pasta. A partir da amassadura, uma pasta de cimento irá 

perder água ao longo do tempo desde que esteja em contacto com uma atmosfera não saturada. 

a) Água capilar - Água presente nos poros capilares de maior dimensão, superior a 5 nm. Esta 

água está livre das forças de atracção de van der Waals. A água capilar pode dividir-se em duas 

partes. A água que preenche os vazios de maior dimensão, > 0,05 µm, que se designa por água 

livre, cuja remoção não causa variação do volume da pasta, e a água fixada pelo efeito da 
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tensão superficial em poros de menor dimensão, de 5 a 50 nm, cuja remoção é responsável pela 

retracção da pasta [8], Figura 19. 

b) Água adsorvida – Devido à reduzida dimensão dos cristais, a superfície dos produtos de 

hidratação do cimento é elevada. As moléculas de água são fortemente atraídas pela superfície 

dos cristais dos componentes hidratados, ficando adsorvidas à superfície destes compostos por 

acção das forças de atracção de van der Waals, por pontes de hidrogénio. A remoção desta 

água é a responsável pelo fenómeno da retracção [2,8].  

c) Água zeolítica – A água zeolítica, ou água interlamelar (interlayer water), encontra-se localizada 

nos poros de gel (interlayer space in C-H-S) com dimensões da ordem de 1 a 3 nm, Figura 19. 

Esta água pode ser removida sob condições severas de secagem e a sua saída origina elevados 

valores de retracção. 

d) Água de constituição – Água que se encontra quimicamente combinada com os compostos da 

pasta e que não se perde por secagem. 

   
Figura 19 – Esquema da estrutura do cimento hidratado – Estados da água (Fonte: [2]) 

Na prática é difícil de classificar a água presente na pasta de cimento, em particular a distinção 

entre a água adsorvida e a água zeolítica. Esta é a razão porque muitas vezes se recorre, de uma 

forma mais simples, aos conceitos de água não evaporável e de água evaporável [2]. A água 

evaporável pode ser considerada como sendo aquela que não é utilizada nas reacções de 

hidratação do cimento, enquanto que a água não evaporável corresponde à necessária para o 

desenvolvimento do processo de hidratação do cimento. 

Volume da pasta de cimento hidratado 

À medida que vai ocorrendo a hidratação do cimento, o volume ocupado pela água vai-se 

reduzindo. Sob condições em que não sejam permitidas trocas de água com o exterior, o volume 

final de água – água evaporável – é a diferença entre o volume de água inicial e o volume de água 
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consumido nas reacções de hidratação – água não evaporável ou de hidratação, por vezes também 

designada por água de reacção. De forma mais simples, e nas condições correntes em que os 

materiais cimentícios se encontram, podemos considerar que o volume de água evaporável 

corresponde ao volume de poros capilares, o qual será tanto menor quanto menor for a água em 

excesso relativamente à água de hidratação.  

Como já referido, o volume de uma pasta de cimento hidratada corresponde à soma do volume real 

de cimento anidro com o volume da água adicionada. A quantidade de água necessária para a 

hidratação de cada um dos constituintes do cimento é variável. Em termos de massa, o C3S 

combina-se com 24% de água, o C2S com 21%, o C3A com 40% e o C4AF com 37% de água (ver 

eqs. 2, 3 e 6). Em termos reais, a quantidade de água que é consumida nas reacções de hidratação 

do cimento – água não evaporável – é da ordem de 23% da massa de cimento anidro. Esta 

quantidade depende das características do cimento sendo referidos valores compreendidos entre 18 

e 23% [5]. A restante quantidade de água, que permanece no interior da pasta de cimento e pode 

evaporar ao longo do tempo, é designada por água evaporável. A massa volúmica do cimento 

hidratado, da ordem de 2200 kg/m3, é menor que a massa volúmica real do cimento em pó (não 

hidratado), da ordem de 3100 kg/m3, uma vez que o cimento hidratado ocupa um volume superior 

ao volume inicial do cimento não hidratado (anidro). Porém, o volume sólido do cimento hidratado é 

inferior à soma do volume real do cimento não hidratado com o volume da água adicionada na 

amassadura4, sendo a redução de volume da ordem de 25,4% do volume de água não evaporável. 

Sabe-se ainda que, a fase sólida da pasta de cimento hidratada constituída por silicatos de cálcio 

hidratados (C-S-H) possui uma presença de poros de gel, localizados entre os cristais de C-S-H, 

correspondente a 28% do seu volume total. 

A Figura 20 ilustra a variação de volume associada à hidratação do cimento. No exemplo da Figura 

20 [5], refere-se a uma pasta de cimento que resulta da mistura de 150 ml de água com 100 ml de 

cimento (Vtotal = 250 ml), que em massa corresponde a 150 g de água e 310 g de cimento5 (100 x 

3,10) A relação entre a massa de água e a de cimento (a/c) é de 0,48. Assumindo que a água não 

evaporável corresponde a 23% da massa de cimento, o volume de água não evaporável, que é 

consumida nas reacções de hidratação de 310 g de cimento, é de 71,3 ml6. O volume da fase sólida 

da pasta de cimento hidratado é: 100 + 71,3 (1 - 0,254) = 153,2 ml. 

O volume da água zeoítica, ou água interlamelar associada à estrutura dos cristais de C-S-H, que 

se encontra nos poros de gel (interlayer water), Vg, pode ser determinado através da equação 

Vg / ( V fase sólida + Vg ) = Vg / ( 153,2 + Vg ) = 0,28, obtendo-se Vg = 59,6 ml. Assim, o volume da pasta 

de cimento hidratado resulta da soma do volume da fase sólida da pasta de cimento hidratado com 

o volume da água que se encontra nos seus poros de gel (ou zeolítica), cujo valor é: 153,2 + 59,6 = 

212,8 ml, valor que é da ordem de grandeza do dobro do volume de cimento anidro.  

                                                
4 Água de amassadura = água evaporável + água não evaporável 
5 Massa volúmica real do cimento anidro = 3100 Kg/m3 
6 0,23 x310 g = 71,3 g – água não evaporável 
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No volume total da pasta de cimento hidratado existe ainda uma parcela correspondente ao volume 

dos poros capilares, que se podem encontrar vazios, ou parcial ou totalmente preenchidos com 

água. Em termos teóricos, os poros capilares vazios resultam da contração volumétrica que ocorre 

na formação dos produtos sólidos de hidratação, cujo volume é de 25,4% do volume de água não 

evaporável, no caso do exemplo, igual a 0,254 x 71,3 = 18,1 ml. A restante água, permanecerá no 

interior dos poros capilares, sendo o volume destes poros preenchidos com água de 150-71,3-59,6= 

19,1 ml. O volume total de poros capilares é de 18,1 + 19,1 = 37,2 ml, que corresponde a uma 

porosidade de 37,2 / 250 = 14,9%.  

Refira-se que, se durante o processo de endurecimento da pasta ela for submetida a condições de 

cura saturada, os poros capilares vazios acabam por ficar preenchidos com água proveniente do 

exterior da pasta.   

Em resumo, quando a totalidade do cimento hidrata, obtém-se 153,2 ml de produtos sólidos 

resultantes da hidratação, 59,6 ml de água interlamelar associada à estrutura dos cristais de C-S-H, 

que se encontra nos poros de gel e ainda 18,1 ml de poros capilares vazios e 19,1 ml de poros 

capilares preenchidos com água. A porosidade é de 14,9%. Compreende-se, assim, que a 

hidratação de um cimento origina sempre um material poroso. 

  
Figura 20 Diagrama exemplificativo da variação de volume que ocorre com a hidratação do 

cimento. (adaptado de [5])  

Resistência da pasta de cimento hidratado 

A resistência mecânica da pasta de cimento hidratado resulta da sua fase sólida e da existência de 

forças de van der Waals. A adesão entre duas superfícies sólidas é justificada por estas forças. Os 

cristais de pequena dimensão de C-S-H, o sulfoaluminato de cálcio hidratado e o aluminato de 

cálcio hidratado possuem uma elevada área superficial, o que lhes confere um elevado potencial de 

forças de adesão. Estes compostos têm ainda capacidade de estabelecer ligações fortes de 
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aderência com sólidos com menor área superficial, como é o caso dos cristais de hidróxido de 

cálcio, das partículas de clinquer não hidratado (anidro) e dos agregados finos e grossos [8]. A 

resistência da pasta de cimento hidratado decresce com o aumento da sua porosidade. Sendo a 

resistência mecânica assegurada pela parte sólida da pasta, a presença de poros capilares tem um 

efeito negativo na resistência. Refira-se que os poros de gel existentes na fase sólida C-S-H e os 

poros capilares de menor dimensão, em que o efeito das forças de van der Waals se mantém, não 

afectam negativamente a resistência. 

A rotura da pasta de cimento resulta de concentrações de tensões que se estabelecem na 

vizinhança de poros capilares de maiores dimensões e de micro-fendas que estão sempre 

presentes. Na Figura 21 exemplifica-se a evolução da hidratação de uma mistura de 100 cm3 de 

cimento com 200 cm3 de água [8], a que corresponde uma relação a/c = 0,647. Admitiram-se níveis 

de hidratação de 50, 75 e 100%, respectivamente, às idades de 7 dias, 28 e 365 dias. Considerando 

que, quando se atinge 100% de hidratação, o volume final dos produtos da hidratação de uma dada 

porção de cimento é igual ao dobro do volume inicial do cimento anidro, o volume final dos produtos 

de hidratação do exemplo será de 200 cm3  8.  

 
Figura 21 – Evolução no tempo da hidratação do cimento (Adaptado de [8]). 

Ao longo do tempo, verifica-se que o volume dos compostos hidratados cresce obtendo-se, às 

idades 7, 28 e 365 dias, valores de, respectivamente, 100, 150 e 200 cm3, e o volume dos poros 

capilares decresce, com valores de 150, 125 e 100 cm3, às respectivas idades. O volume de poros 

capilares é obtido reduzindo ao volume total do conjunto, 300 cm3, a soma do volume do cimento 

anidro e dos compostos hidratados. Por exemplo, aos 28 dias de idade tem-se: volume de cimento 

anidro = (1-0,75)x100 = 25 cm3; volume de sólidos resultante da hidratação de 75% do cimento 

= 2x0,75x100 = 150 cm3; volume de poros capilares = 300 – 150 – 25 = 125 cm3; porosidade = 125 / 

300 = 42 %.  

                                                
7 a/c =200/(100x3,14), com ρcimento = 3140 kg/m3 
8 2 x 100 = 200 cm3 
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Na Figura 22 apresentam-se quatro exemplos que resultam da hidratação completa de 100 cm3 de 

cimento, com valores de a/c de 0,7, 0,6, 0,5 e 0,4 [8]. O volume total da pasta hidratada 

corresponde, aproximadamente, ao dobro do volume de cimento anidro, isto é, 200 cm3, que é igual 

nos quatro casos. O volume de poros capilares é de, respectivamente, 120 cm3 (37%), 

88 cm3 (30%), 57 cm3 (22%) e 26 cm3 (11%). Esta diferença do volume de poros capilares irá 

causar significativa variação na resistência da pasta de cimento hidratada.  

  
Figura 22 - Influência da relação a/c na porosidade de uma pasta de cimento (Adaptado de [8]).  

5.6 CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO CLINQUER 

Como já se referiu anteriormente, depois de adicionada água ao cimento Portland, o primeiro 

composto a hidratar-se é o C3A que na presença de gesso forma trissulfoaluminato de cálcio 

hidratado – etringite. Depois de consumido todo o gesso, a etringite transforma-se em monosulfato 

de cálcio hidratado. Só ao final de algumas horas, quase no final da presa, é que tem início a 

formação dos silicatos de cálcio hidratados e do hidróxido de cálcio. O desenvolvimento destes 

compostos é mais rápido nos primeiros dias, reduzindo-se depois com o tempo a velocidade de 

endurecimento.  

Após a hidratação do cimento os compostos mais importantes que se formam são [8]: 

- Silicatos de cálcio hidratados – genericamente designados por C-S-H - 50 a 60% do 

volume sólido; 

- Hidróxido de cálcio – 20 a 25% do volume sólido. 

- Trissulfoaluminato de cálcio hidratado – 15 a 20% do volume sólid; 

- Aluminato de cálcio hidratado; 

- Monosulfato de cálcio hidratado; 

Estes compostos encontram-se envolvidos por uma solução intersticial alcalina, com um valor de pH 

da ordem de 13, que é conferido pela presença do hidróxido de cálcio. 

De uma forma simplificada, o Quadro 4 resume algumas das características dos principais 

constituintes do clinquer do cimento Portland, nomeadamente, as suas proporções médias, a 
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velocidade e o calor de hidratação, e o contributo para o desenvolvimento da resistência mecânica e 

para a resistência ao ataque químico.  

Quadro 4 – Características dos componentes do clinquer Portland. Adaptado de [10] 

Componentes do clinquer C3S C2S C3A C4AF 

[Proporções médias 60% 20% 8% 12% 

Velocidade de hidratação Elevada Moderada Muito elevada Elevada 

Calor  
de 

Quantidade 
Elevada 

(120 cal/g) 
Pequena 
(60 cal/g) 

Muito elevada 
(200 cal/g) 

Moderada 
(100 cal/g) 

hidratação Desenvolvimento Rápido Lento Rápido Lento 

Desenvolvimento da resistência 
mecânica 

Rápido e 
prolongado 

Lento e muito 
prolongado 

Muito rápido e  
de curta duração 

Lento e pouco 
significativo 

Resistência ao ataque químico Pequena Moderada Muito pequena Grande 

Os principais contributos para a resistência mecânica advêm do C3S e do C2S, sendo a acção do 

primeiro mais rápida. Assim, a resistência do cimento nos primeiros dias de idade é 

fundamentalmente conferida pelo C3S. A hidratação mais lenta do C2S vai contribuir para o 

incremento de resistência ao longo do tempo. O C3A é um constituinte não desejável cujo contributo 

para a resistência é praticamente nulo.  

Quando a pasta de cimento endurecida é atacada por sulfatos, estes reagem com o C3A formando 

sulfoaluminato de cálcio (etringite) que, por ter um volume superior, produz uma expansão interna 

da pasta de cimento que causa a rotura da pasta endurecida. No entanto, o C3A, e também o C4AF, 

possui uma característica positiva que corresponde ao facto de funcionarem como fundente, durante 

a produção do cimento. A presença de C3A e C4AF no forno permite a obtenção da fase liquida, 

responsável pela a reacção química da sílica com o óxido de cálcio, a temperaturas mais reduzidas 

do que as que seriam necessárias caso estes compostos não se encontrassem presentes. Deste 

modo o C3A, embora indesejável no cimento, é necessário no seu fabrico, tendo uma função 

importante em termos de redução das necessidades energéticas e da tecnologia necessária à 

produção do clinquer. O C4AF é um composto que apresenta grande estabilidade química.  

A presença de silicato tricálcico, C3S, que se forma a temperaturas superiores a 1300ºC, constitui-se 

como aquilo que distingue o cimento Portland dos restantes ligantes hidráulicos, nomeadamente a 

cal hidráulica. A resistência mecânica elevada que o cimento apresenta e que permite a sua 

utilização na produção de betão, destinado a elementos estruturais de betão armado e de betão pré-

esforçado, advém da presença de C3S. O C3S é também o principal responsável pela proteção à 

corrosão do aço das armaduras. A hidratação do C3S produz uma significativa quantidade de 

hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, que origina uma elevada alcalinidade da solução intersticial do betão, 

com um pH compreendido entre 12,6 e 13,5. É esta alcalinidade que protege o aço das armaduras. 
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Neste ambiente de pH elevado não ocorre a corrosão do aço das armaduras, factor que é 

fundamental para a garantia da durabilidade dos elementos de betão armado.  

A pasta de cimento hidratada é alcalina o que a torna sensível ao ataque de soluções ácidas. O 

ataque destas substâncias depende da facilidade com que elas podem penetrar na pasta, isto é, da 

permeabilidade da pasta. Esta característica da pasta de cimento é um factor determinante na 

durabilidade de um betão, uma vez que a permeabilidade dos agregados não condiciona a 

permeabilidade do conjunto pasta e agregados. A permeabilidade da pasta depende 

significativamente da dimensão e da conectividade dos poros. Em geral, assume-se que apenas os 

poros capilares com dimensões superiores a 0,1 µm influenciam a permeabilidade da pasta de 

cimento, o que se justifica pelo facto de os poros de dimensão inferior tenderem a ser descontínuos, 

não tendo conectividade [8].  

5.7 CONDIÇÕES DE CURA 

A hidratação de um cimento depende das condições de ambiente, temperatura e humidade, em que 

ocorre. Por condições de cura entende-se as características ambientais, de temperatura e de 

humidade, a que o cimento está sujeito durante o processo de endurecimento. 

Em termos de humidade, as condições ideais para a hidratação do cimento são as que 

correspondem a ambiente saturado [11]. Nestas condições não ocorre evaporação de água à 

superfície  da pasta, não se perdendo qualquer parcela da água que foi utilizada para a produção da 

pasta. Deste modo, o ambiente saturado garante que não haverá falta de água para o 

desenvolvimento das reacções químicas de hidratação do cimento. Quando a superfície da pasta de 

cimento fica exposta a condições favoráveis à evaporação de água - temperaturas altas, baixa 

humidade relativa e exposição ao vento – ocorre evaporação de água da superfície exposta da 

pasta e os grãos de cimento aqui localizados não conseguem hidratar devidamente, em 

consequência da falta de água.  

O outro factor que influência as condições de cura é a temperatura. Numa reacção química 

exotérmica, o fornecimento de calor aos reagentes aumenta a velocidade das reacções. Assim, a 

velocidade de desenvolvimento das reacções químicas de hidratação do cimento Portland depende 

da temperatura. Em geral, considera-se que o processo de hidratação do cimento ocorre a uma 

velocidade normal quando a temperatura da pasta de cimento (argamassa ou betão) se encontra a 

uma temperatura compreendida no intervalo de 10 a 30 ºC. Caso esta temperatura se encontre 

acima dos 30 ºC começa a registar-se um acréscimo significativo da velocidade de hidratação e, 

consequentemente, redução do tempo de início de presa e aumento da velocidade de 

endurecimento. Contrariamente, abaixo dos 10 ºC (temperatura da pasta de cimento) a velocidade 

de hidratação começa a ser excessivamente baixa, prolongando o período dormente (aumento do 

tempo de início de presa) e baixando a velocidade de endurecimento. Abaixo dos -12ºC não se 

regista qualquer desenvolvimento de resistência de uma pasta de cimento [5]. Em geral, não se 
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considera adequada a aplicação de uma mistura produzida com cimento que permaneça durante os 

primeiros dias em contacto com temperaturas inferiores a 5 ºC. 

Caso a temperatura da pasta de cimento desça para valores inferiores a 0 ºC a água congela. 

Quando a pasta ainda é jovem, apresentando ainda uma fraca resistência, o aumento de volume 

associado à passagem da água de amassadura a gelo destrói parte da estrutura entretanto 

formada, alterando significativamente a resistência do material. Esta perda de resistência não é 

recuperada com o aquecimento ou com o tempo. Assim, sob o ponto de vista prático, não é 

aconselhável a aplicação de materiais cimentícios em situações em que este venha a ser exposto a 

temperaturas ambientes inferiores a 5 ºC. 

A baixa, ou nula, velocidade de hidratação que o cimento Portland apresenta quando a sua 

temperatura é inferior a 5 ºC impossibilita a sua aplicação em zonas de clima com prolongados 

períodos de temperaturas muito baixas no Inverno, como é o caso dos países do Norte da Europa. 

Nestes casos é possível recorrer à pré-fabricação, dado que esta permite que a cura dos materiais 

cimentícios seja realizada em ambientes condicionados. 

5.8 EXPANSIBILIDADE DO CIMENTO 

Após o endurecimento da pasta de cimento, o seu volume não deve sofrer variações significativas, 

em particular, variações expansivas que, no caso de esta estar restringida, pode levar à sua 

destruição por esmagamento. Esta expansão (soundness) pode ser causada pela hidratação 

retardada ou lenta de determinados compostos, nomeadamente: óxido de cálcio livre, óxido de 

magnésio e sulfato de cálcio. 

Na cozedura do clinquer é necessária a presença de óxido de cálcio (cal) para a formação do 

silicatos e e aluminatos de cálcio. Porém, caso a matéria prima (cru) contenha quantidades 

excessivas de carbonato de cálcio, ou se o processo de cozedura for deficiente, parte do óxido de 

cálcio formado durante o processo de cozedura pode ficar livre e originar o que habitualmente é 

designado por cal livre. Quando efectuada a mistura do cimento com água, esta cal livre, que foi 

“sobre cozida” e que está cristalizada com outros compostos do clinquer, vai hidratar de forma muito 

lenta, já com a pasta de cimento endurecida. Como a cal hidratada ocupa um volume muito superior 

ao do óxido de cálcio inicial, a sua hidratação retardada vai causar uma expansão da pasta de 

cimento endurecida. Refira-se que a mistura de cal de construção (não sobre “cozida”) ao cimento 

não causa expansão uma vez que a cal hidrata antes do cimento endurecer [1,2]. 

A expansão de um cimento pode também resultar da existência de óxido de magnésio (MgO) 

quando este está presente sob determinada variedade cristalina (períclase) e com um teor superior 

a 2%, que hidrata de forma idêntica à da cal livre. 

O sulfato de cálcio (gesso) também pode originar expansão do cimento. O gesso é adicionado ao 

clinquer com o objectivo de evitar a sua presa instantânea causada pela rápida hidratação de 
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aluminato tricálcico (C3A). Maior quantidade de C3A obriga a maior teor de gesso. Porém, caso a 

quantidade de gesso seja excessiva existem condições para a formação de sulfoaluminato de 

cálcio, etringite, cuja reacção é expansiva e retardada. Por esta razão, a NP EN 197-1:2001 limita o 

máximo teor de sulfato de cálcio a adicionar ao clinquer no fabrico do cimento.  

A expansibilidade dos cimentos deve ser determinada através do método descrito na NP EN 196-

3:2006 – Métodos de ensaio de cimentos – Determinação do tempo de presa e da expansibilidade 

[2]. O ensaio é realizado no aparelho de Le Châtelier que é constituído por um molde de latão com 

um rasgo, junto ao qual encontram-se soldadas duas varetas com 150 mm de comprimento, Figura 

23. Para a realização do ensaio é necessário posicionar o molde sobre uma placa de vidro, 

preenche-lo o com uma pasta de cimento de consistência normal (ver 5.2) e tapá-lo com outra placa 

de vidro. O conjunto é conservado durante 24 horas num ambiente a 20°C e pelo menos 90% de 

humidade relativa. Ao fim deste período, procede-se à medição do afastamento registado entre as 

extremidades das varetas. Em seguida, o molde é imerso em água e aquecido até se registar a 

ebulição, sendo conservado nestas condições durante 3 horas. Findo este período, o molde é 

removido e deixado arrefecer até à temperatura ambiente, altura em que se procede a nova 

medição da distância entre as varetas. A diferença entre as duas medições executadas corresponde 

à expansibilidade do cimento, a qual encontra-se limitada a 10mm pela NP EN 197-1:2001 [1]. 

 
Figura 23 – Aparelho de Le Châtelier para avaliação da expansibilidade do cimento  

 (adaptado de www.ukengineeringworks.com, Abril 2013) 

 

6 ADIÇÕES PARA CIMENTO 

Os betões e as argamassas cimentícias produzidas até um passado relativamente recente eram 

formulados exclusivamente com cimento Portland, cuja composição resultava  directamente da 

moagem do clinquer e sua mistura com gesso. Ao longo dos últimos anos, estes materiais têm sido 

produzidos frequentemente recorrendo a diferentes tipos de cimento ou misturas ligantes, que 

podem resultar da utilização exclusiva de cimento Portland ou serem constituídas por este e outros 

materiais inorgânicos, designados por adições. Estas adições têm vindo a ser utilizadas com o 

objectivo de melhorar as características dos betões, quer no estado fresco (trabalhabilidade, tempos 

de presa, etc.), quer no estado endurecido (resistência e durabilidade), bem como procurar obter 

soluções mais económicas.  
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Esta prática foi inicialmente utilizada por razões de economia, tendo-se  desenvolvido 

significativamente durante os anos 70, com a crise do petróleo [5]. O uso de adições mantém-se 

actualmente, sendo hoje muito suportado por razões ambientais, para além das económicas, uma 

vez que a utilização de adições, não só constitui um reaproveitamento de resíduos de outras 

indústrias, como permite uma redução das emissões de CO2 associadas ao consumo de 

determinada quantidade de betão. Destes produtos, pode referir-se as cinzas volantes (resíduo das 

centrais térmicas a carvão), as escórias de alto-forno (resíduo dos altos fornos das siderurgias) e o 

filer calcário (pó de pedra de calcário obtido por moagem directa da rocha calcária, sem 

processamento térmico no forno). Para além das razões acima descritas, as adições também 

permitem melhorar algumas propriedades do betão, quer no estado fresco, quer no estado 

endurecido.  

A utilização de adições dá origem aos chamados cimentos compostos, que são ligantes hidráulicos 

constituídos por clinquer, adições e gesso. As adições podem substituir parcialmente o clinquer na 

produção do cimento. Neste caso, a mistura é realizada na fábrica de cimento, sendo a adição 

considerada como constituinte principal do cimento, e a mistura final designada de cimento (cimento 

composto). A composição final deste cimento deverá obedecer ao especificado na respectiva 

norma. Quando a mistura da adição é realizada na central de betão pronto, no momento da 

amassadura do betão, a adição é considerada como sendo utilizada em substituição do cimento.  

A NP EN 206-1:2007 [13] define adição como “material finamente dividido utilizado no betão com a 

finalidade de lhe melhorar certas propriedades ou alcançar propriedades especiais”. A utilização de 

adições está regulamentada, apenas podendo ser utilizadas na produção de um cimento, 

argamassa ou betão as adições que cumprem as respectivas exigências normativas.  

De acordo com a NP EN 197-1:2001 [1], as adições que podem ser utilizadas como constituintes de 

um cimento são: escória de alto forno, sílica de fumo, pozolana natural, pozolana calcinada, cinza 

volante, xisto cozido e filer calcário.  

As adições mais utilizadas em Portugal são o filer calcário e as cinzas volantes. O filer calcário é 

utilizado como constituinte do cimento na produção de cimentos compostos (fábricas cimenteiras). 

As cinzas volantes têm sido frequentemente utilizadas em centrais de betão pronto na constituição 

de misturas ligantes de betões, através da  substituição parcial do cimento. 

6.1 POZOLANAS 

As pozolanas são compostos minerais, de origem natural ou artificial, de composição siliciosa, SiO2, 

ou silico-aluminosa, SiO2 e Al2O3. Actualmente, em Portugal é praticamente inexistente a utilização 

de pozolanas naturais em betões. O interesse das pozolanas decorre de se constituírem como a 

primeira adição utilizada de forma empírica pelos Romanos, que ao adicionarem pozolanas à cal 

aérea obtiveram um ligante com propriedades hidráulicas, hoje conhecido como cimento pozolânico 

[5]. A designação pozolana é devida ao facto de um dos primeiros grandes depósitos de cinzas 



“Cimento Portland e Adições” 
Augusto Gomes, A. P. Ferreira Pinto, Bessa Pinto, 2013  

 

34 

vulcânicas com propriedades pozolânicas que foram usadas pelos Romanos se situar junto da 

cidade italiana Puzzuoli, na proximidade do Vesúvio. O Coliseu e o Panteão de Roma são exemplos 

de construções de alvenaria de pedra assentes com uma argamassa em que foi utilizado aquele 

cimento pozolânico. 

As pozolanas não têm capacidade de endurecer por si só quando misturadas com  água, sendo 

insolúveis e quimicamente inertes na água. Porém, quando finamente moídas, na presença de água 

e à temperatura ambiente, têm capacidade para reagir quimicamente com o hidróxido de cálcio, 

Ca(OH)2, originando silicatos e aluminatos de cálcio semelhantes aos que resultam da hidratação 

do cimento. Estes silicatos e aluminatos de cálcio conferem propriedades ligantes, contribuindo para 

a resistência da argamassa ou betão. Um material com este tipo de comportamento diz-se com 

comportamento pozolânico. 

A reactividade das pozolanas (reactividade pozolânica) corresponde à sua apetência para se 

combinar, à temperatura ambiente, com hidróxido de cálcio, e originar os referidos silicatos e 

aluminatos de cálcio, e depende da sua composição química, estrutura cristalina e mineralógica e 

superfície específica. Quanto mais amorfas (ou vítreas) forem as pozolanas maior é a sua 

reactividade, dado que a sílica cristalina não apresenta reactividade significativa. A superfície 

específica de uma pozolana, que apresente reactividade, deve estar compreendida entre 600 e 

1000 m2/kg, ou seja duas a três vezes superior à de um cimento Portland corrente [2]. No caso das 

pozolanas artificiais e de algumas naturais é necessário proceder à sua moagem de modo a se 

obter um grau de finura que potencie a sua reactividade.  

A avaliação da reactividade pozolânica pode ser efectuada através da avaliação da resistência 

mecânica de argamassas ou pastas, método mais utilizado, ou recorrendo a ensaios químicos que 

têm como objectivo determinar o grau de combinação do hidróxido de cálcio com a pozolana. 

De acordo com a normalização em vigor no domínio dos betões, argamassas e caldas, a 

reactividade pozolânica é avaliada através da relação da resistência à compressão (aos 28 dias de 

idade) de duas argamassas. Uma argamassa formulada com uma mistura de cimento Portland 

(CEM I 42,5R) com determinada quantidade da adição (parte do cimento é substituído pelo material 

pozolânico) e outra  produzida apenas com cimento Portland (CEM I 42,5R). Ambas as argamassas 

possuem a mesma quantidade total de ligante, o mesmo traço e a mesma quantidade de água, 

devendo ser produzidas e curadas em condições idênticas e ensaiadas com a mesma idade.  

As pozolanas naturais provêm de magmas ricos em sílica que foram submetidos a um arrefecimento 

rápido, ficando no estado amorfo ou cripto-cristalino (cristais de muito reduzida dimensão). Com a 

acção do tempo estes minerais foram meteorizados, o que incrementou a sua reactividade. As 

pozolanas mais comuns são de cor clara podendo também, em função dos óxidos metálicos que 

incorporam, apresentar tonalidades mais escuras, até ao cinzento escuro ou ainda tons 

avermelhados. A reactividade de algumas pozolanas naturais pode ser significativamente 
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incrementada através da sua calcinação a temperaturas que, dependendo da sua natureza química, 

podem variar de 500 a 1100 ºC [5], originando a chamada pozolana natural calcinada. Este 

processamento térmico é também muitas vezes designado por activação térmica.  

A designação de material pozolânico foi alargada a outros materiais de origem artificial. O material 

de origem artificial mais relevante são as cinzas volantes, que serão descritas em 6.2. A casca de 

arroz, resíduo da produção agrícola, tem um teor de sílica relevante. Ao ser activado termicamente 

por recurso à sua queima sob temperaturas da ordem de 500 a 700 ºC origina um material de 

estrutura amorfa com características pozolânicas.  

Outro material pozolânico são os metacaulinos que resultam da activação térmica, a temperaturas 

entre os 650 e os 850ºC, de caulinos. O material obtido é depois moído até se obter uma superfície 

específica da ordem de 700 a 900 m2/kg [5]. 

6.1.1 Efeitos das pozolanas num cimento 

A utilização de pozolanas na produção de um betão ou argamassa produz várias alterações no seu 

comportamento. Face à utilização exclusiva de um cimento Portland, que resulte da moagem de 

clinquer e gesso, a presença de material pozolânico origina:  

a) Redução do calor de hidratação, que se traduz numa menor quantidade total de calor que é 

libertado. Esta vantagem é particularmente importante em elementos de betão de grande 

volume, de que é exemplo o caso das barragens (betão em massa); 

b) Redução da velocidade de reacção, a qual é responsável por: 

• maiores tempos de presa; 

• menor velocidade de endurecimento; 

• redução da resistência inicial; 

• redução do aquecimento das peças devido à acção do calor de hidratação, uma vez 

que é libertada menor quantidade total e de forma mais lenta; 

c) Redução da resistência. Não sendo um produto tão eficiente quanto o cimento Portland, a 

substituição directa de determinada quantidade de cimento pela mesma massa de material 

pozolânico causa uma redução da resistência. Uma boa pozolana tem um maior contributo 

para a redução do calor de hidratação do que para a redução da resistência, o que reforça o 

seu interesse em obras de betão em massa; 

d) Menor concentração de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2. Uma vez que as pozolanas reagem 

com o hidróxido de cálcio, a concentração final de hidróxido de cálcio num betão é inferior. 

Como o hidróxido de cálcio é o principal responsável pela elevada alcalinidade da pasta de 

cimento endurecida, os compostos formados são menos alcalinos com um  pH da ordem de 

11; 
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e) Maior resistência química ao ataque de sulfatos. A redução do pH impede as reacções 

expansivas do sulfato com os aluminatos, e dos álcalis do cimento com a sílica reactiva dos 

agregados; 

f) Maior sensibilidade à acção da carbonatação. A redução do pH da pasta de cimento 

endurecida pode reduzir o seu potencial de protecção à corrosão do aço das armaduras, 

razão pela qual se estabelece um valor limite para o máximo teor de material pozolânico a 

incorporar num betão estrutural. 

6.2 CINZAS VOLANTES 

As cinzas volantes (fly ash) são resíduos das centrais termoeléctricas a carvão recolhidos dos gases 

de combustão através de filtros electroestáticos ou de mangas. As cinzas, que constituem a parte 

não combustível do carvão, são constituídas por partículas esféricas de pequena dimensão, com 

diâmetro médio de 10 µ [2], dimensões compreendidas  entre 1 e 100 µ e valores de superfície 

específica de 250 a 600 m2/kg [5].  

As cinzas possuem reactividade pozolânica. Embora dependa do tipo de carvão, as cinzas são 

fundamentalmente constituídas por sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3) em que 60 

a 90% da sílica se encontra na forma vítrea (não cristalina). As cinzas volantes contêm um certo 

teor de Carbono, usualmente designado por teor de inqueimados, que é avaliado pela ensaio de 

perda ao fogo. De acordo com a NP EN 197-1:2001 [1], as cinzas volantes para poderem ser 

utilizadas como constituinte de cimentos têm de apresentar valores de perda ao fogo inferior a 5% 

(ou 7% num tipo de cinza de menor qualidade).  

A utilização de cinzas volantes num betão origina efeitos semelhantes aos já referidos (6.1.1.) para 

as pozolanas, podendo referir-se: 

a) Redução do calor de hidratação; 

b) Redução da velocidade de reacção, que se traduz em maiores tempos de presa, menor 

velocidade de endurecimento e redução da resistência inicial; 

c) Redução de resistência. As cinzas volantes correntemente utilizadas em Portugal, quando 

introduzidas numa mistura em substituição da mesma quantidade de cimento, conduzem a 

valores de resistência mecânica inferiores. Esta diferença é mais significativa aos 28 dias de 

idade, atenuando-se a longo prazo (um ano). Alguns trabalhos de investigação referem que, 

apesar de se verificar uma redução da resistência inicial, é possível obter valores de 

resistência mecânica a longo prazo iguais, ou mesmo superiores, às obtidas com a 

utilização exclusiva de cimento Portland, quando a percentagem de substituição de cimento 

é da ordem de 30 a 40% e quando se recorre a uma cura prolongada [2]; 

g) Redução da quantidade de água de amassadura. Ao contrário do que se regista com o 

recurso a outros materiais pozolânicos, a utilização de cinzas volantes na formulação de um 

betão leva à necessidade de menor quantidade de água de amassadura para se obter a 

mesma consistência; 
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h) Menor concentração de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, o que, em determinadas condições, 

pode reduzir o potencial de protecção à corrosão do aço das armaduras que a pasta de 

cimento confere; 

d) Redução da permeabilidade do betão, caso este seja sujeito a condições adequadas de 

cura húmida. Este factor compensa parcialmente a redução da protecção das armaduras à 

corrosão, resultante da diminuição do pH devido ao consumo de hidróxido de cálcio;  

e) Maior resistência química ao ataque de sulfatos e à reacção expansiva álcalis-sílica quando 

é utilizada uma percentagem de cinzas superior a 30%; 

f) Alteração da cor. A presença de cinzas volantes torna a cor final do betão mais escura. 

As cinzas volantes, enquanto resíduo industrial das centrais térmicas a carvão, constituíam um 

problema ambiental até à descoberta do seu potencial para a  indústria cimenteira e do betão pronto 

como material pozolânico.  

As cinzas volantes podem ser introduzidas no betão em substituição parcial do cimento, ou como 

material de correcção da granulometria do agregado mais fino (como filer) sendo, em geral, a 

primeira utilização a mais interessante. Tratando-se de um subproduto industrial, o preço das cinzas 

volantes é inferior ao do cimento (da ordem de metade, embora varie com as condições de 

mercado), havendo uma significativa vantagem económica na sua utilização. Acresce ainda o facto 

da utilização de cinzas volantes implicar o consumo de um resíduo industrial sem outro destino e 

ainda a vantagem de, ao se substituir parte do clinquer, permitir a produção de betões com menor 

incorporação energética e libertação de CO2, contribuindo, desta forma, para a sustentabilidade da 

utilização do betão. 

Em Portugal existem duas centrais térmicas a carvão, a central do Pego, próxima de Abrantes, e a 

central de Sines, cujas cinzas são maioritariamente utilizadas pela indústria nacional de betão 

pronto, em substituição parcial do cimento Portland.  

6.3 SÍLICA DE FUMO 

A sílica de fumo (Sílica fume), também designada por microsílica, é uma adição de utilização mais 

recente no domínio dos betões. Embora se trate de um produto de custo bastante superior ao do 

cimento Portland, a sua utilização permite a produção de betões de elevado desempenho, quer em 

termos de resistência quer de durabilidade. Dependendo do tipo e das condições de mercado o seu 

custo pode variar entre duas a dez vezes o custo do cimento Portland. 

A sílica de fumo é um subproduto do fabrico de silício e de ligas de ferro e silício. O silício é obtido a 

partir de quartzos muito puros que são reduzidos, por carvão, em fornos de arco eléctrico. Os gases 

de escape do forno são ricos em óxido de silício (SiO) que condensa na forma de partículas 

extremamente pequenas de sílica amorfa (SiO2), as quais são recolhidas em filtros de mangas (ou 

de sacos) [2], Figura 24. A elevada reactividade da sílica na forma vítrea e a reduzida dimensão das 

suas partículas são responsáveis por possuírem uma elevada velocidade de reacção com o 
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hidróxido de cálcio, resultante da hidratação do cimento Portland [5]. Trata-se, portanto, de um 

material com características pozolânicas. Os fornos que não possuem sistemas de recuperação de 

calor produzem uma sílica de cor escura, devido à presença de carvão, ao passo que nos fornos 

com recuperadores de calor, que consomem a quase totalidade do carvão é obtida uma sílica de cor 

clara [2]. 

 
Figura 24 – Recolha de sílica de fumo em filtros de mangas (à esquerda) e forno de arco 
  eléctrico (à direita) (adaptado de [14]). 

A sílica de fumo é fundamentalmente constituída por sílica (SiO2 – dióxido de silício) com teores 

que, dependendo do tipo de produto fabricado, estão compreendidos entre 50 e 90%. É formada por 

partículas de forma aproximadamente esférica com diâmetros maioritariamente compreendidos 

entre 0,03 µm e 0,3 µm, com diâmetro médio de 0,1 µm, cerca de 100 vezes inferior ao do cimento 

Portland. A superfície específica da sílica de fumo é da ordem de 20 000 m2/kg, 10 a 20 vezes 

superior à dos restantes materiais pozolânicos [5]. A sua massa volúmica é de 2200 kg/m3, sendo a 

sua baridade, devido à elevada finura, de 250 kg/m3, o que dificulta o seu manuseamento e 

transporte. Por esta razão, a sílica de fumo pode ser agregada em partículas maiores – sílica 

condensada – passando a ter uma baridade da ordem de 500 a 700 kg/m3. Devido a este problema 

a sílica também é comercializada sob a forma de pasta, na qual a água e sílica de fumo são 

misturadas em iguais proporções em massa.  

A reduzida dimensão das suas partículas permite que estas ocupem os espaços vazios que surgem 

entre as partículas de cimento, originando um aumento da compacidade da mistura, do qual resulta 

um incremento da resistência à compressão e um decréscimo da porosidade e da permeabilidade, 

que se traduz numa melhoria da durabilidade do betão. 

Deste modo, o efeito da sílica de fumo num betão não se deve apenas às suas características 

pozolânicas. Na realidade, a sílica de fumo permite incrementar a compacidade da mistura, que 

resulta da ocupação dos espaços vazios compreendidos entre as partículas de cimento, bem como 

melhorar as condições de preenchimento da interface entre os agregados e as partículas de 

cimento, reduzindo o “efeito de parede” e melhorando a resistência da ligação, que muitas vezes é 

referida como o ponto mais fraco de um betão [5].  
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A introdução de sílica de fumo num betão desencadeia os seguintes efeitos: 

a) redução da exsudação; 

b) aumento da coesão do betão, facto que reduz a tendência para segregação; 

c) maior necessidade de água de amassadura para a manutenção da mesma trabalhabilidade. 

Este incremento pode ser anulado com a utilização de adjuvantes plastificantes; 

d) incremento da resistência à compressão, sem redução da resistência nas primeiras idades 

como acontece com as cinzas volantes; 

e) redução da porosidade e da permeabilidade do betão, aumentando a sua durabilidade.  

Em geral, a dosagem de sílica recomendada é da ordem de 5 a 10% da massa de ligante. 

Quantidades inferiores a 5% não são suficientes para preencher a totalidade dos espaços vazios 

existentes na interface pasta-agregado. Quantidades superiores a 10 % não se conseguem arrumar 

nessa interface. Verifica-se que, o efeito da mistura de sílica de fumo numa pasta de cimento, sem 

agregados, não desencadeia aumento da resistência da pasta devido à ausência da interface pasta-

agregado [5].  

Assim, sob o ponto de vista prático, tendo em consideração o custo, e quando o objectivo 

fundamental é o da melhoria das condições de durabilidade de um betão, é comum a especificação 

de um teor de sílica de 6% da massa ligante, que corresponde ao teor mínimo exigido para os 

cimentos Portland de sílica de fumo. 

 

6.4 ESCÓRIA DE ALTO-FORNO 

A escória de alto-forno (blastfurnace slag) é um subproduto (resíduo) dos altos-fornos siderúrgicos 

para a produção de aço. Por cada tonelada de aço produzido, a partir de minério de ferro, resulta 

também, aproximadamente, uma tonelada de escória. Este material pode ser usado como agregado 

para betão de cimento,ou betuminoso, para a produção de agregados leves para betão, podendo 

ainda ser utilizado como adição para betão. A composição química da escória de alto-forno é 

semelhante à do clinquer, sendo fundamentalmente constituída por óxido de cálcio (CaO), sílica 

(SiO2) e alumina (Al2O3).  

Para que a escória de alto-forno tenha características hidráulicas é necessário que esta se 

apresente no estado amorfo ou vítreo (não cristalino) [2]. Para se obter este tipo de estrutura 

interna, a escória de alto-forno tem de ser submetida a um arrefecimento rápido à saída do forno, 

onde se encontra em fusão a temperaturas da ordem de1500ºC. Este arrefecimento é efectuado 

através da adição de água fria, resultando pequenas partículas porosas de escória com dimensão 

de alguns milímetros – escória granulada de alto-forno. Este material é depois moído em moinhos 

de bolas, conjuntamente com o clinquer ou de forma individual.  
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A composição química da escória à saída do alto-forno tem de possuir um teor de óxido de cálcio 

suficiente para que possa, sem necessidade da adição de outro compostos, formar silicatos e 

aluminatos de cálcio. Esta composição química, associada ao seu estado vítreo, confere-lhe 

características hidráulicas, tendo por si só um comportamento semelhante ao de um cimento. Note-

se porém que, as escórias quando utilizadas isoladamente desenvolvem um processo de 

endurecimento muito lento. Este processo torna-se mais rápido quando se desenvolve num 

ambiente de pH superior a 12, o que pode ser conseguido, entre outras formas, através da adição 

de cimento Portland.  

Ao contrário das pozolanas, que não apresentam por si só comportamento hidráulico, a escória de 

alto-forno tem capacidade de reagir directamente com a água, manifestando um comportamento 

hidráulico, necessitando apenas de um meio alcalino para que essa reacção ocorra de forma mais 

rápida. Por esta razão, a escória de alto-forno é considerada um material com propriedades 

hidráulicas latentes, contrariamente aos materiais pozolânicos que necessitam da presença 

adicional de óxido de cálcio para com se combinarem quimicamente.  

Na NP EN 197-1:2001 [1] é referido que “a escória granulada de alto forno resulta do arrefecimento 

rápido de uma escória fundida com composição apropriada, como a obtida da fusão do minério de 

ferro num alto forno, contendo pelo menos dois terços em massa de escória vítrea e possuindo 

propriedades hidráulicas, quando activada apropriadamente. A escória granulada de alto forno deve 

consistir de pelo menos dois terços em massa da soma de óxido de cálcio (CaO), de óxido de 

magnésio (MgO) e de dióxido de silício (SiO2)”. “A relação em massa (CaO+MgO)/SiO2 deve 

exceder 1”. 

A finura da escória tem bastante importância para a resistência mecânica que um betão pode 

manifestar, chegando-se a atingir superfícies específicas de 600 m2/kg, de modo a se conseguirem 

melhores desempenhos. Os cimentos podem conter teores de escória de alto-forno elevados, até 

95%. A substituição de clinquer por escória causa uma redução da resistência do betão, que se 

intensifica acima dos 30% de escória. Para além disso, ocorre uma significativa redução de 

resistência nas idades mais jovens. Sousa Coutinho [2] refere que com uma substituição de 30% 

obteve às 24 horas uma redução para 1/5 a 1/9 da resistência de um betão formulado apenas com 

cimento Portland.  

Em Portugal, devido à inexistência de unidades siderúrgicas com altos-fornos, a utilização desta 

adição na produção de betões não tem tido expressão.  
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6.5 FILER CALCÁRIO 

O filer calcário é constituído por calcário – carbonato de cálcio (CaCO3) – finamente moído em 

partículas com dimensões semelhantes às do cimento. O efeito de filer (o termo provém do inglês to 

fill – preencher, encher, ocupar) consiste fundamentalmente no preenchimento dos espaços vazios 

que numa mistura granulométrica ficam entre as partículas dos agregados de menores dimensões, 

as areias, contribuindo para o aumento da compacidade dessa mistura. Um filer pode ser entendido 

como um agregado de menores dimensões. No contexto dos agregados considera-se um filer o 

material que passa no peneiro de 0,063 mm de abertura. 

O carbonato de cálcio não possui propriedades hidráulicas, não participando de forma activa nas 

reacções químicas que levam ao endurecimento da pasta de cimento. É habitualmente referido 

como sendo quimicamente inerte, dado que não manifesta reactividade significativa. Porém, 

verificou-se que este reage com o aluminato tricálcico (C3A) e com o ferro-aluminato tetracálcico 

(C4AF), resultantes da hidratação do cimento, formando um outro composto e dando um pequeno 

contributo para o processo de endurecimento do cimento [5]. As partículas de filer também 

melhoram o processo de hidratação do cimento que, ao funcionarem como núcleos de cristalização, 

facilitam a formação da estrutura cristalina da pasta de cimento endurecida.  

O principal efeito do filer calcário é o preenchimento dos espaços vazios de menor dimensão, 

aumentando a compacidade. A acção do filer é fundamentalmente física, não sendo a acção 

química relevante. Num betão corrente, com agregados de máxima dimensão da ordem de 20 mm, 

a quantidade óptima de material mais fino, com dimensão inferior a 0,063 mm, é da ordem de 350 

kg/m3, de forma a se obter uma boa trabalhabilidade e compacidade da mistura final. Se forem 

introduzidos apenas 250 kg/m3 de cimento a mistura fica com deficiência de material fino, que se 

traduz numa redução da compacidade e consequente redução de resistência. A introdução de um 

filer permite compensar essa deficiência. Por outro lado, mantendo a mesma quantidade de 

cimento, o preenchimento dos vazios de menor dimensão aumenta a compacidade da mistura 

causando um incremento da resistência [3]. Este é basicamente o efeito de filer.  

A introdução de um filer num betão desencadeia, no estado fresco, um aumento da trabalhabilidade,  

redução da exsudação e redução da permeabilidade. Os fileres mais adequados para serem 

utilizados como adição devem apresentar uma superfície específica da ordem de 500 m2/kg. 

A NP EN 197-1:2001 [1] , considera dois tipos de filer calcário designados por L ou LL (L 

- Limestone), tendo o primeiro um teor de carbono orgânico inferior a 0,50% e o segundo inferior a 

0,20%, em massa. 
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6.6 OUTRAS ADIÇÕES 

6.6.1 Adições Pozolânicas 

Para além das pozolanas propriamente ditas, quer as naturais, provenientes de magmas ricos em 

sílica e arrefecidos de forma brusca, quer as naturais calcinadas, resultantes da activação térmica 

de materiais de origem vulcânica, argilas, xistos ou outras rochas sedimentares, existem outros 

materiais com características pozolânicas. Entre estes últimos, foram já referidos a sílica de fumo, a 

cinza de casca de arroz e os metacaulinos, resultantes da activação térmica de caulinos.  

6.6.2 Adições com propriedades hidráulicas latentes 

Como já se referiu anteriormente, as adições com propriedades hidráulicas latentes apresentam por 

si só características hidráulicas, tendo capacidade de reagir directamente com a água e endurecer. 

Contrariamente, as adições pozolânicas não reagem directamente com a água necessitando da 

presença de hidróxido de cálcio para com ele reagir. 

Para além da escória de alto-forno, já descrita anteriormente como adição com propriedades 

hidráulicas latentes, há ainda a referir o xisto cozido e a cinza volante calcária. 

O xisto cozido é obtido a partir de xistos betuminosos através do seu processamento térmico a 

temperaturas da ordem dos 800ºC. O xisto cozido contém compostos semelhantes aos do clinquer, 

nomeadamente, silicato bicálcico e aluminato monocálcico. Quando moído finamente, este material 

apresenta propriedades hidráulicas e ainda algumas propriedades pozolânicas, NP EN 197-1:2001 

[1].  

A NP EN 197-1:2001 refere “a cinza volante calcária é um pó fino, com propriedades hidráulicas e 

ou pozolânicas, que é constituído por óxido de cálcio reactivo (CaO), por dióxido de silício reactivo 

(SiO2) e por óxido de alumínio (Al2O3) e outros componentes”.  

O xisto cozido e a cinza volante calcária não têm utilização significativa em Portugal.  
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7 REGULAMENTAÇÃO E TIPOS DE CIMENTOS 

Actualmente, a NP EN 197-1:2001 – Cimento – Parte 1: Composição, especificações e critérios de 

conformidade para cimentos correntes [1] – estabelece as exigências e regula as características a 

que os cimentos correntes devem obedecer para serem considerados aptos à sua utilização em 

obras de engenharia civil. Esta norma é complementada com a NP EN 196 – Métodos de ensaio de 

cimentos – que estabelece os procedimentos experimentais para avaliação de várias características 

dos cimentos, e com as normas relativas às adições [7].  

A NP EN 206-1:2007 – Betão – Parte 1 – Especificação, desempenho, produção e conformidade 

[13] estabelece os requisitos e os critérios de conformidade a que os betões estruturais devem 

obedecer. Este documento tem de ser utilizado em associação com as normas de produto relativas 

aos materiais constituintes: cimento, agregados, adjuvantes e água de amassadura.  

7.1 ENQUADRAMENTO NORMATIVO DAS ADIÇÕES 

A NP EN 206-1:2007 – Betão – Parte 1 – Especificação, desempenho, produção e conformidade 

[13] - define que uma adição é um “material finamente utilizado no betão com a finalidade de lhe 

melhorar certas propriedades ou alcançar propriedades especiais”. Aquela norma considera dois 

tipos de adições inorgânicas: 

i) Adições quase inertes (tipo I) 

ii) Adições pozolânicas ou hidráulicas latentes (tipo II)  

O filer calcário e os pigmentos são adições do tipo I, sendo as restantes do tipo II. De acordo com a 

NP EN 206-1:2007, a utilização de adições na produção de betão só é permitida se essa adição 

cumprir os requisitos especificados na respectiva norma. Assim, os fileres devem ser conformes 

com a NP EN 12620 [15], as cinzas volantes com a NP EN 450 [16], a sílica de fumo com a 

NP EN 13263 [17] e a escória granulada de alto forno com a NP EN 15167 [18].  

7.2 TIPOS DE CIMENTO 

O Quadro 5 corresponde à tabela da NP EN 197-1:2001 [1] onde são apresentados os tipos de 

cimento considerados nessa norma e a respectiva composição. 

Os 27 tipos de cimento são agrupados em cinco tipos principais: 

CEM I – Cimento Portland 

CEM II – Cimento Portland composto 

CEM III – Cimento de alto forno 

CEM IV – Cimento pozolânico 

CEM V – Cimento Composto  
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Quadro 5 – Os 27 produtos da família de cimentos correntes - NP EN 197-1:2001 [1]  

 

Quanto aos constituintes do cimento a NP EN 197-1:2001 [1] define: 

a) Constituinte principal – “Material inorgânico especialmente selecionado e utilizado numa 

percentagem superior a 5% em massa em relação à soma de todos os constituintes principais e 

adicionais minoritários”; 

b) Constituinte adicional minoritário – “Material inorgânico especialmente selecionado e utilizado 

numa percentagem não excedendo um total de 5% em massa em relação à soma de todos os 

constituintes principais e adicionais minoritários”. 
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Indicam-se seguidamente os constituintes principais considerados na norma e a respectiva 

abreviatura: 

i) Clinquer de cimento Portland (k) 

ii) Escória granulada de alto forno (S) 

iii) Pozolana natural (P) 

iv) Pozolana natural calcinada (Q) 

v) Cinza volante siliciosa (V) 

vi) Cinza volante calcária (W) 

vii) Xisto cozido (T) 

viii) Calcário (L) ou (LL) 

ix) Sílica de fumo (D) 

Quanto à constituição dos cinco principais tipos de cimento há a salientar: 

CEM I – Cimento Portland – cimento fundamentalmente constituído por clinquer sem 

incorporação de adições; 

CEM II – Cimento Portland composto – constituído por um mínimo de 65% de clinquer e 

incorporação de adições, até 35%; 

CEM III – Cimento de alto forno – constituído por 36 a 95% de escória de alto forno e 5 a 64% 

de clinquer;  

CEM IV – Cimento pozolânico – constituído por clinquer, 45 a 89%, e 11 a 55% de adições 

pozolânicas, sílica de fumo, pozolana ou cinza volante; 

CEM V – Cimento Composto  – constituído por clinquer, 20 a 64%, escória de alto forno com 

um mínimo de 18% e um máximo de 50% e o restante por pozolana e cinza volante. 

Nos constituintes adicionais minoritários, com um teor máximo de 5%, são considerados o sulfato de 

cálcio (gesso) para regular a presa do cimento e aditivos numa quantidade que não pode exceder 

1%. Estas substâncias podem ser adicionadas ao cimento com o objectivo de melhorar o fabrico ou 

as propriedades do cimento.  

7.3 RESISTÊNCIA DO CIMENTO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A NP EN 197-1:2001 [1] define para o cimento Portland três classes de resistência: 32,5, 42,5 e 

52,5 (MPa). Para cada uma destas classes de resistência são estabelecidas duas classes de 

resistência nos primeiros dias, associada à resistência aos 2 e aos 7 dias de idade: uma classe de 

resistência normal, designada por N (normal), e uma classe de resistência elevada, R (rápido). O 

Quadro 6 corresponde à tabela incluída naquela norma, onde são indicadas as classes de 

resistência dos cimentos e os valores característicos da resistência à compressão aos 2, 7 e 28 dias 

de idade. Nessa tabela são ainda especificados, para cada uma das classes de resistência, os 

valores mínimos do tempo de início de presa e da máxima expansibilidade. 
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Quadro 6 – Requisitos mecânicos e físicos expressos como valores característicos especificados - 
NP EN 197-1:2001 [1] 

 
Designação normalizada dos cimentos 

A NP EN 197-1:2001 [1], define a forma como os cimentos devem ser designados. Todas as 

designações devem ser precedidas da referência à norma. Indicam-se seguidamente alguns 

exemplos da notação que deve ser utilizada: 

i) Cimento Portland EN 197-1 - CEM I 52,5 R 

ii) Cimento Portland de calcário EN 197-1 - CEM II/A-L 42,5 R 

iii) Cimento Composto EN 197-1 - CEM V/A (S-V) 32,5 N 

7.4 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA 

A resistência à compressão do cimento deve ser avaliada de acordo com o especificado na 

NP EN 196-1 – Métodos de ensaio de cimentos – Parte 1: Determinação das resistências 

mecânicas [19].  

A resistência de um cimento é estabelecida com base no ensaio à compressão de uma argamassa 

de composição normalizada, correntemente designada por argamassa normal, aos 28 dias de 

idade. A composição desta argamassa deverá ter um traço ponderal (em massa) de 1:3 (cimento, 

areia) uma relação a/c de 0,5  e ser produzida com uma areia de características normalizadas (areia 

normalizada). Em cada avaliação devem ser ensaiados três provetes prismáticos com 

40x40x160mm3, Figura 18. A produção, cura e ensaio devem seguir os procedimentos 

estabelecidos na norma, sendo de referir que depois de desmoldados os provetes devem ser 

conservados em água a 20 ± 1 ºC até atingirem 28 dias de idade. Os provetes são inicialmente 

ensaiados à flexão, Figura 18, de onde resultam dois meios prismas com, aproximadamente, 

40x40x80 mm3. Estes meios prismas são então ensaiados à compressão, Figura 18. 
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Figura 25 - Provetes de argamassa, ensaio de flexão e de compressão. 

8 CIMENTOS ESPECIAIS 

A distinção entre cimento corrente e cimento especial não é clara. Citando a NP EN 197-1:2001[1]  

“é necessário separar os cimentos correntes dos cimentos especiais, isto é aqueles com 

propriedades adicionais ou especiais”. Entre estes últimos pode referir-se o cimento Portland de 

endurecimento rápido, com elevada finura (900 m2/kg), os cimentos de baixo calor de hidratação, o 

cimento resistente aos sulfatos, o cimento branco e o cimento de aluminato de cálcio.  

8.1 CIMENTO BRANCO 

A matéria-prima para o fabrico do cimento Portland branco tem de possuir baixo teor de óxido de 

ferro e de óxido de magnésio (inferior a 0,3% [5]), que são os constituintes responsáveis pela cor 

escura que o cimento corrente apresenta. O cimento branco é obtido a partir de uma mistura de 

calcários puros e caulinos, que não possuem os referidos óxidos. No forno também não pode ser 

utilizado carvão como combustível, podendo ser utilizado fuel ou gás. Tendo o óxido de ferro um 

papel de fundente no processo de cozedura do clinquer corrente, no caso da produção do cimento 

branco, em que este composto não está presente, pode ser adicionado fluoreto de sódio e alumínio, 

que funciona como fundente e que não contamina a cor, ou em alternativa garantir temperaturas 

mais elevadas de processamento, da ordem dos 1650 ºC. 

O cimento Portland branco possui composição química, comportamento e características 

semelhantes às do cimento Portland corrente.  

A brancura final dos elementos executados com um cimento branco aumenta com o incremento do 

grau de finura do cimento, sendo geralmente utilizadas superfícies específicas de 400 a 450 m2/kg.  

O cimento branco é utilizado na produção de argamassas e de betões brancos ou coloridos, sendo 

nestes últimos adicionados pigmentos. Para a obtenção de um acabamento de cor branca, com 

qualidade, é necessário que sejam satisfeitos diversos cuidados adicionais ao nível da produção, 

transporte e colocação do betão, para garantir que a cor do betão não seja contaminada. Para além 

disso, são recomendadas cofragens com características e o tratamento da superfície das armaduras 

para que estas não contaminem o betão.  
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8.2 CIMENTO DE ALUMINATO DE CÁLCIO 

O cimento de aluminato de cálcio, também designado por cimento aluminoso ou cimento aluminoso 

fundido, é um ligante hidráulico rico em aluminato monocálcico. Este ligante foi desenvolvido em 

França por Jules Bied com o objectivo de obter um cimento com maior resistência ao ataque de 

sulfatos [3]. 

Trata-se de um cimento com composição e propriedades muito distintas do cimento Portland. Este 

cimento possui tempos de presa semelhantes aos do cimento Portland, da ordem de 2h30m a 

3h30m, mas manifesta um endurecimento muito rápido, apresentando valores de  resistência 

mecânica da ordem de 40 MPa às 6 horas, atingindo facilmente 50 MPa às 24 horas de idade, a 

qual corresponde a 80% da sua resistência final [5].  

Como o nome indica, o cimento de aluminato de cálcio tem um elevado teor de alumina, sendo 

produzido a partir de calcário e de bauxite (rocha que contém alumina). A matéria prima é 

composta, aproximadamente, por 40% de alumina, (Al2O3), 40% de óxido de cálcio ( CaO), 15% de 

óxido de ferro, e 5% de sílica (SiO2) [5]. Depois de triturada, a matéria prima é aquecida no interior 

do forno até cerca de 1600ºC, fundindo totalmente. Este facto está na origem da designação 

cimento fundido. À saída do forno, o material é arrefecido rapidamente. Depois de moído, obtém-se 

um pó de cor cinzenta escura com uma superfície específica da ordem de 300 m2/kg. O custo deste 

tipo de cimento é superior ao do cimento Portland devido ao preço mais elevado da bauxite, à maior 

temperatura utilizada no forno, ao incremento da necessidade energética associada à moagem e 

também ao maior desgaste dos moinhos de bolas.  

O principal constituinte deste cimento é o aluminato de cálcio, CA (CaO.Al2O3) que reage com a 

água. A reacção final é indicada na equação seguinte [3]:  

 3CA + 12H à C3AH6 + 2AH3 (eq. 8a) 

 3CaO.Al2O3 + 12H2O  à 3CaO.Al2O3.6H2O + 2Al2O3.3H2O (eq. 4b) (eq. 8b) 

No processo de hidratação forma-se também CAH10. A hidratação deste cimento não origina 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), o que lhe confere elevada resistência às águas puras, às águas 

sulfatadas e à água do mar [3]. O pH da água dos poros da pasta endurecida (solução intersticial) é 

da ordem de 11,4 a 12,5 [5]. A maior velocidade de hidratação deste cimento origina um maior efeito 

do calor de hidratação. 

O cimento de aluminato de cálcio apresenta, porém, um inconveniente significativo que resulta da 

possibilidade do aluminato de cálcio hidratado, na forma CAH10, se poder transformar quimicamente 

ao longo do tempo, fenómeno que se designa por conversão. Os compostos C3AH6 e AH3 são 

estáveis. A ocorrência desta reacção pode conduzir à redução da resistência mecânica e ao 

aumento da porosidade da pasta endurecida. Por esta razão, a utilização deste cimento não é 

aconselhável em aplicações estruturais, como o betão armado e o betão armado e pré-esforçado.  
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Em Inglaterra, este tipo de cimento foi muito utilizado em elementos pré-esforçados, devido à sua 

maior rapidez de endurecimento. Porém, nos anos 70 a utilização deste tipo de cimentos foi proibida 

devido ao facto de ter ocorrido alguns colapsos causados pela perda de resistência do betão 

formulado com cimento de aluminato de cálcio, devido ao fenómeno de conversão. Em Espanha 

também há registos de colapsos de estruturas executadas com cimento de aluminato de cálcio, no 

início dos anos 90 [5]. Actualmente, não está regulamentada a utilização deste cimento em betões 

estruturais.  

As características do cimento de aluminato de cálcio tornam-no interessante para utilizações em 

que seja necessário um ganho rápido de resistência. São também referidas as suas características 

refractárias. Este tipo de cimento é usado na produção de argamassas com características 

específicas (argamassas técnicas) em que são utilizadas misturas de cimento de aluminato de 

cálcio com cimento Portland, como é o caso de argamassas auto-nivelantes, argamassas de 

selagem (grouts), cimentos cola e argamassas de presa rápida. A presença de um certo teor de 

cimento de aluminato de cálcio nestes produtos é normalmente responsável por um decréscimo de 

resistência que ocorre ao longo do tempo e que por vezes é identificada a partir dos 28 dias de 

idade.  
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