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RESUMO 

 

O monitoramento das temperaturas no concreto fresco possui grande serventia, uma vez que se 

pode observar o comportamento térmico em determinados locais da estrutura, verificando 

potenciais de risco de fissuras de origem térmica. Por outro lado, simulações podem ser 

efetuadas para a predição das temperaturas nas primeiras idades de forma a obter-se uma 

solução rápida do problema. Deve-se, entretanto, sempre que possível aliar a praticidade dos 

métodos computacionais de predição com a confiabilidade dos valores medidos in loco. Sob 

este aspecto, apresentam-se nesse trabalho valores de temperatura obtidos em blocos de 

concreto de uma obra em Fortaleza-Ce, obtidos por meio de termopares devidamente instalados 

no centro de gravidade de cada bloco com estrutura de concreto armado. Os resultados deste 

monitoramento foram comparados com valores obtidos por simulações numéricas, gerados pelo 

programa ConcreteWorks, desenvolvido pelo Centro de Durabilidade do Concreto da 

Universidade do Texas, como parte de uma pesquisa financiada pelo Departamento de 

Transportes do Texas (TxDOT). Da análise comparativa obtida neste trabalho, pôde-se observar 

a eficiência do software quando da proximidade entre os picos de temperatura medidos na seção 

central de cada bloco com os obtidos pela simulação numérica, resultado esse confirmado pela 

valor R² de 0,7594. Em contrapartida, uma não-proximidade entre os instantes de temperaturas 

máximas medidas e as simuladas, pois obteve-se R² de 0,3943. Isto demonstra a importância 

das ferramentas numéricas como auxílio na tomada de decisões na fase executiva de uma obra. 

Para que os resultados calculados estejam em concordância com os atuantes na estrutura é 

importante basear-se nas propriedades dos materiais utilizados, bem como representar o mais 

fielmente possível as condições reais de campo.  

 

Palavras-chave: blocos de concreto, temperatura, simulação numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The monitoring of the temperature in the fresh concrete has great usefulness, since it may 

observe the thermal behavior of the structure at specific locations, checking the potential risk 

of cracking from thermal sources. Moreover, simulations can be performed to predict the 

temperatures at early ages in order to obtain a fast solution of the problem. One should, 

however, always possible to combine the convenience of computational methods to predict with 

reliability the actual measured values. In this respect, they are presented in this work 

temperature values obtained in concrete blocks of a work in Fortaleza-Ce, obtained by 

thermocouples installed properly in the center of gravity of each block with reinforced concrete 

structure. The results of this monitoring were compared with values obtained by numerical 

simulations, generated by ConcreteWorks program, developed by the Center for Durability of 

Concrete, University of Texas, as part of research funded by the Texas Department of 

Transportation (TxDOT). Comparative analysis performed in this study, we could observe the 

efficiency of the software when the proximity between the peak temperature measured in the 

center section of each block with those obtained by numerical simulation, a result confirmed 

by the R² value of 0,7594. In contrast, a non-proximity between the instants of maximum 

temperatures measured and simulated, it gave an R² value of 0,3943. This demonstrates the 

importance of numerical tools to aid in decision making in the executive phase of a work. For 

the calculated results are in agreement with the active structure is important to build on the 

properties of the materials used and the actual field conditions represent as faithfully as 

possible. 

 

Keywords: concrete blocks, temperature, numerical simulation.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Justificativa 

 

  A Construção Civil Brasileira tem papel importante no processo de 

desenvolvimento do Brasil, uma vez que é uma das principais responsáveis pela criação das 

bases da moderna sociedade industrial, assumindo a função de montagem da infraestrutura 

econômica e social, indispensável ao prosseguimento do processo de industrialização 

(TEIXEIRA, 2010).   

  O crescimento brasileiro do setor veio acompanhado de um aumento significativo 

na utilização do concreto, principal compósito utilizado na construção civil. No Brasil, o 

concreto que sai de centrais dosadoras gira em torno de 30 milhões de metros cúbicos por ano 

(PEDROSO, 2009). 

  A supremacia desse consumo, em relação a materiais como o aço e a madeira, deve-

se à sua excelente resistência à água, sua plasticidade no estado fresco que facilita a adequação 

a peças estruturais de diversas formas e tamanhos e, por fim, o baixo custo e a rápida 

disponibilidade do mesmo para as obras (MEHTA; MONTEIRO, 2008).   

  Do ponto de vista da sustentabilidade, o concreto armado consome muito menos 

energia do que o alumínio, o aço, o vidro, e também emite proporcionalmente menos gases e 

partículas poluentes (PEDROSO, 2009).  

  Por ser usado em larga escala, os cuidados com sua conservação e a preocupação 

com sua durabilidade tem-se tornado constantes, motivando diversos estudos científicos na 

atualidade. Mesmo considerando que um concreto seja adequadamente dosado, lançado e 

curado, casos de deterioração prematura das estruturas podem ocorrer, trazendo lições valiosas 

para o controle dos fatores responsáveis pela falta de durabilidade (MEHTA; MONTEIRO, 

2008).   

  Há de se convir que tal problemática gera ônus enormes como, por exemplo, o 

investimento em recuperações estruturais que geram custos não previstos inicialmente, sem 

contar com desperdício de tempo empregado para realização de tal tarefa. A baixa durabilidade 

se manifesta por uma deterioração que pode ter origem em fatores externos ou internos ao 

próprio concreto. As causas das manifestações patológicas que degradam o concreto podem ser 

de natureza física, química ou mecânica. Algumas dessas manifestações patológicas têm como 

causa principal o elevado calor de hidratação no interior da estrutura de concreto (NEVILLE, 

1997).  
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  Devido às reações químicas de hidratação dos compostos do cimento serem 

exotérmicas, liberando grande quantidade de energia calorífica, o interior da massa de concreto 

tende a permanecer com elevadas temperaturas, uma vez que o concreto possui baixa 

condutividade térmica (NEVILLE, 1997).  

  O controle dessa energia liberada é de grande interesse para os construtores, devido 

ao surgimento de consequências desagradáveis, como o aparecimento de fissuras e trincas 

geradas por tensões tração ocorridas durante o resfriamento das massas de concreto ou do 

surgimento de manifestações patológicas de caráter expansivo como a formação de etringita 

tardia (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

   

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  Essa pesquisa tem por objetivo geral realizar uma análise numérica da temperatura 

interna, gerada principalmente pelo calor de hidratação, em blocos de coroamento e compará-

la com dados obtidos in loco em uma obra. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Adquirir dados in loco de temperaturas internas, em blocos de coroamento, 

geradas pelo calor de hidratação;  

b) Utilizar um software para determinar a evolução das temperaturas no interior 

destes blocos; 

c) Comparar os valores obtidos pela simulação numérica com os dados obtidos in 

loco, verificando assim a eficiência do software utilizado. 

 

1.3 Estrutura da monografia 

 

 De maneira geral, a monografia foi dividida em sete capítulos.  

 No Capítulo 1 a Introdução enfatiza sobre a importância do tema abordado. Nele 

descreve-se a justificativa, os objetivos e a estrutura do trabalho.  
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 O Capítulo 2 aborda sobre a definição, composição, tipos e propriedades do 

concreto de cimento Portland.  

 O Capítulo 3 nos traz maiores informações sobre o cimento Portland no que diz 

respeito à sua composição, tipologia e propriedades.  

 O Capítulo 4 trata do calor de hidratação, bem como a influência dos teores dos 

compostos do cimento na elevação do mesmo. Ainda traz esclarecimentos sobre as 

manifestações patológicas decorrentes das altas temperaturas no interior de peças de concreto. 

 No capítulo 5, Metodologia, descreve-se os procedimentos com os quais o trabalho 

foi concebido, relatando equipamentos, materiais e ferramentas empregados, bem como suas 

características e propriedades. 

 O Capítulo 6, Resultados e Discussões, trata da análise dos resultados obtidos, 

apresentando-se as discussões cabíveis.  

 Por fim, no Capítulo 7, apresenta-se a Conclusão, abordando as considerações 

gerais da pesquisa. 
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2 O CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 

 

2.1 Definição e composição 

 

   De acordo com Mehta e Monteiro (2008) define-se concreto como sendo um 

material compósito que consiste, essencialmente, de um meio aglomerante no qual estão unidos 

partículas ou fragmentos de agregado. No concreto de cimento hidráulico, pasta é formado de 

uma mistura de cimento hidráulico e água. 

 Agregado é um material inerte, como areia, pedregulho, pedrisco, rocha britada, ou 

resíduos da construção e demolição, que é unido pasta para produzir concreto ou argamassa 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 Atualmente aditivos e adições minerais também estão presente na maioria dos 

concretos produzidos.  São geralmente usados no concreto para melhorar a trabalhabilidade, 

acelerar ou retardar a pega, controlar o desenvolvimento da resistência e intensificar a 

resistência à ação do congelamento, fissuração térmica, expansão álcali-agregado, ataque por 

sulfato e corrosão de armadura (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 Mehta e Monteiro (2008) ainda afirmam que, adições minerais são materiais de 

natureza silicosa finamente divididos, comumente adicionados ao concreto em quantidades 

consideráveis, variando de 20% a 70% da massa de cimento total. A partir de um controle de 

qualidade adequado diversos subprodutos de natureza industrial podem ser incorporados ao 

concreto. 

 De acordo com Dal Molin (2011), tais adições podem ser classificadas, de acordo 

com suas características físico-químicas, em três grupos: 

 

a) Material pozolânico – mateial silicoso ou sílico-aluminoso que possui pouca ou 

nenhuma propriedade cimentícia, porém quando finamente dividido e na 

presença de umidade, reage quimicamente com o hidróxido de cálcio, à 

temperatura ambiente, formando compostos cimentantes. Enquadram-se aqui a 

cinza volante com baixo teor de cálcio, a pozolana natural, a sílica ativa, a cinza 

de casca de arroz e o metacaulim; 

b) Material cimentante – não necessita de hidróxido de cálcio presente no cimento 

Portland para formar produtos cimentantes como o C-S-H. Possui auto- 

hidratação lenta e a quantidade de produtos cimentantes formados inviabiliza seu 
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uso para peças com fins estruturais. Se usado como adição ou substituição em 

cimento Portland, a presença de hidróxido de cálcio e gipsita acelera sua 

hidratação, como é o caso da escória de alto-forno; 

c) Fíler – adição mineral finamente dividida sem atividade química. São exemplo 

o calcário, pó de quartzo e pó de pedra. 

 Os aditivos são produtos químicos adicionados ao concreto para modificar uma ou 

mais propriedades cimentícias. Segundo Hartmann et al (2011), os aditivos podem ser 

classificados de acordo com suas funções, como: incorporadores de ar, redutores de água, 

retardadores de pega, acelerador de pega, modificadores de reologia, inibidores de corrosão, 

redutores de retração, redutores de permeabilidade, inibidores de reação álcali-sílica, acelerador 

de resistência, entre outros. 

 

2.2 Tipos de concreto 

 

 O concreto pode ser classificado em função de suas massas específicas, obtidas 

pelas diferentes dosagens de mistura, em três classes básicas constantes na NBR 8953 

(ABNT,1992): 

 

a) Concreto de densidade normal – massa específica no intervalo de 2000 kg/m³ a 
2800 kg/m3 são designados pela letra C, seguidos da sua resistência característica 
à compressão (fck), expressa em MPa; 

b) Concreto leve – massa específica abaixo do intervalo estabelecido para o 
concreto normal, são designados pelo símbolo CL seguido do valor da 
resistência característica à compressão (fck), expressa em MPa, obtida com o uso 
de agregados com menor massa específica; 

a) Concreto pesado – massa específica acima do intervalo estabelecido para o 

concreto normal, devido ao uso de agregados de alta densidade (usado em 

blindagem contra radiação). 

 

 A NBR 8953 (ABNT, 1992) ainda afirma que concretos podem também ser 

classificados em relação à sua resistência à compressão aos 28 dias, em dois grupos, 

determinada a partir do ensaio de corpos-de-prova, conforme Tabela 1 e Tabela 2. 
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Tabela 1 – Classes de resistência do 
Grupo I 

Grupo I de 
resistência 

Resistênia 
característica à 

compressão (MPa) 
C10 10 
C15 15 
C20 20 
C25 25 
C30 30 
C35 35 
C40 40 
C45 45 
C50 50 

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 1992) 
 

Tabela 2 – Classes de resistência do 
Grupo II 

Grupo II de 
resistência 

Resistênia 
característica à 

compressão (MPa) 
C55 10 
C60 15 
C70 20 
C80 25 

Fonte: NBR 8953 (ABNT, 1992) 

 

 É importante salientar que para o aumento da resistência de um concreto, é usual 

aumentar-se o consumo de cimento por metro cúbico. 

 

2.3 Comportamento térmico do concreto  

    

   Segundo Mehta e Monteiro (2008), define-se coeficiente de expansão térmica 

linear (α) como a razão entre a deformação linear e a variação de temperatura correspondente. 

A escolha de um agregado com baixo coeficiente de expansão térmica pode, sob certas 

condições, tornar-se um fator crítico para evitar-se fissuras no concreto massa. Isso porque a 

deformação por retração térmica é determinada pela magnitude da queda de temperatura e pelo 

coeficiente de expansão térmica linear do agregado, principal constituinte do concreto. Seu 

valor para dosagens de concreto com diferentes tipos de agregados é de 12 x 10 -6/°C, 

aproximadamente. 
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 O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em um grau a 

temperatura de uma unidade de massa de determinado material. O calor específico do concreto 

de peso normal não é muito afetado pelo tipo de agregado, temperatura e outros parâmetros. No 

concreto, esse valor situa-se entre 0,9 e 1,0 kJ/kg·°C, considerado baixo (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008).  

 Entende-se por condutividade térmica o fluxo de calor transmitido através de uma 

unidade de área de um material sob uma unidade de massa de gradiente de temperatura unitária. 

No concreto, ela é influenciada pelas características mineralógicas do agregado e pelo teor de 

umidade, densidade e temperatura do concreto. Sua unidade é kJ/m·dia·°C (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008). 

 Por fim, entende-se por difusividade térmica a razão entre a condutividade e o 

produto do calor específico pela densidade do concreto. Sua unidade é m²/dia. O calor se move 

mais facilmente pelo concreto com maior difusividade térmica. Para o concreto de densidade 

normal, a condutividade geralmente controla a difusividade térmica, já que a densidade e o 

calor específico não variam muito (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 A elevação da temperatura é influenciada, principalmente, pela espessura da 

camada de lançamento, pela temperatura de lançamento do concreto fresco na fôrma e pelo tipo 

de agregado utilizado, consumo de cimento e adição de material pozolânico incorporado na 

produção do concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 O controle do aumento da temperatura do concreto em estruturas que envolvem um 

grande volume de material, suficiente para que sejam tomadas medidas para controlar a geração 

interna de calor, é um dos maiores desafios que os projetistas enfrentam. Existem diversas 

maneiras de mitigar o fenômeno da elevação adiabática da temperatura produzida pela 

hidratação do cimento. 

 De posse de tais informações, conclui-se que um concreto ideal deve ter baixo 

coeficiente de expansão térmica, para que ocorra variações mínimas em sua geometria no caso 

de gradientes elevados de temperatura. Deve apresentar alto calor específico de forma a 

dificultar a elevação de sua temperatura interna da massa. A alta condutividade térmica e, 

consequentemente, alta difusividade seria ideal para a dissipação de temperatura de forma 

rápida, evitando o efeito de isolante térmico que o concreto apresenta (MEHTA; MONTEIRO, 

2008).  

 Segundo Gambale (2004), a elevação adiabática da temperatura é relacionada à taxa 

de geração interna de calor, devida a reação de hidratação do cimento. No concreto pode ser 
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determinada através da correlação das propriedades térmicas dos materiais que o compõe e das 

propriedades do próprio concreto, de acordo com a Equação 1 

 

∆� = ��� ∙ 	 
                                                                 (1) 

  

onde: 

 

Δθ = Elevação adiabática da temperatura (°C) 

Ca = Consumo de aglomerante (kg/m³) 

H = Calor de hidratação do aglomerante (J/g) 

c = Calor específico do concreto (J/g . °C) 

γ = Massa específica do concreto (kg/m³) 

 

 Os sólidos geralmente se expandem com o calor e se retraem com o resfriamento.  

A deformação associada variação de temperatura depende do coeficiente de expansão térmica 

do material e da magnitude de queda ou elevação da temperatura. Exceto sob condições 

extremas de temperatura, as estruturas comuns de concreto sofrem pouco ou nenhum dano com 

as alterações de temperatura ambiente. Porém, em estruturas de grande volume, a combinação 

do calor produzido pela hidratação do cimento e condições relativamente baixas de dissipação 

de calor resulta em grande elevação da temperatura do concreto poucos dias após o lançamento 

do concreto fresco. Posteriormente, o resfriamento até a temperatura ambiente, em casos de 

elevado gradiente térmico, com frequência, faz com que o concreto fissure. Uma vez que a 

preocupação de projeto e na execução das estruturas de concreto massa é que o concreto 

permaneça com sua estrutura de forma monolítica, isenta de fissuras, todo empenho pra 

controlar a elevação de temperatura é feito pela seleção dos materiais, dosagens, condições de 

cura e práticas de construção adequadas (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 Para materiais de baixa resistência à tração, como é o caso do concreto, a retração 

devido ao resfriamento é preocupante. Isso acontece porque, dependendo do módulo de 

elasticidade, do grau de restrição e da relaxação da tensão decorrente da fluência, a tensão de 

tração resultante pode ser grande o suficiente para causar a fissuração (MEHTA; MONTEIRO, 

2008). 

 Segundo Furnas (1997), os principais fatores que influenciam a retração térmica 

são: 
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a) As condições climáticas e de exposição da estrutura durante a construção; 

b) As variações sazonais da temperatura ambiente; 

c) As temperaturas de lançamento e de estabilização do concreto; 

d) Os tipos e as quantidades de materiais empregados, incluindo materiais 

cimentícios; 

e) Litologia e diâmetro máximo dos agregados graúdos; 

f) Forma como a água é empregada (natural, gelada ou na forma de gelo em 

escamas); 

g) Propriedades do concreto endurecido; 

h) Dimensões e forma da estrutura; 

i) Tempo de permanência das fôrmas empregadas; 

j) Tipo e tempo de cura do concreto; 

k) Altura das camadas de concretagem; 

l) Temperatura e propriedades térmicas e elásticas da rocha de fundação. 

 

   Desta forma, vê-se que controle dos fatores acima citados, amenizam o efeito 

indesejado da fissuração que, nesse caso, é causada por tensões de tração provenientes do 

resfriamento da estrutura. 
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3 CIMENTO PORTLAND 

 

3.1 Definição e composição química 

  

 O cimento Portland é um aglomerante hidráulico, pois reage na presença de água. 

Aproximadamente 3% de gipsita ou sulfato de cálcio é normalmente moído e adicionado ao 

clínquer a fim de controlar as reações iniciais de pega e endurecimento do cimento (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008).  

 Este aglomerante tem como constituinte principal o clínquer, material resultante da 

calcinação de uma mistura de calcário (75% a 85%), argila (20% a 25%) e eventuais corretivos 

químicos de natureza silicosa, aluminosa ou ferrífera, a uma temperatura aproximada de 1450 

°C (BATTAGIN, 2011). 

 Conforme a ABCP (2002), uma das melhores maneiras de conhecer as 

características e propriedades dos diversos tipos de cimento Portland é estudar sua composição.  

 A respeito das adições, que comumente estão presentes na maioria dos cimentos, 

estas podem variar de um tipo de cimento para outro e são principalmente elas que definem os 

diferentes tipos de cimento (ABCP, 2002).  

 

3.1.1 Clínquer 

 

 Conforme ABCP (2002), as matérias-primas do clínquer são o calcário e a argila, 

ambos obtidos de jazidas em geral situadas nas proximidades das fábricas de cimento. A rocha 

calcária é primeiramente britada, depois moída e em seguida misturada, em proporções 

adequadas, com argila moída. A mistura formada atravessa então um forno de grande diâmetro 

e comprimento, cuja temperatura interna chega a alcançar 1450 ºC. O intenso calor transforma 

a mistura em um novo material, denominado clínquer, que se apresenta sob a forma de pelotas. 

Na saída do forno o clínquer, ainda incandescente, é bruscamente resfriado para posteriormente 

ser finamente moído, transformando-se em pó. 

 O clínquer em pó tem a peculiaridade de desenvolver uma reação química em 

presença de água, na qual ele, primeiramente, torna-se pastoso e, em seguida, endurece, 

adquirindo elevada resistência e durabilidade. Tal característica adquirida pelo clínquer, que 

faz dele um ligante hidráulico muito resistente, é sua propriedade mais importante (ABCP, 

2002). 
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 É composto por quatro fases principais, o silicato tricálcico (C3S), o silicato 

dicálcico (C2S), a fase aluminato (C3A) e a fase ferrita (C4AF). Essas abreviaturas são válidas 

somente nas fases puras, que praticamente não são encontradas em clínqueres industriais, que 

contêm impurezas de alguns elementos, como Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn, P entre outros, 

sob forma de solução sólida. Podem ocorrer ainda outras fases individualizadas, como o 

periclásio (MgO), em clínqueres magnesianos, e cal livre (CaO), em clínqueres com alto fator 

de saturação de cal ou com problemas no processo de fabricação (TAYLOR, 1997)..  

  Dos componentes do clínquer, a alita (C3S) é o de maior influência no 

desenvolvimento das resistências mecânicas a todas as idades do cimento, constituindo de 50% 

a 70% do clínquer. Esta fase reage rapidamente com a água e em cimentos Portland comuns é 

a mais importante das fases (ABCP, 1984). 

  A belita (C2S) é um dos constituintes do clínquer Portland com contribuição 

significativa nas resistências mecânicas do cimento a idades mais longas, constituindo 15% a 

30% do clínquer. Esta fase reage lentamente com a água, contribuindo pouco para a resistência 

nos primeiros 28 dias (TAYLOR, 1997). 

  De acordo com ABCP (1984), o aluminato tricálcico, conhecido por C3A, tem um 

papel importante na resistência dos cimentos às águas agressivas, sendo o tipo de cristalização 

o fator preponderante quanto ao seu comportamento. É também o componente que apresenta o 

maior calor de hidratação, sendo o principal responsável pela “pega” do cimento. Reage 

rapidamente com a água, conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a resistência inicial às 

solicitações mecânicas. Taylor (1997) relata que a fase aluminato corresponde de 5% a 10% do 

clínquer. 

  O ferro-aluminato tetracálcico, também chamado de C4AF ou brownmilerita, ou 

ainda designado na indústria do cimento por ferrita, constitui 5% a 15% do clínquer e, 

juntamente com o C3A, forma a fase intersticial do clínquer. Este composto possui baixa 

reatividade hidráulica e tem pequena participação na resistência aos esforços mecânicos do 

cimento. Sua propriedade principal é imprimir resistência à corrosão química do cimento e 

confere ao cimento uma coloração acinzentada devido à presença de ferro em sua constituição, 

não devendo portanto, estar presente em cimentos brancos (ABCP, 1984). 

 

3.1.2 Adições 

  

 As informações que seguem sobre adições foram todas abordadas tomando como 

base ABCP (2002).   
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 As adições são outras matérias-primas que, misturadas ao clínquer  na fase de 

moagem, permitem a fabricação dos diversos tipos de cimento Portland hoje disponíveis no 

mercado. Essas outras matérias-primas são a gipsita, as escórias de alto-forno, os materiais 

pozolânicos e os materiais carbonáticos.  

 A gipsita tem como função básica controlar o tempo de pega, isto é, o início do 

endurecimento do clínquer moído quando este é misturado com água. Caso não se adicionasse 

a gipsita à moagem do clínquer, o cimento, quando entrasse em contato com a água, endureceria 

quase que instantaneamente, o que inviabilizaria seu uso nas obras. Por isso, o gipsita é uma 

adição presente em todos os tipos de cimento Portland. A quantidade adicionada é pequena: em 

geral, 3% de gipsita para 97% de clínquer, em massa. 

 As escórias de alto-forno são obtidas durante a produção de ferro-gusa nas 

indústrias siderúrgicas e se assemelham aos grãos de areia. Antigamente, as escórias de alto-

forno eram consideradas como um material sem maior utilidade, até ser descoberto que elas 

também tinham a propriedade de ligante hidráulico muito resistente, ou seja, que reagem em 

presença de água, desenvolvendo características aglomerantes de forma muito semelhante  do 

clínquer. Essa descoberta tornou possível adicionar a escória de alto-forno à moagem do 

clínquer com gipsita, guardadas certas proporções, e obter como resultado um tipo de cimento 

que, além de atender plenamente aos usos mais comuns, apresenta melhoria de algumas 

propriedades, como maior durabilidade e maior resistência final. 

 Os materiais pozolânicos são oriundos de rochas vulcânicas ou matérias orgânicas 

fossilizadas encontradas na natureza, certos tipos de argilas queimadas em elevadas 

temperaturas (550 °C a 900 °C) e derivados da queima de carvão mineral nas usinas 

termelétricas, entre outros. Da mesma forma que no caso da escória de alto-forno, pesquisas 

levaram à descoberta de que os materiais pozolânicos, quando pulverizados em partículas muito 

finas, também passam a apresentar a propriedade de ligante hidráulico, se bem que de forma 

distinta. Isto porque não basta colocar os materiais pozolânicos, sob forma de pó muito fino, 

em presença de água, para que passem a desenvolver as reações químicas que os tornam 

primeiramente pastosos e depois endurecidos. A reação só vai acontecer se, além da água, os 

materiais pozolânicos moídos em grãos finíssimos também forem colocados em presença de 

mais um outro material. O clínquer é justamente um desses materiais, pois no processo de 

hidratação libera hidróxido de cálcio (gipsita) que reage com a pozolana. Explica-se, portanto, 

o motivo pelo qual a adição de materiais pozolânicos ao clínquer moído com gipsita é 

perfeitamente viável, até um determinado limite. Em alguns casos, é até recomendável pois o 

tipo de cimento assim obtido ainda oferece a vantagem de conferir menor permeabilidade, por 
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exemplo, aos concretos e às argamassas. Outros materiais pozolânicos têm sido estudados, tais 

como as cinzas resultantes da queima de cascas de arroz e a sílica ativa, um pó finíssimo que 

sai das chaminés das fundições de ferro-silício e que, embora em caráter regional, já tem seu 

uso consagrado no Brasil, a exemplo de outros países tecnologicamente mais avançados.  

 Os materiais carbonáticos são rochas moídas, que apresentam carbonato de cálcio 

em sua constituição tais como o próprio calcário. Tal adição serve também para tornar os 

concretos e as argamassas mais trabalháveis, porque os grãos ou partículas desses materiais 

moídos têm dimensões adequadas para se alojar entre os grãos ou partículas dos demais 

componentes do cimento, funcionando como um verdadeiro lubrificante. Quando presentes no 

cimento são conhecidos como fíler calcário. 

 

3.2 Tipos de cimento Portland brasileiros e suas aplicações 

 

 Conforme Pedroso (2009), a dosagem do cimento, ou seja, as proporções das 

misturas de seus componentes, é tão importante para a obtenção de um produto de qualidade 

que tal procedimento é normalizado. Cada país possui normas técnicas que recomendam como 

obter diferentes cimentos para diferentes aplicações. Baseado no sistema normativo europeu, 

que conta atualmente com vinte e sete tipos de cimentos normalizados, o mercado da construção 

civil, no Brasil, dispõe de oito opções de cimentos: 

 

a) Cimento Portland Comum (CP I) – conforme NBR 5732 (ABNT, 1991), é o 

cimento Portland sem quaisquer adições, exceto gipsita, usado para controlar a 

pega (o tempo necessário para o endurecimento parcial do composto). É 

recomendado para o uso em construções de concreto em geral, quando não são 

exigidas propriedades especiais do cimento. Se contiver adição de 1% a 5% de 

material pozolânico, fíler ou escória e o restante de clínquer, é chamado de CP I-

S (Cimento Portland com Adição);  

b) Cimento Portland Composto (CP II) – sua composição, segundo a norma NBR 

11578 (ABNT, 1991), tem adições, em quantidades pouco maiores que no CP I-

S de escória (CP II-E), pozolana (CP II-Z) ou fíler (CP II-F) em pequenas 

proporções. Devido ao desempenho equivalente ao CP I, o cimento composto 

atende plenamente às necessidades da maioria das aplicações usuais, 

apresentando, em muitos casos, vantagens adicionais; 
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c) Cimento Portland de Alto-forno (CP III) – de acordo com a NBR 5735 (ABNT, 

1991), este cimento pode conter escória de alto-forno variando de 35% a 70% de 

sua massa. Por apresentar menor permeabilidade e maior durabilidade, baixo 

calor de hidratação e alta resistência à expansão e a sulfatos (reações álcali-

agregado), este cimento é vantajoso em obras de concreto-massa, tais como a 

construção de barragens; 

d) Cimento Portland Pozolânico (CP IV) – em concordância com a NBR 5736 

(ABNT, 1991), este cimento possui pozolana em quantidade que varia de 15% a 

50% de sua massa. Recomendado para obras expostas à ação de água corrente e 

para ambientes agressivos por suas propriedades de baixa permeabilidade, alta 

durabilidade, alta resistência à compressão a idades avançadas; 

e) Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI) – Por atingir altas re- 

sistências já nos primeiros dias de aplicação, este cimento é usado por fábricas 

de blocos para alvenaria, blocos para pavimentação, de tubos, lajes, meio-fio, 

mourões, postos e de elementos arquitetônicos pré-moldados, que necessitam de 

um cimento de elevada resistência inicial para a rápida desforma. O 

desenvolvimento dessa propriedade é obtido pela utilização de uma dosagem 

específica de calcário e argila na produção de clínquer e pela moagem mais fina 

do cimento (ABNT NBR 5733/1991); 

f) Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS) – é recomendado para obras em 

ambientes agressivos, tais como: redes de esgotos e obras em regiões litorâneas, 

subterrâneas e marítimas. Os cinco tipos de cimento expostos anteriormente 

podem ser resistentes a sulfatos, caso observarem os parâmetros para essa 

propriedade (ABNT NBR 5737/1992); 

g) Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC) – de acordo com a NBR 

13116 (ABNT, 1994), é considerado cimento de baixo calor de hidratação os 

tipos anteriores que demonstrem uma dissipação mais prolongada do calor gerado 

durante a hidratação do cimento. É indicado para grandes concretagens onde é 

indispensável o controle de fissuras de origem térmica, como em obras 

hidráulicas; 

h) Cimento Portland Branco (CPB) – é o cimento de coloração diferenciada da 

coloração natural cinza. Sua obtenção ocorre a partir de matérias-primas com 

baixos teores de óxido de ferro e manganês e em condições mais severas de 

resfriamento. Ao cimento branco assim obtido, pode-se adicionar pigmentos 
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coloridos para cimentos de diferentes cores. Este cimento deve ter índice de 

brancura maior do que 78%. O estrutural é adequado aos projetos arquitetônicos 

de concreto aparente e o não-estrutural entra na composição de argamassas para 

rejunte de azulejos e outras aplicações não-estruturais (ABNT NBR 12989/1993). 

 

 A Tabela 3 mostra os tipos de cimento com suas nomenclaturas e conteúdo de 

constituintes especificados em norma. 

 

Tabela 3 – Tipos de cimento Portland normalizados no Brasil 

Nome Técnico do 
Cimento Portland Sigla Classes 

Conteúdo dos componentes (%) 

Clínquer 
+ Gipsita 

Escória Pozolana Fíler 
Calcário 

Comum CPI 25, 32, 40 100 - 
Comum com Adição CPI-S 25, 32, 40 99-95 1-5 

Composto com escória CPII-E 25, 32, 40 94-56 6-34 - 0-10 
Composto com Pozolana CPII-Z 25, 32, 40 94-76 - 6-14 0-10 

Composto com Fíler CPII-F 25, 32, 40 94-90 - - 6-10 
Alto-Forno CPIII 25, 32, 40 65-25 35-70 - 0-5 
Pozolânico CPIV 25, 32 85-45 - 15-50 0-5 

Alta Resistência Inicial 
CPV-
ARI 

- 100-95 - - 0-5 

Resistente a Sulfatos RS 25, 32, 40 ** 
Baixo Calor de 

Hidratação 
BC 25, 32, 40 ** 

Branco Estrutural CPB E 25, 32, 40 100-75* - - 0-25 

Branco Não-Estrutural CPB NE - 74-50* - - 26-50 
* Clínquer branco 

**A composição depende do tipo original do qual é derivado. 

Fonte: (BATTAGIN, 2008), adaptado das normas da ABNT - NBR 5732/1991, NBR 5733/1991, NBR 5735/1991, 

NBR 5736/1991, NBR 5737/1992, NBR 11578/1991, NBR 13116/1994, NBR 12989/1993. 

 

 Da Tabela 3 pode-se observar que as resistências características, aos 28 dias, dos 

cimentos brasileiros são de 25 Mpa, 32 Mpa e 40 Mpa. A variação da quantidade e tipologia 

dos componentes é que diferenciam uns dos outros em suas propriedades, gerando essa 

classificação. 

 De acordo com Battagin (2008), é bem verdade que estas características especiais 

de alguns cimentos, que lhes conferem maior adequabilidade para aplicações específicas, foram 

normalizadas separadamente com o intuito de estimular o mercado a utilizar o cimento correto 
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para cada situação. Desta forma, pode-se optar pelo tipo de cimento mais adequado garantido 

primando pela qualidade e durabilidade do produto final.  

 A Tabela 4 mostra as especificações técnicas físico-mecânicas determinadas pelas 

normas brasileiras. 

 

Tabela 4 – Exigências físico-mecânicas dos cimentos segundo as normas brasileiras 

T
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o 
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 C
im

en
to

 

C
la

ss
e 

Finura 
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Resistência à compressão 
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 7

5 
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m
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A
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nt
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1 
di

a 

3 
di

as
 

7 
di

as
 

28
 d

ia
s 

91
 d

ia
s 

CPI       
CPI-S 

25 ≤ 12 
≤ 12   
≤ 10 

≥ 240 
≥ 1 ≤10 * ≤ 5 * ≤ 5 * - 

≥ 8 ≥15 ≥25 
- 32 ≥ 260 ≥10 ≥20 ≥32 

40 ≥ 280 ≥15 ≥25 ≥40 
CPII-E 25 ≤ 12 

≤ 12   
≤ 10 

≥ 240 
≥ 1 ≤10 * ≤ 5 * ≤ 5 * - 

≥ 8 ≥15 ≥25 
- CPII-Z 32 ≥ 260 ≥10 ≥20 ≥32 

CPII-F 40 ≥ 280 ≥15 ≥25 ≥40 

CPIII ** 
25 

≤ 8 - ≥ 1 ≤12 * ≤ 5 * ≤ 5 * - 
≥ 8 ≥15 ≥25 ≥32 

32 ≥10 ≥20 ≥32 ≥40 
40 ≥12 ≥23 ≥40 ≥48 

CPIV ** 
25 

≤ 8 - ≥ 1 ≤12 * ≤ 5 * ≤ 5 * - 
≥ 8 ≥15 ≥25 ≥32 

32 ≥10 ≥20 ≥32 ≥40 

CPV-ARI - ≤ 6 ≥ 300 ≥ 1 ≤10 * ≤ 5 * ≤ 5 * ≥14 ≥24 ≥34 - - 

* Ensaio facultativo. 

** Outras características podem ser exigidas, como calor de hidratação, inibição da expansão devido à reação 

álcali-agregado, resistência a meios agressivos, tempos máximos de início de pega. 

Fonte: (BATTAGIN, 2008), adaptado das normas da ABNT - NBR 5732/1991, NBR 5733/1991, NBR 5735/1991, 

NBR 5736/1991, NBR 5737/1992, NBR 11578/1991, NBR 13116/1994, NBR 12989/1993. 

 

 Da tabela acima, detalha as características físico-mecânicas, de forma a facilitar a 

comparação e escolha do melhor tipo de cimento a ser utilizado. Observa-se que os cimentos 

tipo CPIII e CPIV possuem tempo de fim de pega mais prolongados em relação aos demais. 

Ainda podemos destacar o cimento tipo CPV-ARI como o mais reativo. Dos cimentos 

apresentados, o tipo CP-III é o que apresenta a maior das resistências nas idades mais 

avançadas. 
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 A Tabela 5 resume as principais características que o cimento confere a concretos 

argamassas e pastas, deixando claro a diferença entre cada uns dos cimentos. Estas diferenças 

se devem às propriedades do mesmo. 

 

Tabela 5 – Influência dos tipos de cimentos nas propriedades das pastas, argamassas e 
concretos 

Influência 

Tipo de Cimento 

CPI e 
CPII 

CPIII CPIV CPV-ARI CPRS CPB 

Resistência à 
compressão 

Padrão 

Menor nos 
primeiros 

dias e maior 
no final da 

cura 

Menor nos 
primeiros 

dias e maior 
no final da 

cura 

Muito 
maior nos 
primeiros 

dias 

Padrão Padrão 

Calor gerado na 
reação do cimento 

com a água 
Padrão Menor Menor Maior Padrão Maior 

Impermeabilidade Padrão Maior Maior Padrão Padrão Padrão 

Resistência aos 
agentes agressivos 

(água do mar e 
esgotos) 

Padrão Maior Maior Menor Maior Menor 

Durabilidade Padrão Maior Maior Padrão Maior Padrão 
Fonte: (BATTAGIN, 2008). 

 

 Analisando a Tabela 5, os cimentos do tipo CP III e CP IV são cimentos ideais para 

obras com concreto em grande volume (concreto-massa) como barragens, fundações de grandes 

volumes devido ao baixo calor de hidratação gerado em relação aos demais tipos. Também por 

serem menos permeáveis e mais resistentes em relação às outras tipologias, indica-se seu uso 

em ambientes agressivos (esgotos e maresias), sendo também mais duráveis. Sua desvantagem 

é nítida quando se quer desforma rápida, devido à sua menor resistência inicial, como é no caso 

da fabricação de pré-moldados. 

 

3.3 Hidratação 

 

 Após a mistura com a água, o cimento Portland adquire propriedades adesivas 

devido às reações de hidratação do cimento, pois a reação química resulta em produtos que 

possuem características de pega e endurecimento. O processo de hidratação dos compostos 
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consiste em reações simultâneas, porém com velocidades diferentes. Os aluminatos hidratam-

se mais rápido do que os silicatos, conferindo à pasta de cimento Portland as características de 

enrijecimento (perda de consistência da pasta plástica) e pega (solidificação da pasta plástica). 

Os silicatos, constituindo aproximadamente 75% da composição do cimento, são os principais 

responsáveis na determinação das características de endurecimento, ou seja, da taxa de 

desenvolvimento da resistência (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 Segundo Neville (1997), apesar da pequena quantidade de C3A presente na maioria 

dos cimentos, há uma reação muito rápida com o consequente enrijecimento da pasta, 

conhecido como pega instantânea. Para evitar que isso aconteça, gipsita (CaSO4∙2H2O) é 

adicionado ao clínquer do cimento. Desta forma, observa-se que a liberação de uma grande 

quantidade de calor de hidratação é desacelerada pela gipsita, que proporciona a utilização do 

cimento Portland nas mais diversas aplicações de construção. 

 

3.4 A pega  

 

 Segundo Mehta e Monteiro (2008), o termo pega se refere à solidificação da pasta 

plástica de cimento. O início de pega, marca o ponto em que tal pasta de torna não trabalhável. 

Após esse estágio se tornam mais difícil as operações de lançamento, compactação e 

acabamento. Porém a pasta leva determinado tempo para se solidificar por completo. Esse 

tempo que a pasta leva pra se solidificar completamente marca o chamado fim de pega. Já o 

ganho de resistência com o tempo é chamado de endurecimento. 

 Em termos gerais, a pega é a perda de fluidez da pasta de cimento Portland. Tal 

fenômeno é causado por uma reação seletiva de compostos do cimento. Os dos primeiros a 

reagirem são o C3A e o C3S. Apesar da propriedade de pega instantânea do primeiro, a adição 

de gipsita faz com que sua hidratação seja retardada e, desta forma, o segundo inicia a pega 

mais rapidamente. Já o C2S endurece de modo mais gradativo (NEVILLE, 1997). 

 

O fenômeno de pega do cimento compreende a evolução das propriedades mecânicas 
da pasta no início de endurecimento, propriedades essencialmente físicas, 
consequente, entretanto, a um processo químico de hidratação. É um fenômeno 
artificialmente definido como o momento em que a pasta adquire certa consistência 
que a torna imprópria a um trabalho (BAUER, 2000). 
 

  Segundo Petrucci (1981), o aumento da temperatura reduz o tempo de pega, como 

também quantidades maiores de água de amassamento e cimentos moídos muito finos. A 



32 

temperaturas baixas, a pega é retardada. Porém Neville (1997) afirma que acima de 30 °C, 

aproximadamente, o tempo de pega aumenta com o aumento da temperatura. 

 

3.5 A reação pozolânica e sua importância 

 

  Segundo Mehta e Monteiro (2008), denomina-se reação pozolânica a reação entre 

a pozolana e o hidróxido de cálcio designada abaixo. As equações a seguir estão escritas na 

forma simbólica e abreviada. 

 

Cimento Portland 

                                                    Reação rápida 
          C3S              +           H                →                 C-S-H                  +             CH                       (2) 

Aluminato tricálcico              Água                       Silicato de cálcio hidratado         Hidróxido de cálcio 

 

 

Cimento Portland Pozolânico 

                                     Reação lenta 
       Pozolana        +                CH                +          H                →                  C-S-H                      (3) 

                                           Hidróxido de cálcio                Água                          Silicato de cálcio hidratado 

  

 A importância técnica do uso de cimentos com adição de pozolana é resultante de 

três aspectos da reação pozolânica:  

 

a) A reação é lenta de forma que as taxas de liberação de calor e desenvolvimento 

da resistência são lentas; 

b) A reação consome hidróxido de cálcio, em vez de produzi-lo, o que tem papel 

importante na durabilidade da pasta hidratada em meio a ambientes ácidos; 

c) Os produtos de sua reação são muito eficientes para em preencher espaços 

capilares, melhorando a resistência e a permeabilidade do sistema, tornando-o 

menos permeável. 

 

3.6 Finura 

 

 A finura do cimento também afeta sua reatividade com a água. Quanto mais fino, 

mais rápida será sua reação. Desta forma a taxa de reatividade e o desenvolvimento da 
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resistência podem ser intensificados pela moagem mais fina do cimento, porém os custos com 

moagem e o calor de hidratação emitido limitam a finura (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 A longo prazo, a finura não influencia na resistência. Uma maior velocidade inicial 

de hidratação também depende de um maior desprendimento de calor de hidratação 

caracterizando, portanto, a influência da finura nesse desprendimento térmico. Um aumento na 

finura induz no aumento da quantidade de gipsita necessário para o retardamento da pega pois, 

quanto mais fino for o cimento, maior será a quantidade de C3A disponível para a hidratação 

inicial (NEVILLE, 1997) 
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4 CALOR DE HIDRATAÇÃO 

 

  Define-se por calor de hidratação a quantidade de calor, medida em joules, por 

massa de aglomerante hidratado medida em gramas, que se desprende até a hidratação 

completa, a uma temperatura estabelecida. Como muitas outras reações químicas, a hidratação 

dos compostos do cimento é do tipo exotérmica, chegando a liberar uma energia de até 500 J/g 

de cimento (NEVILLE, 1997).  

  Na hidratação do cimento, os compostos reagem com a água para adquirir estados 

estáveis de baixa energia, e o processo é acompanhado pela liberação de energia em forma de 

calor. 

  O calor de hidratação tem certa importância na tecnologia do concreto, podendo ser 

desfavorável (em estruturas de concreto-massa), ou favorável (em concretagens no inverno 

quando as temperaturas do ambiente podem estar muito baixas pra fornecer energia de ativação 

para as reações de hidratação). Os dados de estudo do calor podem ser usados na caracterização 

do comportamento da pega e o endurecimento do cimento e para prever o aumento de 

temperatura (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

  Devido à condutividade térmica do concreto ser relativamente pequena, o mesmo 

comporta-se como isolante térmico e, no interior de grandes massas de concreto, a hidratação 

pode resultar em elevados valores de temperatura. Simultaneamente, o exterior da massa de 

concreto perde um pouco de calor, estabelecendo-se um gradiente de temperatura e, durante o 

resfriamento interior, podendo ocorrer fissuração. 

  Segundo Neville (1997), para os cimentos Portland de uso corrente, observou-se 

que cerca da 50% do calor total gerado se desprende entre o primeiro e o terceiro dia, cerca de 

75% aos sete dias e 83% a 91% do total em seis meses. 

  A quantidade de cimento na mistura influencia no desprendimento total de calor e, 

desta forma, o teor de cimento pode ser modificado para ajudar o controle de desprendimento. 

Diante disso, faz-se necessário a utilização de cimentos com baixo calor de hidratação para que 

se limite a evolução do desprendimento térmico em estruturas de concreto. Alguns artifícios 

como a utilização de cinza volante ou pozolana também ajudam nesse sentido (NEVILLE, 

1997).   

  Vale frisar que estruturas com espessura da ordem de grandeza de um metro ou 

mais e consumo de aglomerante superior a 400 kg/m³ podem acumular calor suficiente para 

agravar o problema térmico, sendo função das condições no entorno da estrutura. Nesse sentido, 
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podemos citar exemplos como sapatas, blocos de fundação, radiers, grandes pilares, vigas 

paredes, grandes lajes maciças, entre outros. 

  A pré-refrigeração do concreto com gelos em escamas (ver Figura 1) em 

substituição parcial da água, com ar frio, com água gelada ou nitrogênio líquido e até mesmo a 

refrigeração dos agregados são muitas vezes necessárias para redução da temperatura de 

lançamento. Durante a operação de mistura, o calor latente necessário para a fusão do gelo é 

retirado de outros componentes da mistura de concreto, proporcionando uma forma muito 

eficiente de baixar a temperatura. A pré-refrigeração com gelo vem ganhando espaço nas obras 

devido à sua facilidade de obtenção nas cidades e do aumento da robustez das peças estruturais 

de concreto (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

 

Figura 1 – Pré-refrigeração de concreto com gelo 

                                     
(a)                                                                                                  (b) 

(a) Detalhe de gelo em escama; (b) Adição de gelo em caminhão betoneira. 

Fonte: (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

  

  A taxa e a magnitude da elevação adiabática da temperatura é função da 

quantidade, composição, finura do cimento e temperatura durante a hidratação. Cimentos 

Portland finamente moídos, cimentos com teores relativamente altos de C3A e C3S apresentam 

calores de hidratação superiores aos de cimentos grossos ou cimentos com baixos teores de C3A 

e C3S (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

  Neville (1997) recomenda o uso de cimento com baixo calor de hidratação, ou um 

baixo teor de cimento, substituição do aglomerante por pozolanas, agregado arredondado e até 

mesmo aditivos redutores de água. 
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  As perdas de calor dependem das propriedades térmicas do concreto e da tecnologia 

construtiva adotada (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

  A altura das camadas durante a concretagem e o intervalo de tempo de lançamento 

entre as mesmas podem levar a um aumento do calor tendo em vista as dificuldades de 

dissipação térmica (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

  Outa forma de controle da temperatura é a pós-refrigeração do concreto com a 

utilização de uma rede de tubos instalados no interior do bloco de concreto (ver Figura 2) meio 

por qual é feita a circulação de água após o início do lançamento até momento em que o bloco 

atinja sua temperatura máxima e a partir de então a circulação é paralisada objetivando o 

resfriamento mais lento possível (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

 

Figura 2 – Pós-refrigeração de concreto com circulação de água 

             
(a)                                                                              (b) 

(a) Sistema de distribuição de tubos em fôrmas; (b) Detalhe de tubo embutido na fôrma. 

Fonte: (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

 

4.1 A Influência do teor dos compostos do cimento 

 

  De acordo com Neville (1997), o valor real do calor de hidratação gerado depende 

da composição química do cimento e é muito aproximadamente igual à soma dos calores de 

hidratação dos compostos quando hidratados isoladamente.  Os compostos dos cimentos 

possuem liberação de calor diferenciadas após sua hidratação e isso repercute na elevação 

adiabática em uma peça de concreto.   

  A Tabela 6, a seguir, mostra os valores típicos do calor de hidratação dos compostos 

puros. 
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Tabela 6 – Calor de hidratação dos 
compostos puros 

Composto Calor de Hidratação (J/g) 

C3S 502 
C2S 260 
C3A 867 

C4AF 419 

Fonte: (NEVILLE, 1997) 

 

  Tanto a adição de escórias de alto-forno moída no CP III quanto a adição de 

pozolana no CP IV resulta em um menor calor de hidratação, uma vez que as reações 

pozolânicas não são exotérmicas e por se comportarem como produtos de hidratação mais lenta. 

Já o cimento Portland comum tipo CPI, cimentos compostos tipo CP II-F ou cimentos tipo CP 

V, de alta resistência inicial, possuem normalmente teores elevados de alita (C3S) e de 

aluminato tricálcico (C3A), gerando um elevado calor de hidratação (BOTASSI; 

BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

  Para os cimentos do tipo CP II-Z e CP II-E o calor de hidratação encontra-se em 

um valor intermediário entre as classes citadas anteriormente. A utilização de cimentos do tipo 

CP III ou CP IV atingem valores de resistência menores nas primeiras idades quando 

comparados aos outros tipos de cimento. O uso de cimento aluminoso eleva o calor de 

hidratação e produz redução de resistência em idades mais avançadas, ainda que haja aceleração 

das resistência iniciais (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011).  

  Diante disso, conclui-se que utilizando cimentos do tipo CP II-E, CP II-Z, CP III 

ou CP IV, reduz-se a temperatura máxima das grandes massas de concreto. 

   

4.2 Manifestações patológicas devido às altas temperaturas 

 

  É de suma importância conhecer as diversas manifestações patológicas relacionado 

peças com grande volume de concreto com as altas temperaturas devido ao calor de hidratação. 

A seguir, relacionaram-se algumas manifestações patológicas mais comuns nesses tipos de 

elementos. 

 

4.2.1 Fissuração de origem térmica 
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  Tensões de compressão se desenvolvem durante os períodos iniciais quando as 

temperaturas estão em elevação no concreto fresco. As tensões de tração só se desenvolvem em 

idades posteriores, quando a temperatura começa a baixar. No entanto, em vista da baixa 

resistência do concreto nas idades iniciais e da relaxação destas tensões que ocorrem durante a 

primeira semana após a concretagem, a ocorrência de fissuração por contração térmica deve ser 

controlada, seja oriunda dos efeitos da temperatura interna do concreto massa ou do efeito de 

situações climáticas extremas (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

  O calor liberado pela reação exotérmica de hidratação do cimento eleva a 

temperatura do concreto durante os primeiros dias, período em que o concreto ainda se encontra 

no regime plástico, causando uma expansão térmica proporcional ao coeficiente de dilatação 

térmica do concreto.  

  Segundo Timerman (2011), ao entrar no estado visco-elástico, iniciam-se as 

restrições às expansões e originam-se tensões de compressão. Ao atingir sua temperatura 

máxima, ocorre o fenômeno de retração e a consequente diminuição da tensões de compressão. 

A queda acentuada de temperatura gera tensões de tração que por sua vez induz ao processo de 

fissuração. 

  As restrições à retração do concreto podem ter origens tanto internas, como no caso 

de grandes blocos de concreto ou paredes espessas, quanto de origens externas, caso de lajes 

(TIMERMAN, 2011). 

  Timerman (2011) ainda afirma que diversos fatores influenciam na evolução da 

temperatura e na subsequente distribuição das tensões: 

 

a) Dimensões e formas da estrutura; 

b) Utilização de pré ou pós-refrigeração do concreto; 

c) Tipo e tempo de cura do concreto; 

d) Condições climáticas durante a construção da estrutura; 

e) Condições de exposição após a construção; 

f) Variação sazonal da temperatura ambiente; 

g) Temperatura de lançamento do concreto; 

h) Tipos e quantidades de materiais componentes do concreto; 

i) Existência e espaçamento de juntas de dilatação; 

j) Tipo e tempo de permanência das formas empregadas. 
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  Conforme Botassi, Bittencourt e Graça (2011), fissuras de retração térmica (ver 

Figura 3) se interceptam formando ângulos retos, podendo originar um grande número de 

fissuras reticuladas com profundidade que pode ser elevada, chegando até 100 vezes a 

profundidade de uma fissura de retração hidráulica que pode seccionar a estrutura como um 

todo. Acontecem normalmente no trecho central do bloco ou peça de concreto. 

 

Figura 3 – Fissura típica do problema térmico 

 
Fonte: (BOTASSI; BITTENCOURT; GRAÇA, 2011). 

   

4.2.2 Formação de etringita tardia 

 

  Segundo Júnior e Camarini (2003), a entringita é um composto hidratado do 

cimento Portland que ocorre naturalmente quando da hidratação do cimento anidro. É formada 

pela reação do aluminato tricálcico (C3A) com o sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4.2H2O – 

gipsita) que é adicionado para regular o tempo de pega da pasta.  

 

   C3A         +          3(CaSO4.2H2O)       +     26.H2O       →       C3A.3CSH32                (4) 

    Aluminato tricálcico     Sulfato de cálcio dihidratado          Água                               Etringita 

 

  Nessa formação inicial ela é conhecida como etringita primária acontecendo nos 

primeiros minutos ou horas da hidratação, formando cristais que não causam nenhum dano ao 

concreto devido este ainda estar em seu estado plástico (JÚNIOR; CAMARINI, 2003). 

  Ainda segundo Júnior e Camarini (2003), a formação de etringita retardada (FER) 

ou formação de etringita tardia – Delayed Ettringite Formation (DEF) ocorre quando a 
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formação dos cristais se dá após o endurecimento da pasta, o que pode acontecer em dias, meses 

ou anos. O crescimento dos cristais de etringita podem ocasionar microfissuração, e em alguns 

casos, a expansão e desagregação da peça. 

  Melo (2010) afirma que o calor gerado pelas reações de hidratação de cimento em 

elementos estruturais de grande massa, que venham a ser produzidos com alto consumo de 

cimento, pode promover o aumento interno de temperatura a valores próximos de 90 °C, 

dependendo das condições de lançamento e de exposição. Caso isso ocorra, a etringita tardia 

pode se desenvolver ao longo do tempo. 

  Segundo Mehta e Monteiro, atualmente muitos relatos de ocorrência de etringita 

tardia foram registrados em elementos de concreto curados a vapor. A etringita não é uma fase 

estável acima de 65 °C, decompondo-se para formar monossulfato hidratado (C3A. 

CaSO4.14H2O) se as temperaturas internas ultrapassarem tal valor. Os íons sulfatos (SO4
2-) 

liberados pela decomposição de etringita são adsorvidos pelo silicato de cálcio hidratado (C-S-

H). Posteriormente, durante a utilização da estrutura, quando os íons sulfato são dissolvidos, a 

formação da nova etringita causa expansão e fissuração, conforme Figura 4.  

  Collepardi (1999) afirma que três elementos essenciais controlam a formação de 

etringita: 

a) Liberação de sulfatos; 

b) Presença de microfissuras; 

c) Exposição à umidade. 

 
Figura 4 – Deterioração prematura por DEF 

 
Fonte: ConcreteWorks IHEEP Conference (2009) 
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  Logo, como a temperatura acima de 65 °C é um dos fatores determinantes da 

ocorrência de etringita tardia, convém a preocupação no controle da temperatura interna das 

peças de concreto com volume consideravelmente elevado. 
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5 METODOLOGIA 

 

 O primeiro passo do procedimento metodológico foi o de aquisição das 

temperaturas medidas in loco. Após isto, fez-se a análise numérica, utilizando também as 

condições de contorno dos blocos como parâmetros para alimentar o software ConcreteWorks. 

Por fim, foi feita a comparação entre os dados medidos in loco e os dados simulados para 

verificar a eficiência do software na simulação de temperatura em blocos de concreto. 

 

5.1 Medições das temperaturas internas in loco 

 

  Para a realização da pesquisa foram adquiridos dados de temperaturas em uma obra 

de Fortaleza que executou blocos de concreto de seção retangular. Os procedimentos de coleta 

destas temperaturas, de inteira responsabilidade da mesma, estão abaixo descritos. 

  Nesta obra, as temperaturas foram coletados por meio de termopares e termômetros 

digitais (ver Figura 5). 

 
Figura 5 – Termopar (à esquerda) e termômetro (à 
direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  No caso do uso do termopar uma das extremidade (ver Figura 5) do mesmo foi 

colocada no centro de massa dos blocos a serem medidos. Na outra extremidade, o plug (ver 

Figura 5) foi conectado ao termômetro para a verificação da temperatura em intervalos de tempo 

previamente determinados.  
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  Os valores de temperaturas máximas medidas in loco, no centro de gravidade de 

cada bloco, e os seus respectivos instantes de ocorrência, contados a partir da saída do 

caminhão-betoneira da usina, estão demonstrados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Valores medidos in loco   

Bloco 
Referências de pico  

Temperatura (° C) Tempo (h) 
B 09 70,00 38 
B 10 68,00 45 
B 11 71,00 37 
B 12 75,00 28 
B 13 69,00 48 
B 17 67,00 39 
B 18 67,00 33 
B 19 72,00 28 
B 20 72,00 27 

CX 02 72,00 32 
CX 03 72,00 31 
CX 04 72,00 39 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Os gráficos obtidos com pelas temperaturas medidas in loco, com a indicação da 

temperatura máxima (coordenada y) no centro de gravidade de cada bloco e os seus respectivos 

instantes (coordenada x) de ocorrência, estão no APÊNDICE A. 

   

5.2 O programa ConcreteWorks 

   

  O software ConcreteWorks foi desenvolvido no Centro de Durabilidade do 

Concreto da Universidade do Texas, como parte de uma pesquisa financiada pelo Departamento 

de Transportes do Texas (TxDOT). 

  Este programa, com tecnologia desenvolvida para o ambiente Windows, é uma 

ferramenta facilita a análise da durabilidade do concreto, pois pode ser usado para prever o 

desenvolvimento da temperatura, a probabilidade de fissuração decorrente da variação térmica, 

ou o risco de ação do cloreto (risco de corrosão) determinante no ciclo de vida do concreto. O 

programa auxilia o usuário na definição da mistura de concreto e dosagem. Baseia-se nos 

procedimentos descritos no ACI 211 (1991) e no National Highway Institute (NHI). 

  O pacote de software contém módulos de cálculos para diversas tipos de peças em 

concreto, como concretos-massa, tabuleiros de pontes-tipo, vigas de concreto pré-moldado, e 

pavimentos de concreto. 
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  Ao dar um clique duplo no ícone do programa, abriu-se uma janela inicial. Nesta 

janela, clicou-se em File e depois em New para abrir um novo arquivo e optou-se o tipo de peça 

a ser concretada na janela Member Type, conforme Figura 6. No caso da pesquisa, escolheu-se 

a opção Mass Concrete (Concreto Massa), clicando-se em “OK” posteriormente. 

 
Figura 6 – Escolha do tipo de peça a ser 
concretada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Ao clicar-se em “OK”, adentrou-se ao menu General Inputs (ver Figura 7), e no 

campo Units selecionou-se o sistema de unidades. Escolheu-se o Sistema Métrico de unidades 

(Metric). Em Project Time and Date, registrou-se a hora e a data do da concretagem. Em 

Analysis Setup, escolheu-se o período de tempo de 7 (sete) dias para analisar a temperatura do 

concreto. No Project Location deixou-se Houston como cidade (padrão default). 

 

Figura 7 – Configurações básicas do modelo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 Ao clicar em Next, abriu-se o menu Shape Inputs, onde no campo Mass Concrete 

Shapes Available, escolheu-se o formato de concreto massa. Para a simulação, optou-se pela 

base retangular (Rectangular footing) como se pode observar na Figura 8. 

 

Figura 8 – Formatos de concreto massa disponíveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Clicando novamente em Next, chegou-se no menu Member Dimensions, onde na 

janela Rectangular Footing Dimensions, foram inseridas comprimento, largura e altura do 

bloco, selecionando-se também a presença de solo ou submersão total em água, conforme 

Figura 9. É importante salientar que a largura (Width) é a menor das dimensões horizontais do 

bloco no caso de análise bidimensional. O guia do usuário recomenda usar o cálculo de 

temperatura usando a análise tridimensional, pois em alguns casos, gera resultados mais 

precisos na seção e, desta forma, a largura não obrigatoriamente precisa ser a menor dimensão. 

A simulação desta pesquisa foi feita usando análise bidimensional por ser mais rápida no 

tocante à saída de dados. Os valores geométricos inseridos estão discriminadas mais à frente. 
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Figura 9 – Dimensões e condições de contorno da base 
retangular 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

  
 Caso o bloco estivesse parcialmente imerso em água, utilizar-se-ia a opção Partially 

Submerged Rectangular Footing (ver Figura 8), inserindo-se o valor do nível de água em 

Wather Depth (Figura 10). Em nenhuma das simulações feitas foi utilizada tal opção.  

 

Figura 10 – Dimensões e condições de contorno da base 
retangular parcialmente submersa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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  Confirmando, segue-se para o próximo menu chamado de Mixture Proportion. Na 

janela Mixture Proportion Inputs, vista na Figura 11, foram inseridos as quantidades dos 

materiais, em Kg/m³, conforme traço especial estabelecido pela concreteira, como quantidade 

de cimento, de agregados graúdo e miúdo e massa de água. Logo, para a pesquisa, utilizou-se 

tal valor. No campo Supplementary Cementing Materials marcou-se o tipo de adição utilizada 

como, por exemplo, escória (slag), sílica ativa (silica fume), cinza volante (fly ash) contida no 

traço, colocando-se a massa da mesma.  Já em Chemical Admixture Inputs foram selecionados 

aditivos químicos usados no traço, como retardadores, aceleradores, redutores de água, 

marcando a caixa de cada um dos tipos utilizados. Os valores simulados encontram-se em 

tabela, mais adiante, contendo as massas utilizadas.  

 

Figura 11 – Proporção de insumos na mistura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Continuando, entrou-se no menu Material Properties, onde inseriu-se no campo 

Cemente Chemical/Physical Properties o tipo de cimento utilizado. Na pesquisa, optou-se pelo 

Tipo II, cujas propriedades assemelham-se ao CP II-F, conforme Battagin (2008). Para dados 
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como coeficiente de expansão térmica e outras propriedades térmicas, bem como parâmetros 

de hidratação, utilizou-se os valores sugeridos automaticamente pelo programa, como pode ser 

visto no campo Aggregate Factors e em Hydration Calculation Properties. Outra alternativa 

seria clicar na caixa ao lado e inserir de forma manual os teores dos compostos. Tudo isso pode 

ser conferido na Figura 12. 

 

Figura 12 – Propriedades dos materiais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Prosseguindo, ao entrar no menu Mechanical Properties, selecionou-se a caixa 

Check to calculate thermal stresses when temperatures are calculaded para que sejam checadas 

as tensões térmicas e, por recomendação do manual do usuário, selecionou-se o Equivalente 

Age Method (Método da idade equivalente) para o cálculo da maturidade, conforme mostrado 

na Figura 13. 
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Figura 13 – Propriedades mecânicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Em Construcion Inputs, no campo Concrete Placement Temperature, pôde-se 

inserir a temperatura de lançamento do concreto manualmente, com valores utilizados 

discriminados mais adiante. Uma outra opção seria inserir a temperatura de cada material 

constituinte, clicando em Change Constituent Material Temperatures. 

  No campo Formwork, estimou-se o valor de 96 horas (4 dias) para a idade de 

remoção das formas laterais e escolheu-se fôrma de madeira (Wood) como tipo de forma 

utilizada. 

  Em After Forms Are Stripped pôde-se escolher o material adotado para cura bem 

como o tempo entre a desforma lateral e o início do método de cura adotado. Para ao pesquisa, 

não foi adotado nenhum método de cura das laterais do bloco. 

  Em Footing inputs, escolheu-se base de concreto (Concrete) como material de sub-

base dos blocos. Não foi selecionado nenhum método disponível para na cura do topo do bloco. 

Porém, a idade do concreto ao iniciar tal processo de cura do topo foi mantida em 5 (cinco) 

horas, conforme proposto pelo software. Com relação à existência de sombra na fundação foram 

mantidos no padrão do programa, como pôde ser verificado na Figura 14. 
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Figura 14 – Insumos da construção 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Na janela Enviroment Inputs (entradas das condições ambientais), os dados das 

abas Temperature, Wind Speed, Percent Cloud Cover, Relative Humidity e Yearly Temperature 

e no padrão default, sugerido pelo programa, conforme Figura 15, Figura 16, Figura 17, Figura 

18 e Figura 19, respectivamente.  

Figura 15 – Temperatura ambiente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Figura 16 – Velocidade do vento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

   

 

 

Figura 17 – Percentual de nuvens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Figura 18 – Humidade relativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

Figura 19 – Temperatura anual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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  Finalmente, em Input Check, todos os dados de entrada foram mostrados de forma 

geral, conforme Figura 20. Para o cálculo das temperaturas clicou-se no botão Calculate 

Temperatures. 

 

Figura 20 – Tela de checagem das entradas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

5.3 Parâmetros geométricos dos blocos avaliados 

 

  Todos os blocos avaliados possuíam seções transversal e longitudinal planas, de 

formato retangular, pois a geometria espacial era em forma de paralelepípedo. A seguir, serão 

demonstrados os parâmetros relacionados à geometria dos mesmos, de acordo com a Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Dimensões dos blocos avaliados na obra (continua) 

Bloco 
Dimensões (m) 

Volume (m³) 
Comprimento Largura Altura 

B 09 4,10 2,72 1,80 20,07 
B 10 4,10 2,72 1,80 20,07 
B 11 4,10 2,72 1,80 20,07 
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Tabela 8 – Dimensões dos blocos avaliados na obra (continua) 

Bloco 
Dimensões (m) 

Volume (m³) 
Comprimento Largura Altura 

B 12 4,10 2,72 1,80 20,07 
B 13 4,10 2,72 1,80 20,07 
B 17 5,20 2,72 1,80 25,46 
B 18 5,20 2,72 1,80 25,46 
B 19 5,20 2,72 1,80 25,46 
B 20 5,20 2,72 1,80 25,46 

CX 02 4,20 3,10 1,80 23,44 
CX 03 5,30 4,20 1,80 40,07 
CX 04 4,20 3,10 1,80 23,44 

Fonte: Obra (2013) 

 

5.4 Parâmetros dos concretos utilizados 

 

  Para a execução dos blocos, utilizou-se traço específico solicitado para a 

concreteira. A tipologia, característica e o consumo, por metro cúbico, de cada um dos 

componentes do concreto estão especificados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Parâmetros físico-mecânicos do concreto 

Características do concreto 
Resistência característica (Fck) 35 MPa 

Tipo de cimento CPII-F 32 
Agregados utilizados 

Areia A (D = 2,377 mm) 
Areia B (D = 3,278 mm) 
Brita A (D = 5,179 mm) 
Brita B (D = 6,996 mm) 
Traço unitário em peso 

Cimento : Areia A : Areia B : Brita A : Brita B : A/C 
1: 1,138 : 1,138 : 0,380 : 2,152 : 0,501 

Consumo de materiais por metro cúbico de cimento fresco 
Cimento 336 Kg 

Areia A (Areia NT) 413,09 kg (0,363 m³) 
Areia B (Areia ART) 413,09 kg (0,281 m³) 
Brita A (FONOLI 0) 137,94 kg (0,100 m³) 
Brita B (FONOLI 1) 781,18 kg (0,591 m³) 

Adição (Microssílica) 27 Kg 
Água 182 kg (182 L) 

Aditivo A (RH416SLF) 1,634 Kg 
Aditivo B (Glenium 51) 2,178 Kg 

Aditivo C (Recover) 0,545 Kg 
Fonte: Obra (2013). 
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  Ainda como elementos importantes de entrada do programa, temos a data e a hora 

de início de concretagem e a temperatura média do concreto fresco no lançamento, conforme 

consta na Tabela 10.  

  

Tabela 10 – Parâmetros gerais de lançamento do concreto fresco 

Bloco 
Parâmetros de lançamento 

Data Horário Temperatura Média 
(°C) 

B 09 01/09/2012 9:40 25 
B 10 28/07/2012 10:20 25 
B 11 14/07/2012 10:40 26 
B 12 14/07/2012 12:10 27 
B 13 30/06/2012 10:35 24 
B 17 04/08/2012 8:35 24,2 
B 18 14/07/2012 8:45 24 
B 19 14/07/2012 13:45 27,7 
B 20 14/07/2012 15:12 27 

CX 02 19/09/2012 17:15 26,5 
CX 03 19/09/2012 13:40 27 
CX 04 19/09/2012 12:00 26,3 

Fonte: Obra (2013). 

 

  Para o cálculo da elevação adiabática da temperatura do concreto foram 

utilizados parâmetros retirados do traço e valores default sugeridos pelo ConcreteWorks, 

conforme Tabela 11. 

Tabela 11 – Parâmetros para o cálculo da 
elevação adiabática da temperatura do 
concreto 

Propriedade Parâmetro 

Ca 336 kg/m³ (traço) 
Hmáx 463011,70 J/kg (default) 

c 856,90 J/kg . °C (default) 
γ 2294 kg/m³ (traço) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

6.1 Análise comparativa entre blocos com parâmetros geométricos semelhante 

 

  Primeiramente fez-se o agrupamento dos blocos de parâmetros geométricos 

idênticos, conforme Tabela 12 e Tabela 13. 

  Tabela 12 – Parâmetros gerais do Grupo A 

Bloco 

Parâmetros dos agrupamentos 

Horário de 
Lançamento (h) 

Temperatura 
Média de 

Lançamento 
(°C) 

Temperatura 
Máxima medida 

in loco 

 (°C) 
B 09 9:40 25 70,00 
B 10 10:20 25 68,00 
B 11 10:40 26 71,00 
B 12 12:10 27 75,00 
B 13 10:35 24 69,00 

Fonte: Obra (2013). 

 

Tabela 13 – Parâmetros gerais do Grupo B 

Bloco 

Parâmetros dos agrupamentos 

Horário de 
Lançamento (h) 

Temperatura 
Média de 

Lançamento 
(°C) 

Temperatura 
Máxima medida 

in loco 

 (°C) 
B 17 8:35 24,2 67,00 
B 18 8:45 24 67,00 
B 19 13:45 27,7 72,00 
B 20 15:12 27 72,00 

Fonte: Obra (2013). 

 

 Na Tabela 12 e na Tabela 13 observa-se que blocos concretados no início da manhã, 

em cada um dos grupos apresentaram, em geral, as menores temperaturas de lançamento e os 

menores valores de temperatura máxima medida in loco. À medida que os horários de 

lançamento aumentaram, as temperaturas de lançamento e a temperatura máxima medida in 

loco também aumentaram em valor absoluto, concluindo-se que, de um modo geral os horários 

de execução mais adequados para concretagem, segundo o Grupo A e B são no início do dia, 

pois os picos apresentados foram menores nesse período. 
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6.2 Cálculo da elevação adiabática da temperatura do concreto 

  

 Calculando a elevação adiabática pela Equação 1, utilizando-se dos parâmetros da 

Tabela 11, obteve-se o valor de Δθ máx igual a 79,14 °C. 

 Este valor indica que, sem trocas de calor com o meio externo, a elevação máxima 

da temperatura devida somente ao calor de hidratação gerado foi de, aproximadamente, 79,14 

°C, admitindo-se que toda a quantidade de calor gerada pelas reações de hidratação tivesse 

ocorrido.  

 

6.3 Saídas do programa 
 

  Os valores de temperaturas máximas simuladas pelo programa, no centro de 

gravidade de cada bloco, e os seus respectivos instantes de ocorrência, contados a partir do 

lançamento do concreto fresco, estão demonstrados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Valores simulados pelo programa 

Bloco 
Referências do pico 

Temperatura 
(° C) 

Tempo (h) 

B 09 69,61 42 
B 10 69,67 42 
B 11 70,59 41 
B 12 71,56 41 
B 13 68,68 43 
B 17 68,88 43 
B 18 68,68 43 
B 19 72,23 39 
B 20 71,56 41 

CX 02 70,96 40 
CX 03 71,49 41 
CX 04 71,73 41 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Os gráficos obtidos com pelas temperaturas simuladas pelo programa, com a 

indicação da temperatura máxima (coordenada y) no centro de gravidade de cada bloco e os 

seus respectivos instantes (coordenada x) de ocorrência, estão no APÊNDICE B. 
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6.4 Comparação de dados medidos in loco x dados do programa com geração do 

coeficiente de determinação R² 

 

 Abaixo, segue a Tabela 15 onde foram especificadas as temperaturas máximas 

medidas in loco e as temperaturas máximas simuladas pelo programa ConcreteWorks. 

 

Tabela 15 – Temperaturas máximas medidas in loco 
e simuladas  

Bloco 
Temperaturas Máximas (°C) 

Real Simulada 
B 09 70,00 69,61 
B 10 68,00 69,67 
B 11 71,00 70,59 
B 12 75,00 71,56 
B 13 69,00 68,68 
B 17 67,00 68,88 
B 18 67,00 68,68 
B 19 72,00 72,23 
B 20 72,00 71,56 

CX 02 72,00 70,96 
CX 03 72,00 71,49 
CX 04 72,00 71,73 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

  Na Tabela 16 foram mostrados os instantes, contados a partir da saída do caminhão-

betoneira da usina, em que ocorreram as temperaturas máximas medidas in loco e as 

temperaturas máximas simuladas da Tabela 16. 

Tabela 16 – Instantes máximos medidos in loco e 
simulados 

Bloco 
Instantes de Máximas (h) 
Real Simulada 

B 09 38 42 
B 10 45 42 
B 11 37 41 
B 12 28 41 
B 13 48 43 
B 17 39 43 
B 18 33 43 
B 19 28 39 
B 20 27 41 

CX 02 32 40 
CX 03 31 41 
CX 04 39 41 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)  
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  Fez-se uma comparação estatística utilizando-se o gráfico de dispersão de pontos, 

traçando uma linha de tendência e exibindo o coeficiente de determinação ou valor de R², sendo 

um gráfico comparativo entre os picos de temperaturas medidas in loco e simuladas e outro 

entre instantes medidos in loco e simulados, conforme Gráfico 1 e Gráfico 2, respectivamente. 

 

Gráfico 1 – Linha de tendência e valor R² entre temperaturas 
máximas medidas in loco x simuladas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

Gráfico 2 – Linha de tendência e valor R² entre instantes de 
ocorrência das temperaturas máximas medidas in loco x 
simuladas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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  Observando-se o Gráfico 1 obtido viu-se que houve uma correlação entre variáveis 

de temperatura em torno 0,7594, que equivale a uma porcentagem de 75,94%, um resultado 

favorável no tocante à eficiência do programa no cálculo dos picos de temperatura na seção 

central dos blocos, uma vez que, estatisticamente, valores maiores ou iguais a 0,75 são 

considerados como uma boa relação entre as variáveis apresentadas. 

  Do Gráfico 2 observou-se uma correlação entre variáveis de tempo em torno de 

39,43%, um resultado desfavorável quanto a análise de eficiência do programa no cálculo dos 

instantes de máxima temperatura na seção central dos blocos. 

  É bem provável que alguns parâmetros como temperatura do solo ao redor do bloco, 

velocidade do vento, irradiação solar, umidade relativa do ar, temperatura ambiente com valores 

de máxima e de mínima durante os sete dias simulados e outros que são elementos de entrada 

do programa e que foram tomadas com o valores correntes (default) do programa possam ter 

interferido na precisão dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

7 CONCLUSÃO  

 

Por meio da pesquisa foi possível, a partir de dados fornecidos por uma obra de Fortaleza, 

comparar as temperaturas in loco máximas e seus instantes de ocorrência, após-lançamento do 

concreto, com as respectivas temperaturas e instantes simulados pelo programa ConcreteWorks. 

Verificou-se a eficiência do mesmo na simulação de temperaturas, considerando que os dados 

in loco provenientes da obra representassem fielmente as condições apresentadas em campo.  

No entanto, constatou-se a não-correlação entre os dados simulados de instante de máxima 

temperatura com os dados in loco adquiridos, que provavelmente pode ter ocorrido devido a 

algumas condições de contorno não inseridas no software por não ter-se tais informações. Por 

fim, esse trabalho vem a despertar o interesse de alunos, professores e pesquisadores no sentido 

de aprofundarem o estudo dos softwares simuladores para que sejam aprimorados os softwares 

existentes e/ou sejam criados outros com maior eficiência, objetivando o controle prévio 

durante as concretagens de forma a evitar-se manifestações patológicas relacionadas às 

elevadas temperaturas nas massas de concreto. Para trabalhos futuros, recomenda-se a obtenção 

de valores representativos de todas as condições de contorno não inseridas neste trabalho, pois 

certamente a eficiência do software será aferida com maior precisão. 
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APÊNDICE A – CURVAS DA TEMPERATURA MÁXIMA MEDIDA IN LOCO X 
INSTANTE DE OCORRÊNCIA CONTADO A PARTIR DA SAÍDA DO CAMINHÃO-

BETONEIRA DA USINA 

 

Gráfico A.1 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 09 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico A.2 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 10 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico A.3 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 11 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

 

Gráfico A.4 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 12 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico A.5 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 13 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

Gráfico A.6 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 17 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico A.7 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 18 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

Gráfico A.8 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 19 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico A.9 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - B 20 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

Gráfico A.10 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - CX 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico A.11 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - CX 03 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

 

Gráfico A.12 – Pico de temperatura e instante de ocorrência - CX 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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APÊNDICE B – CURVAS DA TEMPERATURA MÁXIMA SIMULADA X 
INSTANTE DE OCORRÊNCIA CONTADO A PARTIR DA SAÍDA DO CAMINHÃO-

BETONEIRA DA USINA 

 
Gráfico B.1 – Máxima temperatura na seção central do B 09 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Gráfico B.2– Máxima temperatura na seção central do B 10 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico B.3 – Máxima temperatura na seção central do B 11 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico B.4 – Máxima temperatura na seção central do B 12 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico B.5 – Máxima temperatura na seção central do B 13 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico B.6 – Máxima temperatura na seção central do B 17 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico B.7 – Máxima temperatura na seção central do B 18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico B.8 – Máxima temperatura na seção central do B 19 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico B.9 – Máxima temperatura na seção central do B 20 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico B.10 – Máxima temperatura na seção central do CX 02 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Gráfico B.11 – Máxima temperatura na seção central do CX 03 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Gráfico B.12 – Máxima temperatura na seção central do CX 04 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 


