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Resumo: 

 

Para garantir a funcionalidade de uma estrutura de concreto e minimizar o risco 

de fissuração de origem térmica, é de muita importância o conhecimento da 

geração de calor pela reação exotérmica de hidratação do cimento. O presente 

trabalho apresenta a caracterização dos principais tipos de cimentos, que são 

utilizados na indústria da construção brasileira, e do material cimentício LC3, 

um cimento alternativo, desenvolvido recentemente, com menor impacto 

ambiental, que é composto da mistura de argila calcinada e filer calcário ao 

cimento Portland comum. Primeiramente, foi realizada a caracterização físico, 

química e mecânica, na sequência foi realizada a caracterização térmica por 

meio da geração de calor, através de calorimetria isotérmica. Em seguida, 

foram calculados os parâmetros para futuras simulações numéricas que 

envolvam estes tipos de cimentos. Os resultados obtidos através destes 

métodos formarão uma base de dados para as simulações numéricas que 

envolvam estes tipos de cimentos. Também serão realizadas as mesmas 

caracterizações para o material cimentício LC3. A geração de calor deste novo 

material será determinada para diferentes composições e comparada com os 

demais materiais cimentícios. Por fim, foi utilizado o cimento comercial 



devidamente caracterizado para construir um cubo de concreto com 40 cm de 

aresta, fortemente isolado externamente, de modo que se valide, através de 

simulação numérica do problema térmico, a abordagem utilizada para estimar a 

geração de calor do concreto com base nos dados da calorimetria do cimento. 

Com base nos resultados obtidos, será possível contribuir com a literatura 

técnico-científica, disponibilizando as curvas de geração de calor dos principais 

cimentos brasileiros e de cimentos LC3, possibilitando assim a construção de 

modelos numéricos capazes de prever o comportamento termo-mecânico das 

estruturas de concreto construídas fazendo-se uso dos cimentos estudados. 

Assim, o presente estudo permitirá que se obtenha estruturas com risco de 

fissuração de origem térmica nas primeiras idades controlado, permitindo que 

se otimize o processo construtivo ou a composição dos materiais a serem 

utilizados de modo que se obtenha um risco de fissuração inferior ao risco 

especificado como sendo o risco aceitável. 


