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5 CIMENTOS 

5.1 Introdução 
Em geral são consideradas duas abordagens para classificar cimentos, uma em 

relação à composição e a outra relativa às propriedades correspondentes ao desempenho 

dos cimentos (Jackson, 1998). 

Na área de construção e engenharia civil tem sobretudo interesse os cimentos 

hidráulicos calcários - isto é, os cimentos hidráulicos em que os principais constituintes 

são compostos de cálcio. De facto estes cimentos são constituídos sobretudo por 

silicatos e aluminatos de cálcio e de um modo geral podem-se classificar em: 

- cimentos naturais 

- cimentos Portland 

- cimentos aluminosos (high-alumina) (Neville, 1995). 

Muitos países da Europa tais como Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Espanha, 

Suécia, Suíça, Reino Unido e Portugal tem desenvolvido normas relativas aos cimentos: 

 

EN 197 - 1 (June 2000) Cement - Part 1: Composition, specifications and 
conformity criteria for common cements.  

NP EN 197-1 (2001) Cimentos – Part 1: Composição, especificações e 
critérios de comformidade. 
 
EN 197 - 2 (June 2000) Cement - Part 2: Conformity evaluation.                                          

NP EN 197-2 (2001) Cimentos – Part 2: Critérios de conformidade. 
 
EN 197 - 3 (June 2000) Cement - Part 3: Composition, specifications and 
conformity criteria for low heat common cements. 

 Prevêm-se normas EN 197 relativamente a: 

cimentos resistentes aos sulfatos 
cimentos resistentes à água do mar 
cimentos de baixo teor de álcalis e 
cimentos de aluminato de cálcio. 

 
ENV 413 - 1, 1994 Masonry cements–Part 1: Specifications–(c. de alvenaria). 
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EN 14216 (pr EN 14216, DRAFT, June 2001) Cement – Composition, 
specifications and conformity criteria for massive concrete low heat common 
cements. (Cimentos de baixo calor de hidratação para betão em massa). 
 
EN 14217 (pr EN 14217, DRAFT, June 2001) Cement – Composition, 
specifications and conformity criteria for high early strength low heat 
common cements (cimentos de baixo calor de hidratação para betão de elevada 
resistência aos primeiros dias). 

6(    
Em Portugal encontramo-nos numa fase de transição com a NP 2064 anulada e a 
NP 2065 a ser brevemente revista: 
[ NP 2064 (1991) Cimentos. Definições comportamento, especificações e critérios 
de conformidade.(acrescida da emenda 1, que contempla as casses 52.5)] 

NP 2065 (1991) Condições de fornecimento e recepção de cimentos.  
 

 Existe ainda, em Portugal a norma relativa ao cimento branco: 
NP 4326 (1996) Cimentos brancos. Composição, tipos, características e 

verificação da conformidade, norma de acordo com a NP ENV 206, segundo a 
Emenda 2 de 1998. As normas europeias consideram os cimentos brancos 
incluídos na EN 197, isto é, não existem normas específicas para o cimento branco 
e presentemente, o cimento branco é garantido por marca de qualidade do IPQ. 
 

A ASTM - American Society for Testing and Materials também tem 

contribuído largamente para a classificação dos cimentos sobretudo através das normas: 

C 150 - 95 - Standard Specification for Portland Cement 
C 595 M - 95 - Standard Specification for Blended Hydraulic Cements. 

 

5.2 Definição 
Segundo a normalização europeia (EN 197 - 1): 

CIMENTO é um ligante hidráulico, isto é, um material inorgânico finamente 

moído que, quando misturado com água forma uma pasta que ganha presa e endurece 

por reacções e processos de hidratação e que, depois de endurecida, conserva a sua 

capacidade resistente e estabilidade mesmo debaixo de água. 

Um cimento que esteja de acordo com esta norma europeia é designado 

por cimento CEM e se for devidamente misturado com água e 

agregados, é possível obter-se betão ou argamassa: 

- que conserva trabalhabilidade adequada durante um período de 
tempo suficiente 

- que, a determinadas idades atinge níveis de resistência especificados    

  -e que apresenta estabilidade volumétrica a longo prazo. 
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O endurecimento de cimentos CEM é sobretudo devido à hidratação de 

SILICATOS de CÁLCIO embora outros compostos, tais como os ALUMINATOS, 

possam intervir no endurecimento. Nestes cimentos, a soma da quantidade de ÓXIDO 

de CÁLCIO reactivo (CaO) e SILICA reactiva (SiO2), em massa, é pelo menos 50% 

(NP EN 197-1). Fisicamente são constituídos por pequenos grãos de materiais 

diferentes mas a composição é estatisticamente homogénea. A uniformidade relativa a 

todas as propriedades destes cimentos é obtida por processos contínuos de produção em 

massa que incluem moagem e homogeneização adequadas. A qualidade do produto final 

nas fábricas modernas de cimentos CEM é conseguida por pessoal especializado e 

qualificado e laboratórios adequadamente equipados que contribuem para o controlo e 

ajuste contínuo nas linhas de produção. Isto é, o processo de fabrico e o controle de 

qualidade asseguram portanto que os cimentos apresentem uma composição dentro dos 

limites fixados pelas normas europeias (Jackson, 1998). 

 

5.3 Composição da matéria prima 
O cimento Portland artificial é obtido a partir de uma mistura devidamente 

proporcionada de calcário ou cré (carbonato de cálcio), argila ou xisto argiloso (silicatos 

de alumínio e ferro) ou a partir de margas ou calcários margosos (margas - mistura de 

materiais calcários e argilosos) e, eventualmente, outra ou outras substâncias 

apropriadas ricas em sílica, alumina ou ferro, reduzida a pó muito fino, que se sujeita à 

acção de temperaturas da ordem de 1450oC, obtidas geralmente em grandes fornos 

rotativos. A mistura é muito bem homogeneizada e bem dispersa, quer a seco 

(fabricação do cimento por via seca) quer por meio de água (fabricação por via húmida). 

Àquelas temperaturas as matérias - primas reagem entre si, no que são ajudadas 

pela fase líquida obtida pela fusão de cerca de 20% da matéria – prima (clinquerização), 

originando novos compostos. Em virtude destes fenómenos químicos e físicos, os 

produtos da reacção, ao arrefecerem, aglomeram-se em pedaços com dimensões 

variáveis mas geralmente entre 2 mm e 20 mm, chamados clínquer (Sousa Coutinho, 

1988, Neville, 1995). Os duros nódulos de clínquer são depois arrefecidos e moídos 

simultaneamente com uma pequena percentagem de gesso até se obter uma 

granulometria muito fina. 
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Assim, a definição de cimento Portland nas várias normas dos diferentes países é 

considerada, nestes termos, reconhecendo que o gesso é adicionado após a calcinação 

(Neville, 1995). Hoje em dia outros materiais podem ser adicionados em diferentes 

proporções quer nos Centros de Produção de Cimento (originando cimentos de várias 

designações como o cimento Portland composto, cimento de alto forno, etc.) quer na 

amassadura do próprio betão. 

 

5.4 FABRICO 
 
5.4.1 Considerações Gerais 

Como cerca de 70 a 80% da matéria - prima é calcário em geral uma fábrica de 

cimento situa-se junto de uma formação calcária. 

As fases de fabrico são as seguintes: 

1. Preparação do cru 

 extracção do calcário (1,5 a 2 m) 
 britagem (cm) 
 pré-homogeneização - formação de pilha de armazenamento com 

argila e remoção por cortes verticais (±75%  brita calcária + ±25%argila). 
  moagem e homogeneização via seca 

via húmida 

 correcção com aditivos (calcário, sílica, ferro ou alumina) 
 

2. Cozedura 

 armazenamento nos silos alimentadores do forno 
 pré-aquecimento 
 entrada no forno rotativo 

 
3. Arrefecimento, adição de gesso e moagem 

4. Ensilagem e Ensacagem 

 

Descreve-se em seguida cada uma destas fases. 

 

5.4.2 Preparação do cru 
A pedreira é explorada em grandes massas: blocos com dimensão máxima de 1,5 a 

2 m são extraídos e transportados para um britador que os reduz a pequenos blocos com 

alguns centímetros. 
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O material britado é transportado para uma pilha de armazenamento ao mesmo 

tempo que recebe já a adição da argila (sensivelmente 25% de argila e 75% de brita 

calcária). Enquanto a mistura é depositada em camadas horizontais, a sua remoção para 

os silos alimentadores dos moinhos de bolas é feita por meio de cortes verticais na pilha 

de armazenamento. Estes procedimentos consistem na Pré-homogeneização. 

Há dois processos de fabrico do cimento: um em que a matéria prima é moída e 

homogeneizada dentro de água (via húmida) e outro em que a moedura e 

homogeneização se realizam a seco (via seca). 

A primeira é a mais antiga e a mais eficaz para obter homogeneização de materiais 

sólidos. Hoje está caindo em desuso pois requer maior consumo de energia, por ser 

necessário eliminar a água do cru, por aquecimento. Devido à actual crise de energia 

está sendo substituída por via seca que se tornou possível graças às técnicas de 

fluidificação gasosa. 

As reacções químicas promovidas pela acção da temperatura entre os 

componentes da matéria - prima são essencialmente reacções no estado sólido. 

Para activar as reacções entre fases sólidas, devido à lenta difusão dos átomos e 

moléculas nos sólidos, é necessário elevar a temperatura e a área das superfícies dos 

reagentes. A velocidade da reacção entre fases sólidas é portanto função do grau de 

finura, da natureza química dos materiais e da duração do aquecimento. 

As reacções em fase líquida são muito mais rápidas e os produtos da reacção só 

dependem da temperatura e da composição química das fases líquidas. 

Daqui resulta a importância da preparação das matérias - primas para o cimento: 

finura da moagem, homogeneidade e proporção da fase líquida à temperatura de 

cozedura (cerca de 20%). 

A matéria - prima depois de moída é levada a silos ou tanques de homogeneização 

(respectivamente na via seca e na húmida) onde é sujeita a análise química - hoje 

automática e instantânea, por meio dos raios X, com ligação a um computador que 

calcula as  correcções a fazer e comanda os silos de aditivos, correctores, em calcário, 

sílica, ferro ou alumina. 

Após esta correcção, o cru entra para os silos alimentadores do forno ( adaptado de 

Coutinho, 1988). 
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5.4.3 Cozedura em forno rotativo 

Antigamente - e ainda hoje (no estrangeiro) nas fábricas de pequena produção 

(Até 500 t/dia) - o forno é vertical (shaft kilns) mas após a invenção do forno rotativo 

este tem sido usado cada vez mais, com uma produção até 8000 t/dia e um produto final 

mais homogéneo (Coutinho, 1988; Jackson, 1998). 

O forno rotativo, constituído por um cilindro de chapa de aço com diâmetro que 

pode atingir 7,6 m e comprimento até 232 m (Alhandra) é revestido inteiramente com 

material refractário. O cilindro assenta sobre roletes que o fazem girar e tem uma 

inclinação de 2 a 6%. O movimento de rotação (1 – 3.5 rotações/min.) e a inclinação 

provocam o avanço dos materiais no interior do forno. No extremo inferior introduz-se 

o combustível e o respectivo ar comburente, depois de ter sido aquecido no arrefecedor 

do clínquer. 

Para obter a temperatura de clinquerização, temperatura de fusão das fases 

aluminatos e ferratos, é necessário recorrer à combustão de carvão ou de fuel - oil. Na 

década de 50 o carvão foi sendo gradualmente substituído pelo fuel, de tal modo que, 

por volta de 1970, os fornos eram aquecidos somente a fuel. A partir de 1973, com o 

início da crise do petróleo começou-se a voltar de novo ao carvão, ou pelo menos a 

empregar sistemas mistos de queima de carvão com fuel e a partir dos anos oitenta usa-

se sobretudo carvão e coque de petróleo e também gás natural (Coutinho, 1988, 

Jackson, 1998). 

O carvão seco é reduzido a pó e injectado na parte inferior do forno com uma 

parte do ar (ar primário); o restante ar comburente (ar secundário) é introduzido no 

forno depois de ter sido aquecido no arrefecedor do clínquer (Coutinho, 1988). 

É possível utilizar resíduos como combustível, de forma limpa e eficaz em termos 

ambientais, como demonstrado em experiências efectuadas em vários pontos do mundo 

com diferentes produtos, tais como pneus usados, lixos domésticos e sedimentos de 

efluentes de esgoto (BCA, 1992). 

Quando se queima carvão há que ter em conta a composição química das suas 

cinzas, que vão modificar a do cru; a composição deste é portanto calculada para 

receber a sílica, alumina, ferro, etc., que as cinzas eventualmente possuem. O fuel - oil 

contém geralmente enxofre, assim como diversos carvões com altos teores de enxofre e 
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é este elemento, vai introduzir sulfuretos e especialmente sulfatos, no cimento. 

(Coutinho, 1988; BCA, 1992). Em termos ambientais os carvões com altos teores de 

enxofre não provocam emissões poluentes pois o enxofre fica retido no clínquer (BCA, 

1992; Neville, 1995). 

Para se alcançar a temperatura de clinquerização (1400 - 1450oC) é necessário 

obter uma chama com temperatura da ordem de 1700oC. 

Em termos de consumo de carvão utilizam-se cerca de 220 kg para produção de 1 

tonelada de cimento e quando se utilizava fuel-oil, que caiu em desuso nos anos oitenta, 

eram necessários cerca de 125 litros (Neville, 1995). 

A alimentação do forno pode ser realizada de quatro formas: pela entrada directa 

da farinha (via seca), da pasta de cru (via húmida 35 a 50% de água), da farinha 

humedecida com água, até 13%, aglomerado em grânulos (via semi-seca) e em pasta 

dissecada por meio de uma compressão e filtragem (via semi-húmida que reduz a 

humidade a menos de 20%). 

O forno rotativo é adaptado a estes estados da matéria prima, e a sua construção 

visa sempre o aproveitamento do calor transportado nos fumos provenientes da 

cozedura ou clinquerização, para secar a aquecer a matéria - prima a caminho da 

cozedura. 

Assim, a clinquerização em via húmida emprega fornos rotativos longos, (230 m) 

equipados com por exemplo, grinaldas de cadeias internas, (correntes que absorvem o 

calor dos gases em movimento, e o transmitem por condução para a pasta) com o fim de 

reaproveitar energia e demorar o mais possível a progressão da pasta, obrigando-a 

primeiro a secar; a cozedura em via semi-húmida utiliza fornos mais curtos e precedidos 

de pré-aquecedores verticais, horizontais (tambores rotativos), etc., onde o teor de água 

da pasta desce para 10 a 15% (Coutinho, 1988, Jackson, 1998). 

Na via semi-seca empregam-se secadores de grelha móvel, onde os grânulos de 

cru (de farinha humedecida com água), aglomerados, se depositam e através dos quais 

circulam os gases quentes de combustão. 

Finalmente, na via seca empregam-se hoje nas fábricas de maior produção, pré-

aquecedores de ciclones que foi talvez o maior desenvolvimento, em termos de redução 
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de consumo de energia na produção do cimento, dos quais o mais importante é o Dopol 

- Figura 5.1 (Coutinho, 1988; Jackson, 1998). 

Os gases provenientes do forno são aspirados, entrando pela parte inferior, 

enquanto o cru entra pela parte superior, descendo através dos ciclones, onde os gases 

provocam a sua agitação e dispersão, até entrar no forno.  

 

Figura 5.1 - Esquema de um pré-aquecedor Dopol. Os gases quentes provenientes do forno, A, são 
aspirados saindo por C, para captação e aproveitamento do pó. A alimentação do cru é feita em B; este 

desce até aos dois primeiros ciclones paralelos, 4, depois aos outros dois, 3, entrando em seguida na 
câmara de recolha, 2 donde passa para os dois primeiros ciclones paralelos, 1 (Coutinho,1988). 

 

A permuta de calor neste sistema é então obtida por fluidificação do cru no seio 

dos gases quentes, de modo que cada partícula fica em contacto com os gases, 

adquirindo a sua temperatura em uma fracção de segundo. Os gases saem a cerca de 50 

a 70oC (temperatura a que vai entrar a matéria prima) e o cru sai do recuperador 

entrando no forno a cerca de 800 a 900oC. Com estes pré-aquecedores consegue-se 
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recuperar cerca de 82% do calor dos gases de combustão que saem do forno. O 

inconveniente deste sistema é, como veremos mais à frente, o enriquecimento do 

clínquer em álcalis e sulfatos (Coutinho, 1988). 

Na Figura 5.2 vê-se a fotografia de parte do forno e parte da Torre de Ciclones 

numa fábrica de produção de cimentos em Portugal. 

 

 
Figura 5.2 – Parte do forno e parte de Torre de Ciclones (Cimpor). 

 

 
5.4.4 Arrefecimento do clínquer. Moagem 

À saída do forno o clínquer deve ser arrefecido rapidamente, pois o silicato 

tricálcico é instável a temperaturas inferiores a 1250oC; há portanto que conservar a sua 

estrutura, arrefecendo-o rapidamente desde temperaturas superiores àquela até à 

ambiente. 

O silicato bicálcico apresenta as formas β e γ; a forma β é estável desde a 

temperatura de formação (1200oC) até 675oC. Abaixo desta temperatura o silicato 

bicálcico β transforma-se em γ, forma em que é praticamente inerte. Por isso também é 

necessário evitar a formação do silicato bicálcico γ, arrefecendo rapidamente o silicato 

desde 1200oC até à temperatura ambiente. 
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Há também toda a vantagem em evitar que a fase líquida cristalize pois a 

reactividade do aluminato de cálcio diminui e o óxido de magnésio poderá cristalizar 

em grandes cristais (periclase), o que provoca a instabilidade e a expansibilidade do 

volume da pasta de cimento endurecido. 

Para efectuar o arrefecimento, há diferentes dispositivos dos quais o mais corrente 

é o planetário constituído por vários tubos arrefecedores que envolvem o forno. O 

clínquer é arrefecido pelo ar (comburente) que em contracorrente o atravessa, chegando 

quente à zona de combustão. 

Após a saída do arrefecedor, a cerca de 125-180oC o clínquer é armazenado, terminando 

o seu arrefecimento com aspecto negro e duro – Figura 5.3, entrando depois nos 

moinhos de bolas, onde é moído, juntamente com adjuvantes, para facilitar a moagem, 

com aditivos – gesso (3 a 5%) – para lhe regular o tempo de presa, e outros, para lhe 

modificar as propriedades como a pozolana, a escória de alto-forno, etc. (Coutinho, 

1988; Neville, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Clínquer à saída do arrefecedor. 

Modernamente, e ainda como resultado da crise energética e por razões 

ambientais, os aditivos podem ser inertes, em proporção tal que não comprometam as 

propriedades do cimento (em geral até 10 ou 15%). 

A moagem efectua-se em moinho de bolas idêntico aos da preparação do cru, 

numa operação que consome cerca de 40% da energia total do fabrico do cimento. A 

característica que se obtém, a finura, é tão importante como a composição química. 
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Os elementos finos produzidos por moagem tendem a diminuir muito rapidamente 

o rendimento desta operação. O aparecimento de elementos finos, embora desejado, 

aumenta a compacidade da mistura do clínquer com as bolas, diminuindo a eficácia 

destas. É por isso necessário eliminá-los o mais rapidamente possível, à medida que se 

vão formando. Para a solução deste caso há dois tipos de moedura: em circuito aberto e 

em circuito fechado (Coutinho, 1988). 

Na moagem em circuito aberto o clínquer, juntamente com o gesso, é introduzido 

no moinho que tem três compartimentos com bolas de aço de diâmetro sucessivamente 

menor, desde 60 a 80 mm no primeiro compartimento (em 1/6 do comprimento do 

moinho) passando por um compartimento intermédio com bolas de 30 a 50 mm até 

diâmetros de 15 a 25 mm no último (com metade do comprimento); actualmente, no 

último compartimento usam-se corpos moentes cilíndricos (cylpebs) em vez de bolas, 

com 4 a 8 mm de diâmetro (Coutinho, 1988). 

Na moagem em circuito fechado, os finos vão sendo extraídos do moinho à 

medida que se vão produzindo. Uma corrente de ar atravessa o moinho, da entrada para 

a saída, arrastando as partículas mais finas, para um separador, onde são classificadas: 

as finas vão para os silos de armazenamento, e as mais grossas voltam ao moinho 

(Coutinho, 1988). 

Para ajudar a moagem usam-se adjuvantes que se adicionam ao clínquer durante 

esta operação promovendo a dispersão das partículas de cimento: 0,01 a 0,1% da massa 

do clínquer em aminas ou sais de aminas, poliois, linhossulfitos ou ácidos orgânicos 

fracos que não são decompostos às temperaturas de moagem. Estes adjuvantes 

diminuem o consumo de energia de 10% a 15% e não têm qualquer acção sobre a 

qualidade do cimento. Evitam o revestimento das bolas, das paredes do moinho e a 

formação de agregados de partículas grossas com finas, aumentando o rendimento do 

separador de fluxo de ar (Coutinho, 1988).  

Dos moinhos de bolas, o cimento passa para grandes silos, onde é homogeneizado 

e daí distribuído, a granel ou em sacos (Coutinho, 1988). 

A Figura 5.4 - representa o diagrama de produção (via seca) numa central 

moderna. 
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Figura 5.4 – Produção de cimento (via seca) (Cimpor) 
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5.5  Principais componentes do cru e do clínquer Portland 
 
5.5.1 Considerações gerais 

Os componentes da matéria prima sujeitos à acção da temperatura vão sofrendo 

uma série de reacções químicas e vão-se transformando em compostos diversos como 

esquematizado no diagrama da Figura 5.5 (Jackson, 1998). 

 

 
Figura 5.5 – Esquema das transformações sofridas pelo cru até se transformar em clínquer (Jackson, 

1998). 
 
 
5.5.2 Componentes da matéria prima 

Neste diagrama tem-se à esquerda a composição da matéria prima obtida pela 

mistura devidamente doseada de calcário e argila que compreende: 

Calcite   CaCO3 
Sílica   SiO2 
Minerais de argila SiO2 – Al2O3 – H2O 
Óxidos de ferro  Fe2O3 

A composição da matéria prima deve ser tal que depois de perder a água e o 

dióxido de carbono devido à elevada temperatura atingida no forno, tenha uma 

composição química dentro dos limites seguintes: 

CaO   -   60 a 67% 
SiO2   -   17 a 25% 

 
 
 
 
 
 
CaCO3 

 
CALCÁRIO 

sílica SiO2 
Al2O3 H2O 
óxidos de ferro 
Fe2O3 

 
ARGILA 



Ciência de Materiais – 1ª Parte 
Documento Provisório-2002 

Joana de Sousa Coutinho 
 

 57

Al2O3   -       3 a 8% 
Fe2O3   -    0.5 a 6% 

Além destes componentes principais, a matéria-prima contém ainda metais 

alcalinos, magnésio, magnésio, titânio, fósforo e, eventualmente, sulfatos: 

  MgO  - 0.5 a 4% 
  K2O e Na2O - 0.3 a 1.2% 
  SO3  - 2 – 3.5% 

(Coutinho, 1988 ; Neville, 1995 ; Jackson, 1998). 

 
5.5.3 Notação abreviada 

Note-se que é costume na Química do cimento, considerar a notação abreviada 

seguinte: 

CaO   -   C 
SiO2   -   S 
Al2O3   -   A 
Fe2O3   -   F 

No que respeita ao cimento hidratado são usados também os seguintes símbolos: 

 H2O   -   H 
SO3   -   S  

  
  

5.5.4 Módulos 
Com o fim de obter produtos com a necessária regularidade de composição e 

portanto de propriedades, é preciso que entre estes simples óxidos elementares existam 

certas relações antes da cozedura, denominadas módulos (Nota 1), dos quais o 

hidráulico foi pela primeira vez definido por Vicat: 

Módulo hidráulico (VICAT) 

3,2a7,1de
OFeOAlSiO

CaO

32322 ++
 

Depois deste, outros se têm calculado, e hoje é costume considerar mais os 

seguintes: 

Módulo silícico 

3a2de
OFeOAl

SiO

3232

2

+
 

Quanto mais baixo for este módulo mais baixo será a temperatura de 

clinquerização, pois Al2 O3 e Fe2 O3 são fundentes. 
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Módulo alumino-férrico ou de fundentes 

5,2a5,1de
OFe
OAl

32

32  

Grau de saturação em cálcio 

98,0a90,0de
OFe65,0OAl18,1SiO8,2

CaO

32322 ++
 

Este último módulo representa a relação entre o óxido de cálcio total e o que é 

susceptível de se combinar com sílica, alumina e ferro para dar os componentes 

indicados mais adiante. 

À alumina e aos óxidos de ferro chamam-se fundentes, pois os compostos em 

que intervêm fundem à temperatura mais elevada (denominada temperatura de 

clinquerização) ajudando assim à melhor combinação de todos os intervenientes nas 

reacções em que se formam os componentes do cimento. 

O Módulo de fundentes é particularmente importante na obtenção de cimentos 

com resistência química melhorada e calor de hidratação baixo. Para este efeito é 

necessário que não se forme aluminato tricálcico (Al2O3. 3CaO) o que acontece quando 

o número de moléculas de sesquióxido de ferro é igual ou maior do que o número de 

moléculas de óxido de alumínio (Coutinho, 1988). 

64,0
OFe
OAl

32

32 ≤  

Se os módulos não respeitarem os limites apresentados, é necessário fazer 

correcções à matéria prima depois de moída e antes de entrar para os silos alimentadores 

do forno. Como foi dito anteriormente, (3.4.2) a matéria prima depois de moída, é 

sujeita a análise química automática por raios X. Esta informação é automaticamente 

processada pelo sistema informático instalado e as correcções a fazer, isto é, as 

quantidades necessárias de calcário, sílica, ferro e/ou alumina são adicionadas 

automaticamente a partir dos silos respectivos. 

Nota 1: Nas fórmulas dos módulos, os símbolos referem-se ás percentagens dos óxidos na 

totalidade do cimento e não aos seus pesos moleculares. 
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5.5.5 Componentes principais do clínquer 
As reacções químicas que ocorrem pela acção da temperatura, a partir da matéria 

prima constituída principalmente por cal, sílica, alumina e óxidos de ferro levam à 

formação dos componentes principais do clínquer Portland, os quais cristalizam em 

elementos mais ou menos individualizados, enumerados a seguir, com indicação da 

percentagem em que normalmente ocorrem nos cimentos Portland: 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 (de 20 a 65%) C3S   (alite) 
Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 (de 10 a 55%) C2S   (belite) 
Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 (de   0 a 15%) C3A(aparece c/ mat. vítrea) 
Aluminoferrato tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (de   5 a 15%) C4AF (celite) 

Esquematicamente podem-se resumir assim as transformações sofridas pelas 

matérias primas pela acção da temperatura até à obtenção do clínquer: 

Até 100oC evapora-se a água livre, secando a mistura de calcário e argila. 

Até 450oC sai a água adsorvida nos componentes da matéria prima. 

Até 700oC dá-se a activação dos silicatos por desidratação e alterações na rede 

cristalina. 

De 700 a 900oC dá-se a decomposição dos carbonatos de cálcio (e de magnésio) 

com a formação de óxido de cálcio (e de magnésio). 

Começa a combinação da alumina, óxidos de ferro e sílica activada com o óxido 

de cálcio. Inicia-se a formação de belite (silicato bicálcico←sílica+cal) e a formação de 

aluminato de cálcio 12CaO.7Al2O3 (C12A7←alumina+cal) e aluminoferrato bicálcico 

(C2AF). 

De 900 a 1200oC prossegue em pleno a formação de belite (silicato bicálcico), 

começa-se a formar o aluminato tricálcico (C3A) e o aluminoferrato tetracálcico (C4AF). 

De facto, a cerca de 1200oC a maior parte do aluminato tricálcico e aluminoferrato 

tetracálcico está constituído e o teor de silicato bicálcico (belite) atinge o máximo. 

A 1260oC principia o aparecimento da fase líquida, constituída pela combinação 

de parte de óxido de cálcio com os óxidos de alumínio e de ferro, a qual promove a 

constituição do silicato tricálcico (alite), a partir do silicato bicálcico (belite) já formado. 

Mas parte do silicato bicálcico subsiste pois este não se pode transformar em tricálcico 

sem que haja ainda algum óxido de cálcio livre. Ver-se-á que este óxido de cálcio (livre) 

pode ser nocivo porque a sua hidratação se dá com expansão, a qual se pode tornar 

perigosa quando o seu teor exceda 2% e se encontre cristalizado (Coutinho, 1988). 
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Durante o arrefecimento a fase fundida não deve cristalizar. Se o arrefecimento 

for lento o C3A cristaliza e o óxido de magnésio poderá formar grandes cristais.  No 

diagrama da Figura 23 não está representado o que se passa com os sulfatos alcalinos, 

que se individualizam durante o processo de arrefecimento (Jackson, 1998; Coutinho, 

1988). 

Na realidade os componentes do clínquer do cimento não são tão simples como 

indicado anteriormente pois não aparecem puros: a sua rede cristalina contém outros 

metais, como os alcalinos, o ferro, o magnésio, etc. De facto, na sua estrutura, há 

átomos de cálcio que são substituídos por magnésio e pelos metais alcalinos, átomos de 

silício e de alumínio que são substituídos por átomos de ferro, etc. Existem no clínquer 

óxidos livres e outros componentes em solução sólida com estes e tudo isto cria 

influências recíprocas muito importantes na composição e estrutura de tais componentes 

(Coutinho, 1988). 

Le Châtelier foi dos primeiros a reconhecer que a análise química do clínquer 

pouco diria sobre a natureza dos componentes formados durante a fusão e a sua 

cristalização subsequente. Em 1882, observando ao microscópio, por transparência, 

secções delgadas do clínquer, descreveu os principais cristais que o compõem, bem 

como a massa vítrea isótropa que os rodeava e cerca de quinze anos depois o sueco 

Törnebohm sem conhecer o trabalho de Le Châtelier, descrevia os mesmos minerais, 

tendo designado os principais por alite, belite e celite. 

A alite é essencialmente constituída pelo silicato tricálcico com diferentes 

átomos estranhos, como o Mg, Al, Fe. Os cristais de alite são poligonais, de estrutura 

romboédrica, rectangulares ou hexagonais, com dimensões de 10 a 50 µm. 

A belite é constituída essencialmente por silicato bicálcico β, com átomos 

estranhos, como o potássio, o fósforo, o bário, etc. Os cristais apresentam maclas lisas 

ou estriadas; a sua dimensão é da ordem de 30 µm. Os grãos não têm forma cristalina 

definida, são arredondados, amarelados, mais ou menos escuros. 

A celite, que ocorre entre os cristais de alite e belite, reconhece-se pela sua cor 

amarelo-alaranjada, é constituída por soluções sólidas entre um ferrato bicálcico e um 

aluminato bicálcico e na qual o aluminoferrato tetracálcico (C4AF) é um ponto de 

especial importância. A esta solução sólida chama-se fase ferrítica (Coutinho, 1988). O 

conteúdo médio de celite nos cimentos Portland é cerca de 8% e é a celite (contém 
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ferro) que é responsável pela sua cor cinzenta pelo que o cimento branco não contém 

celite (Soroka, 1993). 

Existe também, entre outros, um material sem cor, como o vidro e que também 

aparece como material de enchimento entre os grãos de alite e de belite, constituído por 

aluminatos – aluminato tricálcico(C3A) e por uma massa vítrea (Coutinho, 1988). 
Figura 5.6 (Glasser, 1998) – Estrutura de um 
clínquer Portland relativamente comum 
observado ao microscópio óptico: 

alite (silicato tricálcio) – cristais amarelados, de 
forma aproximadamente hexagonal. 

belite (essencialmente silicato bicálcico) – cristais 
mais escuros, arredondados. 

A fase intersticial (celite, massa vítrea etc.) a 
temperaturas elevadas era material fundido 
encontrando-se agora cristalizado numa mistura 
de soluções sólidas  entre ferrato de cálcio e 
aluminato de cálcio, que inclui o aluminoferrato 
tetracálcico (C4AF). (As manchas irregulares são 
resina de preparação para observação)(Coutinho, 
1988; Glasser 1998). 

 

 

 

Figura 5.7 – Estrutura de um clínquer Portland 
idêntico ao anterior: 

alite – cristais escuros azulados (com inclusões 
de belite) 

belite – cristais arredondados, muitos em forma 
de maclas (Glasser, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Aspecto esquemático dos principais 
componentes do clínquer de cimento Portland: 
cristais poligonais de alite com pequenas 
inclusões de belite, cristais arredondados de 
belite com estriação característica, e fase 
intersticial de aluminato, ferrite e massa vítrea 
(Coutinho, 1988). 
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As propriedades do cimento são dominadas pela natureza da estrutura do 

clínquer, a qual se pode dizer que varia de cimento para cimento devido às diferenças 

nas matérias-primas e no modo de fabrico. 

Com efeito, é importante voltar a assinalar que a formação do clínquer resulta de 

reacções no estado semi-sólido: apenas cerca de 20% da matéria-prima funde, e os 

outros 80% reagem no estado sólido. Por isso, enquanto os materiais obtidos 

inteiramente por fusão, como o ferro fundido, o aço, etc., não são influenciados pelo seu 

antigo estado, o mesmo não acontece com o clínquer, pois, porque não passou 

totalmente pelo estado fluído, a cristalização e sobretudo os defeitos da cristalização são 

influenciados pela constituição cristalográfica do calcário e da argila primitivos. 

Portanto os clínqueres, mesmo com composições químicas idênticas, podem ter 

características diferentes, segundo a natureza do material na pedreira de origem. 

Acresce ainda que factores como a história térmica do clínquer (tanto dentro do 

forno como durante o arrefecimento), as dimensões e forma das partículas que 

compõem o cru, as variações acidentais da composição química do cru – tanto devidas a 

erros acidentais da dosagem como da natureza e concentração de impurezas tais como 

magnésio, compostos de flúor, fosfatos, óxidos de chumbo e zinco, álcalis e sulfuretos – 

contribuem para alterar a estrutura do clínquer. Daqui resulta a enorme variabilidade 

nas propriedades do cimento que não pode ser explicada apenas pela análise química 

(Coutinho, 1988). 

 

5.5.6 Cálculo dos componentes principais do cimento Portland 
Viu-se portanto que a matéria prima submetida a temperaturas de 

clinquerização, é transformada em quatros tipos diferentes de compostos cálcicos (C3S, 

C2S, C3A e C4AF) que se encontram, àquelas temperaturas num estado de equilíbrio 

químico. Ora, o arrefecimento vai afectar o grau de cristalização daqueles compostos e a 

quantidade de matéria amorfa resultante e portanto o produto arrefecido terá uma 

composição química diferente. De qualquer modo para simplificar, é internacionalmente 

aceite considerar que o clínquer arrefecido corresponde à composição de um estado de 

equilíbrio total entre os componentes cristalizados como se se mantivessem àquelas 

temperaturas elevadas. Aliás é esta conversão que permite determinar a designada por 
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“composição potencial” ou “composição de Bogue” de um cimento a partir das 

quantidades de óxidos determinados por análise química (Neville, 1995). 

O método proposto por Bogue, hoje universalmente aceite como primeira 

aproximação através da norma americana ASTM C 150, pois presta muito bons serviços 

para rápidas apreciações da qualidade do cimento, consiste, em resumo, no seguinte: 

Parte-se da análise química do cimento, em óxidos elementares, tal como é 

fornecida directamente pelos métodos analíticos usuais. Note-se todavia que na análise 

deve figurar a determinação do óxido de cálcio livre, o qual se deve subtrair do óxido de 

cálcio total determinado, de modo a obter a parte deste óxido que está combinada. À 

percentagem de sílica deve também subtrair-se o chamado resíduo insolúvel, quase 

exclusivamente constituído por sílica no estado livre, não combinada. 

A análise química fornece as percentagens dos seguintes óxidos elementares: 

CaO combinado, 

SiO2 combinado, 

Al2O3, 

Fe2O3, 

MgO, 

CaO livre, 

SO3, 

e ainda, eventualmente, TiO2, Na2O e K2O  (Coutinho, 1988). 

A análise química dos cimento terá de ser conduzida de acordo com a norma 

NP EN 196-2 – (1996): Métodos de ensaios de cimentos. Parte 2: Análise 

química dos cimentos. 

Com as percentagens dos óxidos elementares e utilizando as fórmulas seguintes 

calcula-se então a composição potencial ou de Bogue: 

C3S = 4.07 (CaO) – 7.60(SiO2) – 6.72(Al2O3) – 1.43(Fe2O3) – 2.85(SO3) 

C2S = 2.87(SiO2) – 0.75(3CaO . SiO2) 

C3A = 2.65(Al2O3) – 1.69(Fe2O3) 

C4AF = 3.04(Fe2O3) 

No Quadro 5.1 apresentam-se a composição em óxidos de um cimento Portland 

habitual (anos sessenta), e a respectiva composição potencial ou de Bogue (Neville, 

1995). 
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Quadro 5.1 – Composição em óxidos, resultante de análise química e respectiva composição de Bogue 
(Neville, 1995) 

Composição em óxidos % Composição potencial 
(Bogue) % 

CaO (combinado) 
SiO2 (combinado) 
Al2O3 
Fe2O3 
MgO 
SO3 
K2O 
Na2O 
Outros 
Perda ao fogo 
Resíduo insolúvel 

63 
20 
6 
3 

1.5 
2 
1 
 
1 
2 

0.5 

C3A 
C3S 
C2S 
C4AF 
Compostos secundários 

10.8 
54.1 
16.6 
9.1 
_ 

 

Chama-se à composição assim calculada potencial, porque neste cálculo se 

supõe que não só todo o clínquer está cristalizado como já referido, não ficando nele 

nenhum material vítreo após o arrefecimento, mas também que os compostos formados 

são puros, sem inclusão de átomos estranhos. Nenhuma destas hipóteses é correcta, pois 

a experiência mostra que há sempre ma certa quantidade de massa vítrea no clínquer, 

que os componentes principais não são puros e que o composto ternário férrico tem uma 

composição geralmente distinta da do aluminoferrato tetracálcico (Coutinho, 1988). 

Hoje existem vários métodos para determinar a composição de cimento Portland 

tais como métodos de difracção de raio X, microscopia óptica, microscopia electrónica 

de varrimento, dissolução selectiva, análise termo-gravimétrica, o método de Bogue 

aperfeiçoado (ver Lea’s – Chemistry of Cement and Concrete, pg 197). 

De qualquer forma é importante ter sempre presente que as propriedades de um 

cimento dependem não só da composição da matéria prima, como também das 

condições de cozedura e de arrefecimento. 

 

5.6  HIDRATAÇÃO 

O clínquer depois de arrefecido é então moído com uma pequena percentagem 

de gesso e é este produto que se designa por cimento e que em contacto com a água dá 

origem a um novo sistema de compostos hidratados estáveis que cristalizam com hábito 

acicular, emaranhando-se e colando-se uns aos outros, conferindo ao conjunto uma 

resistência elevada. 


