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1. RESUMO 

 As propriedades mecânicas relacionadas à resistência à compressão do 

concreto de pós reativos (CPR) foram analisadas visando investigar a influência da 

substituição do cimento por pó de calcário nas porcentagens de 10%, 20% e 30%. 

Foi utilizado como amostra de controle uma composição básica de CPR onde se 

utiliza sílica, areia e pó de quartzo, além de alto teor de cimento (~ 800 kg/m³).  

 Com as devidas substituições foi possível perceber que apesar do consumo 

de cimento ser reduzido em cerca de 32% (550 kg/m³), obteve-se um aumento de 

resistência a compressão de 15%, chegando a atingir 240 MPa em amostras com 

30% de substituição, sendo o índice de ligantes próximo a 2,25kg/m³/MPa. 

2. INTRODUÇÃO 

 O concreto de pós reativos é um compósito especial e relativamente novo no 

campo da construção civil, que apresenta propriedades mecânicas interessantes 

tanto em questões de resistência à compressão (200 a 800MPa) quanto à tração (30 

a 150 MPa). Além disso, destaca-se nas propriedades de durabilidade e penetração 

por ter uma microestrutura ultradensa.  Tal concreto foi desenvolvido na década de 

90 por P. Richard e M. Cheyrezy, que idealizaram parâmetros que promovem 

melhorias do concreto relacionadas a homogeneidade de partículas, porosidade e 

microestrutura. Atualmente o CPR é considerado um compósito promissor no campo 

de estruturas especiais pré-moldadas. Contudo, apesar de suas propriedades 

superiores, o mesmo ainda apresenta um custo elevado e dificuldade na sua 

produção em larga escala em comparação a outros concretos. 

 Tais dificuldades em sua produção são devido ao consumo elevado de 

cimento e baixo teor de água na mistura que acarretam problemas relacionados a 

retração por secagem e alto calor de hidratação, afetando a qualidade final do 

compósito. Afim de torná-lo mais econômico e eco-eficiente realizou-se um estudo 

com base nas reações dos compostos cristalinos visando substituir o cimento por 

outro material sem prejudicar as características do CPR. Dentre os vários compostos 

estudados, foi selecionado o pó de calcário em virtude de seu baixo custo e 

pouquíssimos estudos em termos de atuação deste material na matriz cimentante.  

 



3. OBJETIVOS 

 O presente estudo visa compreender como as propriedades mecânicas e a 

microestrutura do concreto de pós reativos (CPR) modifica-se devido a incorporação 

de pó de calcário na mistura afim de substituir parte do cimento. Busca-se também 

obter uma melhora na qualidade dos concretos devido a minimização de problemas 

relacionados ao alto consumo de cimento e gerar um composto eco-eficiente. 

4. METODOLOGIA 

 Os materiais utilizados são cimento (CPI branco), sílica, quartzo e aditivo 

superplastificante a base de policarboxilato. Para a dosagem do CPR foi utilizado o 

software EMMA, disponibilizado pela empresa ELKEM, de modo a otimizar o 

empacotamento de partículas através do método de Andreassen Modificado. As 

massas de cimento foram substituídas por calcário (10%, 20% e 30%) e 

posteriormente se recalculou as porcentagens de água, aditivo e consumo da 

mistura de modo a garantir o mesmo espalhamento. 

 Para a elaboração das amostras utilizou-se uma argamassadeira e seguiu-se 

o método de mistura de 3 etapas: (i) homogeneização dos materiais secos (10 min.) 

; (ii) Adição de 80% da água (5 min.) ; (iii) Colocação do restante da água e todo o 

aditivo (10 min.). Concluída as etapas de mistura parte-se para a moldagem de 6 

amostras cilíndricas de dimensões 5x10 cm. Posteriormente desmoldou-se as 

amostras e aplicou-se tratamento térmico combinado (90 e 200 °C) para o 

aprimoramento da microestrutura. Ao final as amostras foram rompidas com 10 dias. 

. 5. DESENVOLVIMENTO 

 Em virtude do alto consumo de cimento, problemas como calor de hidratação, 

retração por secagem e custo limitam a produção do CPR em larga escala. Contudo, 

apesar do alto consumo de cimento gerar tais problemas, este material é de extrema 

importância. Isso se deve ao fato de ao reagir com a água, o mesmo gera portlandite 

(CaOH) que por sua vez reage com os componentes silicosos da mistura (sílica e pó 

de quartzo - 90°C) formando C-S-H secundário dentro da matriz, consequentemente 

as cadeias de sílica se tornam mais longas e a relação Si/Ca aumenta resultando 

numa microestrutura densa e preenchida. Esse tipo de C-S-H é o composto mais 

importante dentro da composição do CPR devido ao fato de sua estrutura se 



modificar de tipo amorfo para cristalino aplicando-se tratamento térmico, o que gera 

a formação de cristais densos e resistentes já nas primeiras idades como é o caso 

da tobermorite e xonotlite. Por conta disso, pensando-se em solucionar tais 

problemas a partir de estudos foi possível estipular que o pó de calcário em 

temperaturas elevadas e em meio alcalino passa a reagir com a sílica diretamente 

para a formação dos cristais, fato esse comprovado pelos resultados encontrados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com a redução do consumo de cimento, os problemas relacionados a 

retração e calor de hidratação foram minimizados tornando-se possível produzir tal 

concreto. Além disso, devido à substituição do cimento por calcário, o preço final do 

concreto é reduzido, bem como a taxa de poluição para fabricação do compósito, 

gerando índices de ligantes baixos (Consumo/Resistência). Outro dado que pode ser 

concluído foi que a reação secundária de calcário com compostos silicosos foi 

possível devido à alta temperatura e ao PH alcalino que favorece a reação de C-S-

H, aumentando parcela de estruturas cristalinas na microestrutura. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

RICHARD P, CHEYREZY M. Composition of reactive powder concretes. 

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, The effect of glass powder on the 

microstructure of ultra high performance concrete. 

V. MORIN, F. COHEN-TENOUDJI , A. FEYLESSOUFI , P. RICHARD, Evolution of 

the capillary network in a reactive powder concrete during hydration process 


