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RESUMO 

Entender as propriedades físicas e químicas de um determinado material é a 
chave para uma produção de qualidade, que atenda aos requisitos estabelecidos por 
entidades normatizadoras. A produção do cimento Portland é um processo complexo 
que envolve várias etapas durante sua fabricação. Infinitas modificações e adições 
podem ser feitas a esse processo e, se tratando de produção de grandes volumes, 
erros durante a fabricação podem acontecer e devem ser eliminados para garantir 
êxito na qualidade da produção. Durante a preparação do clínquer, todos os 
componentes da farinha são estequiometricamente balanceados para garantir uma 
composição adequada das fases após sua fusão e resfriamento. Antes da 
expedição, o cimento é especificado através de normas para determinar sua 
conformidade com a aplicação. Caso a aplicação seja destinada a poços 
petrolíferos, o cimento deve ser especificado por ensaios reológicos, resistência à 
compressão, tempo de pega e água livre.  Esses ensaios demandam tempo e 
pessoal qualificado para serem realizados. Um modelo estatístico resume-se a 
representação simplificada da realidade, tomando por base dados experimentais a 
estatística é capaz de simular e prever resultados com precisão. A utilização de 
modelos matemáticos e estatísticos é uma alternativa de grande valor na otimização 
de processos de produção e, simulações confiáveis irão favorecer a produção de um 
material de características desejadas em um menor intervalo de tempo. Esse 
trabalho tem como objetivo, fazendo o uso de dados experimentais,elaborar um 
modelo estatístico capaz de prever a resistência a compressão, tendo como dados 
de entrada os principais constituintes do cimento Portland, C3S,C3A e 2*C3A+C4AF. 
A aplicação do modelo resultou em valores próximos aos experimentais, contudo, o 
tamanho do universo utilizado como dados de input mostrou-se um fator limitante na 
precisão dos resultados, no qual foi observado uma discrepância que pode ser 
atribuída ao volume do universo utilizado. A divergência apresentou variação mínima 
de 4% e máxima de 21%. 

Palavras – chave: Cimento Portland. Modelagem Estatística. Análise multivariada. 
resistência a compressão 
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ABSTRACT 
   

Understand the physical and chemical properties of a given material is the key 
to a quality production, that meets the expectations or even norms established by 
normatizadoras. Portland cement production is a complex process that involves 
several steps during manufacturing. Endless modifications and additions can be 
made to this process, and when it comes to high-volume production errors during 
manufacture can happen and should be eliminated to ensure success on quality of 
production. During the preparation of the clinker, all components of flour are 
stoichiometrically balanced to ensure an appropriate composition of the phases after 
their merger and cooling. Before shipment, the cement is specified through 
regulations to determine their compliance with the application. If the application is 
aimed at oil wells, the cement should have left here for heology tests, compressive 
strength, take time and free water. This tests require time and qualified personnel to 
be carried out. A statistical model is about the simplified representation of reality, 
based on experimental data statistics is able to simulate and predict results. The use 
of mathematical and statistical models are a valuable alternative in the optimization 
of production processes, reliable simulations will facilitate the production of a desired 
features reliable material in a shorter time span. This work aims at making the use of 
experimental data for a statistical model able to predict resistance to compression, 
taking as input data the main constituents of Portland cement, C3S mineral, C3A and 
C4AF + 2 * C3A. The application of the model resulted in answers with values close to 
experimental, others with greater divergence, the size of the universe used as input 
data proved a limiting factor in the accuracy of our results where we had a 
discrepancy that can be assigned to the volume of the universe used, the divergence 
showed a minimum of variation value of 4% and the largest of 21%. 

Keywords: Portland cement. Statistical Modeling, Multivariateanalysis, resistance to 
compression 
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1.INTRODUÇÃO 

A cimentação de um poço é uma etapa crucial para garantir que a produção 

de petróleo seja realizada com sucesso. Ao término de uma determinada fase do 

poço, se faz necessário a descida de um tubo de aço, denominado revestimento, 

que posteriormente é fixado por meio de uma pasta de cimento que é bombeada 

para o poço. Esse processo é denominado cimentação primária, e tem como 

objetivo isolar os diferentes intervalos atravessados durante o processo de 

perfuração, além de proteger o revestimento contra corrosão, garantindo toda a 

estabilidade do poço. 

Cada formação possui suas particularidades, sendo assim se faz necessário 

patas de cimento sob medida para cada situação, propriedades mecânicas como 

aderência, resistência à compressão e impermeabilidade são adquiridas durante o 

processo de cura. De acordo com Tavares, (2008) existem oito classes de cimento 

(de A a H) as quais podem ser empregadas na cimentação de poços de acordo 

com as condições de profundidade, temperatura e pressão de trabalho. 

A composição química do cimento é a chave para seu perfeito desempenho.O 

controle dos processos de fabricação favorece a produção de um produto de alta 

qualidade para atender todas as especificações exigidas. Os parâmetros químicos 

do processo de produção do Cimento para Poços Petrolíferos (CPP) é estabelecido 

segundo a NBR 9831. Esta norma contempla todos os critérios para aceitação do 

cimento Portland utilizado em operações de cimentação de poços petrolíferos. 

Após o processo de fabricação, são realizados ensaios que tem por finalidade 

a verificação das propriedades desejadas para o produto, estas propriedades 

muitas vezes somente surgem depois de longos períodos de cura, sendo assim se 

faz necessários mecanismos que tornem estes processos mais ágeis. O atual 

avanço tecnológico oferece ferramentas que podem ser moldadas e otimizadas a 

nível computacional. A confecção de modelos que possam simular 

comportamentos físicos e químicos pode ser desenvolvida a fim de minimizar 

tempos de ensaios.  

Tomando como base dados experimentais, a estatística é capaz de simular e 

prever resultados com precisão. Existem modelos teóricos que são utilizados para 
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prever diversos comportamentos de materiais cimentantes, dentre eles podemos 

citar o concreto confinado.Contudo, quando se trata modelos teóricos relacionados 

com as propriedades físico-químicas dos cimentos Portland, poucos trabalhos são 

encontrados na literatura.Em todos os campos de atuação onde existem riscos, 

incertezas, correções e variações é possível à aplicação de modelos estatísticos 

como ferramenta de controle de processos. Inúmeras técnicas podem ser utilizadas 

no desenvolvimento de um modelo, este trabalho faz o uso de diversas ferramentas 

para elaboração e comprovação da veracidade dos resultados obtidos. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo a elaboração de um 

modelo capaz de simular a resistência à compressão tendo como dados de entrada 

os principais constituintes do cimento Portland, C3S,C3A e 2*C3A+C4AF.A utilização 

de modelos que possam simular comportamentos surge como uma alternativa que 

traz benefícios como redução de custos e de otimização de tempo para ensaios 

realizados em laboratórios. 

 

2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

Com o atual avanço e crescimento da sociedade global, surge uma demanda 

por materiais que atendam a determinados requisitos. Assim sendo, é necessário 

que seja ofertado ao setor produtivo materiais com elevada qualidade para que 

possam atender as especificações impostas de acordo com sua aplicação.  

A partir de 1904, quando as primeiras especificações da ASTM (American 

Society for TestingandMaterials) foram introduzidas, a indústria limitou-se a 

produzir alguns tipos de cimento. Cada país possui seu padrão de fabricação de 

cimento que é determinado por órgãos normalizadores. No Brasil,a ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o órgão normalizador responsável 

por estabelece as normas de controle de qualidade dos cimentos produzidos e 

comercializados.  

Nos dias atuais o cimento é aplicado em diversos setores da sociedade, 

podemos citar áreas como odontologia (BARBOSA,2007), construção civil 

(CAMPITELI,2004) e cimentação de poços de petróleo (TAVARES,2008). É 

evidente que as exigências de cada área têm suas particularidades. Neste trabalho 

serão conduzidos esforços para cimentos voltados para aplicações em poços de 
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petróleo. De forma geral, a constituição fundamental do cimento Portland é 

composta por pulverização do clínquer, silicatos hidráulicos de cálcio e um certo 

teor de sulfato de cálcio natural. Para que se tenha o desempenho desejado são 

adicionadas certas substâncias com objetivo de modificar as propriedades do 

cimento, estes aditivos sempre têm por finalidade melhorar o produto e facilitar seu 

uso, isto se faz necessário pois cada situação tem suas exigências mínimas. 

Infinitas modificações e adições podem ser feitas no processo de fabricação 

do cimento, como trata-se de produção de grandes volumes erros durante o 

processo de fabricação devem ser eliminados para garantir o êxito na qualidade da 

produção. Para que isto seja possível é necessária uma padronização dos 

procedimentos onde simulações de pastas são feitas em laboratório.As pastas são 

submetidas a ensaios insitu para avaliar propriedades como reologia, resistência, 

tempo de pega, água livre entre outras propriedades.  

O tempo muitas vezes é uma variável que também deve ser gerenciada, pois 

longosperíodos de ensaio sempre está associado a elevados custos de processo 

de cimentação. Desta forma, o uso de simulação numérica, como efeito de 

otimização de tempo, é extremamente importante para que se possa chegar a uma 

composição que apresente propriedades específicas desejadas em um menor 

intervalo de tempo.  

 

3.ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS 

3.1 Histórico 

A origem da palavra "cimento" deriva do latim CAEMENTU que significa 

lascas de pedra talhada. A data do primeiro edifício de concreto armado é 1852, 

porém o uso de agentes de ligação na construção de edifícios remete a períodos 

bem mais antigo. Tem-se como o primeiro material utilizado como agente de 

ligação como sendo a cal. Embora não se podendo precisar com certeza, é 

possível afirmar que a propriedade de ligação de cal foi descoberta no início do 

período da história humana, exemplos do uso de cal como um material de 

construção tem sido encontrado em diferentes regiões do antigo Egito, Chipre, 

Creta e Mesopotâmia. Os antigos gregos e romanos fizeram o uso extensivo de cal 

como ligante hidráulico. O Arquiteto Vitrúvio (70-25 aC), em seu livro 10-Volumes 
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"Em Arquitetura", menciona as propriedades hidráulicas de pozolana e cal e ainda 

dá uma proporção de mistura (LOPES, 2011) 

Ao decorrer da história, diversos agentes de ligação foram utilizados nas 

construções, podemos ressaltar construções como as Pirâmides do Egito e a 

Grande Muralha da China e em castelos construídos em diferentes épocas. Mais 

tarde, cerca de 2000 anos, os romanos misturando à cal hidratada com cinzas 

vulcânicas e, depois, com pós obtidos de tijolo, com isso obtido um ligante 

hidráulico com propriedades semelhantes às de cimento de hoje. Por outro lado, os 

gregos antigos preparam argamassa misturando os tufos vulcânicos na ilha de 

Santorini com cal. 

No entanto, no século 18, ocorreu um desenvolvimento significativo na 

qualidade e no uso de agentes de ligação. John Smeaton, que foi encarregado da 

reconstrução do Farl de Eddystone em 1756, tornou-se conhecido por ser a 

primeira pessoa a compreender as propriedades químicas da cal. O 

desenvolvimento seguinte é a aquisição de um ligante conhecido como "cimento 

romano", por Joseph Parker. 

Em 1824, Joseph Aspdin, um pedreiro em Leeds-Inglaterra, obteve um agente 

de ligação, misturando pedras calcárias e argila, efetuou a moagem e transformou 

a mistura em um pó fino, foi percebido que após a secagem da mistura, a mesma 

se se tornava tão dura quanto as pedras utilizadas nas construções. O material não 

se dissolvia em água e foi patenteada pelo pedreiro no mesmo ano, com o nome 

de cimento Portland, sendo assim, em 21/10/1824, ele patenteou a mistura “Pasta” 

com o nome de "Cimento Portland". O nome foi dado pois o produto após a 

secagem apresenta cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às 

rochas da ilha britânica de Portland, mesmo com melhorias na mistura até os dias 

de hoje, o nome, "Portland" permaneceu o mesmo. 

No Brasil, a primeira tentativa de produção de cimento Portland ocorreu no 

ano de 1888, quando o comendador Antônio Proost Rodovalho se empenhou em 

instalar uma fábrica em sua fazenda em Santo Antônio, Estado de São Paulo. 

Várias outras iniciativas se sucederam na tentativa de fabricação de cimento, desta 

forma a fábrica instalada na ilha de Tiriri, na Paraíba chegou a funcionar durante 

três meses. A usina de Rodovalho operou de 1897 a 1904, voltando em 1907 e 
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extinguindo-se definitivamente em 1918. Na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, o 

governo do Espírito Santo fundou, em 1912, uma fábrica que funcionou até 1924, a 

mesma teve sua produção paralisada, voltando a funcionar em 1936, após 

investimentos e modernização. 

Todas as tentativas anteriores levaram a o ano de 1924, o qual ocorreu a 

implantação pela Companhia Brasileira de Cimento Portland de uma fábrica em 

Perus, Estado de São Paulo. Essa construção determinou o marco zero da 

implantação da indústria brasileira de cimento.  Em 1926 o mercado brasileiro 

recebeu as primeiras toneladas que foram produzidas. Naqueles dias o consumo 

nacional dependia quase que exclusivamente da importação do produto. As 

fabricas nacionais foram gradualmente sendo implantadas levando a diminuição da 

importação até chegar ao ponto de até praticamente desaparecer nos dias atuais. 

3.2 O Clínquer 

O clínquer é o material básico para produção de todos os cimentos. De 

natureza granulosa e composto basicamente das matérias primas carbonato de 

cálcio, sílica, alumínio, e minério de ferro. Estes minerais geralmente têm sua 

origem da extração de rocha calcária ou argila, que são trituradas e transportadas 

até as fabricas onde ocorre a armazenagem e homogeneização. Em uma etapa 

posterior ocorre a moagem das matérias que ao termino é obtido um pó o que é 

conhecido como “cru”, este por sua vez é aquecido, e na seqüência e introduzido 

em um forno rotativo que chega a uma temperatura de 1500°C. O material 

aquecido é sujeito a um resfriamento rápido provocado por rajadas de ar.  

Ao término deste processo é obtido o clínquer que serve de matéria prima 

para a produção de todos os tipos de cimento. Acrescentando uma quantidade de 

gesso que pode variar de 3 a 5% ao clínquer, que tem a função de regular o tempo 

de pega, durante esta etapa podem ser adicionados outros materiais minerais que 

são denominados de “adições” estes irão levar a composições distintas que terão 

propriedades físicas e químicas ajustadas para cada situação de acordo com a 

necessidade a que o material será submetido, a Figura 1, mostra de forma 

simplificada todos os processos, iniciando na mineração até o momento da 

distribuição. 

Figura 1- Esquema simplificado da fabricação do clínquer Portland – (KIHARA, Y; 
MARCIANO, 1995). 
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4.COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CONSTITUINTES DO CIMENTO 

PORTLAND 

 

Fundamentalmente o cimento Portland é constituído por cal (CaO), sílica 

(SiO2), alumina (Al2O3), Hematita (Fe2O3), Magnésia (MgO), anidrido sulfúrico 

(SO3), sendo o último adicionado após a calcinação para retardar o tempo de pega 

do produto. Outros componentes estão presentes em menores quantidades, como: 

impurezas, óxidos de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido de titânio (TiO2) 

e outras substâncias de menor importância (NETTO, 2006) 

A matéria prima acima mencionada e pulverizadas convenientemente 

homogeneizada em proporções desejadas, são submetidas a determinadas 

temperaturas no forno produtor de cimento até que seja atingida a temperatura de 

fusão incipiente, esta fusão resulta na obtenção com clínquer. Durante o processo 

ocorrem reações químicas no estado sólido que levam a formação de compostos 

individuais na forma de óxidos que seguem as abreviações apresentadas na 

Tabela 2. A mistura obtida a partir destas matérias é denominada de farinha. 

 

 

Tabela 1- Composição química do Cimento Portland 
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OXIDO ABREVIAÇÃO COMPOSTO ABREVIAÇAO 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S 2CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.SO3 C4A3S 

SO3 Ṡ 3CaO.2SiO2.3H3O C3S2H3 

H2O H CaSO4.2H3O CṠH2 

 
 

Após a pulverização é obtida uma mistura de pós que contém todos os 

minerais com granulometria uniforme. Esta matéria prima, agora homogeneizada, 

contém todos os ingredientes necessários para obtenção do cimento, sob 

aquecimento as reações químicas adquirem energia suficiente para terem início, os 

óxidos e adições feitas a mistura começam a interagir sob ação do calor. 

 

4.1 Eliminação de água livre 

Nessa etapa ocorre o aquecimento para a eliminação da água livre que tem 

seu inícioa 100°C, sendo este o primeiro estágio do processo (Equação 1). 

 

 (1) 

 

4.2 A formação do MgO 

O MgO não é encontrado na natureza de forma isolada, comumente este é 

encontrado associado a outros elementos dando origem a minerais como a 

dolomita (MgCO3). A dolomita é o carbonato de cálcio e magnésio, que sob ação 

do calor sofre decomposição (Equação 2). A dissociação da dolomita tem seu início 

em 340°C (LIBOMBO, 2008).  

 

 (2) 

 

O MgO (Óxido de magnésio), liberado durante a decomposição da dolomita, 

irá se difundir na mistura na forma de fase liquida que posteriormente dará origem 

H2O Líquido→H2O vapor 
100°C

MgCO3 (s) →MgO (s) + CO2 (g) 
340°C
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a fases solidas. OMgO não se combina com outros óxidos contidos na mistura, 

mesmo na temperatura de clinquerização, este fica livre na forma de periclásio. 

De acordo com (MATOSKI, 2005), o oxido de magnésio puro apresenta 

propriedades hidráulicas, estas propriedades podem ser exploradas ou até mesmo 

controladas fazendo-se controle da temperatura a que este é submetido. 

Em seu trabalho Salomão, (2008) relata que o óxido de magnésio (MgO) 

reage rapidamente com a água quando exposto a umidade gerando uma camada 

de hidróxido de magnésio Mg(OH)2 seguindo a equação 3. 

 (3) 

 

Durante a secagem do material a camada de hidróxido de magnésio sofre 

decomposição dando origem a uma camada de MgO altamente reativa. O hidróxido 

de magnésio calcinado hidratado não apresenta pega, porém o óxido de magnésio 

quando calcinado a altas temperaturas combinado com água produz uma massa 

consistente e de baixa resistência mecânica, neste processo também existem 

ocorrências de MgO livre incorporado a outros compostos do clínquer, dando 

origem a cristais de periclásio.O processo de hidratação destes cristais é 

acompanhado de uma expansão, o que tem como consequência um produto final 

de baixa estabilidade (MATOSKI, 2005). 

Para conter a expansão dos cristais de MgOna produção doclínquer que 

contenha teor deste composto superior a 4%, é feito rápido resfriamento para 

forçaros cristais a se manterem na forma vítrea, que possuem um rápido processo 

de hidratação. A adição de microssílica durante o processo de fabricação, tomando 

por base a reação entre o ácido silicílico com Mg(OH)2, forma uma barreira 

insolúvel a base de silicato de magnésio (MgHSiO4.2H2O), isso leva a uma redução 

na velocidade de hidratação do MgO, minimizando os danos causados pela 

expansão volumétrica (SALOMÃO, 2008). 

No cimento o SO3 reage com os álcalis e levam a formação de sulfatos que 

permanecem no clínquer. A quantidade insuficiente de SO3deixa um excesso de 

álcalis que não formam sulfatos são capturados pela belita e formam KC23S12 em 

outros casos reagem com aluminato alcalino para formar nC8A3(MATOSKI, 2005).  

MgO + H2O →Mg(HO)2 
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Segundo Kirchheim (2010) um alto teor de álcalis acelera o processo de 

hidratação, os sulfatos alcalinos afetam diretamente o processo de pega dos 

cimentos, ou seja, controlar a quantidade dos sulfatos permite o controle do tempo 

de pega. Os álcalis combinados são solubilizados de forma mais lenta. Fatores 

negativos são associados a presença de álcalis, na literatura e comum são os 

relatos de que sua presença leva a reações paralelas entre estes e agregados. Por 

outro lado, fatores positivos também são relacionados a sua presença, o 

abaixamento da temperatura, durante o processo de formação da fase liquida, é 

um deles.Esse abaixamento, seguindo de um aumento no teor de C3S, leva a 

formação de CaO livre no material. 

4.3 A formação do CaO, dissociação do carbonato de cálcio (CaCO3) 

A obtenção do CaO tem seu início em temperaturas superiores a 805°C 

sendo alcançado a temperatura critica a 894°C e pressão de 1 atm, neste ponto é 

iniciada a dissociação do carbonato de cálcio (Equação 4). 

 

 (4) 

 

Durante o processo de obtenção do clínquer esta é uma das etapas mais 

importante, ela tem influência direta sobre a velocidade de deslocamento de 

material no forno e, para que ocorra, é necessário um grande consumo de energia. 

Em fornos com pré-calcinadorescerca de 94% da descarbonatação ocorre no pré-

calcinador e o restante no forno. Em fornos sem pré-calcinadores 60% ocorre nos 

ciclones e, para que seja alcançada a zona de clinquerização (zona de alta 

temperatura do forno), é necessária a descarbonatação do carbonato de cálcio 

(SANTOS, 2004). 

4.4 A formação do 2CaO.SiO2 

A formação do (Silicato bicálcico) tem seu início quando a temperatura chega 

a 900°C, neste ponto a sílica livre existente na mistura começa a interagir com o 

CaO (Equação 5). Esse processo é lento e tem como catalisador durante Ferro e 

Alumínio (LIBOMBO, 2008). 

 

(5) 

 

2CaO + SiO2→2CaO.SiO2 

1200°C

CaCO3 (s)  →CaO (s) + CO2(g) 
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Os teores de silicatos e aluminatos existentes na pasta de cimento são 

responsáveis por suas propriedades, no entanto é difícil chegar a uma conclusão 

sobre o comportamento que a pasta irá apresentar levando em consideração 

apenas os teores de óxidos da Tabela 1. Desta forma, se faz necessário o uso de 

artifícios que facilitem a análise com o mínimo de complexidade possível, uma serie 

de equações foram originalmente desenvolvidas por R.H. Bogue (BOGUE, 1955), 

fazendo-se o uso destas equações é possível determinar a composição potencial 

do cimento utilizando os resultados da análise dos óxidos. 

De acordo com (SIQUEIRA, 2008) o (C2S) tem uma contribuição de 

considerável significância no processo de endurecimento em idades mais 

avançadas, o mesmo afirma que este silicato é responsável pelo ganho de 

resistência após um ano ou mais. Este reage mais lentamente que o (C3S) possui 

pouca resistência mecânica quando puro com água o (C2S) da origem a uma pasta 

que possui um tempo de pega mais longo que somente e alcançado após alguns 

dias a reação com a água apresente baixo calor de hidratação. 

 

4.5 A formação do 3CaO.SiO2 

Como o processo de fabricação se passa dentro de um forno giratório, a 

temperatura é elevada gradualmente e, dentro de cada faixa de temperatura, é 

formado um ou mais óxidos. O3CaO.SiO2 (silicato tricálcico) é formado em um 

intervalo de temperatura que varia de 1200°C e 1400°C (Equação 6). Neste 

intervalo também são formados o 2CaO.SiO2 (silicato bicálcico) e o 

3CaO.Al2O3(aluminato tricálcico) e também o 4CaO.Al2O3.Fe2O3 

(Ferroaluminatotetracálcico), ao término desta etapa ainda existe uma certa 

quantidade de CaO que não reage e permanece no cimento na forma de CaO 

(LIBOMBO, 2008). 

 

 (6) 

 

Em seu trabalho Siqueira, (2008), afirma que o (C3S) é o responsável pela 

resistência em todas as idades do cimento, sendo sua principal contribuição 

durante o fim do primeiro mês de cura.De acordo com (MATOSKI, 2005) o C3S é o 

principal responsável pelas propriedades hidráulicas dos cimentos, quando puro 

reage rapidamente com a água ocorrendo imediata elevação da temperatura e 

2CaO + SiO2 + CaO→3CaO.SiO2 

1200 – 1450°C
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consequente aumento na resistência inicial. O tempo de pega é de poucas horas, 

neste processo a quantidade de água requerida é maior que a massa que a pasta 

necessita, o controle do tempo de pega é dada pela adição de gesso que pode 

acelerar ou retardar as propriedades mecânicas no cimento. 

 

4.6O aluminatotricálcico(C3A) 

 Atua no processo de pega e consistência do cimento, essa contribuição 

ocorre durante o primeiro dia. De acordo com (MATOSKI, 2005) o (C3A) quando 

puro e misturado com água, possui um tempo de pega curto, o autor utiliza o termo 

pega instantânea, devido ao elevado calor de hidratação. Mesmo após a pega se a 

pasta continuar sendo misturada irá apresentar consistência plástica trabalhável. 

Para controle do tempo de pega é utilizado adição de gesso. O C3A apresenta 

resistência inicial no primeiro dia de idade, porém não apresenta evolução no 

processo após esse período. 

 

4.7 O Ferroaluminatotricálcico (C4AF) 

Assim como o (C3A)reage rapidamente com a água, influencia no tempo de 

pega que acontece em poucos minutos (MATOSKI, 2005).Como trata-se de uma 

rápida reação ocorre um elevado desprendimento de calor. 

 

4.8 O Gesso na produção do cimento 

A adição final no processo de fabricação do cimento é o gesso, este é 

adicionado com objetivo de ajustar o tempo de pega do cimento durante o processo 

de hidratação. A adição e feita na forma de gipsita (CaSO4.2H2O), hemidrato ou 

bassanita (CaSO4.0,5H2O), e anidrita (CaSO4). A gipsita, é o gesso mais utilizado 

na indústria cimenteira, este minério pode ser encontrado em grandes jazidas 

sedimentares denominadas de evaporitos. Outro tipo de gesso utilizado é originado 

da indústria de ácido fosfórico, este tem a gipsita como produto final que é 

originado a partir da reação da apatita (LIBOMBO, 2008). 
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5.O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

O processo pode ocorrer por via úmida ou seca, em um processo por via 

úmida o processamento termoquímico executado na produção do clínquer é feito 

em forno rotativo.No processo por via seca até um intervalo de 900°C a 1000°C, o 

processo de mistura crua e feito em intercambiadores do tipo ciclone ou contra-

corrente. O restante do processamento necessário é realizado em um forno de 

menor comprimento que já recebe a mistura pré-aquecida.  

Os separadores ciclônicos ou (ciclone),Figura 2 e Figura 3, são utilizados para 

extrair partículas solidas em suspensão através de um processo de centrifugação. 

Na indústria cimenteira estes separadores são dispostos em série e a matéria 

prima é aquecida gradualmente intercalando entre os separadores, estas etapas 

quando são utilizadas reduzem o tempo de queima da matéria no forno rotativo. 

 

 

Figura 2- Esquema de funcionamento de um 
circulador ciclônico (Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Separador_cicl%
C3%B4nico) 

 

Figura 3- Esquema Torre de 
ciclones (Disponivel em: 
http://pragotec.com.br) 
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5.1 Esfriamento do Clínquer 

Como resultado do tratamento térmico a que o material foi submetido à 

matéria prima transforma-se em clínquer. Este por sua vez ao termino do processo 

de aquecimento apresenta-se na forma de esferas que variam entre 1cm e 3cm de 

diâmetro (ROMANO, 2004). 

Logo na saída do forno o clínquer encontra-se entre 1200°C a 1300°C, de 

acordo com (LIBOMBO, 2008) o resfriamento lento irá levar a um produto final de 

baixa qualidade, isso leva a uma necessidade de controle sobre o tempo e 

temperaturas de resfriamento.O resfriamento é dividido em duas etapas sendo a 

primeira realizada dentro do próprio forno, logo após o clínquer ultrapassar a zona 

de máxima temperatura que ocorre em patamares superiores a 1200°C, tem por 

início reações de decomposição do 3CaO.SiO2(Silicato tricálcico) seguindo 

Equação (7). 

 

 (7) 

O segundo resfriamento é feito em equipamentos de vários tipos, todos com a 

mesma finalidade que é reduzir a temperatura do material com certo controle sobre 

o abaixamento. O princípio básico destes equipamentos é de promover a 

passagem de uma corrente de ar frio sobre o clínquer.Caso este resfriamento seja 

muito lento irá favorecer a uma maior taxa de corrosão dos cristais de 3CaO.SiO2, 

favorecendo a formação em maior quantidade de 2CaO.SiO2.  

O magnésio ainda não combinado e disperso na mistura terá sua cristalização 

durante esta etapa, a velocidade de resfriamento caso seja muito lenta favorecerá 

a formação de uma grande quantidade de cristais de MgO, que pode se aglutinar 

em certas regiões do material. 

Após o resfriamento o material é transportado e estocado em depósitos e 

depois encaminhado para moagem, sendo que antes é adicionado certa 

quantidade de gesso, a qual é limitado por normas especificas para cada tipo de 

cimento no Brasil as normas NBR (Norma Técnica Brasileira) definem a quantidade 

de gesso e outras adições para cada tipo de fabricação. 

3CaO.SiO2→2CaO.SiO2 + CaO livre 
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6.CIMENTO PORTLAND, NORMALIZAÇÃO 

Nos dias atuais existem vários tipos de cimentos Portland no mercado, os 

quais seguem a seguinte normalização: 

 CP I – Cimento Portland comum 

 CP I-S – Cimento Portland comum com adição 

 CP II-E – Cimento Portland composto com escória 

 CP II-Z – Cimento Portland composto com pozolana 

 CP II-F – Cimento Portland composto com filler 

 CP III – Cimento Portland de alto-forno 

 CP IV – Cimento Portland Pozolânico 

 CP V-ARI – Cimento Portland de alta resistência inicial 

 

6.1 Cimento Portland de alta resistência inicial NBR 5733 (CP V-ARI) 

Cimento Portland branco trata-se de um cimento de moderada resistência a 

ataque de sulfatos e moderado calor de hidratação (ROMANO, 2004). Apresenta 

valores aproximados de resistência à compressão, 26 MPa com 1 (um) dia de cura 

e 53 MPa aos 28 dias. 

O diferencial para que este cimento apresente tais propriedades está na 

utilização de dosagem de calcário e argila durante a produção do clínquer. Sua 

finura também contribui para o alcance de elevados valores de resistência à 

compressão em curtos intervalos de cura (MARQUES, 2010). 

6.2 Cimento Portland de alta resistência aos sulfatos NBR 5737 

De acordo com a norma quaisquer um dos 5 (cinco) tipos básicos (CP I, CP II, 

CP III,CP IV e CP V-ARI) podem ser considerados resistentes aos sulfatos, desde 

que obedeçam a pelo menos uma das seguintes condições: 

 Teor de aluminato tricálcico (C3A) do clínquer e teor de adições 

carbonáticas de, no máximo, 8% e 5% em massa, respectivamente. 

 Cimentos do tipo alto-forno que contiverem entre 60% e 70% de 

escória granulada de alto-forno, em massa. 
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 Cimentos do tipo pozolânico que contiverem entre 25% e 40% de 

material pozolânico, em massa. 

 Cimentos que possuem antecedentes de resultados de ensaios de 

longa duração ou de obras que comprovem resistência aos sulfatos.  

6.3 Cimento Portland de alto forno NBR 5735(CP III) 

 Esta classe de cimento recebe além do gesso, 35% a 70% em massa de 

escória básica granulada de alto forno, estas proporções lhe conferem um baixo 

calor de hidratação, maior impermeabilidade e durabilidade. Recomenda-se este 

tipo de cimento para obras variando de pequeno a grande porte em ambientes 

agressivos tais como barragens, fundações de maquinas, tubulações com 

circulação de líquidos agressivos, etc.Também pode ser utilizado em uso geral com 

argamassa de assentamento e revestimento, estruturas de concreto armado ou 

protendido (NASCIMENTO, 2009). 

6.4 Cimento Portland Pozolânico NBR 5736(CP IV) 

Este cimento recebe em sua composição além do gesso, material pozolânico 

(cinza volante, argila calcinada ou pozolana natural). Os seguintes teores são 

adicionados: 10% a 40% para o tipo 25 e, 10% a 30% para o tipo 32 (ROMANO, 

2004). De acordo com NASCIMENTO, 2009 esse teor de pozolana confere ao 

cimento alta impermeabilidade e por conseqüência uma vida útil mais 

duradoura.Concretos confeccionados com o CP IV, o qual segue a norma em 

questão, apresenta alta resistência à compressão, podendo superar o concreto de 

cimento Portland comum em longo prazo. Este cimento é indicado para obras 

expostas a água corrente e ambientes agressivos.  

6.5 Cimento Portland Comum NBR 5732(CP I) 

Este tipo de cimento é basicamente composto por clínquer e gesso,contudo, é 

permitido a adição de material pozolânico variando de 1 a 5% em massa 

(NASCIMENTO, 2009). Também é permitida a adição de escória granulada de alto 

forno com teor até 10% em massa total do aglomerante (ROMANO, 2004), este 

cimento apresenta baixa permeabilidade devido a adição da pozolana. 
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6.6 Cimento Portland Comum com adição NBR 5732 (CP I-S) 

Composição idêntica ao (CP I) clínquer e gesso, possuindo em sua adição 

uma quantidade reduzida de material pozolânico que varia de (1 a 5% em massa). 

Esta fração de pozolana confere a este cimento baixa permeabilidade. 

6.7 Cimento Portland composto com escória NBR 11578 (CP II-E) 

Recomendado para uso em estruturas onde é necessário que a perda de 

calor se dê de forma moderada, este é um cimento intermediário entre o cimento 

Portland comum e o cimento Portland com adições. Estes cimentos possuem além 

de sua composição básica (clínquer e gesso) outros aditivos. A escória granulada 

de alto-forno contribui em sua composição e atribui a propriedade de baixo calor de 

hidratação.Sua composição possui 56% a 94% de clínquer, 6% de gesso e 34% de 

escória. Esta classe de cimento pode ou não conter adição de material carbonático, 

sendo limitado pela NBR a um valor máximo de 10% em massa.   

6.8 Cimento Portland composto com pozolana NBR 11578 (CP II-Z) 

 Esta classe de cimento tem por objetivo apresentar baixa permeabilidade 

após sua hidratação. Sua composição contém adição de material pozolânico que 

varia de 6% a 14% em massa (NACIMENTO, 2009).Esta adição lhe confere 

aplicação em obras subterrâneas, onde o material fica em contato direto com água, 

seu uso pode se estender até ambientes marítimos. Semelhante ao (CP II-E) este 

pode também conter ou não material carbonático (filler) sendo que não ultrapasse o 

limite determinado pela NBR de 10% em massa.  

6.9 Cimento Portland composto com filler NBR 11578 (CP II-F) 

 Material carbonático (filler) tem a função de reduzir a possibilidade de 

fissuras em argamassas. O formato e tamanho do filler favorecem a compacidade 

do cimento. Durante o processo de fabricação a norma determina que deve ser 

adicionado de 6% a 10% defiller ao (CP II-F). 

6.10 Cimento Portland Branco NBR 12989 
 Diferente dos demais cimentos pela sua coloração branca, tem sua cor 

modifica fazendo-se ajustes nas matérias-primas durante o processo.Baixos teores 

de ferro e magnésio e condições especiais são exigidos durante sua fabricação, 

tendo como pontos críticos o resfriamento e a moagem. 
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No Brasil o cimento Portland branco é regulamentado pela NBR 12989, que o 

classifica em dois tipos: cimento Portland branco estrutural e cimento Portland 

branco não estrutural(BT106, 2003). 

6.11 Cimento Portland para Poços Petrolíferos NBR 9831 (CPP) 

Este tipo de cimento possui aplicação bastante específica além de consumo 

pouco expressivo quando comparado a outros tipos de cimentos normalizados no 

Brasil. Não possui outras adições, além do clínquer e gesso e, durante seu 

processo de fabricação são tomados certos cuidados para garantir que o produto 

final seja compatível com os requisitos estabelecidos nos processos de cimentação 

de poços petrolíferos. 

Para atender as distintas demandas de setores que fazem o uso deste 

cimento, foram instituídas normas e rigorosos padrões de fabricação afim de 

garantir a qualidade do produto final. A API (American PetroleumInstitute) classifica 

os cimentos Portland em classes, que foram nomeadas pelas letras que variam de 

A a J, estas classes variam em função da composição química do clínquer.  

 Classe A – corresponde ao cimento Portland comum, usado em poços de até 

830 m de profundidade. Atualmente o uso deste está restrito a cimentação de 

revestimentos de superfície (em profundidades inferiores a 830 m); 

 Classe B – para poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada 

resistência aos sulfatos; 

 Classe C – também para poços de 1.830 m, quando é requerida alta resistência 

inicial; 

 Classe D - Para uso em poços de até 3.050 m, sob condições de temperatura 

moderadamente elevadas e altas pressões; 

 Classe E – para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de 

elevadas pressões e temperaturas; 

 Classe F – para profundidades entre 3.050 m e 4.880 m, sob condições de 

pressão e temperatura extremamente altas; 

 Classe G e H – para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 m. 

Como têm composição compatível com aceleradores ou retardadores de pega, 

estes podem ser usados em todas as condições dos cimentos classes A até E. 

As classes G e H são as mais utilizadas atualmente na indústria do petróleo, 

inclusive no Brasil; 
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 Classe J – para uso em profundidades de 3.660 m até 4.880 m, sob condições 

de pressão e temperatura extremamente elevadas. 

A NBR 9831 estabelece requisitos físico-químicos dos cimentos classe G e 

Especial. O cimento especial é produzido no Brasil com foco em atender as 

demandas de poços terrestres (onshore). Este cimento é produzido atualmente 

pela fábrica da Votorantim Cimentos localizada em Laranjeiras-SE. A tabela 1 exibe 

a composição química das classes de cimento API. 
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Tabela 2- Composição química dos cimentos API 

CLASSES A B C D,E, F G H 

Comum       

Óxido de magnésio (MgO), máximo % 6,0  6,0    

Sulfato (SO3), máximo % 3,5  4,5    

Perda de ignição, máximo % 3,0  3,0    

Resíduos insolúveis, máximo % 0,7

5 

 0,75    

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo %   15,0    

Moderada Resistência ao Sulfato       

Óxido de magnésio (MgO), máximo %       

Sulfato (SO3), máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Resíduos insolúveis, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Silicato tricálcico(3CaO.SiO2),máximo %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo %     58 58 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo %     48 48 

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio  8 8 8 8 8 

Equivalente (Na2O), máximo %     0,75 0,75 

Alta Resistência ao Sulfato       

Óxido de magnésio (MgO), máximo %  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Sulfato (SO3), máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Perda de ignição, máximo %  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Resíduos insolúveis, máximo %  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), máximo %     65 65 

Silicato tricálcico (3CaO.SiO2), mínimo %     48 48 

Aluminato tricálcico (3Ca.Al2O3), máximo %  3 3 3 3 3 

Aluminoferritatetracálcico (4CaO.Al2O3), 

máximo % 

      

Alcalinidade total expresso como óxido de sódio  24 24 24 24 24 

Equivalente (Na2O), máximo %     0,75 0,75 
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7. IDENTIFICAÇÃO DAS FASES PRESENTES NO CIMENTO 

PORTLAND 

Nesta parte do trabalho iremos apresentar as principais técnicas utilizadas 

pela indústria cimenteira para identificação das fases do cimento. Vale apena 

salientar que as proporções destas fases são as responsáveis diretas pelo 

comportamento do cimento durante e após a cura. 

Após conhecer o processo de fabricação do cimento,assim como a matéria 

prima envolvida, se faz necessário acompanhar o controle de qualidade do produto 

final acabado denominado clínquer. A correlação existente entre as proporções dos 

materiais constituintes do cimento reflete nas propriedades químicas e físicas do 

produto após o processo de cura. No intuito de simplificar o processo é aceito 

internacionalmente que o clínquer resfriado corresponda a um estado de equilíbrio 

total entre os componentes cristalizados (COUTINHO, 2006). 

As análises químicas são expressas em termos de óxidos, isto ocorre devido 

à determinação direta requerer equipamentos e técnicas especiais (MEHTA, 1994). 

A análise dos óxidos é a forma mais comum de se obter as frações existentes no 

cimento. Esta análise é denominada de composição “potencial do cimento” e, em 

escala mundial, a técnica analítica de Espectrofotometria de Fluorescência de 

raios-X é a mais utilizada para obtenção das porcentagens de óxidos presentes no 

cimento. Partindo destas informações são expressas as porcentagens de silicatos e 

aluminatos presentes na amostra.Estes são utilizados para o controle químico 

durante a dosagem da matéria prima e adições.  O método mais comumente 

utilizado para obtenção destes dados é chamado de método de Bogue.Os 

resultados obtidos são os compostos individuais dos óxidos de clínquer e são 

expressos seguindo abreviações (C3S,C2S,C3A, C4AF).Esse método foi aceito 

como a primeira aproximação através das normas ASTM 150. Publicado no ano de 

1929 o trabalho realizado por R.H. Bogue resultou em um conjunto de equações 

que estimam de forma estequiométrica as porcentagens de fases do clínquer a 

partir das análises químicas dos óxidos. As equações (8), (9), (10) e (11) foram 

propostas por Bogue em 1947(COUTINHO, 2006). 
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C3S = 4.07 (CaO) – 7.60(SiO2) – 6.72(Al2O3) – 1.43(Fe2O3) – 2.85(SO3) (8) 

C2S = 2.87(SiO2) – 0.75(3CaO.SiO2) (9) 

C3A = 2.65(Al2O3) – 1.69(Fe2O3) (10) 

C4AF = 3.04(Fe2O3) (11) 

Vastamente utilizado pela indústria, o método de Bogue apresenta diversas 

limitações, estas se manifestam devido aproximações e condições que são 

impostas quando se analisa clínquer comercial. O método também considera 

temperaturas de clinquerização não reais próximas de 2.000°C, perfeita 

combinação de óxidos, existência de equilíbrio entre C3S, C2S e fase liquida. 

Também é considerado que o clínquer seja composto somente de C3S, C2S, C3A e 

C4AF na forma pura, e desprezada impurezas de menor porcentagem (P2O5, TiO2, 

MgO, K2O,Na2O e outros) estas impurezas representam porções que variam de 8 a 

9% do clínquer. Além destas aproximações o método depende diretamente da 

precisão dos resultados das análises químicas (GOBBO, 2009). Desta forma os 

cálculos do potencial de Bogue devem ser utilizados como uma aproximação previa 

da composição. 

A facilidade e praticidade de utilização do método o colocam em uma posição 

de destaque frente a outros quando se trata de analises em fabricas; nestes locais 

durante o processo pode-se considerar constante todos os parâmetros, isto torna o 

útil e suficiente. Contudo, o método de Bogue não é a única maneira de se 

determinar a composição potencial do cimento Portland, outras caracterizações 

podem ser aplicadas, Difração de Raios-X em conjunto com o método de Rietiveld, 

Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise 

Termogravimétrica (GOBBO,2009). 

 

7.1 Difração de raios X 

O fenômeno de interação entre o feixe de raios X incidente e os elétrons dos 

átomos componentes de um material, está relacionada ao espalhamento coerente. 

A técnica consiste na incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos 

fótons difratados, que constituem o feixe difratado. No difratômetro tradicional a 

captação do eixo difratado é feita por meio de um detector, segundo um arranjo 

geométrico conhecido como a geometria Bragg-Brentano, que habilita a obtenção 

do ângulo 2θ. As informações obtidas de cada pico são as intensidades, a posição 

angular(2θ), a distância interplanar (d) e o perfil. Cada composto cristalino 
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apresenta um padrão difratométrico característico, permitindo sua identificação por 

meio das posições angulares e das intensidades relativas dos picos difratados. 

Admitindo que um feixe monocromático de determinado comprimento de onda 

( ) incide sobre um cristal a um ângulo , chamado de ângulo de Bragg, sendo 

assim temos a seguinte relação: 

 

n = 2 d sen  

 

(11) 

 

onde,  corresponde ao ângulo medido entre o feixe incidente e determinados 

planos do cristal, “d” é a distância entre os planos de átomos e “n” a ordem de 

difração, como representado na figura 4. 

 

Figura 4- Ilustração do fenômeno de difração de raios-X (Lei de Bragg) 

 

A forma tradicional do ensaio é realizada através do método do pó, outra 

forma é fazendo-se o uso de câmaras de monocristais acopladas, porem a última é 

utilizada quando se tem por objetivo determinação de parâmetros cristalográficos. 

A utilização de um detector para captação do eixo difratado é a forma tradicional 

incorporada nos difratômetro, segundo um arranjo geométrico com a fonte de raios-

X e a amostra, este arranjo é conhecido como a geometria para focal Bragg-

Brentano, esquematizada na Figura 5. 
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amostras padrão para comparação das intensidades dos picos.A introdução de 

modelos matemáticos permite também a correção de efeitos de aberrações 

sistemáticas, provenientes da estrutura da amostra e da geometria do difratômetro 

de raios X. 

O método permite a definição das posições e intensidades das reflexões de 

Bragg, de modo que, mesmo havendo a sobreposição dos picos, as intensidades 

das reflexões de cada fase podem ser avaliadas com boa precisão. 

A utilização de todo o padrão de difração possibilita uma maior precisão nos 

resultados da análise quantitativa, quando comparada aos métodos tradicionais 

que utilizam reflexões isoladas.A obtenção de dados digitais por difratômetros 

automáticos e a evolução dos métodos de computação, estimulou o 

desenvolvimento do método de Rietveld. 

 

7.2.1 Resíduos da avaliação do refinamento 

O número de loops envolvidos durante a otimização, o progresso do 

refinamento e a concordância entre o perfil observado e calculado são os resíduos 

obtidos a partir das diferenças das intensidades observadas e calculadas. 

 

 

O resíduo Rp é estimado a partir da Equação 1: 

 

Rp=
∑ |y y |i

∑ yi
 

 

(1)

 

Onde: i é o i-ésimo passo 

O resíduo Rwp considera o erro associado a cada valor da intensidade, uma 

função do número de contagens, utilizando o fator de ponderação w (2) Equação 

2: 

Rwp=
∑ W 2θ y y	

∑ W	 2θ y

/

 

 

(2) 

 

 

Onde: w(2i) = 1/[variação de yio] = 1/yio 
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O efeito do fator de ponderação é reduzir a contribuição do erro, devido ao 

desajuste na parte superior dos picos, portanto as regiões mais próximas da borda 

inferior dos picos devem ser observadas. 

Os valores para Rwp para bons resultados é de 2-10%, enquanto que os 

valores típicos obtidos variam de 10-20%. 

Para avaliar a qualidade do ajuste compara-se o valor final de Rwp com o 

valor do erro esperado. O erro esperado é derivado do erro estatístico associado às 

intensidades medidas, Equação (3): 

 

REXP=
N P

∑ W	 2θ y

/

 

 

(3)

 

 

Onde: 

N = número de observações 

P = número de parâmetros variáveis 

O denominador contém a soma das intensidades observadas, sendo que 

quanto maior for a intensidade no intervalo menor será o resíduo. 

Estes resultados dependem da intensidade da radiação de fundo: o aumento 

da intensidade da radiação de fundo, implica a redução dos valores de R. 

Índice de qualidade do refinamento (“Goodnessoffit” – Gof): 

O cálculo do parâmetro Gof inclui o número de variáveis sob refinamento. Através 

deste parâmetro pode se avaliar se uma mudança no número de parâmetros pode 

diminuir o erro residual, Equação 4: 

 

	
∑ 2

/

/  (4)

 

Os valores dos desvios padrão são calculados a partir da Equação 5: 

 

σ2m A S  (5)

 

Onde: A-2
mm é o elemento diagonal da inversa da matriz normal no procedimento 

de minimização por mínimos quadrados. 
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Se S2 é diferente da unidade e/ou varia com as condições experimentais, 

pode se concluir que os fatores de ponderação não são apropriados (a estatística 

de contagem não é a fonte primária do erro), ou os modelos teóricos para estrutura 

ou picos de difração estão incompletos ou incorretos.  

O RB é uma medida da concordância entre as intensidades de Bragg medidas e 

calculadas. As intensidades observadas estão ligadas ao modelo estrutura e RB é 

um indicador do ajuste dos parâmetros estruturais, Equação 6: 

 

RB
∑ |Ik0‐Ikc|k

∑ I
 

 

(6) 

 

Onde: Iko e Ikc são intensidades observadas e calculada, respectivamente, para as 

reflexões de Bragg.RWP é o indicador estatístico que melhor representa a 

aproximação já que o numerador é o resíduo minimizado no procedimento de 

mínimos quadrados. Os fatores que modificam RWP são as diferenças na forma dos 

picos (como largura) e a estatística da radiação de fundo. RB é menos afetado pela 

estatística da radiação entre o modelo estrutural calculado e a estrutura real 

(FANCIO,1999). 

Análises quantitativas utilizando Difração de raios-X ainda são pouco 

utilizadas pela indústria cimenteira, a utilização destas técnicas é mais utilizado em 

laboratórios de pesquisa. Diversas publicações mostram boas correlações entre 

métodos convencionas como Bogue e analises de raios X em conjunto com 

Rietiveld. 

7.3 Microscopia Óptica 

Tendo hoje um importante papel no controle de qualidade em fábricas de 

cimento, a Microscopia Óptica tem seu lugar entre as técnicas utilizadas para 

análise das fases do clínquer. A microscopia possibilita visualizar características 

intrínsecas durante o processo de clinquerização das matérias primas durante a 

fabricação do cimento Portland.A utilização dessa técnica, com ênfase em análise 

voltada para indústria cimenteira, teve como precursor (KIHARA, 1973) durante seu 

mestrado. A partir da década de 70 até os dias atuais a técnica e largamente 

utilizada como ferramenta de controle no processo de fabricação do cimento. 

Entender a formação do clínquer para assim reduzir custos nas etapas futuras 

sempre é de interesse; a moagem do clínquer é uma das etapas de maior custo, o 
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uso de microscopia óptica para identificação de características estruturais, que são 

originadas durante o processo de clinquerização, é de suma importância.  

De acordo com (SOUZA, 2002), análises microscópicas de seções polidas de 

clínquer podem fornecer a possibilidade de se observar características como 

tamanho dos cristais, sua morfologia, abundância e distribuição nos grãos dos mais 

variados tamanhos, um importante ponto possível de ser observado é o padrão 

macroestrutural da amostra. Tais análises também permitem diferenciar as fases 

principais constituintes do clínquer: a) (SiO2)(CaO)3 ou C3S , a alita; b) 

(SiO2)(CaO)2 ou C2S, belita; c) a matriz, união de dois aluminatos, (Al2O3)(CaO)3 ou 

C3A, aluminato tricálcico e (Al2O3)(Fe2O3)(CaO)4 ou C4AF, aluminato de ferro 

tetracálcico. Nota-se que podem estar presentes outros elementos como cal livre, 

CaO, óxidos de magnésio, MgO e sulfatos.Para maximizar o desempenho da 

técnica se faz necessário o uso de softwares específicos e muitas vezes ataque 

químico.Devido ao tamanho reduzido dos cristais partindo das observações 

possíveis através das análises de microscopia óptica é possível ir mais além. 

Estudos qualitativos e quantitativos descritos por (ASOCEM, 1984), a partir da 

microscopia ótica podem ser observados os aspectos dos cristais de C3S, C2S, 

C3A, C4AF, e CaO presentes nas amostras.Kihara e Marciano, 1995, demonstram 

que a análise qualitativa do clínquer Portland, através da microscopia óptica por luz 

refletida, permite a reconstituição das condições de fabricação, a otimização do 

processo de queima e também a otimização da moabilidade do clínquer. 

8. PROPRIEDADES FÍSICAS DO CIMENTO 

Podemos considerar as propriedades físicas do cimento Portland sobre 

aspectos específicos;  

 O produto em sua forma natural (pó). 

 Em uma mistura simples de cimento e água, o que origina como 

produto uma pasta. 

 Uma mistura do cimento com outros componentes (aditivos químicos) o 

que dá origem a pasta de cimento para aplicação tecnológica. 

Dentro dos aspectos acima citado são definidos métodos, especificações e 

padronização durante os processos, isto tem por finalidade o controle sobre de 

qualidade o qual pode ser utilizado para fins de aceitação do produto ou até mesmo 

para avaliação de suas qualidades.  
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8.1 Resistência 

É a capacidade de resistir a esforços de compressão, tração, cisalhamento. 

Como visto no item 4.3 a hidratação do cimento leva a uma superfície rígida que 

ganha resistência gradualmente, o ganho desta resistência está relacionado as 

forças de coesão que existem entre as partículas, sendo assim quanto maior a 

superfície especifica maior serão as forças de coesão.O gel formado durante o 

processo de hidratação é constituído basicamente por silicatos cálcicos hidratados, 

a modificação da resistência pode ser alterada pela simples alteração das 

proporções dos componentes do cimento. Por exemplo, aos (3,7 e 28 dias) 

teremos uma alta resistência se grandes quantidades de C3S e C3A estiverem 

contidos no clínquer, por outro lado uma grande porcentagem de C2S reduzirá a 

resistência, sendo o C2S responsável pelo ganho de resistência em idades superior 

a 28 dias (CASTRO, 2011).  

Pode-se associar a influência dos componentes seguindo a seguinte ordem; 

Até 3 dias a resistência está assegurada pela hidratação dos aluminatos e 

silicatos tricálcicos (3CaO.Al2O3 e 3CaO.SiO2); 

De 3 aos 7 dias a resistência o processo de hidratação continua nesta etapa a 

resistência fica assegurada somente pelo silicato tricálcico (3CaO.SiO2); 

O intervalo de 7 a 28 dias de hidratação o (3CaO.SiO2) é o principal 

responsável pela resistência ocorrendo uma pequena contribuição do (2CaO.SiO2). 

Após os 28 dias o incremento na resistência está associado somente ao silicato 

bicálcico (2CaO.SiO2). 

9. CONSTRUÇÃO DE UM MODELO TEÓRICO 

A construção de um modelo teórico somente é possível de ser proposto 

fazendo-se o uso de variáveis.O entendimento destas nos levará a conhecer o 

cerne do comportamento ou questão de interesse. Esse entendimento irá 

operacionalizar a construção teórica (LIRA,2004) e, é possível assim afirmar que a 

variável é uma característica que pode ser medida e também ser classificada como 

qualitativa e quantitativa.  
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9.1 Variáveis 

Podemos entender que uma variável é uma forma de classificação ou até 

mesmo de medida em um determinado processo que sofre alteração durante as 

medidas ou até mesmo em um caso de estudo, sendo assim torna-se conveniente 

dizer que uma variável representa um conjunto de todos os resultados possíveis 

em um evento observado.   

 

Figura 6- Classificação de variáveis de acordo com a natureza de seus resultados 

 

 

Qualitativa: escala cuja medida pode ser representada de forma nominal ou 

ordinal. 

Nominal: esta permite tipos de variáveis que podem ser agrupadas por 

unidades que possuam características similares de acordo com sua classificação, 

simplesmente consistem em rotular um determinado tipo de unidade. 

Ordinal: este tipo escala de permite o agrupamento de unidade de 

observações de acordo com a ordem de classificação, este tipo de escala exibe as 

informações sobre a ordenação e não sobre sua grandeza.  

Quantitativa, a variável deste tipo pode ser apresentada de forma discreta e 

continua sendo a primeira resultante de contagem e somente pode assumir valores 

inteiros, já uma continua pode receber qualquer valor dos números reais. 
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10 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A busca por um modelo estatístico que possa ser utilizado de forma confiável 

em simulações tornou-se uma meta durante este estudo.De posse de dados 

oriundos da indústria cimenteira complementada com análises feita na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte(Laboratório de Cimento) foi possível 

construir uma base de dados sólida que caracteriza as propriedades presentes em 

toda e qualquer amostra de cimento. Nos dias atuais é cada vez mais frequente a 

utilização de modelos para aperfeiçoar processos e minimizar o tempo em 

determinados procedimentos. A consciência por parte de pesquisadores e o 

avanço de computadores cada vez mais robustos no que se relaciona a 

processamento de dados facilita em muito a obtenção destes modelos.O 

desenvolvimento de um modelo preditivo que tenha como resposta uma 

propriedade especifica é o foco deste trabalho, como ponto de partida devemos 

organizar um fluxo de trabalho contínuo onde a etapa anterior é requisito para o 

passo seguinte, a aplicação de ferramenta estatística nos ajuda nesse 

desenvolvimento do modelo pretendido. 

10.1 Fontes de Dados 

Para que seja possível uma análise estatística se faz necessário dados de 

entrada.A base de dados utilizada neste estudo é originária da indústria cimenteira 

complementada com dados obtidos na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Laboratório de Cimento). Estes dados são gerados nas indústrias para 

controle de qualidade durante o processo de fabricação, muitos deste são 

rigorosamente controlados por normas técnicas que devem ser atendidas a fim de 

garantir que o produto que chega ao mercado possua alta qualidade. A tabela 3 

lista as variáveis envolvidas na investigação para deste trabalho. 
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Tabela 3- Variáveis para controle de qualidade 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

C3S Silicato tricálcico (3CaO.SiO2) 

C3A Aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3) 

2*C3A+C4AF - 

Água livre Água livre (%) 

Gi Gel inicial - (lbf/100pé²) a temperatura de 80F e 125F 

Gf Gel final - (lbf/100pé²) a temperatura de 80F e 125F 

VP Viscosidade Plástica (cP) a temperatura de 80F e 125F 

LE Limite de Escoamento (lbf/100pé²) a temperatura de 80F e 

125F 

RC Resistência a Compressão 

 

10.2 Obtenções dos dados 

Os dados descritos no item anterior foram fornecidos em forma de 

relatório.Para confeccionar a base principal, primeiro foi necessária a tabulação dos 

dados e uma exploração a fim de compreender as informações contidas nos 

relatórios. Após esta etapa as informações de interesse foram transcritas para uma 

planilha a qual originou um conjunto de dados composto de 9 colunas e 22 linhas. 

As variáveis coletadas estão descritas na tabela 4.Foi feito o estudo de uma 

variável dependente e 3 varáveis indenpendentes. A Tabela 4 contem todos os 

dados de entredas do estudo os quais foram utilizado para elaboração do 

modelo.Nas colunas estão apresentados: BAT (Batelada), A (% de C3S), B (% de 

C3A), C (% de 2*C3A+C4AF), RC (Resistência a compressão). 

Onde temos A,B e C como variáveis independentes e RC como variável 

dependente das porcentagens de A,B e C contidas na mistura. 
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Tabela 4- Base de dados A, B, C (%) RC (Mpa), BAT (Batelada) 

BAT  A = C3S  B = C3A  C = 2*C3A+C4AF  RC 

52  53.7  6.6  22.6  12,74151 

53  62.4  6.3  22  12,34162 

54  55.1  6.6  23.2  10,3973 

55  55.1  6.7  23.4  13,18278 

57  55.1  6.5  22.8  12,79667 

58  54.4  6.4  22.6  15,31326 

59  54.2  6.8  23.6  15,23052 

69  55.2  6.9  23.8  10,15598 

70  55  6  23  9,369978 

71  52  6.9  23.8  10,99487 

72  52.6  6.9  24  4,743594 

73  51.1  6.2  22.8  10,3904 

74  53.2  6.8  23.9  11,96241 

75  55.2  5.6  22.2  14,94784 

76  55.6  6.3  23.5  16,38195 

78  51.8  6  23.6  10,66619 

80  57.4  6  21.7  12,14857 

92  57.3  6  22.9  17,18174 

 

10.3 Análise estatística dos dados 

Inicialmente se faz necessário a escolha da técnica estatística que consiga 

descrever o comportamento dos dados. A escolha da técnica é feita levando-se em 

consideração a natureza das variáveis envolvidas. Uma análise descritiva é a 

melhor forma de visualizar o comportamento dos valores da matriz. A estatística 

descritiva fornece métodos de coleta, organização e descrição e avaliação de 

certos grupos de dados sem tirar conclusões ou inferir sobre os mesmos. 

Uma ampla gama de softwares atualmente no mercado possibilita tratamento 

de dados.O R surge como uma linguagem aberta e gratuita que possui a finalidade 

de solucionar problemas de computação estatística, esta é uma variação 

implementada a partir da linguagem S por John Chambers atualmente mantida por 

Rick Becker e Allan Wilks dos Laboratórios Bell. Por se tratar de um pacote aberto 

(open source) inúmeras contribuições surgem freqüentemente garantindo o 

contínuo aprimoramento das bibliotecas e rotinas que são implementadas por 

diversos profissionais dispostos por todo o mundo. Seus resultados confiáveis 

tornaram o programa R uma ferramenta utilizada por profissionais de todas as 
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áreas. As aplicações abrangem deste de um simples trabalho referente a análise 

de dados, bem como na construção de modelos estatísticos.   

Nosso ponto de partida para análise dos dados foi à estatística descritiva, a 

aplicação deste método irá nos orientar em um caminho que nos levará a um 

melhor entendimento dos dados em estudo, bem como algumas características 

para posterior desenvolvimento de um modelo estatístico que descreva o fenômeno 

estudado.Como conseqüência teremos uma melhor forma de representar a 

distribuição dos dados em questão, partindo do pressuposto que todas as 

condições são mantidas durante o processo de fabricação, o comportamento 

químico das reações que ocorrem durante a fabricação do cimento sempre é o 

mesmo.Será elaborado um modelo teórico isolando as variáveis independentes 

C3S,C3A e 2*C3A+C4AF e visualizar a influência destas sobre a variável 

dependente: RC (Resistência a compressão).  

Uma das formas de apresentar dados é a utilização de gráficos, esta forma de 

exposição facilita em muito o entendimento dos dados, as tabelas apresentam a 

informação precisa e possibilita uma inspeção mais rigorosa enquanto o gráfico é 

indicado para expor dados de forma rápida e uma maneira de se ter uma visão 

global das variáveis e de seus comportamentos.  

No presente trabalho foi necessário realizar alguns testes a fim de fazer a 

escolha do modelo mais indicado para o estudo em particular. 

11. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

11.1 Análise descritiva dos dados 

 

R função 

>cim =read.table("cimm.txt",header = T) 

>attach(cim)  

>pairs(cim[-1:-2])  

 

A figura 8 mostra a distribuição da correlação que todas as variáveis possuem 

entre si. As variáveis serão tratadas da seguinte forma: A=C3S, B=C3A, 

C=2*C3A+C4AF, RC=Resistência a compressão. 
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Figura 8- Distribuição da correlação entre as variáveis de estudo A=C3S, B=C3A, 
C=2*C3A+C4AF, RC=Resistência a compressão 

 

Ainda na figura 8 percebe-se que as variáveis algumas vezes apresentam 

correlação de forma linearmente dependente, como no caso de B com C. A relação 

é diretamente proporcional entres as duas variáveis.Essa é ainda uma informação 

preliminar do comportamento das variáveis envolvidas, sendo necessário um 

estudo mais aprofundado no decorrer do trabalho para que possamos melhor 

entender as interações e correlações envolvidas no processo.  

A função a seguir gera como resultado a matriz de correlação entre as 

variáveis conforme apresentado na Tabela 5: 

R função 

>cor(cim[-1:-2]) 
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Tabela 5- Matriz de correlação 

 A B C RC 

A 1,0000000 -0,268339 -0,5864123 0,3431575 

B -0,2683539 1,0000000 0,6612831 -0,3395358 

C -0,5864123 0,6612831 1,0000000 -0,3314307 

RC 0,3431575 -0,3395358 -0,3314307 1,0000000 

 

A matriz de correlação quantifica a relação que uma variável possui para com 

a outra. Essa é uma medida de grande importância estatística,pois indica o grau de 

relacionamento linear entre as variáveis.A medida de correlação é estabelecida no 

intervalo de [-1, 1]; são levados em consideração indicações de correlação forte em 

valores próximo a 1 e -1.Uma correlação fraca ocorre em valores próximos de 0, 

estes valores indicam a orientação da nuvem de pontos nos sentidos positivos e 

negativos. 

11.2 Modelo de regressão múltipla 

A partir deste ponto serão realizadas análises mais rigorosa dos tipos de 

variáveis presentes na base de dados em virtude da ampla gama de regressões 

estatísticas existentes. 

Conceitualmente, uma análise de regressão estatística pode ser resumida em 

uma técnica que tem por objetivo analisar uma variável de interesse dependente 

com variáveis independentes. Para este estudo foram feitas suposições sobre 

obanco de dados e suas variáveis. As seguintes suposições foram consideradas: 

 

I - A variável dependente é função das variáveis independentes; 

II – Os valores das variáveis independentes são fixos; 

III - E(εi) = 0 (εi erro amostral atrelado ao i-ésimo elemento da amostra) 

esperança da distribuição igual a zero; 

IV - Os erros são homocedástricos, isto é,E(εi)
2 = σ2,a variância é constante; 

V – Os erros são independentes e têm distribuição normal (a correlação entre 

eles é zero); 

Levando-se em consideração as suposições supracitadas, a Regressão 

Linear Múltipla foi o modelo que melhor se ajustou a necessidade deste trabalho, 

sendo este método bastante utilizado em diversas áreas do conhecimento. Seu uso 
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é justificado, pois a regressão possibilita avaliar o relacionamento de um conjunto 

de variáveis explicativas com uma de interesse (esta variável também recebe o 

nome de variável independente ou resposta) (ASSUNÇÃO, 2012). Como resultado 

final, este método fornece uma equação (Equação 7) que expressa à melhor 

predição da variável dependente tomando como referência as variáveis 

independentes. A equação obtida representa um modelo aditivo, ou seja, seu 

resultado é a soma dos valores das componentes.  

β ∑ β X 	ϵ ,i=1,....,n,         (7) 

Onde temos: 

: Valor da variável dependente para o i-ésimo elemento da amostra; 

β e β : parâmetros desconhecidos; 

k: Número de variáveis independentes no modelo 

X : valor (conhecido) da variável independente j para o i-ésimo elemento da 

amostra; 

ϵ  : Erro amostral atrelado a o i-ésimo elemento da amostra; 

Utilizando o método dos mínimos quadrados foram estimados os valores dos 

parâmetros (β  eβ ). Esse método minimiza a soma dos quadrados da diferença,  

os quadrados preditos e o valor observado. O valor β  (Intercept) indica onde o 

plano resposta intercepta o eixo Y. Os valores estimados de β  correspondem a 

inclinação do plano em 3 dimensões, neste modelo o valor  X  é o valor fixo da 

variável regressora X  , j=1,2 e 3.Os parâmetros β ,	β  e β  são denominados 

coeficientes de regressão parciais (CHARNET, 2008). Pode-se interpretar β  como 

a mudança esperada de Y devido ao aumento de uma unidade em X .A equação 

(7) demonstra o modelo de regressão de forma simplificada, para facilitar o 

entendimento será utilizado a partir deste ponto a notação do estimador de forma 

expandida (Equação 8). 

β β X β X β X 	ϵ 		(8) 

A equação (8) possibilita visualizar o comportamento de Y efetuando o 

aumento de uma unidade em β . O ajuste do resíduo ϵ  será tratado posteriormente 

utilizando-se ferramentas indicadas para essa tarefa.  
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11.3 Ajuste da regressão múltipla 

O ajuste da regressão múltipla (Figura 9) analisa a relação entre todos as 

variáveis presentes na base de dados. Ela descreve a RC de acordo com os 

valores de A + B + C. 

 

R função 

>aj = lm(RC ~ A+B+C ) 

>summary(aj) 

 

Figura 9- Coeficientes estimados da regressão 

Os coeficientes de regressão parcial	β (Intercept) e de β , β  e β foram 

obtidos a partir do ajuste da R função. Estes coeficientes foram utilizados para 

compor a equação 9 que é o objeto de estudo deste trabalho.  

 

6.9757 0.3186	X 2.0655 	X 0.0473	X 	7.7716 (9) 

 

O parâmetro β  é o ponto onde o plano intercepta o eixo Y no plano de 

regressão. Os parâmetros, β  indicam mudanças na resposta média de  por 

unidade de acréscimo, em outras palavras,ajustam a superfície no plano 

tridimensional de modo que sua posição espacial seja a que melhor representa a 
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distribuição dos dados. Neste modelo o efeito de X  atua de forma independente, 

assim sendo, pode-se dizer que as variáveis preditoras X  tem efeito aditivo sobre 

os parâmetros β . 

11.3.1 Diagnóstico para verificar a qualidade do ajuste do modelo 

Foram analisados a confiabilidade do ajuste realizado a partir da regressão 

múltipla. Para tal tarefa se faz necessário o uso de resultados estatísticos que 

confirmem a veracidade das informações obtidas.  

Durante a regressão são analisados coeficientes que podem ser interpretados 

a fim de quantificar a significância dos resultados dos cálculos realizados. Foi 

considerado como ponto de partida a saída de “t” ou seja o “teste t de Student” que 

por sua vez irão originar valores de probabilidade “Pr” o qual será utilizado em 

nosso futuro teste de hipótese. 

Foi considerado uma confiança na estimação dos resultados de 95%, ou seja, 

o nível de significância Alpha (α) será de 5%. Estes valores de probabilidade irão 

ajudar durante o teste de hipótese na aceitação ou rejeição de resultados obtidos. 

A Figura 11 exibe a superfície de resposta dos ajustes realizados, avaliar e 

entender as relações existentes entre as variáveis envolvidas durante o processo é 

de nosso interesse, uma superfície de resposta representa graficamente o 

comportamento de uma variável durante o processo, a função busca por um ponto 

ótimo que em nosso caso foi o valor de 12,5 e a variável de maior contribuição foi 

"C", testes posteriores serão associados a estes resultados e irão contribuir em 

nosso caso de estudo. 

11.3.2 Formulação das hipóteses estatísticas 

 

A afirmação de que os resultados são confiáveis pode ser algo difícil e muitas 

vezes arriscado. Um resultado pode ser visto de forma duvidosa em determinadas 

situações, podendo-se levantar sobre ele conjecturas dúvidas ou questionamentos 

sobre seu real valor, ou até mesmo sobre uma população a qual ele pertence. Afim 

de maximizar o modelo e melhor avaliar os resultados obtidos, a partir do ajuste, é 

conveniente a formulação de uma hipótese acerca do parâmetro analisado ou da 

população a qual este é oriundo. Estas considerações sobre os resultados obtidos  
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levarão a suposições que podem ou não ser verdadeiras e recebem a 

denominação de Hipóteses Estatísticas.As hipóteses podem ser NULA H0 ou 

ALTERNATIVA H1. 

Este procedimento tem por finalidade o estabelecimento de critérios que 

permitam distinguir divergências casuais e reais entre as espécies envolvidas na 

população estudada.  

Na formulação teste será considerado H0 como verdadeiro e que todos os 

valores envolvidos são iguais. A hipótese H1 será verdadeira caso pelo menos um 

dos valores seja diferente. Como temos um “p-value” menor que “α” será rejeita do 

H0 e tomado como verdadeiro H1. Isto é obvio já que cada variável contribui de 

forma distinta durante as reações químicas envolvidas. Sendo assim, é esperado 

que sua contribuição para o modelo também se faça seguindo o mesmo princípio. 

Vale a pena salientar que este teste de hipótese pode ser feito em diversas 

situações, neste caso em particular, foi tomado como base os resíduos do ajuste 

do modelo proposto. A margem de confiança é de 95% e informações 

complementares são geradas a partir do ajuste, uma delas é a superfície de 

resposta (Figura 10). Esta representa o melhor ajuste tridimensional da base de 

dados, onde os planos são utilizados como informações de elevada importância 

tendo em vista que se pode visualizar graficamente o comportamento da 

distribuição dos dados no espaço R3. A obtenção da superfície de resposta gera 

resíduos (Figura 11) que podem ser expressos e interpretados de modo a contribuir 

para discussões futuras. O diagnostico inicial será em torno dos resíduos gerados a 

partir dos ajustes realizados.  

 

Figura 10- Superfície de resposta do ajuste para Y 
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Figura 11- Gráfico de contorno superfície de resposta do ajuste para Y 

11.4 Diagnósticos da regressão 

Segundo (Marciano, 2009) o diagnóstico da regressão é capaz de detectar 

possíveis pontos extremos e também avaliar a adequação da distribuição proposta 

para a variável resposta. A Figura 12 contém a distribuição dos valores ajustados 

(Preditos) em função do resíduo gerado durante o cálculo de ajuste do modelo, 

neste gráfico é importante observar que os desvios apresentam um comportamento 

aleatório em torno do resíduo Zero “0”. Este comportamento indica que foi utilizado 

um modelo adequado durante a regressão.Valores que não seguem o 

comportamento padrão requer uma atenção especial a fim de se verificar se 

realmente este tem real significado ou se sua informação pode ser desprezada a 

fim de otimização para o modelo estudado. Para que os resíduos sejam vistos 

como “bons” os mesmos devem apresentar as seguintes características: 

 Os resíduos devem ter média (esperança) zero; 

A esperança zero indica que não houve subestimação ou superestimação dos 

valores ajustados. 

 Resíduos devem apresentar variação constante; 

A variância de resíduos inconstante indica que foi escolhido um modelo 

inadequado para o ajuste. 

 Resíduos devem ser não correlacionados; 

Caso exista correlação entre os resíduos, isto indica também um modelo 

inadequado para o ajuste. 
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A análise dos resíduos tem extrema importância pois a partir deles é possível 

avaliar se é necessária uma análise mais detalhada de valores que não se 

enquadram dentro dos padrões seguidos pelos demais. Segundo OLIVEIRA,2013, 

existem três tipos de problemas relacionados a análises de resíduos: o primeiro é a 

presença de pontos mal ajustados, pontos extremos que surgem durante o ajuste; 

o segundo problema é a violação de pressupostos; por último, o terceiro erro é a 

presença de pontos influentes no ajuste. 

 

Figura 12- Distribuição dos valores ajustados em função dos resíduos 

Estas características refletem exatamente as condições de regressão de 

Gauss-Markov, o qual considera um modelo de regressão adequado aos dados se 

seus resíduos “bem comportados”, ou seja resíduos próximos ao zero “0”, 

apresentando variância constantes em apresentar correlação entre eles. 

Para facilitar a identificação de aberrações nos dados, foi realizado a 

padronização dos resíduos, não em sua escala original,mas sim nos resíduos de 

forma padronizada (Figura 13). 
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Os resíduos padronizados são adimensionais, ou seja, não possuem escala 

definida; como conseqüência isto facilita a detecção de pontos atípicos e também a 

comparação entre todos os resíduos distribuídos. 

Existem dois tipos de resíduos padronizados: 

 Resíduo padronizado internamente (RPI); 

Trata-se da razão entre o resíduo estimado pelo erro padrão; 

Relevância: O RPI tem variância =1; 

 Resíduo padronizado externamente (RPE); 

Este método de padronização tem uma vantagem sobre a (RPI) que faz 

análise mais refinada, evidenciando ainda mais as aberrações, caso 

ocorram.A Figura 13, mostra os resíduos sem padronização e com as duas 

padronizações (RPI) e (RPE). 

 

Figura 13- Filtro sobre valores ajustados 

 

A padronização do resíduo interno (RPI) e do resíduo externo (RPE) 

apresentam comportamento similar, sendo assim é possível utilizar qualquer um 

para conclusões em relação a pontos discrepantes existentes. A presença de 

pontos atípicos não necessariamente irá influenciar no modelo, pois os coeficientes 
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Tabela 6- Comparação entre RC experimental e RC calculado (MPa). 

BATELADA C3S C3A 2*C3A+C4AF RC EXP RC CAL Erro 

110 56,2 5,2 23,4 12,84494 15,24724 2,40 

111 53,7 5,7 23 12,7553 13,39907 0,64 

112 55 5,6 22,2 10,9833 13,98196 2,99 

113 53,2 5,3 23,7 11,4522 14,09908 2,65 

 

Na literatura não foi localizado modelos que tenha como objetivo a predição 

deste tipo de variável resposta, sendo assim iremos analisar os resultados e 

comparar diretamente com valores experimentais.Este foi um caso de estudo onde 

foi isolada apenas uma variável resposta, a Resistência à Compressão (RC). De 

acordo com a Tabela 7 os resultados teóricos e experimentais,apresentam erros 

considerados baixos.  

Durante todo o trabalho diversos testes foram feitos com o objetivo de validar 

o modelo em questão com base em hipóteses estatísticas as quais serviram para 

definir o melhor modelo de regressão. Para este caso, o que melhor se ajustou foi o 

modelo de regressão múltipla. 

O gráfico de contorno da superfície de resposta (figura 11) exibe a variável C 

como sendo a de maior influência no processo.Como trata-se de um modelo que 

envolve diversas entradas, é importante visualizar a contribuição de cada entrada 

para a formulação do modelo.Uma forma rápida e eficiente foi à visualização da 

superfície de resposta (Figura 10) associada com o gráfico de contorno da mesma 

superfície (Figura 11). Como se trata de um ajuste de primeira ordem pode ser 

visto que o valor de 12,5 do ajuste seria o que mais se aproxima de região ideal, 

porém temos 3 inputs cada qual com suas particularidades e contribuições para o 

modelo. O gráfico de contorno dos valores preditos nos indica com a inclinação a 

região a qual ocorre o maior incremento nos valores ajustados. Pode-se observar 

que a variável “C” é a que representa maior influência. 

O diagnóstico da regressão envolve diversos testes que tem por finalidade 

encontrar falhas ou divergência para o modelo. A Figura 12 (Distribuição dos 

valores ajustados em função dos resíduos) exibe a distribuição dos valores preditos 

em torno do resíduo Zero “0”, esta plotagem corrobora com as condições de 
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regressão de Gauss-Marcov, pois a distribuição de resíduos mostra pontos “bem 

comportados”. 

O objetivo de propor um modelo de maior confiança levou a mais testes, 

desta vez feito sobre os resíduos padronizados isto favorece a uma maior 

confiança nos resultados, já que em valores padronizados aberrações nos resíduos 

se tornam mais evidentes.Neste caso são desprezadas as escalas considerando os 

valores adimensionais. A padronização RPI e RPE foram aplicadas, com isso foi 

identificado que ocorrem pequenas diferenças entre os resíduos padronizados e os 

não padronizados mostrados na Figura 13. Como justificativa podemos utilizar mais 

uma vez a informação de que o modelo é ideal para os tipos de variáveis 

envolvidas. 

Para tratar as informações de forma quantitativa, com relação a auto-

correlação dos pontos, foi aplicado o teste de Durbin-Watson que por sua vez, com 

uma margem de confiança de 95%, confirmou que os dados de entrada não se 

auto-correlacionam, isto corrobora com a química envolvida no processo, já que 

temos a contribuição individual de cada variável distinta, ou seja os inputs tem um 

comportamento independente entre si, somente a variável resposta tem 

dependência. 

A distribuição normal é uma das mais importantes  distribuições da estatística, 

isto se dá pela facilidade de seu uso, pois é descrita somente utilizando média e 

desvio padrão.Em resumo, conhecendo-se estes valores é possível estimar 

qualquer probabilidade na distribuição estudada.No trabalho em pauta foi feito o 

teste de Shapiro-Wilk para determinar se a distribuição da base de dados segue 

esse comportamento.O teste com confiança de 95% confirmou que a distribuição 

dos postos segue um comportamento normal. 

O teste q-q plot Figura 18b mais uma vez confirmou que a distribuição de da 

base de dados segue um comportamento normal, sendo que este teste consegue 

identificar quais os pontos que tem maior comportamento normal. Isso se dá pela 

proximidade do ponto à linha, quanto mais próximo maior o comportamento 

normal.O histograma dos resíduos em função das freqüências também exibe esta 

informação, podendo ser visualizado pela forma da distribuição que segue um 

comportamento gaussiano.  
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13 CONCLUSÕES 

 

Concluir este trabalho tornou-se uma tarefa árdua em virtude de diversos 

fatores, dentre eles o acesso a uma base de dados confiável, resultados de 

bateladas com dados faltantes ou estimados não poderiam ser utilizadas como 

dados de entrada, já que buscamos as informações mais representativas possíveis 

para que ao termino do trabalho seja desenvolvido o modelo mais confiável. A 

tabela 7 exibe resultados onde foi feito a comparação entre os valores 

experimentais e os preditos pelo modelo. Os valores de resposta calculados e 

obtidos teoricamente são aproximados aos experimentais, sendo estes indicativos 

de alto grau de confiança nos resultados. 

Valores que apresentam uma maior divergência entre o experimental e o 

teórico podem ser atribuídos ao número de dados utilizados como input para nosso 

modelo. O tamanho de universo mostrou-se limitado e pouco representativo, 

levando em consideração a complexidade de reações e interações que ocorrem 

durante o processo de produção do cimento. 

Tendo em vista que no processo de fabricação do cimento ocorre uma ampla 

gama de reações e interações entre os constituintes, para que estas interações 

sejam computadas por nosso modelo se faz necessário a inserção de um maior 

grupo de informações, os quais envolvam à complexidade química das reações. 

Sendo assim, estes dados poderão ser avaliados e ajustados pelo modelo de forma 

ainda mais confiável. 

Durante todo o trabalho foram utilizadas inúmeras ferramentas que 

justificaram a utilização do modelo de regressão escolhido para o trabalho, desta 

forma a única limitação encontrada diz respeito ao número de entradas disponíveis 

para o ajuste. Este trabalho, assim como outros aqui citados, pode ser utilizado 

como ponto de partida para simulações e elaboração de modelos mais complexos 

que tenham como objetivo a predição de variáveis dependentes no processo.  
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