
Resumo:
A produção do Cimento Portland gera um preocupante e negativo impacto ambiental. Cerca de 5% das emissões
mundiais de dióxido de carbono na atmosfera são provenientes de etapas envolvidas na fabricação do cimento.
Baseado nesta problemática, a engenharia de materiais vem desenvolvendo compósitos capazes de interagir nas
matrizes cimentícias com a finalidade de substituir parte desse clínquer utilizado no cimento sem que este perca
suas principais propriedades. Um desses compósitos são os nanotubos de carbono (NTC). No Cimento Portland,
esses nanotubos conseguem melhorar algumas propriedades das pastas por conseguir interagir na escala
manométrica. Logo, este trabalho teve como objetivo fabricar e avaliar o desempenho de cimentos utilizando
nanotubos de carbono e carbonato de cálcio em substituição ao clínquer. A fim de avaliar o desempenho desses
cimentos com teor de clínquer reduzido, os comportamentos de hidratação e mecânicos foram o foco maior
deste trabalho. Os tempos de pega foram determinados pelo método químico, através do monitoramento dos
perfis térmicos de cada cimento, e pelo método físico, através da análise de Vicat. O comportamento mecânico
foi avaliado através da determinação das resistências por compressão e à tração por compressão diametral. Em
relação aos tempos de pega, as amostras com carbonato de cálcio apresentaram um tempo maior quando
comparadas as amostras sem esse substituinte. Por outro lado, os nanotubos de carbono foram mais eficientes na
presença do carbonato de cálcio, acelerando os tempos de pega. Quanto ao comportamento mecânico, os NTCs
geraram um ganho de resistência para todas as idades em relação as amostras de referência. O carbonato de
cálcio elevou a resistência por compressão a partir dos 3 dias, quando comparado as amostras sem esse
substituinte.
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