
Resumo 

Como é sabido a deterioração do betão armado e pré-esforçado é sobretudo causado pela 

corrosão das armaduras devida em geral, à carbonatação ou penetração de cloretos no betão 

de recobrimento que despassivam o aço.  

Tem-se vindo a tornar evidente para o sector que a sustentabilidade na construção poderá ser 

alcançada se nas indústrias do cimento e betão o clínquer Portland for parcialmente substituído 

por sub-produtos pozolânicos ou com propriedades hidráulicas latentes. Na realidade nas 

últimas décadas tem-se verificado um crescimento gradual de utilização destes materiais. É do 

conhecimento geral que a produção de cimento (clínquer) Portland envolve um consumo 

elevado de energia e está associada a emissões de grandes quantidades de CO2 com todas as 

consequências conhecidas que daí advém (cada tonelada de clínquer produzida induz a 

emissão de mais de uma tonelada CO2 para a atmosfera).  

O aumento das necessidades de clínquer a nível mundial será provavelmente colmatado pelo 

uso destes sub-produtos cimentícios com resultados em termos de reduções substanciais de 

consumo de energia e custos de produção e ainda das emissões de CO2.  

Outra vantagem da utilização destes sub-produtos é que constitui um método ambientalmente 

correcto, pelo facto de serem reutilizados em vez de serem colocados em aterro com o risco de 

virem a causar poluição. Para além de todas estas vantagens e talvez a mais importante, é que 

a presença destes materiais no betão conduz a melhorias significativas na durabilidade do 

betão armado e pré-esforçado e portanto contribuindo para uma construção sustentável.  

Um material com estas características é a cinza de casca de arroz obtida de casca de arroz 

que constitui um resíduo agrícola. A incineração controlada transforma a casca num material 

pozolânico muito reactivo.  

No seguimento de uma série de investigações levadas a cabo na FEUP, foi produzido betão 

numa indústria de pré-fabricação de betão. Após obtenção de cinza de casca de arroz a partir 

de cascas de arroz Portuguesas incineradas de forma controlada, foram produzidas as “boxes 

culverts” seguindo os procedimentos usuais da indústria. Foram comparados em termos de 

resistência e principalmente de durabilidade, o betão com 7% de substituição parcial de 

cimento por cinza de casca de arroz com betão equivalente só com cimento (betão de 

controlo).  

Os resultados obtidos provaram mais uma vez que a utilização da cinza de casca de arroz 

melhora a durabilidade do betão sem uma redução significativa da resistência mesmo com 

ocorrência de erros na produção.  

Abstract 



Concrete deterioration is mainly due to corrosion of reinforcement caused by carbonation and 

chlorides which induce depassivation of steel.  

It has also become obvious to the building sector that sustainable development of the cement 

and concrete industries can be achieved by partially replacing Portland cement by cementitious 

and pozzolanic by-products. In fact, during the last decades, there has been an increase in 

consumption of these materials. Cement production is, besides being an energy intensive 

industry, associated with a high amount of CO2 emission.  

The increasing world demand for cement will therefore be met by the use of these cementitious 

and pozzolanic by-products resulting in substantial energy and cost savings with substantial 

reduction of CO2 emission. Also the use of these by-products is an environmental-friendly 

method of disposal of large quantities of materials which would otherwise pollute land water and 

air. It is known, on the other hand, that the presence of these materials in concrete imparts 

significant improvement in durability, thus contributing to sustainable development.  

One of these materials is rice husk ash obtained from rice husks which is an agricultural waste. 

Burning the rice husks in a controlled way, a highly reactive pozzolanic material is obtained.  

Following research work at FEUP, rice husk ask concrete was produced in a pre-cast concrete 

industry. After obtaining rice husk ash from Portuguese rice husks through controlled 

incineration, box culverts were produced following the normal procedure at the pre-cast 

industry. Box culvert concrete with 7% cement replacement by rice husk ash and equivalent 

concrete with no replacement (control concrete) were compared in terms of strength and mainly 

durability.  

Results proved once more that rice husk ash imparts further durability to concrete without 

significant reduction in strength even if mistakes are carried out during production.  

 


