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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. 
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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.  
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GLOSSÁRIO 

Cinza de casca de arroz (CCA) resulta de uma incineração controlada da casca 

de arroz, obtendo-se quase sílica pura, amorfa, e com grande superfície específica, 

devido à sua estrutura celular enrugada, sendo um material altamente reactivo [4]. 

Cinzas volantes  são um pó fino constituído principalmente por partículas 

esféricas e vítreas resultante da queima de carvão pulverizado, com propriedades 

pozolânicas e constituído essencialmente por SiO2 e Al2O3, sendo no mínimo de 

25% em massa o teor de SiO2 reactivo, definido e determinado como descrito na 

NP EN 197-1. As cinzas volantes são obtidas por precipitação electrostática ou 

mecânica das poeiras arrastadas dos gases de combustão da queima, de antracites 

ou carvões betuminosos, pulverizados [9]. 

Cristobalite  é um polimorfo de quartzo, isto é, tem a mesma composição 

química do quartzo (SiO2), mas estrutura diferente. Forma-se a temperaturas 

superiores a 1470 °C e é geralmente encontrada em rochas vulcânicas. Pode ser 

produzida artificialmente pelo homem, através da calcinação do quartzo a elevadas 

temperaturas [10]. 

Escória de alto-forno  é um material homogéneo, vítreo ou parcialmente 

cristalizado, tendo como principais componentes SiO2 (25-40%), CaO (30-50%), 

Al2O3 (5-30%) e MgO (1-20%). É um ligante hidráulico que por si hidrata-se muito 

lentamente, podendo ser activado por diferentes vias: química, nomeadamente 

pelo hidróxido de cálcio; mecânica, por moagem; térmica, por tratamento em 

autoclave [7].

Ferrocimento  é um material constituído por argamassa de cimento e de areia 

que envolve armaduras e redes metálicas. Na prática, as suas características são 

similares às do betão armado, mas as peças do ferrocimento são mais finas [3]. 

Furfural também designado por furaldeído, furfuraldeído ou aldeído piromucico. 

O furfural (C4H3OCHO) é um líquido de cor âmbar, com cheiro aromático e  é 

altamente tóxico perante a exposição aguda. O furfural entra na composição de 

desinfectantes, solventes utilizados nas refinações dos óleos e lubrificantes, resinas, 

álcool furfural, insecticidas, herbicidas, fungicidas servindo também para a 

produção de nylon, resinas e borracha sintética [11]. 
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Índice de actividade das pozolanas é expresso em percentagem e obtém-se 

pela relação entre as resistências à compressão aos 28 dias da argamassa normal, 

preparada com 75% de cimento de referência  e 25% de pozolana, em peso, e da 

argamassa normal preparada apenas com o cimento de referência, nas mesmas 

condições de cura. A preparação das argamassas e a determinação da resistência à 

compressão deve ser feita de acordo com o método descrito na NP EN 196-1, salvo 

no referente à conservação dos provetes decorridas 24h após a amassadura e até 

24h antes do ensaio, que deve ser feita em água a 38 2ºDC [8]. 

Metacaulino  é obtido por tratamento térmico e eventual moagem a partir de 

caulino. Os solos argilosos podem ser transformados em pozolanas reactivas por 

calcinação a temperaturas de 700-800ºC. A caulinite é transformada em 

metacaulino de acordo com a reacção seguinte: Al2Si2O5(OH)4  Al2Si2O7+2H2O [5]. 

Pozolana  são produtos naturais ou artificiais constituídos essencialmente por 

sílica e alumina que, apesar de não terem por si só propriedades aglomerantes e 

hidráulicas, contêm constituintes que às temperaturas ordinárias se combinam, em 

presença da água, com o hidróxido de cálcio e com os diferentes componentes do 

cimento, originando compostos de grande estabilidade na água e com propriedades 

aglomerantes. São substâncias dotadas de grande reactividade para o hidróxido de 

cálcio mas insolúveis e inertes na água [1]. 

Sílica de fumo  é um pó amorfo, extremamente fino, obtido numa 

electrometalurgia de silício e respectivas ligas por condensação e filtragem dos 

fumos [6]. As características do material podem variar em termos da sua pureza, 

dependendo da matéria-prima, dos eléctrodos e da qualidade do carbono redutor. O 

teor de sílica é 94-98% para o material obtido na produção do silício elementar e 

86-90% na produção das ligas. Os componentes menores são FE2O3, P2O5, CaO, 

TiO2, álcalis e ainda carvão e enxofre provenientes do agente redutor. A dimensão 

média de partícula é 10nm e a superfície específica fica cerca de 15-25m2/g. A 

sílica é essencialmente amorfa [7].  

Tridimite  é um polimorfo de quartzo, que se forma num intervalo de  

temperaturas  de 870°C a 1470ºC e é geralmente encontrada em rochas 

magmáticas efusivas ácidas. Possui uma dureza de 6.5 a 7 e uma densidade 

relativa de 2.26 [10]. 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A nível mundial tem-se assistido a um aumento da preocupação relativa à 

preservação do meio ambiente, em particular na indústria da construção civil. 

Várias tentativas de valorização e reciclagem de resíduos, tem sido levadas a cabo, 

contribuindo assim para a prática importante da sustentabilidade, atenuando a 

degradação ambiental  procurando reduzir a utilização de recursos naturais. Assim 

têm sido investigados novos materiais e processos que podem ser vantajosos para 

o sector da Construção Civil [1.2, 1.4; 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15].

As cascas de arroz (CA) são um resíduo agrícola, constituindo cerca de um quinto 

de 300 milhões de toneladas de arroz produzidas anualmente em todo mundo [1.1, 

1.2]. 

Tendo em conta as suas características físicas e químicas, tais como baixa 

densidade, carácter abrasivo, valor nutritivo reduzido, alto teor em sílica, apenas 

um volume reduzido das cascas produzidas pela orizicultura é aproveitado, criando 

problemas consideráveis a nível de depósito destes detritos [1.11, 1.13, 1.14].

Figura 1.1 – Depósito de cinza de casca de arroz ao longo de estradas secundárias no Brasil [1.11] 

Uma das formas de reduzir a acumulação destes detritos é através da incineração. 

A realização de uma combustão controlada em fornos industriais será vantajosa por 

razões ambientais e económicas, podendo ser usada simultaneamente como fonte 

energética e obtenção de uma cinza altamente pozolânica, com uma estrutura 

celular responsável por uma elevada superfície específica. Cerca de 2.0 106J/kg de 

energia calorífica é produzida no processo de combustão da casca de arroz, que 

resulta até cerca de 20% de cinza com elevado teor em sílica. Dependendo da 

eficiência da combustão, a cinza pode conter até 95% de sílica [1.7,1.13, 1.17]. 
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Diversas alternativas de utilização da cinza da casca de arroz (CCA) têm sido 

sugeridas, sendo a mais promissora a sua utilização na indústria cimenteira como 

adição ou substituição parcial do cimento Portland, devido ao teor de sílica e 

superfície específica elevada [1.1, 1.13].

O fabrico de uma tonelada de cimento liberta para a atmosfera mais de uma 

tonelada de CO2, um dos gases que mais contribui para o efeito estufa. A 

composição do betão incorpora entre 10 a 15% de cimento [1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10].

Produz-se actualmente cerca de 2.0 biliões t/ano de cimento mundialmente e 

estima-se que em 2020 ascenda a 3.0 biliões t/ano [1.16, 1.18]. Espera-se para 

colmatar estas necessidades que seja utilizada uma grande quantidade de adições 

de forma a estabilizar o consumo do clínquer [1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10]. 

Consumo de cimento a nível mundial
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Figura 1.2 – Utilização esperada de adições para colmatar as necessidades previstas de ligante 

cimentício pelo método de amortecimento exponencial Holt (com base nos dados da US Geological 

Survey e da Palladian Publications Limited  - World Cement) [1.16, 1.18] 
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Considerando o volume gigantesco de consumo de cimento, qualquer redução terá 

vantagens ecológicas significativas. Uma das formas de redução deste consumo é 

através de substituições parciais de cimento por materiais cimentícios – pozolânicos 

ou com propriedades hidráulicas latentes, cuja produção implica menor consumo de 

energia e acarreta níveis inferiores de poluição. Esta solução é  vantajosa pois estes 

materiais permitem em geral melhoramentos significativos na durabilidade das 

estruturas de betão [1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.14].

O uso destes materiais cimentícios com propriedades pozolânicas ou hidráulicas 

latentes que, por simplicidade, passar-se-á neste trabalho a designar por “adições” 

(ver nota), é uma metodologia ambientalmente correcta pois confere-lhes um 

destino eco-eficiente [1.4, 1.5, 1.6,1.9].  

Sendo improvável, que no futuro se possa prescindir do uso do cimento, substitutos 

como a cinza de casca de arroz constituirão um recurso útil em países produtores 

deste alimento mas com reduzidas capacidades económicas para o fabrico ou 

mesmo importação de cimento. A cinza de casca de arroz tem a vantagem de poder 

ser produzida quase artesanalmente. Produzindo-se industrialmente poderá mesmo 

ser uma fonte de receita sobretudo se exportado para outros países como adição 

com propriedades semelhantes à sílica de fumo para aplicação em situações de 

elevada agressividade do meio ambiente [1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.15]. Provavelmente 

Moçambique será um país com estas potencialidades. O desenvolvimento desta 

área tem vantagens não só como forma de solucionar o problema a nível de 

depósito destes detritos da orizicultura valorizando este subproduto, mas também 

como criação de novos empregos e reduções de consumos energéticos relacionados 

com o fabrico de ligantes cimentícios.

Nota:

Segundo a legislação portuguesa actual uma adição é um material inorgânico finamente dividido que 

pode ser adicionado ao betão na amassadura com a finalidade de melhorar certas propriedades ou 

para adquirir propriedades especiais [1.9]. 

Existem 2 tipos de adições: 

Tipo I – adições quase inertes; 

Tipo II – adições hidráulicas latentes e com propriedades pozolânicas. 

Estes materiais podem substituir parcialmente o cimento Portland e constituírem os vários tipos de 

cimentos, mencionados na NP EN 197-1. Neste caso são considerados “constituintes principais” 

[1.9]. 
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Figura 1.3 – Casca de arroz  

Em todo o caso a casca de arroz em Portugal, embora produzindo-se em pequena 

escala (155 997t de arroz em 2003) poderá ser incinerada controladamente e 

utilizada como componente do betão para melhoria da durabilidade [1.3].

No seguimento do exposto nos parágrafos anteriores considerou-se importante a 

realização de um trabalho que envolvesse a produção de betão com peças à escala 

real que permitisse comparar a eficácia da cinza da casca de arroz em termos de 

durabilidade do betão. 

1.2 DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

Para além do presente capítulo, este trabalho compreende ainda mais cinco, 

organizados e distribuídos da forma a seguir apresentada. 

No Capítulo 2 (adições minerais) é realizado um enquadramento histórico dos 

diversos tipos de adições e as principais características das mesmas. Também são 

abordados os aspectos mais relevantes relacionados com as suas especificidades e 

a influência que podem ter no produto final. 

No Capítulo 3 (cinza de casca de arroz), descreve-se as características e formas de 

obtenção da cinza de casca de arroz. 

No Capítulo 4 (aplicações da CCA e da CA) são descritas as utilidades deste 

subproduto.

No Capítulo 5 (ensaios) descrevem-se os aspectos relacionados com a 

experimentação realizada  e que pode ser dividida em duas fases distintas. Na 

primeira fase o objectivo consistiu na produção de cinza de casca de arroz através 

de uma queima  num forno com fluxo de ar. Esta cinza foi moída. Seguidamente 

foram analisadas as características físicas e químicas da cinza resultante deste 
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processo. A segunda fase consistiu na realização de uma “Box culvert” com cinza de 

casca de arroz (cerca de 7%). Os resultados do betão nesta peça foram 

posteriormente comparados com os de uma peça de betão de controlo 

(equivalente), sem cinza de casca de arroz. Foram analisadas as características 

físicas e químicas de ambas de forma a ser possível a avaliação da durabilidade 

através dos seguintes ensaios: 

Absorção por capilaridade; 

Carbonatação acelerada; 

Microscopia electrónica de varrimento; 

Penetração de água sob pressão; 

Penetração de iões cloreto; 

Resistência à compressão; 

Resistência superficial. 

Por fim no Capítulo 6 (conclusões), apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho realizado, bem como algumas sugestões tendo em vista futuros 

desenvolvimentos no domínio da temática abordada. 
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2.1 EVOLUÇÃO DO FABRICO DE LIGANTES E DO BETÃO

A utilização de materiais cimentícios na construção remonta à Antiguidade. O 

“ligante” utilizado pelos antigos Egípcios e que se pode encontrar ainda nas juntas 

dos blocos de pedra das pirâmides era de gesso impuro calcinado. A cal obtida por 

calcinação de pedra calcária foi utilizada pelos Gregos e Romanos que preparavam 

argamassas de boa qualidade misturando pastas de cal com areia para unir 

estruturas de pedra. O exemplo das muitas obras romanas que perduram até hoje 

evidencia a perfeição atingida pela arte da construção nesses tempos antigos. Os 

construtores de então descobriram que, utilizando certas areias de origem 

vulcânica, se obtinham argamassas de elevada resistência mecânica e que 

resistiam bem à acção das águas doces e salgadas. Esta importante descoberta não 

sobreviveu, no entanto, à queda do Império Romano, e até à Idade Média 

assistiu-se a um declínio na qualidade e durabilidade das argamassas utilizadas na 

construção [2.22].

A partir do século XVIII, alguns cientistas começaram a debruçar-se sobre estes 

problemas, tendo-se dado um passo importante no conhecimento do cimento com 

estudos de John Smeaton (1756) que descobriu que se podia obter uma cal de 

carácter hidráulico [2.22].

Em meados do século XIX começou a produção de cimento obtido por cozedura de 

misturas de calcário e argilas, o qual pela sua melhor qualidade foi substituindo 

gradualmente os cimentos naturais. A utilização deste novo material, denominado 

cimento portland, veio revolucionar extraordinariamente a construção a partir dos 

primórdios do século XX [2.22]. 

Legendas:

1 – Clínquer portland 

2 – Cimento aluminoso 

3 – Escórias de alto forno 

4 – Cinzas volantes  

5 – Basaltos 

6 – Pozolanas 

7 – Sílica de fumo / Cinza de casca de arroz  

Figura 2.1 – Diagrama de fases no sistema ternário CaO – SiO2 – Al2O3 (C-S-A), com indicação da 

posição do clínquer portland e outros materiais [2.22]
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A actividade cimenteira conheceu a partir dos anos que se seguiram à Segunda 

Guerra Mundial um ritmo de progressão crescente. De 108 milhões de toneladas 

em 1948, a produção mundial de cimento praticamente decuplicou em 40 anos, 

atingindo os 1000 milhões de toneladas em 1986, prevendo-se um consumo de 

cimento de cerca de 2000 milhões de toneladas em 2004 [2.22, 2.34].

As principais evoluções registadas, com repercussão na durabilidade e na alteração 

da composição dos betões, incluem os melhoramentos surgidos no cimento, as 

novas tecnologias implementadas com a utilização de betão pronto, o aparecimento 

de adjuvantes introdutores de ar, a introdução de adjuvantes redutores de água de 

alta gama (os superplastificantes) e as evoluções entretanto verificadas na 

aplicação de adições minerais [2.2]. 

Figura 2.2 – Betões de alta resistência e durabilidade (desempenho) [2.2] 

Tem-se verificado também um desenvolvimento quer de superplastificantes quer de 

superpozolanas tais como: sílica de fumo, cinza de casca de arroz, metacaulino, 

cinzas volantes de elevada finura e escórias de alto forno de elevada finura que 

possibilitam o emprego de grandes quantidades de pozolanas, cinzas e escórias 

comuns em cimentos compostos [2.20,2.25]. 

As principais razões que levam ao aumento do consumo de adições são várias, 

podendo ser resumidas em: 

Um

elefante  

asiático 

macho, adulto, 

pesa cerca de 5 ton. 

48 desses animais  

representariam então uma  

solicitação de 23.500 kN que,  

distribuída por uma superfície de 225 cm2 –

face de um cubo com 15 cm de aresta –  

exigiria um betão com resistência superior a  

104 MPa para resistir ao esforço. Alguns dos betões de 

elevada resistência superam este nível de resistência à 

compressão. 

Esta

entretanto 

não é  a 

principal vantagem 

destes materiais, pois 

a elevação da resistência dos 

betões são geralmente 

acompanhados por incremento 

 substancial  da sua durabilidade, 

característica que, em algumas circunstâncias, 

supera a importância da resistência à compressão 

dos betões. 

Cubo de betão com 15 cm de aresta 
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Cada tonelada de clínquer de cimento está associada à emissão de mais de uma 

tonelada de dióxido de carbono. Além disso a produção de clínquer utiliza 

grandes percentagens de combustíveis fósseis não renováveis (ver figura 2.3) 

[2.8, 2.10, 2.12, 2.20]. O uso de adições contribui para a redução/estabilização do 

consumo do clínquer Portland a nível mundial. A industrialização e a 

urbanização  produzem numerosas cidades e megacidades e respectivas 

infraestruturas de suporte, que requerem novas construções assim como 

reabilitação das estruturas antigas em escala massiva. O aumento da 

população, tem levado a um incremento das necessidades de consumo de 

betão/cimento especialmente em países em desenvolvimento e a única forma 

de responder de um modo sustentável, sem comprometer esse incremento é a 

utilização de adições minerais. Por exemplo, na China estima-se que a produção 

de cimento anual seja cerca de 200 milhões de toneladas, consumindo-se como 

adições, aproximadamente 15 milhões de toneladas de zeólitos (silicatos  com 

alumina [2.3, 2.19]), 25 milhões de toneladas de escórias de altos fornos e 10 

milhões de toneladas de cinzas volantes [2.20, 2.22, 2.25, 2.32].

Isto é, a utilização de adições contribui para a melhoria das infra-estruturas das 

populações sem comprometer o ambiente [2.20, 2.22, 2.25, 2.32]. 

Fuel óleo

Petróleo

Gás Natural

Outros Combustíveis
Naturais

Combustíveis
Secundários

Carvão

Lenhite

Figura 2.3 – Proporções de diferentes tipos de combustíveis usados na incineração do clínquer para o 

cimento Portland em 1998 (consumo total de energia térmica: 100.7 × 106 GJ) [2.33]

O uso de subprodutos industriais, tais como cinzas volantes ou  escórias de alto 

forno, para substituir parcialmente o cimento portland, permitem uma redução 

significativa dos gastos energéticos e portanto reduz os custos comparados com 

o uso exclusivo do clínquer. Além disso o seu uso consiste numa metodologia 

ambientalmente correcta pois são aproveitadas grandes quantidades de 
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materiais que de outra forma poluiriam a terra, o mar e a atmosfera [2.6, 2.8, 

2.10, 2.12, 2.17: 2.20, 2.22, 2.25, 2.31, 2.35]. 

A pressão dos cientistas e técnicos para se utilizarem maiores quantidades de 

adições em indústrias de cimento e betão, é cada vez maior à medida que se 

vai pondo em causa a durabilidade de estruturas do betão fabricado com 

cimento portland. Esta pressão tem sido traduzida nas normas que tem vindo a 

considerar cada vez mais estes tipos de material (NP EN 197-1) [2.8, 2.20, 2.24]. A 

presença de adições no betão melhora significativamente a durabilidade, 

aspecto importantíssimo em termos de sustentabilidade da construção. Ao 

aumentar a vida útil de uma estrutura de betão armado ou pré-esforçado serão 

utilizados menos recursos a todos os níveis. Por exemplo, e em concreto, as 

reacções álcalis-sílica que ocorrem entre os hidróxidos alcalinos na pasta de 

cimento e os minerais reactivos existentes nos agregados produzem um gel que 

pode provocar a fissuração e a  fragmentação das estruturas de betão. O uso de 

materiais pozolânicos, previnem ou minimizam a fissuração originada pelos 

ataques químicos, pois as adições tornam mais densa e homogénea micro-

estrutura do betão, em virtude da segmentação dos poros maiores e redução da 

quantidade e dimensão dos cristais de hidróxido de cálcio [2.15, 2.17, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.28, 2.30,2.31, 2.35, 2.36]. Sabe-se que em termos de, por 

exemplo, penetração de cloretos também se verifica melhorias da durabilidade 

provocada pelo uso de adições. A aplicação de materiais com elevada superfície 

específica, mesmo em pequenas quantidades, em combinação com 

superplastificantes produz betões de elevado desempenho. Estas adições são 

por exemplo: a sílica de fumo, cinza de casca de arroz, metacaulino, cinzas 

volantes superfinas e escória de alto forno [2.20, 2.21, 2.30].

Figura 2.4 – Nódulo de clínquer seccionado [2.27] 
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2.2 MATERIAIS POZOLÂNICOS 

Como já foi referido anteriormente os materiais pozolânicos têm sido utilizados 

desde a antiguidade tal como na antiga Grécia onde se aplicavam cinzas calcinadas 

de argila como “ligante”, assim como os Romanos, que viviam perto de Pozzuolli e 

utilizavam solos de origem vulcânica para produzirem os seus “ligantes hidráulicos”. 

Actualmente o termo de “materiais pozolânicos” é utilizado para descrever as 

substâncias naturais de composição siliciosa ou silico-aluminosa ou uma 

combinação de ambas [2.15, 2.22, 2.35]. 

As pozolanas são produtos constituídos essencialmente por sílica e alumina que, 

apesar de não terem por si só propriedades aglomerantes e hidráulicas, contêm 

constituintes que às temperaturas ordinárias se combinam, em presença da água, 

com hidróxido de cálcio e com os diferentes componentes do cimento, originando 

compostos de grande estabilidade na água e com propriedades aglomerantes. São 

substâncias dotadas de grande reactividade para o hidróxido de cálcio mas 

insolúveis e inertes na água [2.1, 2.15, 2.22].

Para que haja reactividade pozolânica é necessário que a sílica e a alumina não 

estejam em elevado grau de cristalinidade. A reactividade da pozolana está 

portanto ligada à sua estrutura interna: ela será tanto maior quanto mais longe 

estiver do seu estado cristalino [2.1, 2.15].

Em termos de classificação as pozolanas podem ser: 

Naturais; 

Artificiais;

Subprodutos industriais ou da agricultura [2.1, 2.15].

Uma das grandes vantagens de utilização de pozolanas, nomeadamente dos 

cimentos pozolânicos é a redução da taxa de desenvolvimento de calor durante a 

hidratação, pelo que estes cimentos são cimentos de baixo calor de hidratação. 

Além desta vantagem o cimento pozolânico oferece alguma resistência ao ataque 

por sulfatos e ao ataque por ácidos fracos [2.1,2.15, 2.35].
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2.3 DIVERSAS ADIÇÕES MINERAIS 

2.3.1 Fíleres e fíler calcário 

Fíleres e fíler calcário são materiais finamente moídos com finura sensivelmente 

idêntica à do cimento Portland e que devido às suas propriedades físicas têm um 

efeito benéfico em algumas propriedades do betão, tais como na: 

Trabalhabilidade;

Densidade; 

Permeabilidade; 

Capilaridade;

Exsudação; 

Tendência para a fissuração. 

Em geral os fíleres são inertes do ponto de vista químico, embora muito 

recentemente alguns cientistas pensem que os fíleres calcários possam contribuir 

para uma das formas, recentemente descobertas, de ataque do betão por sulfatos 

com formação de taumasite [2.14, 2.15].

Os fíleres podem melhorar a hidratação do cimento portland na medida em que 

funcionam como centros de nucleação das reacções [2.15].

O fíler mais utilizado é o fíler calcário. Se este for suficientemente moído (superior 

a 500 m2/kg, Blaine), e devidamente misturado no cimento pode ser usado para 

reduzir a dosagem de água devido à melhoria da granulometria total das partículas 

a incorporar no betão por aumento da trabalhabilidade [2.14, 2.15].

Figura 2.5 – Fíler calcário [2.15] 
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2.3.2 Escórias de alto forno

A escória de alto forno moída (slag ou ggbs – ground granulated blastfurnance 

slag) é um material com propriedades hidráulicas latentes, que permite a formação 

de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados, isto é, são verdadeiros cimentos, 

mas reagem com extrema lentidão quando usados isoladamente e portanto sem 

aplicação prática. A activação pode ser feita pela junção de soda (NaOH) de potassa 

(KOH) cáustica (álcalis), cal, silicato de sódio ou mesmo de cimento portland pois o 

pH sobe para o valor de 12 activando as reacções de hidratação das escórias. A 

hidratação do cimento produz, como se sabe, uma grande quantidade de hidróxido 

de cálcio [2.15]. 

Figura 2.6 – Escória de alto forno não moída [2.11] 

A escória de alto forno é um subproduto do fabrico do ferro fundido. De facto o 

minério de ferro é constituído por uma mistura de óxidos de ferro com outras 

substâncias ricas em cálcio, silício e alumínio. Naquela indústria o minério de ferro, 

carvão e um fundente (em geral o calcário) são lançados na parte superior do alto 

forno. Esta mistura vai descendo lentamente e aquecendo, até à zona de fusão 

onde atinge temperaturas da ordem dos 1500ºC [2.15, 2.28, 2.35].

Figura 2.7 – Partículas rapidamente arrefecidas vitrificadas de escória de alto forno (MEV) [2.33]
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Na parte inferior do alto forno recolhem-se duas substâncias com densidades 

diferentes, o ferro fundido (gusa) e um material mais leve designado por escória 

[2.15].

A escória é portanto um subproduto industrial, produzindo-se cerca de 300 kg por 

cada tonelada de ferro e consiste numa mistura de OCa, SiO2 e Al2O3, isto é, os 

mesmos óxidos que compõem o cimento portland, mas em proporções diferentes 

[2.15, 2.35]. 

Este subproduto do fabrico do ferro fundido pode ter várias aplicações tais como: 

Agregados para betão ou estradas; 

Matéria prima para produção de agregados leves para betão; 

Isolamentos térmicos; 

Indústria do cimento. 

Figura 2.8 – Escória de alto forno moída [2.18] 

Os produtos da hidratação da escória são semelhantes aos produzidos na 

hidratação do cimento portland com a diferença de que não se produz hidróxido de 

cálcio. Esta ausência é importante pelo facto de não conduzir a soluções sobre 

saturadas de hidróxido de cálcio no interior, condições essenciais à degradação do 

betão, por: 

Ataque por sulfatos aos aluminatos do cimento ou alumina do agregado, 

formando-se etringite com expansões; 

Ataque por álcalis à sílica reactiva dos agregados. 
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Nestas condições o cimento de escórias é eficaz em termos de durabilidade. No 

caso de teores elevados de escória (superiores a 50%) não se formam os produtos 

de hidratação do aluminato tricálcico (C3A) que se encontram no cimento Portland 

mas sim um aluminato bicálcico hidratado, o que faz com que os cimentos com 

elevado teor de escórias tenham elevada resistência química.

Na figura 2.9 apresenta-se o efeito da substituição de cimento Portland por escória 

(de 40 a 65%) que reduz consideravelmente a expansão provocada por reacção 

álcalis-sílica reactiva do agregado [2.15].  

Figura 2.9 – Efeito da substituição de cimento Portland com escória granulada de alto forno na 

expansão provocada por reacção álcalis-agregado observada em provetes de argamassa [2.15] 

Como se pode observar na figura 2.10 também é melhorada a resistência à 

penetração de cloretos em cimentos com escórias [2.15].

Figura 2.10 – Difusão de cloretos em prismas de betão com substituição de cimento Portland por 

escória em diferentes percentagens [2.15] 
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2.3.3 Cinzas volantes 

Inicialmente, as cinzas volantes foram usadas como substituição parcial de cimento 

por este constituir um componente dispendioso do betão. À medida que a sua 

utilização se foi generalizando, também foram se evidenciando as vantagens do seu 

emprego e verificou-se a melhoria de certas propriedades do betão, nomeadamente 

a trabalhabilidade, a redução do calor de hidratação, a redução da permeabilidade e 

a consequente melhoria da durabilidade [2.2, 2.6, 2.13].

A cinza volante é um subproduto industrial obtido por captação das poeiras dos 

gases de combustão das fornalhas alimentadas com carvão pulverizado. De facto o 

carvão tem impurezas tais como argila, quartzo e calcário que durante a combustão 

fundem e depois solidificam em pequenas esferas de matéria amorfa. A maioria das 

partículas são arrastadas pelo fluxo de gás de combustão e mais tarde são retidas 

em precipitadores electrostáticos ou de separação mecânica [2.1, 2.6, 2.15, 2.28, 2.35]. 

Figura 2.11 – Cinzas volantes [2.29] 

Em geral as cinzas volantes são constituídas por matéria amorfa de silicatos de 

cálcio, alumínio e álcalis. A composição exacta é muito variável sendo muito 

importante o conteúdo em CaO. Nem todos os tipos de cinzas são adequados ao 

fabrico de betão, mas os que são contém sobretudo SiO2 e Al2O3 e subdividem-se 

em dois grupos de acordo com o teor em CaO: 

Cinza volante siliciosa (CaO<10%); 

Cinza volante calcária (CaO>10%, em geral 15-35%). 

Esta diferença de composição em termos de conteúdo de CaO reflecte-se nas 

propriedades das cinzas. Na realidade uma cinza volante calcária, além das 
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propriedades pozolânicas pode ter também propriedades hidráulicas (NP EN 197-1, 

2001, NP EN 450, 1995). As propriedades físicas e químicas das cinzas podem 

variar consideravelmente em função da sua proveniência e até entre diferentes 

remessas da mesma Central Termoeléctrica. Estas diferenças devem-se, 

fundamentalmente, aos diferentes procedimentos empregues na combustão e ao 

modo como as cinzas são recolhidas e armazenadas  [2.2, 2.15, 2.28, 2.35].

As partículas das cinzas volantes apresentam uma forma esférica de dois tipos, 

sólidas e ocas (cenosferas ou plerosferas – Figura 2.12), são essencialmente vítreas 

(cerca de 80%), e têm uma finura elevada. Algumas cinzas apresentam, também, 

partículas irregulares ou angulosas. A maioria das partículas têm um diâmetro 

compreendido entre menos de 1µm e 150µm, podendo ser mais finas ou mais 

grossas do que as de cimento e o diâmetro médio das partículas de cinzas volantes 

é de cerca de 7µm a 12µm, valor semelhante às do cimento [2.1, 2.2, 2.13, 2.35]. A 

superfície específica, aferida pelo método de Blaine, varia, em geral, de 250m2/kg a 

600m2/kg (J. Sousa Coutinho). 

 a) partículas esféricas - cenosferas                   b) plerosfera contendo partículas cenosféricas 

Figura 2.12 – Cinzas volantes [2.2] 

A variação da dimensão das partículas das cinzas depende do tipo de equipamento 

utilizado na recolha. Em instalações antigas, onde a recolha é feita através de 

colectores mecânicos, a dimensão das cinzas é superior à das provenientes de 

centrais mais modernas, que utilizam precipitadores electrostáticos ou filtros de 

mangas [2.2, 2.35].
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2.3.4 Sílica de fumo 

Só nos anos setenta é que a sílica de fumo começou a ser usada na Escandinávia 

como adição no betão, demorando cerca de dez anos a ser aplicada na América do 

Norte [2.2].

A sílica de fumo é um subproduto da preparação do metal silício ou de ligas de 

silício, especialmente de ferro-silício, em fornos eléctricos de arco, onde o quartzo é 

reduzido pelo carvão, a elevadas temperaturas (cerca de 2000ºC) [2.2, 2.15, 2.28, 

2.35]. 

As partículas são arrastadas nos gases de escape e captadas em filtros de saco, 

antes da sua saída para a atmosfera, obtendo-se assim a designada sílica de fumo 

ou microsílica, como se esquematizado na figura 2.13 [2.15, 2.28].

Figura 2.13 – Esquema do processo de produção de sílica de fumo numa central de produção do metal 

silício ou ligas de silício [2.15] 

As matérias primas introduzidas no forno para fabrico do silício são constituídas por 

quartzo, carvão e pedaços de madeira. As reacções químicas que têm lugar são 

complexas, mas uma delas envolve a formação de um gás – monóxido de silício 

(SiO), que se oxida formando SiO2 e condensa em pequenas esferas de sílica 

amorfa [2.15]. 
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Figura 2.14 –Microscopia electrónica de transmissão mostrando partículas individuais de sílica de fumo 

[2.15] 

A sílica de fumo é um material superfino, sendo a dimensão média das partículas 

de 0.1 m. Habitualmente utiliza-se até cerca de 15% (em geral cerca de 8-10%) 

de sílica de fumo em relação à massa de cimento, obtendo-se bons resultados a 

nível de resistências, durabilidade e resistência aos ciclos gelo/degelo. Para 

alcançar o maior proveito das propriedades da sílica de fumo é necessário o uso de 

superplastificantes de forma a garantir a sua boa dispersão na mistura do betão 

[2.25]. 

As características do material podem variar em termos da sua pureza, dependendo 

da matéria prima, dos eléctrodos do forno eléctrico e da qualidade do carbono 

redutor [2.22]. 

A sílica de fumo tem uma tonalidade escura e por vezes a sua utilização provoca 

problemas com especificações arquitectónicas [2.24].

Figura 2.15 – Evolução do efeito de enchimento dos poros do betão pelo uso da sílica de fumo [2.7] 

   Ao 1º dia                                        Ao 7º dia                                     Ao 28º dia 
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Como resultado da reacção pozolânica e do efeito de enchimento dos poros, a sílica 

de fumo cria uma matriz homogénea nos poros do betão, reduzindo a dimensão 

que estes normalmente têm. Assim sendo, este material adicionado ao betão pode 

aumentar a resistência e reduziu a permeabilidade, o que corresponde a melhorias 

em termos de durabilidade [2.16, 2.28]. 

Figura 2.16 – Sílica de Fumo [2.5] 

A sílica de fumo revela vantagens económicas e ambientais e as tentativas de 

incorporação desta adição no betão permitiram demonstrar uma enorme apetência 

para a melhoria das características do betão. Este material tornou-se numa adição 

de excelente qualidade para inclusão nos betões de elevado desempenho [2.2].

O elevado preço da sílica de fumo (acima de 1.00 €/kg em Portugal), apesar de ser 

um subproduto, pode ser um factor inibidor da sua utilização, sendo o custo da 

sílica de fumo mais de  dez vezes que a do cimento. A adopção de uma dosagem 

corrente de 10% de sílica de fumo em relação à massa de cimento, pode elevar o 

custo do material aglomerante presente no betão para cerca do dobro [2.24]. 
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2.3.5 Metacaulino 

O caulino é uma argila pertencente à classe dos silicatos de composição química 

Al2Si2O5(OH)4. Ao ser calcinado (700-900ºC) de forma controlada obtêm-se o  

metacaulino que é um produto altamente pozolânico [2.25]. O metacaulino constitui 

uma fase de transição pouco cristalizada e a activação pozolânica pelo hidróxido de 

cálcio fornece produtos de composição e estrutura similares aos produzidos com 

cimento Portland [2.20, 2.26]. Evidentemente que as propriedades do  metacaulino 

dependem da composição química e mineralógica do caulino de origem e também 

do processo de moagem podendo ter um maior ou menor grau de finura [2.20].

Assim sendo, o  metacaulino é obtido por tratamento térmico e moagem, a partir 

de caulino, sendo uma adição com elevada reactividade [2.9, 2.20, 2.26].

Figura 2.17 – Caulino [2.4] 

É importante o tipo de cimento utilizado conjuntamente pois o mesmo metacaulino 

pode vir a ser mais ou menos eficaz conforme o tipo de cimento associado. A 

complementaridade das granulometrias e o diferencial em termos de forças 

electrostáticas entre as partículas são aspectos essenciais determinantes dessa 

eficácia. O estudo de diferentes ligantes cimento/metacaulino demonstrou que, 

para além da quase eliminação do hidróxido de cálcio da matriz cimentícia, se 

verificou uma hidratação mais completa dos compostos anidros do cimento com 

formação de uma rede porosa mais fechada, isto é, constituída por poros de menor 

diâmetro. Todos estes factos concorrem para a melhoria da durabilidade [2.20].

Figura 2.18 – Transformação química do caulino em metacaulino [2.9] 
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O metacaulino age similarmente à sílica de fumo, mas não confere uma  cor escura 

ao cimento  não criando tantas limitações a nível de acabamentos. Por isso, esta 

pozolana tem tendência a ser cada vez mais utilizada especialmente em aplicações 

arquitectónicas com betão à vista em que se deseja obter um betão de tom claro

[2.24]. 

Figura 2.19 – Fotografias de caulino, à esquerda e caulino incinerado (metacaulino), à direita, 

correspondentes a aumentos de 100, 750 e 2000 vezes obtidos por microscopia electrónica de 

varrimento [2.20] 
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CAPÍTULO 3 – CINZA DE CASCA DE 
ARROZ (CCA) 





Cinza de Casca de Arroz 

33

3.1 O ARROZ 

3.1.1 Considerações gerais 

O arroz representa a base alimentar de mais de metade da população mundial. Os 

escritos mais antigos mencionando a sua existência foram encontrados na China e 

na Índia. Supõe-se que tenha começado a ser cultivado por volta de 500 A.C.. O 

cultivo do arroz começou a espalhar-se a partir do Sudoeste Asiático, primeiro até 

ao Japão e à Pérsia; posteriormente, por volta de 1000 D.C., até às costas de 

África, e mais tarde até à Europa. Na planície do Pó, o arroz é cultivado desde o 

século XV. Os Espanhóis e os Portugueses levaram-no para as Américas Central e 

do Sul após as Descobertas, possivelmente no princípio do século XVI. Na América 

do Norte, este cereal é conhecido desde o século XVII [3.39].

Figura 3.1 – Arroz (Oryza sativa) [3.25] 

3.1.2 Características 

O grão de arroz é a semente de uma planta do género das ervas semi-aquáticas 

(Oryza sativa), contida nos seus terminais. A planta pode ter entre 40cm a 1m de 

altura e o seu crescimento varia entre 3 a 6 meses, dependendo da variedade e das 

condições do cultivo [3.3, 3.40].

Figura 3.2 – Orizicultura [3.40] 
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Enquanto na civilização ocidental o trigo (pão) é o alimento “da vida”, no oriente 

esse papel é desempenhado pelo arroz [3.40].

O arroz possui as seguintes características: 

Rico em hidratos de carbono; 

Rico em proteínas; 

Com aminoácidos considerados indispensáveis, existentes nas proteínas e que 

lhe conferem um importante valor biológico; 

Com percentagem de sais minerais que, à excepção de algumas frutas, é o 

menos mineralizado de todos os alimentos; 

O amido do arroz é um dos mais fáceis de digerir; 

Vitamínico; 

Pobre em sódio, o que parecendo inconveniente, torna-se muitas vezes uma 

vantagem;

Pobre em gorduras; 

Fraquíssimo teor em celulose [3.3].

A maior riqueza nutricional do grão de arroz está no alto teor de amido, nas 

proteínas e nas suas vitaminas dependendo do processamento a que ele foi 

submetido [3.40].

A colheita recolhe os grãos de arroz na sua casca, conhecido por arroz “paddy” (em 

casca). Dentro da casca estão o grão, protegido pela película, um conjunto de finas 

camadas de células diferenciadas de cor acastanhada. Cada grão pesa de 10mg a 

45mg (peso seco), sendo a casca 20% do peso [3.3, 3.5, 3.18, 3.40]. 

Quadro 3.1 – Composição média da casca de arroz [3.40]

Proteínas  (%) Gorduras  (%) Fibras   (%) Cinza  (%) 
Hidratos de carbono 

(%) 

2,0 - 2,8 0,3 - 0,8 34,5 - 45,9 13,2 - 21,0 22 - 34 

Um grão de arroz  pode ser dividido em 3 partes principais: casca, película (farelo) 

e grão [3.40]. 

Figura 3.3 –Análise das partes principais de um grão de arroz [3.40]  
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A película representa cerca de 10% do arroz, sendo uma das partes mais nutritivas 

do grão. O grão de arroz propriamente dito, ou miolo, é a parte mais consumida do 

cereal, e perfaz cerca de 70% do grão inteiro [3.40]. 

A casca de arroz é constituída por quatro camadas fibrosas, esponjosas ou 

celulares, que são altamente siliciosas [3.2, 3.10].

Quadro 3.2 – Composição química habitual da casca de arroz [3.40]  

Celulose (%) Lenhina  (%) Sílica  (%) 

50 30 20 

A composição química da casca do arroz é similar às fibras orgânicas, contendo:  

Celulose (C5H10O5);

Lenhina (C7H10O3);

Hemicelulose, (C5H8O4); 

Sílica (SiO2) (o composto principal da cinza) [3.8].

Note-se que na incineração controlada da casca de forma a obter cinza para 

utilização como adição é a lenhina e a celulose da casca de arroz que são 

removidas na combustão, restando uma cinza à base de sílica com uma forma 

micro-porosa [3.2, 3.5 , 3.26, 3.29].

Mundialmente produz-se aproximadamente 500 milhões de toneladas de arroz por 

ano, o que representa a produção de cerca de 100 milhões de toneladas de casca 

de arroz anualmente [3.29].

Figura 3.4 – Arroz integral e branqueado [3.3]  

O processo industrial básico de processamento do arroz “paddy” é constituído por 

duas etapas: o descasque, removendo-se os cerca de 20% da casca e obtendo-se o 

arroz em película (arroz com película, “husked rice” ou “cargo rice”, também 

conhecido no mercado como “arroz integral”) e o branqueamento, onde se retira a 
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película por fricção entre rolos. Este processo retira mais 10% ao peso do grão de 

arroz. O grão assim polido (arroz branqueado – “milled rice”) é o consumido em 

geral em Portugal. No branqueamento também se quebram pedaços do grão de 

arroz, resultando o arroz “trinca”. O arroz pode partir mais ou menos durante o 

branqueamento, sendo este o principal critério do rendimento industrial – em 

média, 15% do grão de arroz é perdido para trinca [3.3].

Há centenas de variedades de arroz e em resultado do esforço de diversos 

institutos de investigação em todo o mundo, aparecem continuamente novas 

variedades, resultantes de melhoramentos e cruzamentos genéticos. Agrupam-se 

em três grandes grupos: 

índica; 

japónica;

fragrante.

A principal diferença entre estes grupos está relacionado com o tipo de amido 

presente [3.3]. 

3.1.3 Produção em Portugal 

Em Portugal, o arroz cultiva-se fundamentalmente nos vales do Sado, do Tejo e de 

alguns seus afluentes, onde se conseguem produções unitárias que se encontram 

entre as mais elevadas do Mundo. O arroz é ainda cultivado, embora com menos 

expressão, no litoral algarvio e nos vales do Mondego e Vouga [3.39], sendo o arroz 

japónica carolino o  mais produzido no nosso país [3.3]. 

Tem-se verificado nos últimos anos um decréscimo na produção de arroz (“paddy”) 

em Portugal, tendo sido de 164 560t em 1996 e de 155 997t em 2003 com um 

consequente aumento de importações [3.3]. 

Considerando que a casca corresponde a cerca de 20% do grão ter-se-á disponível 

anualmente em Portugal cerca de 30 000t de casca para transformar em cinza com 

características pozolânicas, que poderiam melhorar a durabilidade de 

aproximadamente um milhão de metros cúbicos de betão armado ou pré-esforçado!  
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3.2 CINZA DE CASCA DE ARROZ 

3.2.1 Características gerais 

A cinza de casca de arroz é um material considerado há muito como uma 

superpozolana. A utilização da cinza de casca de arroz (CCA) como material 

pozolânico tem sido intensamente investigada desde a década de 70, 

principalmente na Índia e nos EUA, mas só a partir da década de 80, com o 

desenvolvimento do betão de elevado desempenho (BED) é que a preocupação em 

obter uma CCA com máxima pozolanicidade, se tornou mais evidente. A produção 

de CCA com elevada pozolanicidade possibilita a sua utilização com substituição da 

sílica de fumo. A norma americana ASTM C 989 classifica a CCA, produzida em 

condições especiais, como pozolana de elevada reactividade, juntamente com a 

sílica [3.5, 3.10].

Mehta certamente foi o investigador que publicou mais trabalhos sobre a utilização 

da CCA no betão. Num só artigo, onde fez uma ampla revisão sobre o uso da CCA 

no betão (Mehta, 1992), o autor cita, 12 trabalhos de sua autoria sobre o assunto. 

Ele chegou a desenvolver e patentear um forno com capacidade de controlar as 

condições de tempo e temperatura de queima da casca de arroz (CA) para que a 

sílica permaneça em estado amorfo e com elevada superfície específica [3.10].

Acredita-se que a sílica da casca de arroz exista na forma opalina (a opala é uma 

fase hidro-amorfa da sílica). Aparentemente, a sílica é transportada a partir do solo 

pela planta como ácido monosilícico, o qual se concentra na casca e no caule da 

planta por evaporação da água e, finalmente, se polimeriza para formar a 

membrana sílico-celulósica (Houston 1972) [3.2, 3.5, 3.10]. Na figura 3.5 apresenta-

se uma fotografia (MEV) da casca de arroz portuguesa.

Figura 3.5 – Microscopia feita em MEV de casca de arroz [3.17]



Betão Eco-eficiente com Cinza de Casca de Arroz  

38

A composição química da casca é variável, pois está dependente do local e das 

condições de cultivo [3.2]. Mas de forma geral, como visto anteriormente, 

corresponde a 50% de celulose, 30% de lenhina e 20% de sílica. A lenhina e a 

celulose podem ser removidas através de uma combustão controlada, obtendo-se 

assim uma cinza rica em sílica de forma microporosa [3.2, 3.8, 3.26, 3.29]. 

Durante a queima, a temperaturas inferiores a 700ºC, o resíduo de sílica existente 

na cinza é geralmente amorfo e é quase idêntico à sílica de fumo, podendo conter

até 95% de sílica amorfa [ 3.2, 3.18, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.41]. 

Figura 3.6 – Microscopia feita em MEV de cinza de casca de arroz onde se pode observar a estrutura 

original de sílica amorfa [3.10] 

A casca de arroz parcialmente queimada tem uma cor negra devido ao alto teor de 

carbono que contém. Quando a casca é totalmente incinerada pode-se obter cinza 

cinzenta, púrpura ou branca, dependendo das impurezas existentes e das condições 

da combustão [3.29, 3.42]. As principais impurezas que se podem encontrar na CCA 

são: os álcalis (K2O e Na2O). De facto a CCA pode conter cerca de 1-5% de óxido 

de potássio (K2O), que depende do tipo e da quantidade de fertilizante utilizado na 

orizicultura [3.26, 3.29, 3.35]. Logo a brancura ou intensidade do negro da cinza não é 

um indicador da cristalização da cinza mas sim da quantidade da sílica ou 

quantidade de carbono existentes [3.2, 3.35].

Figura 3.7 – Formas em que a sílica (SiO2) pode ser encontrada [3.4, 3.27] 
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A cristalinidade da sílica e a micro-porosidade da CCA dependem dos parâmetros da 

combustão, tendo-se já investigado o efeito do tempo e da temperatura da queima 

da casca de arroz. Assim para obter uma cinza com elevada pozolanicidade deve-se 

queimar a casca de forma a que a sílica fique num estado não cristalino e também 

que tenha uma estrutura altamente micro-porosa, pois a actividade química 

depende quer da superfície específica quer do grau de não cristalinidade [3.29, 3.43]. 

Com o aumento da temperatura para além de 870ºC  e do tempo de combustão a 

sílica existente na CCA é transformada em formas cristalinas, tais como, cristobalite 

e tridimite, perdendo as suas propriedades pozolânicas e tornando-se perigosa para 

a saúde humana principalmente no caso de inalação [3.12, 3.20, 3.29, 3.41,3.43]. 

Figura 3.8 – Análise termogravimétrica para casca de arroz Portuguesa [5.18] 

A CCA, se incinerada controladamente pode ser usada na indústria cimentícia, como 

um material pozolânico de elevada reactividade, possuindo uma massa volúmica 

cerca de 2000kg/m3 (ensaios na FEUP – 2150kg/m3) e cuja finura pode ser 

aumentada com a intensidade de moagem [3.7]. A sua utilização no betão leva à 

diminuição da trabalhabilidade exigindo um aumento da quantidade de 

superplastificante [3.2, 3.5].
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Figura 3.9 – Características típicas da cinza de casca de arroz:  

(a) distribuição granulométrica variada; (b) aspecto morfológico; (c) epidermes internas e externas em 

destaque; (d) estrutura da epiderme interna da cinza vista em (c) [3.42] 

3.2.2 Metodologias de incineração 

O objectivo da combustão é remover através de uma oxidação controlada a 

celulose e a lenhina existente na casca mantendo a estrutura celular original da 

casca de arroz, de forma a obter uma cinza com elevada pozolanicidade constituída 

por sílica amorfa e com baixo teor em carbono. Para tal é necessário controlar  a 

temperatura, o período de incineração e o ambiente existente dentro do forno (ver 

quadro 3.3), pois a quantidade de oxigénio presente interfere na micro-porosidade, 

na superfície específica e na quantidade de carbono existente na CCA resultante

[3.29, 3.42]. 

Quadro 3.3 – Efeito das condições da combustão na estrutura cristalina da CCA [3.8, 3.29] 

Propriedades da 

Cinza 
Temperatura de 

combustão 
Tempo de Espera Ambiente

Cristalização 

500-600ºC 1 min 
Moderadamente 

oxigenado 
Não cristalino 

500-600ºC 30 min 
Moderadamente 

oxigenado 
Não cristalino 

500-600ºC 2 h 
Moderadamente 

oxigenado 
Não cristalino 

700-800ºC 15min-1h 
Moderadamente 

oxigenado 
Não cristalino 

700-800ºC 15min-1h Muito oxigenado Parcialmente cristalino 

>800ºC 1h Muito oxigenado Cristalino 
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A CCA pode conter cerca de 95% de sílica. Quando as temperaturas são baixas, a 

CCA obtida tem menor quantidade de sílica e maior de carbono. Ao elevar as 

temperaturas para eliminar o carbono existente, é necessário ter presente que a 

sílica pode cristalizar [3.2]. 

Figura 3.10 – Perda de massa da casca de arroz durante a sua transformação em cinza. A linha a 

tracejado  demonstra o efeito de uma incineração ao longo do tempo a uma temperatura constante de 

500ºC. A linha a cheio descreve as perdas decorridas na incineração durante duas horas à temperatura 

acima referida [3.2] 

A perda de massa da casca de arroz durante a incineração pode ser dividida em 4 

fases:

i. Libertação física da água contida na casca a temperaturas superiores ou 

iguais a 100ºC, que corresponde a cerca de 4-6% da massa total da 

casca;

ii. Libertação dos voláteis existentes na lenhina e na celulose, que se 

decompõem entre 225-500ºC e 325-375ºC respectivamente. Durante 

esta fase pode-se perder cerca de 45% da massa existente da casca. 

Nesta fase verifica-se um aumento considerável de fumo originado pela 

queima;

iii. Aos 350ºC a perda da massa é atribuída à incineração parcial do carbono 

existente na casca. Nesta fase ocorre praticamente a restante perda de 

massa da casca de arroz; 

iv. Se a temperatura ultrapasse-se os 800-900ºC então ocorria a  

cristalização da sílica existente na CCA [3.2]. Como aliás também foi 

confirmado por investigadores da FEUP a partir de ensaios de 

termogravimetria realizados em CA portuguesa, como se pode verificar 

na figura 3.8.  

2h

 500ºC 
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Figura 3.11 – Curva de condições óptimas de incineração para obtenção de CCA reactiva (a curva 1 

separa a zona superior de cinzas com menor teor de carbono da zona inferior com mais carbono 

inqueimado; a curva 2 separa a zona inferior de cinzas com estrutura celular e amorfa da zona superior 

de cinzas com estrutura cristalina) [3.8] 

Para obter uma cinza de qualidade, em termos de superfície específica e de 

cristalinidade, a incineração deve realizar-se à temperatura de 500-600ºC por um 

curto período de tempo (cerca de uma hora e meia a duas horas) para que a cinza 

tenha um conteúdo reduzido de carbono, uma elevada superfície específica e maior 

facilidade de moagem [3.2].

Como a incineração da casca é a fase mais importante de obtenção da cinza com 

boas características foram desenvolvidos vários métodos de incineração assim 

como diversos tipos de fornos que se apresentam seguidamente.

Método termo-químico – aquecimento com ácido

A sílica gel (sílica amorfa) pode ser obtida a partir de cinza de casca de arroz, por 

uma metodologia que consiste em submeter casca de arroz a um tratamento 

termo-químico, geralmente com ácido clorídrico, ácido sulfúrico ou hidróxido de 

sódio, seguida por aquecimento que varia de 600 a 800°C, dependendo do método 

adoptado. A partir destes processos pode-se obter uma sílica de elevada pureza e 

de cor branca, variando o teor de SiO2 entre 99,5 a 99,66% e com elevada 

superfície específica, garantindo uma boa reactividade [3.14, 3.35].

Curva 2 

Curva 1 
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Forno de vórtice

Este forno (figura 3.12) é baseado no design do forno de leito fluidizado. O ar 

aquecido e gases libertados durante a incineração podem ser utilizados como fonte 

energética, por exemplo, por produção de vapor em caldeira. O fluxo de ar 

necessário é causado por efeitos de chaminé conjuntamente com sistemas 

insufladores de ar. Este tipo de forno permite a monitorização de vários parâmetros 

de incineração, importantes para a obtenção de uma cinza com elevada 

pozolanicidade [3.18].

Uma das principais características deste tipo de forno é permitir a configuração de 

um campo de velocidades do ar que influencia a trajectória das partículas [3.32]. 

Figura 3.12 – Diagrama esquemático de um forno de vórtice [3.18] 

Forno de leito fluidizado

Baseado nas investigações de Mehta, Pitt projectou o forno de leito fluidizado 

(figura 3.13) para a realização de uma incineração controlada da casca de arroz. No 

processo Mehta-Pitt, o calor da combustão da casca de arroz é utilizado para 

produzir vapor ou electricidade e tem controle dos parâmetros de tempo-

temperatura na operação da queima, permitindo assim a produção de uma cinza 

com elevada pozolanicidade [3.29]. 
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Legendas:

a) Leito fluidizado 

b) Principiador da combustão 

c) Irradiador secante 

d) Irradiador de distribuição  

e) Reciclagem do vapor-gás 

f) Pré-irradiador 

Figura 3.13 – Esquema de um forno de leito fluidizado [3.33] 

O forno de leito fluidizado tem provado ser o meio mais eficaz em converter 

resíduos da biomassa em energia. A combustão em leito fluidizado consiste na 

incineração dos resíduos num leito de chamas composto por partículas inertes como 

areia siliciosa ou cinzas, os quais são fluidizados com a passagem do ar de 

combustão, isto é mantidas em suspensão, e num ambiente oxidante de elevada 

temperatura, portanto em combustão com alta turbulência, provocando um 

contacto eficiente de toda a superfície das partículas com o ar de combustão tendo 

como consequência uma alta taxa de transferência de calor no interior do leito [3.7, 

3.8, 3.15, 3.19, 3.24, 3.38].

Figura 3.14 – Esquema de funcionamento de um forno de leito fluidizado  

(a) Início da combustão; b) Entrada de ar de combustão; c) Fluidização da casca de arroz) 

Sendo o combustível casca de arroz, as temperaturas ideais neste forno têm de ser 

no máximo de cerca 750°C, para garantir a pozolanicidade da CCA [3.7, 3.8].
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Incineração em fornos ou incineradores de leito

Existem vários tipos destes fornos tais como o forno de leito fixo, o fogão de 

alvenaria e o incinerador de ferrocimento, descritos nos pontos seguintes. Estes 

fornos produzem cinza branca a cinzenta. Esta variação de cor deve-se ao conteúdo 

de carbono que depende da disponibilidade de ar existente no forno da temperatura 

e do tempo. A grande desvantagem de alguns destes fornos (de alvenaria e de 

ferrocimento) consiste em não permitir o controlo da temperatura. A grande 

vantagem é que permitem a incineração de elevadas quantidades de casca, usando 

como combustível a própria casca e ao mesmo tempo produzindo energia calorífica 

que pode ser usada para outros fins [3.2].  

Forno de leito fixo

O forno é fabricado com chapas de aço, termicamente isolado do meio exterior por 

tijolos refractários e foi construído originalmente com duas câmaras separadas por 

uma divisória de chapa de aço [3.22]. 

Figura 3.15 – Forno de leito fixo, usado para queima de casca de arroz [3.22] 

As temperaturas são controladas dentro do forno através de válvulas de fluxo que 

possibilitam controlar a vazão de ar injectado, que por sua vez é monitorizado com 

o uso de medidores de fluxo. A combustão da casca de arroz é dividida em duas 

etapas bem distintas e separadas no tempo. Primeiramente dá-se a pirólise, que 

corresponde à eliminação dos materiais altamente combustíveis na presença de 

pouco oxigénio, e só depois, pela injecção abundante de ar, se realiza a segunda 

fase de combustão de carbono ainda existente [3.10, 3.22].
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Esta metodologia tem como objectivo evitar os elevados níveis de temperatura que 

ocorrem numa combustão normal em que os compostos altamente combustíveis, 

entrem em combustão a elevadas temperaturas, o que pode provocar a fusão da 

sílica seguida de cristalização [3.10, 3.22]. 

A figura 3.16 representa a fase de pirólise, onde o aquecimento da base da grelha 

do forno permite a ignição local. A injecção de ar, de cima para baixo, provoca o 

deslocamento controlado de uma frente de pirólise de baixo para cima (funciona 

como um cigarro consumido por expiração do sopro). Assim apenas são queimados 

os compostos altamente combustíveis presentes na casca de arroz que se volatizam 

devido ao calor da frente de pirólise quando esta se aproxima [3.10, 3.22]. 

Figura 3.16 – Primeira etapa da queima da casca de arroz em leito fixo quando o ar é injectado de 

cima para baixo [3.10] 

Grande parte dos compostos voláteis são expelidos na forma de fumo e podem ser 

condensados numa substância líquida que possui várias aplicações industriais [3.10, 

3.22]. 

Quando a frente de pirólise chega ao topo do forno só restam compostos minerais e 

carbono. Este último é consumido durante a segunda fase do processo, a 

combustão, que dura até que todo o carbono reaja com o oxigénio do ar. Nesta 

fase exemplificada na figura 3.17 a frente de combustão percorre o caminho de 

cima para baixo cuja velocidade e temperatura dependem apenas da taxa de 

injecção de ar [3.10, 3.22].
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Figura 3.17 – Segunda etapa da queima da casca de arroz em leito fixo quando o ar é injectado de 

cima para baixo [3.10] 

O processo que inclui estas duas fases combinadas possibilita a produção de uma 

cinza praticamente livre de carbono, por isso de cor branca, e com elevadíssima 

superfície específica [3.10, 3.22].

Fogão de alvenaria

Este tipo de forno (figura 3.18) é adequado para produzir cinza branca com elevada 

reactividade devida à boa circulação de ar que permite uma redução do teor de 

carbono e também porque as temperaturas não atingem valores excessivos. O 

arrefecimento pode ser controlado através da remoção da cinza enquanto quente 

ou deixando a cinza  arrefecer lentamente dentro do fogão. Este tipo de fogão já foi 

testado e aprovado pelo Instituto “Central Glass and Ceramic Research Institute, 

Calcutta, India” [3.2].

Figura 3.18 –Esquema de um fogão de alvenaria para incineração de casca de arroz [3.2] 
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Incinerador de ferrocimento

O incinerador de ferrocimento (figura 3.19 e 3.20) tem um funcionamento simples 

com alimentação de ar. O corpo principal do incinerador tem forma tubular, possui 

uma grelha acima da base e abaixo dessa grelha encontram-se 3 pequenas 

aberturas que permitem a alimentação de ar. Uma das aberturas permite a 

colocação do combustível e a posterior recolha da cinza. O topo do cilindro é 

coberto por uma chaminé destacável, de aço galvanizado  [3.1, 3.34].

Figura 3.19 – Diversas fases de construção de um incinerador de ferrocimento [3.9] 

A casca queima-se naturalmente quando começa a combustão, sendo apenas 

necessário um pouco de combustível para  iniciar-se o processo de incineração. O 

método de incineração não tem qualquer tipo de controle [3.1, 3.34]. 

Figura 3.20 – Diagrama esquemático de incinerador de ferrocimento [3.1, 3.34] 
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Geralmente a temperatura máxima alcançada neste tipo de incinerador é de 900ºC, 

o que pode trazer consequências em termos de qualidade da cinza. O tempo 

necessário para completar a combustão da casca depende da quantidade colocada. 

Noutras investigações foi necessário 75min para incinerar 35kg de casca enquanto 

para 100kg foram necessários cerca de 48h [3.1, 3.34]. 

Fornos de uso doméstico

Descrevem-se também alguns fornos de uso doméstico geralmente utilizados em 

países asiáticos produtores de CCA. 

Fogão “Lo-Trau”

O fogão “Lo-Trau” (figura 3.21 e 3.22)  é originário do Vietname e foi desenvolvido 

no Senegal pela FAO (Food And Agriculture Organizations of the United Nations) 

com financiamento holandês. De momento ainda há poucas referências sobre o 

assunto, apresentando-se esquematicamente o seu funcionamento na figura 

3.21[3.31].

Figura 3.21 – Esquema do fogão “Lo-Trau” [3.31] 

O fogão é constituído por chapa metálica pesando 2.5kg e incinera a casca de arroz 

com uma chama limpa, quase sem fumo. Para acender o fogão, pode ser colocado, 

na base da chaminé, papel amassado ou palha, antes de se encher com a casca. 

Este fogão é altamente eficiente, consumindo até 1.5kg de casca por hora, 

fornecendo bastante calor. É também bastante económico [3.13, 3.21, 3.31, 3.36,3.37]. 
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Figura 3.22 – Fogão “Lo-Trau” [3.36]

Chaminé de placa metálica

Neste processo (figura 3.23) utilizam-se tubos metálicos soldados, em formato de 

“T” invertido, para realizar a incineração da casca, funcionando de forma similar a 

uma chaminé [3.11].

Figura 3.23 – Chaminé de placa metálica [3.11] 

Para a incineração coloca-se a casca de arroz em torno da "chaminé" tendo-se 

inicialmente depositado uma pequena quantidade de serrim para principiar a 

combustão. No instante em que o serrim pega fogo, abafa-se controladamente a 

combustão com casca [3.11].
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Queima a céu aberto

Neste método (figura 3.24), muito rudimentar, a casca de arroz é queimada com 

ignição superficial. As temperaturas neste tipo de incineração obviamente variam 

com a localização e com as condições atmosféricas existentes no momento da 

queima, mas geralmente rondam os 550ºC [3.1].

Figura 3.24 – Queima a céu aberto na Nicarágua [3.7] 

Para a queima da casca de arroz ser completa e ser possível recolher a cinza pode 

ser necessário deixar o processo desenrolar durante três a quatro dias. As 

desvantagens deste processo são a possível contaminação, o consumo incompleto 

de carbono, as perdas verificadas e ainda, o facto de depender das condições 

atmosféricas para a realização da incineração [3.1]. Na realidade não há qualquer 

controlo no decurso da combustão mas por outro lado é um processo simples e 

económico de obter CCA  [3.1, 3.30]. Corresponde a uma técnica muito fácil para 

reduzir a casca a cinza e a cor da cinza obtida varia obviamente de branca a negra 

de acordo com as condições efectivamente verificadas [3.2]. É no entanto comum 

que a cinza se encontre cristalizada pois a duração da incineração pode ser muito 

prolongada.

Conclusões

Existem diversas formas de incineração da CCA, sendo umas mais eficientes do que 

outras. Uma CCA de boas características deve conter elevado teor de SiO2, reduzido 

teor de carbono e deve-se encontrar no estado amorfo, pelo que numa incineração 

ideal deve ser possível controlar o tempo, a temperatura e quantidade de ar 

circulante.
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Figura 3.25 – Esquema da incineração ideal 

No quadro 3.4 encontram-se, de forma sucinta, as metodologias de incineração, 

referidas e as principais características da incineração e da CCA resultante. 

Quadro 3.4 – Metodologias de incineração 

Metodologia de incineração Observações 

Aquecimento com ácido 

 Tratamento termoquímico; 

 Aquecimento entre 600-800ºC; 

 99.50-99.66% SiO2.

Forno vórtice 

 Monitorização dos parâmetros de incineração 

(tempo, temperatura, quantidade de ar); 

 CCA com elevada pozolanicidade. 

Forno de leito fluidizado 

 Monitorização dos parâmetros de incineração 

(tempo, temperatura, quantidade de ar); 

 CCA com elevada pozolanicidade. 

Forno de leito fixo 

 Monitorização dos parâmetros de incineração 

(tempo, temperatura, quantidade de ar); 

 CCA de cor branca; 

 CCA com elevada pozolanicidade. 

Fogão de alvenaria 

 Boa circulação de ar; 

 CCA branca; 

 CCA com elevada pozolanicidade. 

Incinerador de ferrocimento 
 Incineração praticamente não controlada; 

 Temperaturas máximas de 900ºC. 

Fogão “Lo-Trau” 
 Uso doméstico; 

 Incineração não controlada. 

Chaminé de placa metálica 
 Uso doméstico; 

 Incineração não controlada. 

Queima a céu aberto 

 Incineração não controlada; 

 Temperaturas normalmente de  550ºC; 

 CCA de cor branca ou negra; 

 CCA normalmente cristalizada. 
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Assim sendo, parece, que a metodologia ideal de incineração industrial é baseada 

nos fornos de leito fluidizado, pois garantem uma cinza com elevada percentagem 

de sílica amorfa e com elevada pozolanicidade.  

3.2.3 Moagem

Depois de se obter a CCA é necessário efectuar uma moagem para aumentar a 

finura e homogeneizar este produto. Existem diversos processos de moagem, 

podendo ser usados os mesmos do processo de moagem do clínquer. O mais usado 

em termos de investigação consiste em utilizar um tambor rotativo onde são 

colocadas esferas metálicas de massas definidas (ver figura 3.26) [3.9 3.22].

Figura 3.26 – Tambor rotativo e respectiva cinza obtida por este processo [3.9] 

O grau de moagem da CCA influencia significativamente o seu desempenho, 

medido por exemplo pelo índice de actividade pozolânica (IAP – ver glossário). 

Segundo Luiz Junior (2003), a partir de uma certa finura, o índice tende a diminuir, 

provavelmente pela dificuldade depois  de dispersar as partículas demasiado finas 

na argamassa [3.22].

Figura 3.27  – Variação do IAP (avaliado em argamassa) com o tempo de moagem [3.22] 
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Figura 3.28 – Microscopia da CCA: (a) 15 minutos de moagem; (b) 20 horas de moagem [3.22] 

Segundo Luiz Junior (2003), a necessidade de água nas argamassas diminui com o 

aumento do grau de moagem devido à destruição progressiva da estrutura 

esponjosa da cinza [3.22]. 

Figura 3.29 – Necessidade de água no ensaio de pozolanicidade [3.22] 
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3.3 ALGUMAS EXPERIÊNCIAS COM CCA 

3.3.1 BRASIL 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Escola Politécnica da  Universidade de São 

Paulo

O Brasil é um grande produtor de arroz, havendo enormes disponibilidades de 

casca de arroz. Para se obter uma cinza com elevada pozolanicidade incinerou-se a 

casca num forno de leito fluidizado que permite controle das temperaturas e uma 

incineração mais homogeneizada da casca, tendo sido as temperaturas máximas de 

900ºC [3.23].

A casca também foi incinerada num forno estático a temperaturas inferiores a 

800ºC [3.23].

A composição química da cinza obtida no leito fluidizado foi de: 94.7% SiO2; 0.09% 

Al2O3; 1.46%Fe2O3; 0.99 CaO; 0.95% MgO; 0.04% Na2O; 1.75% K2O e 0.21% SO3.

A superfície específica  obtida na primeira metodologia de incineração foi superior 

relativamente à segunda. Em relação à massa volúmica da CCA a cinza incineração 

no forno de leito fluidizado foi de 2110kg/m3 enquanto que no forno estático foi de 

1880kg/m3 [3.23].

A cinza posteriormente foi adicionada ao cimento, tendo-se obtido maiores 

resistências à compressão em argamassa com a cinza da incineração em forno de 

leito fluidizado relativamente à cinza obtida no forno estático. As conclusões gerais 

obtidas nesta investigação foram que o uso da CCA como substituto parcial de 

cimento permite obter o mesmo ou melhor desempenho mecânico de 

argamassas/betões sem cinza [3.23].

3.3.2 E.U.A. 

American Ceramics Society

Os investigadores James e Subba Rao ensaiaram diversas amostras de CCA 

incineradas a diferentes temperaturas (300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900ºC) e 

períodos de tempo (desde 1h até 30h). O tratamento térmico mínimo realizado 
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para obter cinza isenta de carbono foi de a 400ºC durante 12h. Verificou-se que a 

sílica existente na CCA não cristalizava quando a CA era submetida a temperaturas 

inferiores a 700ºC. A CCA obtida com uma incineração a 800ºC apresentava sílica 

ligeiramente cristalizada enquanto as incineradas a 900ºC continham sílica 

cristalizada [3.29].

A dimensão dos cristais de sílica eram aproximadamente de 5nm (0.005 m) até 

700ºC, mas estes aumentaram consideravelmente de dimensão no intervalo de 

800ºC-900ºC. Verificou-se que a  superfície específica depende da temperatura e 

do tempo da queima. De facto obteve-se um aumento da superfície especifica entre 

os 300ºC e os 500ºC, mas os valores da superfície específica continuaram 

relativamente elevados para temperaturas entre os 500-600ºC. Contudo para 

temperaturas entre os 800-900ºC ocorreu um decréscimo acentuado relativamente 

à superfície específica da CCA em virtude do aumento da dimensão dos cristais 

[3.29].

University of California, Berkeley

Várias pesquisas demonstraram que se pode produzir CCA com elevada 

pozolanicidade, através da incineração da casca a temperaturas de 500ºC a 700ºC 

num forno de leito fluidizado, durante períodos de tempo adequados, permitindo a 

remoção do carbono por oxidação. A temperaturas superiores, num intervalo de 

700-800ºC, também pode-se produzir CCA com características similares, mas o 

tempo de exposição da casca deve ser limitada a menos de um minuto [3.29].

As análises químicas de amostras dos vários tipos de cinza obtidas nas condições 

referidas conduzem a 80-95% de SiO2, 1-2% K2O e 3-18% de carbono residual. A 

análise da difracção de Raios X, confirmou que a cinza produzida nestas condições é 

essencialmente amorfa e altamente celular. A textura fibrosa da sílica existente na 

cinza resulta das fibras de celulose existentes na estrutura original da casca de 

arroz, consequentemente depois da remoção da celulose ficam micro-vazios na 

cinza que também tem aspecto fibrosa [3.29].
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3.3.3 FORMOSA (TAIWAN) 

Investigação realizada por Hwang e Wu

Estes investigadores pesquisaram as características físico-químicas da cinza 

produzida com incinerações a temperaturas diferentes de combustão. Os diâmetros 

(equivalente) dos micro-vazios das partículas da CCA foram maiores quando as 

temperaturas da incineração utilizadas eram entre os 600-700ºC. Os ensaios com 

porosimetria de mercúrio demonstraram uma descida do volume de micro-vazios 

(menos porosidade) da CCA  nesse intervalo de temperaturas e a cinza produzida a 

600ºC apresentaram maior actividade pozolânica [3.29].

Foram analisadas as características de hidratação e da micro-estrutura das pastas 

de cimento variando as razões água/ligante e CCA/cimento. A pasta de cimento, 

produzida com uma razão água/ligante de 0.4 e contendo 15% de CCA, 

demonstrou após o primeiro dia de hidratação que a maior parte do hidróxido de 

cálcio reagiu com a CCA criando uma matriz de estrutura densa [3.29].

3.3.4 GUIANA 

Cement Concrete Research

Os investigadores Boatend e Skeete (1990), queimaram a casca de arroz num 

incinerador de pequenas dimensões com capacidade de incinerar 50-60kg. Com 

temperaturas de queima entre os 600ºC a 700ºC (a temperatura máxima registada 

neste forno foi de 894ºC), o carbono era em grande parte removido passado 7-9h 

tendo-se verificado um teor carbono residual de 3-7%. Foi utilizada uma razão 

água/ligante de 0.60 constante para as diferentes percentagens de substituição. 

Após os ensaios em cubos de argamassa, verificou-se que com uma substituição 

parcial de cimento por 50% CCA a resistência era superior em 30% em relação aos 

cubos de controlo [3.29].
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3.3.5 ÍNDIA 

Cement Research Institute of India in New Deli 

Neste centro de investigação os investigadores confirmaram, com a análise de 

difracção de Raios X, que a CCA obtida através de uma combustão durante 2h a 

600ºC continha sílica no seu estado amorfo e que continuava praticamente amorfa 

até temperaturas um pouco superiores a 700ºC. Foi demonstrado que com o 

aumento do tempo e da temperatura das incinerações, a sílica tende para estados 

criptocristalinos e cristalinos, reduzindo a actividade pozolânica da cinza, sendo 

mais fácil de moer e peneirar a cinza num estado menos cristalino [3.29].

Indian Institute of Science in Bangalore

Mehta desenvolveu uma investigação preliminar com o objectivo de construir um 

pequeno forno, com capacidade de queima de 4kg de casca de arroz, que também 

poderia ser utilizado para uso doméstico (como por ex.: cozinhar para 4 pessoas). 

Devido à pequena capacidade calorífica do forno obtinha-se uma cinza com sílica 

num estado não cristalino [3.29].

Indian Institute of Technology at Kanpur

Na Índia devido às grandes quantidades de CCA resultantes da utilização da CA 

como combustível em fornos ou por eliminação deste subproduto através de 

incineração a céu aberto, começou-se a investigar em 1974-79 a aplicabilidade 

deste material em ligantes à base de cal. Por a combustão da CA não ser 

controlada, obtinha-se sílica com elevada cristalinidade que exigia uma moagem 

intensiva e era utilizada em estuques, tijolos de cimento e para fundações [3.29]. 

Note-se que a cinza era sobretudo inerte.

3.3.6 IRAQUE 

Universaty of Technology, Baghdad

Nestas investigações a casca foi queimada a temperaturas de 450ºC até 850ºC 

durante períodos de 0.5h a 5h e posteriormente moída. Conclui-se que a 

incineração a 500ºC durante 2h era a ideal, pois  com estas condições a lenhina e a 
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celulose já são quase inexistentes obtendo-se cerca de 3.3% de carbono residual 

[3.29].

3.3.7 JAPÃO 

University of Tsukuba

A CCA foi obtida através de uma incineração ventilada a 400ºC durante 4h, 

arrefecida rapidamente e moída durante 100min. Foram obtidos resultados 

semelhantes aos de Mehta (India). Mesmo com uma substituição parcial de 70% 

obtiveram-se resultados melhores que os da argamassa de  controlo portanto com 

100% de cimento[3.29].

3.3.8 PORTUGAL 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

No primeiro programa de investigação (1999) produziu-se um betão de controlo 

com determinada quantidade de cimento (C) e um outro com 10% de CCA 

relativamente a quantidade de cimento, isto é com uma quantidade de ligante de 

1.1C. As composições englobaram duas areias siliciosas, fina e grossa, e duas 

britas graníticas, fina e grossa [3.16].

A CA foi inicialmente incinerada ao ar livre e depois em mufla a 600ºC, durante 

cerca de 1hora e a CCA obtida foi em seguida finamente moída. A superfície 

específica (BET) da CCA foi de 22 360 m2/kg, a dimensão média das partículas era 

de 24.04 0.47 m e a massa volúmica de 2.34g/cm3. No quadro 3.5 encontram-se 

resumidas as melhorias alcançadas pela utilização da CCA [3.16].

Quadro 3.5 – Melhorias alcançadas pelo betão com CCA [3.16] 

Ensaio Melhorias alcançadas pelo betão com CCA 

Resistência à compressão 33% 

Penetração de água sob pressão 
95% - altura máxima 

96% - altura média 

Absorção de água por imersão 5% 

Absorção de água por capilaridade 39% - absorção de água (72h) 

Resistência à penetração de cloretos 73% - Coulombs  

Resistência à carbonatação 33% - profundidade média 
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O programa de investigação seguinte, realizado em 2000, teve como objectivo 

analisar o desempenho de betões realizados com ligantes contendo diferentes 

percentagens de substituição parcial de cinza de casca de arroz português. A 

primeira parte da investigação envolveu a análise da resistência do betão, absorção 

por capilaridade e resistência à penetração de cloretos. Os resultados obtidos nos 

ensaios foram, para betões com 10, 15 e 20% de substituição parcial com CCA, 

comparados com betão de controlo (0% de substituição parcial). Também foi 

realizado outro betão de controlo com 10% de substituição parcial por sílica de 

fumo comercializada e cujas características pozolânicas já são bem conhecidas 

[3.17].

Figura 3.30  – Profundidade de penetração dos cloretos, à esquerda betão de controlo e à direita betão 

com 10% de CCA [3.17] 

A CA foi incinerada num forno com um aumento de temperatura de 10ºC/min até 

atingir os 650ºC, mantido a essa temperatura durante 8 horas e posteriormente 

tendo-se deixado arrefecer. De seguida procedeu-se à moagem da cinza [3.17]. 

O cimento utilizado foi do tipo II de acordo com a legislação na altura em vigor, e a 

sílica de fumo utilizada tinha 2200kg/m3 de superfície específica. O 

superplastificante utilizado foi o Sikament produzido pela Sika. A areia fina e grossa 

eram de origem natural e os agregados grossos 5/15 e 15/25 eram todos de 

origem granítica [3.17]. 

Os resultados obtidos são relativos à resistência aos 80 dias, assim como absorção 

por capilaridade e resistências à penetração de cloretos [3.17]. 

Foi verificado que o betão com 10, 15 e 20% de substituição parcial de cimento 

obteve melhores resultados em relação ao betão de controlo, como se pode 

verificar no quadro 3.6. O betão com cinza de casca de arroz demonstrou ter 

melhores características do que o com 10% de sílica de fumo, no que diz respeito à 

resistência à compressão e à resistência aos cloretos [3.17].
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Quadro 3.6 – Comparação dos resultados do betão com CCA versus o betão de controlo [3.17]

Ensaios  (melhorias das propriedades) 

Penetração de cloretos 
Substituição 

parcial  por CCA 

(%) 

Resistência à 

compressão 

Absorção de 

água por 

capilaridade 
Dns Coulombs 

10 18% 18% 84% 81%

15 19% 38% 84% 86% 

20 23% 33% 92% 89% 

Em 2004 realizou-se um outro programa de ensaios que consistiu no fabrico de 

provetes de argamassas, em laboratório, em que o cimento Portland foi substituído 

em 10 e 15% por CCA, em provetes de controlo (100% cimento) e provetes com 

substituição de 10% do cimento por sílica de fumo (SF) comercializada [3.6].

Note-se que a CCA era de “segunda escolha”, pois foi resultante das tentativas de 

acerto para a realização de uma  CCA com baixo teor de carbono e elevado de sílica 

numa Fundição de Alumínios. Apesar de CCA ser de “segunda escolha”, mais uma 

vez a utilização da CCA como substituição parcial do cimento Portland mostrou-se 

eficaz em termos de durabilidade – resistência à penetração de cloretos, 

apresentando-se as melhorias alcançadas de forma sucinta no quadro 3.7 [3.6].

Quadro 3.7 – Melhorias alcançadas pelo betão com CCA versus o betão de controlo [3.6] 

Ensaio
Substituição parcial  

por CCA (%) 

Melhorias alcançadas pelo betão com 

CCA

10
-7% - 7dias 

1% - 28dias 
Resistência à compressão 

15
-13% – 7dias 

11% - 28dias 

10 0% Absorção de água por 

capilaridade 15 0%

10 70% Resistência à penetração de 

cloretos 15 81%

3.3.9 TAILÂNDIA 

Asian Institute of Technology, Bangkok 

Em 1981 foi desenvolvida neste instituto uma tese sobre a produção de CCA e as 

suas aplicações em cimentos e betões (Alex B. We, 1981). A casca de arroz 

utilizada era proveniente de uma região próxima de Saraburi. Foram utilizados dois 
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processos diferentes de incineração: a céu aberto e num incinerador de 

ferrocimento. A moagem da cinza foi realizada num tambor rotativo de aço com 

esferas de aço de diferentes diâmetros. Verificou-se que a queima realizada no 

incinerador de ferrocimento era mais vantajosa pois requeria menos tempo de 

queima, não sendo afectado pelas condições atmosféricas. Concluiu-se que a 

utilização da CCA obtida pelos dois métodos de queima melhoraram as 

características físicas e químicas do betão [3.1].

Uma outra  investigação consistiu em obter CCA através da incineração da casca a 

450ºC durante 4h. Através da análise química da cinza verificou-se que continha 

93% de SiO2, 2.3% K2O e 3% de  carbono residual [3.29].

3.3.10 TURQUIA 

Department of Building Materials of Technical University of Istanbul

Esta investigação realizada por F. Mazlum e M. Uyan teve como objectivo a 

valorização dos resíduos obtidos pela produção de arroz. A casca foi incinerada num 

forno a duas temperaturas diferentes; 400ºC e 500ºC durante uma hora e meia, e  

verificou-se que toda a sílica obtida era amorfa. As argamassas foram produzidas 

com substituição parcial de cimento de 10%, 20% e de 30% de CCA. A relação 

água/ligante, foi mantida constante a 0.57 para todos casos [3.12].   

Como o ataque por sulfatos é um dos problemas da degradação das estruturas de 

betão, colocaram-se amostras da argamassa com várias percentagens de 

substituição de CCA numa solução com sulfato de sódio como esquematizado na 

figura 3.31 [3.12]. 

Figura 3.31 – Esquema experimental para avaliar a resistência  aos sulfatos [3.12] 
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Esta investigação demonstrou que passado 12 semanas de ensaio, obtiveram-se 

melhores resultados de resistência aos sulfatos nas amostras com CCA do que nas 

argamassas de controlo. Em relação aos ensaios mecânicos das argamassas com 

CCA, verificou-se uma redução ligeira da resistência à compressão e um pequeno 

aumento da resistência à flexão, comparando com as argamassas de controlo [3.12].  

3.3.11 VIETNAME & TANZÂNIA 

Esta investigação, realizada por Stroeven, Bui, Vu e Dong, foi desenvolvida no 

âmbito do programa de cooperação entre a Holanda e o Vietname sobre a utilização 

de ligantes com subprodutos locais tais como CCA. Estes autores referem que as 

misturas de CCA com cimento Portland podem competir com cimentos com sílica de 

fumo usados em betões de elevado desempenho. Este tipo de tecnologia, é 

necessária para o desenvolvimento das infraestruturas urbanas de países como o 

Vietname [3.30].

Neste programa de investigação foram analisadas e comparadas CCA provenientes 

da Tanzânia e do Vietname. As CA provenientes da Tanzânia foram incineradas em 

laboratório na Holanda (Delft) (figura 3.32), com regimes de tempo-temperaturas 

variáveis. A CA do Vietname (Hanoi) foram queimadas em fornos, de forma a 

reproduzir as condições existentes no meio rural, obtendo-se uma cinza com 23% 

de carbono residual (figura 3.32). A CCA do Vietname foi posteriormente moída, 

num moinho de esferas, durante períodos de tempo diferentes, tendo-se concluído 

que para aquela cinza a moagem que conduzia a um maior valor de superfície 

específica era de 18h [3.30].

Figura 3.32 – Fornos utilizados na incineração da CA da Tanzânia e do Vietname respectivamente 

[3.30] 

Note-se que estes projectos foram basicamente experiências antropológicas, mais 

do que técnicas. A CCA obtida através de condições não controladas pode ser 
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combinada com cimento portland ou com cal. Na figura 3.33 encontram-se os 

fornos normalmente disponíveis para a incineração da CCA na Tanzânia e no Sri 

Lanka [3.30].

Figura 3.33 – Fornos de alvenaria existentes na Tanzânia e no Sri Lanka respectivamente [3.30] 

Stroeven et al refere que no meio rural as cinzas existentes resultam de uma 

incineração não controlada e podem promover o desenvolvimento destes meios, 

podendo ser aplicadas em cerâmica (figura 3.34), densificação e estabilização de 

solos e na produção de blocos [3.30].

Figura 3.34 – Jarras realizadas com adição de CCA proveniente da Tanzânia [3.30] 
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4.1 INTRODUÇÃO HISTÓRICA 

O reaproveitamento de materiais sempre foi uma constante ao longo da história da 

Humanidade. Desde cedo o Homem apercebeu-se das vantagens de usar materiais 

compósitos como a cal com casca de arroz ou com outros produtos, pois permitiam 

a produção de “blocos” resistentes e duráveis. Estes tipos de materiais permitiram 

a construção de algumas das mais magníficas construções históricas tais como as 

Pirâmides de Queops, o Palácio de Knossos, a decoração das paredes da cidade de 

Pompeia, entre outros [4.34].

O arroz representa a base alimentar de mais de metade da população mundial 

desde os primórdios da civilização e produz diversos subprodutos com várias 

potencialidades que foram utilizados ao longo da história. Os antigos agricultores 

japoneses faziam tijolos com uma pasta de casca de arroz e construíam casas com 

eles e esses edifícios no Japão são conhecidos como “casas de casca de arroz”. 

Também as palhas da planta de arroz eram misturadas com lamas para a produção 

de tijolos [4.3]. Muitas destas tecnologias, de valorização de subprodutos 

provenientes da planta do arroz, mantiveram-se até aos nossos dias e permitiram a 

construção de algumas maravilhas da antiguidade que serão descritas em seguida. 

As Grutas de Ajanta, consistem em 30 grutas construídas entre os séculos 200 A.C. 

e 600 D.C., cujas paredes eram revestidas por uma “argamassa” à base de 

excrementos de vaca, pêlo de animal, casca de arroz e argila [4.25, 4.34, 4.37].

Posteriormente esta “argamassa” era coberta por cal e depois pintada. Estas grutas 

destacam-se pelas suas pinturas budistas que descrevem a vida de Buda como 

príncipe [4.25, 4.37].

Figura 4.1 – Algumas pinturas das Grutas de Ajanta [4.25, 4.37] 
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A construção da Grande Muralha da China teve início em 220 A.C. por ordem do 

primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi. A Grande Muralha não foi erguida 

de uma só vez nem de forma consecutiva. Ela só seria retomada com força durante 

a dinastia Ming (1368-1644). O traçado e as características actuais da Grande 

Muralha foram concluídos durante a dinastia Ming, a primeira a utilizar tijolos 

produzidos com a ajuda de outra inovação chinesa, a cerâmica. A obra estendeu-se 

por 200 anos. A sua construção é um feito de engenharia, tendo sido utilizada uma 

argamassa (na dinastia Ming), que era mais forte que os próprios tijolos, cujo 

ingrediente secreto era farinha de arroz. Esta argamassa, realizada com cal, argila 

e farinha de arroz, permitiu a solidez e a longevidade desta maravilha da 

construção até aos nossos tempos [4.19, 4.33, 4.36].

Figura 4.2 – Vários pormenores da Grande Muralha da China [4.33] 

4.2 POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA CCA E DA CA 

A tendência do aproveitamento integral de resíduos (Politica do Resíduo Zero) é 

uma necessidade cada vez maior na indústria moderna a nível mundial, 

especialmente quando esta deve desenvolver sistemas de gestão ambiental 

baseadas na ISO (International Organization for Standardization) 14000 (Norma 

relativa à Gestão Ambiental). A principal alternativa para a casca de arroz, no 

momento, tem sido a geração termoeléctrica. Desse processo ainda resta a cinza, 

cujo destino está em aberto [4.22].

Figura 4.3 – Transporte e descasque do arroz [4.4]
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Na Malásia existem indústrias de descasque de arroz em que 25% da energia 

consumida é obtida pela utilização da casca como fonte de energia. Com esta 

tecnologia, a cinza obtida não é aplicável como substituto parcial do cimento pois 

as temperaturas de queima não são controladas, mas o processo de fabrico pode 

ser adaptado de modo a obter cinza com propriedades pozolânicas. Na situação 

actual a cinza é utilizada para fabrico de adubos.  

Figura 4.4 – Indústria de produção de CCA na Malásia para aplicação agrícola

Note-se que é preciso de facto, conferir um destino aos resíduos agrícolas como a 

casca de arroz. Com o aumento das preocupações ambientais ao nível da poluição e 

da conservação dos recursos energéticos, as formas tradicionais de depositar os 

resíduos gerados pela produção de cereais tornaram-se inaceitáveis para a 

sociedade moderna. A queima ao ar livre dos resíduos  de produção de cereais 

foram simplesmente banidos de muitos países devido ao fumo produzido que põe 

em causa a saúde pública assim como o meio ambiente [4.28].

Houston (1972) descreve para a cinza de casca de arroz, um variado número de 

possíveis formas de utilização na agricultura ou na indústria. A utilização como 

pozolana é só uma das muitas possibilidades. BEAGLE & BEAGLE (Houston, 1972) 

afirmam que CCA, com pouco ou nenhum carbono residual, apresentam muitas 

aplicações potenciais. Mencionam mais de trinta outras possíveis formas de 

utilização que vão desde o uso para correcção do solo até ao uso como abrasivo no 

fabrico de pasta de dentes. Houston (1972) indica a utilização da CCA de baixo teor 

ou livre de carbono, como absorvente de óleo. Afirma que, durante a queima da 

casca de arroz, as superfícies do ácido polisilícico, uma forma da sílica amorfa 
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presente, se tornam parcialmente desidratadas e mais compatíveis com óleos do 

que com água. Esta característica, combinada com a grande porosidade, permite à 

cinza absorver e reter grandes quantidades de óleo ou gorduras, constituindo um 

produto muito útil para postos de combustíveis ou controlo de acidentes de 

derramamentos de petróleo e derivados [4.9].

Figura 4.5 – Outras aplicações da casca de arroz [4.30] 

Muito recentemente, começou a ser comercializada na Índia sílica amorfa 

proveniente da CCA, utilizada para diversos fins, cujo conteúdo de sílica é no 

mínimo de 85% e a dimensão das partículas de CCA é de 25 microns [4.27].

4.3 APLICAÇÕES DA CCA 

4.3.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 

A importância do aproveitamento de resíduos na indústria da construção reflecte-se 

em vários aspectos: 

possibilidade de desenvolvimento de materiais de baixo custo a partir de 

resíduos ou subprodutos agrícolas ou industriais, disponíveis localmente, após 

investigação das suas potencialidades; 

contribuição para a política do “resíduo zero”; 
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contribuição para a sustentabilidade por utilização de subprodutos em vez de 

matérias-primas contribuindo para a redução do consumo de recursos naturais; 

contribuição para a redução de depósitos destes subprodutos ou resíduos. De 

facto os depósitos de subprodutos ou resíduos além de ocuparem espaço de 

armazenamento podem causar impacto ambiental poluindo a terra, o mar ou 

águas percolantes [4.5, 4.9].

Na construção civil a CCA tem aplicações práticas com elevado potencial referindo-

se algumas nos pontos seguintes. 
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Figura 4.6 — Possíveis aplicações da cinza de casca de arroz [4.40] 

Isolantes térmicos 

Como a CCA possui um baixo coeficiente de transmissão térmica pode também ser 

utilizada em isolante térmico [4.29, 4.39]. Assim sendo, é possível fabricar isolantes 

térmicos com alumino-silicatos obtidos à custa de CCA de elevada pureza [4.26]. A 

partir da CCA é produzida mulita artificial. A mulita (3Al2O3:2SiO2) é um alumino-

silicato que raramente ocorre na natureza como mineral e é um bom isolante 
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térmico e eléctrico, mesmo a elevadas temperaturas e resistente a ambientes 

corrosivos. Este tipo de isolamento é muito leve e de fácil aplicação [4.5, 4.32]. 

Figura 4.7 – Material isolante feito a partir da CCA, University of Arkansas [4.5]

Substituto parcial do cimento portland 

As pozolanas são aplicadas na indústria cimenteira há muitos anos. Os subprodutos 

como cinzas volantes, escórias de alto forno e CCA são pozolanas artificiais assim 

como a sílica de fumo [4.17]. 

Como já foi referido anteriormente, a  CCA é uma adição com muito interesse, pois 

se produzida de uma forma controlada é altamente pozolânica e por vezes é 

denominada de “super-pozolana” devido à elevada concentração de sílica reactiva. 

A presença da CCA no betão pode diminuir a resistência à compressão inicial, mas 

aumenta a durabilidade do betão por redução da permeabilidade o que é 

extremamente importante em muitas aplicações tais como canais de irrigação, 

pisos resistentes à abrasão entre outros e sobretudo em estruturas de betão 

armado e pré-esforçado sujeitas a ambientes muito agressivos (por exemplo: 

cloretos ou sulfatos) [4.2, 4.5, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17, 4.20, 4.22, 4.24, 4.28]. 

Figura 4.8 – Produção de betão com CCA em laboratório 
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Segundo Cook, antes dos anos 70, a aplicação da CCA na indústria do cimento e do 

betão era limitada apenas ao fabrico de blocos prensados. Aparentemente, antes de 

1970 não era realizada nenhuma tentativa de produzir uma cinza pozolânica 

através de uma combustão controlada. Como a cinza produzida por uma combustão 

não controlada é geralmente cristalina e pouco pozolânica, os produtos fabricados 

com cal ou cimento portland que continham este tipo de cinza necessitavam de 

cura a vapor para desenvolver as resistências adequadas [4.28].

Segundo P. K. Mehta a CCA é uma adição com elevada pozolanicidade que reduz a 

expansão provocada por reactividade dos agregados com os álcalis. No ensaio da 

ASTM C 441 (eficiência das adições minerais na prevenção da expansão excessiva 

do betão devido à reacção álcalis-sílica), foi necessário 25% de substituição parcial 

do cimento por uma pozolana natural para conseguir reduzir a expansão de 90% na 

argamassa, mas com 10% de CCA foi obtido o mesmo resultado. Assim os 

cimentos altamente alcalinos poderão ser combinados com agregados reactivos 

quando é realizada uma substituição parcial de pelo menos 10% de CCA com 

elevada pozolanicidade [4.28].

Existem vários ligantes cimentícios que podem incorporar adições parciais de CCA. 

O pioneiro, professor P. K. Mehta da University of California at Berkeley, produziu 

cimentos com CCA  misturados com cal viva, cal hidratada ou cimento portland. 

Desde então têm-se realizado várias investigações direccionadas na produção de 

cimentos com CCA [4.2].

 Os ligantes utilizados por Mehta foram os seguintes: 

i. Cal apagada e CCA; misturadas; 

ii. Cal apagada e CCA; moídas em conjunto; 

iii. Calcário e CCA; incinerados e moídos; 

iv. Calcário, CCA e argila; incinerados e moídos; 

v. CCA, argila e pozolana incinerada e moída com cal  apagada; 

vi. Cal viva e CCA; moídas  e misturadas; 

vii. CP (Cimento Portland – CEM I) e CCA; misturados; 

viii. CP e  CCA; moídos [4.2].

Em todos os ligantes, a sílica activa existente na CCA reage com o hidróxido de 

cálcio, a (portlandite) Ca(OH)2, originando silicatos cálcicos hidratados (C-S-H). Em 
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geral as misturas cal-CCA são mais apropriadas para argamassas e as misturas  

CP-CCA são utilizadas para o fabrico de betões. No quadro 4.1 apresenta-se alguns 

dos resultados do estudo (Mehta) referentes às resistências à compressão de 

argamassas com cal-CCA [4.2]. 

Quadro 4.1 – Resistências à compressão de argamassas com cal-CCA [4.2] 

Composição do Ligante 
Método de 

processamento 
A/L Resistência à Compressão (MPa) 

Cal:  

CaO/

Ca(OH)2

CCA: Cal 

(massa)

Mistura/ 

Moídas em 

conjunto

L=

Cal+CCA 
3 dias 7 dias 28 dias 

CaO 80 : 20 
 Moídas em 

conjunto 
0.50 10.4 24.2 35.4 

CaO 70 : 30 
 Moídas em 

conjunto 
0.65 4.8 14.1 24.7 

CaO 70 : 30 Mistura 0.70 2.5 8.3 15.0 

Ca(OH)2 75 : 25 
 Moídas em 

conjunto 
0.50 7.6 19.6 28.7 

Ca(OH)2 70 : 30 
 Moídas em 

conjunto 
0.57 4.5 16.6 24.5 

Ca(OH)2 70 : 30 Mistura 0.77 3.5 12.8 20.0 

Processos desenvolvidos para ligantes com CCA 

MEHTA

O processo Mehta (University of California at Berkeley) foi o primeiro processo, 

para produção de ligantes com CCA. Este processo foi patenteado em Abril de 1976 

e consiste na obtenção de sílica activa através da incineração de CA, aplicada como 

adição pozolânica em cimentos e em cais [4.2].

A cal viva, a cal apagada e o cimento portland com CCA podem ser produzidos com 

esta metodologia simples, que consiste em obter CCA reactiva através de uma 

incineração controlada, que depois é misturada com a cal ou cimento e a mistura 

obtida é então moída para utilização posterior em betões ou argamassas. A 

percentagem de substituição parcial de CCA pode ser de 70-80% para as cais e de 

30-70% para o cimento portland [4.2]. 

Casca de Casca de 
ArrozArroz

Incineração Incineração 
controladacontrolada

Cinza Cinza 
reactivareactiva

Mistura com o Mistura com o 
cimento ou calcimento ou cal MoagemMoagem LiganteLigante

Figura 4.9 –Processo de Mehta para a produção de ligantes com CCA [4.2] 
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ASHMOH

Processo desenvolvido pelo professor Kanpur (Indian Institute of Technology, 

Kanpur India) para cal ou cimento portland com CCA. Neste processo a CCA é 

obtida por queima a céu aberto ou num forno dando origem a uma sílica pouco 

vítrea. A CCA (cerca de 60%) é então misturada e moída em conjunto com cal 

apagada de forma a produzir ligante. As argamassas obtidas atingem 

aproximadamente resistências de 15MPa aos 28 dias [4.2].

Casca de Casca de 
ArrozArroz

Queima a céu Queima a céu 
aberto ou num aberto ou num 

incineradorincinerador
CinzaCinza

Mistura da CCA Mistura da CCA 
(60%) com cal (60%) com cal 

extintaextinta
MoagemMoagem LiganteLigante

Figura 4.10 – Processo ASHMOH para a produção de ligantes com CCA [4.2] 

SHERSTA

Shersta sugeriu o uso da pasta de  cal ou lamas compactadas de calcário, depois da 

sua calcinação  (este material é usado para purificar o sumo da cana de açúcar). A 

cal ou lamas e a CA são misturadas e compactadas formando “bolos”. Os bolos são 

secos ao sol e depois incinerados num forno. O produto final obtido é moído e 

embalado para ser usado como ligante. É possível simplificar esta metodologia por 

incineração directa  do bolo eliminando alguns dos passo anteriormente descritos. 

As resistências obtidas com argamassas deste tipo de ligante são de cerca de 

18MPa aos 28 dias [4.2].

Casca de Casca de 
ArrozArroz

MisturaMistura BoloBolo Secagem Secagem 
ao Solao Sol IncineraçãoIncineração MoagemMoagem

Pasta de Pasta de 
cal ou cal ou 
lamas lamas 

calcáriascalcárias

LiganteLigante

Figura 4.11 – Processo Shersta para a produção de ligantes com CCA [4.2] 
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BLACK MEAL

O Regional Research Laboratory at Jorhat, Assam, Índia, desenvolveu um processo 

de produção de ligante usando a CA parcialmente incinerada como combustível e 

como matéria-prima. A CA é incinerada a 500ºC sob condições controladas de 

forma a preservar o carbono que constituirá parte do combustível, fornecendo, 

numa segunda queima, cerca de 17MJ/kg, enquanto o restante material 

combustível (pó de coque) proporciona aproximadamente 22Mj/kg de energia. O 

produto final é então moído com argila e calcário. Este processo indicou que a 

utilização de cerca de 50% de pó de coque e o restante de CCA obtida na primeira 

incineração, permite a obtenção de ligantes com resistências de 40-60MPa aos 28 

dias [4.2]. 

Casca de ArrozCasca de Arroz
Incineração Incineração 
controladacontrolada

IncineraçãoIncineração
controladacontrolada

Mistura da CCAMistura da CCA22
com argila e com argila e 

calcáriocalcário
MoagemMoagem CCACCA22

Mistura da Mistura da 
CCACCA11 com pó com pó 

dede coquecoque

CCA com elevado CCA com elevado 
teor de carbono teor de carbono 

(CCA(CCA11))

LiganteLigante

Figura 4.12 – Processo Black Meal para a produção de ligantes com CCA 

CBRI

O Central Building Research Institute at Roorkee, Índia, investigou diversos 

processos de produção de ligantes cimentícios com CCA. Através de duas  

investigações (Dass and Rai – 1979 e Data and Dass – 1979) demonstrou-se que a 

CA e a argila podem ser misturadas e incineradas para produzirem pozolana. A 

casca de arroz e a argila, podem ser misturadas numa proporção de 1:1 (em 

massa) de forma a se moldarem bolos desta mistura. Estes bolos são empilhados e 

deixam-se a secar. Os bolos secos são incinerados sem a utilização de energia 

externa durante a combustão, pois a casca de arroz funciona como combustível. 

Obtêm-se uma massa pozolânica que posteriormente é moída e transformada em 

pó [4.2]. 

Figura 4.13 – Processo CBRI para a produção de ligantes com CCA 

MisturaMistura BolosBolos SecagemSecagem IncineraçãoIncineração MoagemMoagem

Casca de Casca de 
arrozarroz

ArgilaArgila

LiganteLigante
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CGCRI

A Central Glass & Ceramic Research Institute (CGCRI), Calcutá, Índia, desenvolveu 

uma metodologia que permite-se o aproveitamento das grandes quantidades de CA 

existentes neste país. A CCA era resultante da utilização da CA como combustível 

em fornos, por eliminação deste subproduto através de incineração a céu aberto ou 

então especialmente incinerada para aquela investigação. Como grande parte da 

CCA estava cristalizada, a moagem tinha que ser mais eficaz. Os investigadores 

tentaram diversos tipos de moagem: através de peneiros, em moinhos utilizados 

para a moagem da farinha (disponíveis em ambiente rural), moagem mecânica e 

em cilindros com esferas. Posteriormente a CCA era adicionada ao cimento na 

proporção de 10-30% de substituição ou armazenada para uso posterior [4.2].  

IncineraçãoIncineração CinzaCinza M oagem  M oagem  Casca de Casca  de 
arrozarroz LiganteLigante

Figura 4.14 – Esquema do processo CGCRI para a produção de cimentos com CCA 

Aplicações geotécnicas 

Naturalmente que  a CCA não pode ser usada como ligante  único para a 

estabilização de solos pois, por si não constitui um ligante cimentício mas é 

aplicado em mistura. Nos últimos anos diversas pesquisas têm sido realizadas 

visando a redução dos custos da estabilização de solos, através da substituição 

parcial do cimento Portland por adições minerais tais como a CCA. Como já referido 

esta adição mineral possui sílica em forma amorfa que, na presença da água, pode 

combinar-se quimicamente com a cal procedente da hidratação do cimento, para 

formar compostos semelhantes aos silicatos e aluminatos de cálcio hidratado, o que 

se denomina de reacção pozolânica. Esta metodologia é ideal para solos aluviais 

siltosos, atingindo-se condições de estabilidade geralmente com 10% de 

substituição do cimento por CCA [4.1]. 

Vidros e materiais refractários 

A sílica pura obtida a partir da CCA (com uma superfície específica elevada e pureza 

de cerca 99%), pode ser utilizada para a preparação de filamentos de mulita e 

como este material é ingrediente chave em muitos produtos refractários e 

cerâmicos é então possível utilizar a CCA para a obtenção desses produtos assim 

como para vidros [4.22, 4.32]. 
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4.3.2 OUTRAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 

Como a CCA contém alto teor de sílica, constitui um  resíduo de valor tanto maior 

quanto a sua qualidade, que é avaliada pela elevada superfície específica, 

dimensões e pureza das partículas. A CCA pode ser usada em vários ramos 

industriais, tais como: electrónica, cerâmica, indústria química, fabrico de células 

fotovoltaicas entre outros [4.22]. Descreve-se seguidamente aplicações industriais 

da CCA.

Cerâmica 

Com a constante evolução da indústria cerâmica, torna-se cada vez mais necessário 

recorrer a meios tecnológicos que melhorem a relação custo/benefício dos materiais 

produzidos. O uso de matérias-primas alternativas, melhorias nos processos 

industriais, bem como a adaptação das propriedades às condições de serviço, são 

pontos de extrema importância na indústria de refractários e produtos cerâmicos 

em geral. A CCA é um subproduto rico em sílica que pode ser usada como 

componente principal de pastas cerâmicas para a produção de refractários silicosos 

ácidos. Este tipo de refractário, à base de sílica, possui óptimas propriedades, tal 

como alta resistência mecânica a temperaturas elevadas, maior que a dos tijolos à 

base de argila e, por isso, tem como aplicação o fabrico de abóbadas de fornos de 

grande porte [4.40].

Há vários processos que levam a transformação da CCA em carboreto de silício 

(SiC), mas a etapa essencial é a pirólise da cinza a temperaturas que variam entre 

1200-2000°C, dependendo do processo. Assim é possível obter filamentos de SiC 

que são usados como reforço em produtos cerâmicos resistentes. A resistência à 

fusão (material refractário) e a sua durabilidade torna o SiC um material 

semicondutor muito desejado [4.22].

Figura 4.15 – Mosaico [4.21] 
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No Brasil a CCA também é utilizada em cerâmica como adição para esmaltes. Os 

esmaltes podem ser formulados e preparados com CCA, cinza de eucalipto e outros 

minerais [4.21].

Química 

Para realizar a pré-concentração de ouro nas explorações utilizam-se absorventes a 

fim de concentrar ouro. Recentemente foi desenvolvido um novo tipo de 

absorvente, muito mais económico, a partir da CCA. A melhor cinza para ser usada 

como absorvente é a que se obtêm por incineração da casca de arroz a 300 °C [4.5, 

4.22]. 

A sílica gel (amorfa) obtida pela CCA pode ser classificada como aquagel (os poros 

estão preenchidos com água), xerogel (a fase aquosa dos poros é removida por 

evaporação) e aerogel (o solvente é removido por extracção supercrítica). O 

xerogel tem várias aplicações como, por exemplo, estabilizador no fabrico de 

cerveja. A sílica da CCA quando é finamente moída pode ser utilizada como carga e 

ampliador de formulações de tinta, conferindo maior resistência aos ataques 

químicos. Silicatos solúveis produzidos a partir de sílica da CCA podem ser usados 

em vidros, materiais cerâmicos, produtos farmacêuticos, cosméticos e detergentes 

industriais (como cola e agente adesivo) [4.22, 4.32]. 

A CCA pode ser utilizada como carga em compostos de borracha natural, como, por 

exemplo, misturas de borracha natural com polietileno de baixa densidade e 

borracha natural epoxidada. A cinza é usada em substituição de outros materiais 

para promover melhores propriedades mecânicas como a resistência à rotura à 

tracção, dureza, alongamento, bem como acréscimo de massa fornecendo assim 

um composto de borracha de melhor desempenho [4.5, 4.22, 4.32]. 

A CCA também permite a obtenção artificial de zeólitos (alumino-silicatos) usados 

para fins industriais. Estes zeólitos são utilizados como substitutos dos fosfatos em 

detergentes e podem ser usados para substituir líquidos corrosivos. Possuem 

capacidade de remover poluentes da atmosfera, como gases resultantes da 

combustão em motores. Os zeólitos também podem ser aplicados para separar 

produtos orgânicos perigosos da água e para retirar-lhe metais pesados [4.31].

Devido aos altos teores de sílica da CA esta é também muito aplicada na indústria 

que necessita de materiais abrasivos. Algumas das utilizações da CA como abrasivo 
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contemplam o fabrico de sabões e lixas, ou para o polimento de pedras 

semi-preciosas [4.24, 4.32, 4.39]. 

 Agricultura

A CCA, por possuir elevados teores de silício, pode ser utilizada como fonte de 

sílicio, podendo ser usada na produção de  zeólitos artificiais. Este tipo de zeólitos 

pode ser utilizado para acondicionar nutrientes, podendo ser incorporado em solos, 

melhorando os solos do ponto de vista agrícola [4.12, 4.22].

Figura 4.16 – CCA usada como substrato [4.10] 

4.4 APLICAÇÕES DA CA 

4.4.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 

A CA também possui características que podem ser utilizadas neste sector, 

principalmente na forma de blocos, painéis e como material isolante. 

Blocos e painéis  

Os resíduos fibrosos da agroindústria de constituição celulósica são matérias com 

potencialidade de serem aplicados na indústria de produtos cimentícios. As fibras 

naturais, como reforço de matrizes à base de materiais cimentícios, têm despertado 

grande interesse nos países em desenvolvimento, devido ao seu baixo custo, 

disponibilidade, economia de energia e também pelo seu aproveitamento ser 

vantajoso do ponto de vista ambiental [4.6, 4.7,4.18, 4.23].
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Figura 4.17 – Blocos com CA realizados na Indonésia [4.5]

Actualmente, a casca de arroz é utilizada no fabrico de blocos e painéis empregues 

na construção civil, que substitui a fibra de madeira habitualmente utilizada, pois 

como já mencionado no capítulo anterior, a CA tem cerca de 50% de celulose [4.8, 

4.18, 4.40]. 

Isolantes térmicos 

A CA possui um baixo coeficiente de transmissão térmico, podendo ser usada para 

a fabricação de isolantes térmicos. Os isolantes térmicos à base de CA são obtidos 

através de uma tecnologia idêntica à da produção de aglomerados de madeira [4.29, 

4.39]. 

Figura 4.18 – Primeira casa realizada com isolamento à base de CA [4.29]

4.4.2 OUTRAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA  

A CA possui elevado teor em celulose podendo ser aplicada em substituição da 

madeira em certas indústrias, como por exemplo a do papel. A CA, como descrito 

anteriormente, pode ser transformada em CCA com diversas aplicações já 

referidas, com o aproveitamento ou não de energia libertada durante a incineração, 

pelo que uma das aplicações pode ser de facto a produção de energia. Durante a 

incineração libertam-se vários produtos dos quais é possível fabricar furfural como 

descrito abaixo. 
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Energia 

Cada ano que passa as exigências energéticas aumentam exponencialmente a nível 

mundial. Muitas das fontes utilizadas são combustíveis fósseis e constituem um 

elevado potencial de poluição, criando grande impacto ambiental (como o efeito de 

estufa, chuvas ácidas, etc.). Um modo de reduzir a dependência deste tipo de 

fontes energéticas é apostar em formas de energia alternativa, baseadas por 

exemplo na biomassa ou CA, criando assim fontes energéticas ambientalmente 

correctas e renováveis [4.5, 4.13, 4.16, 4.35]. Aliás em Portugal já se encontra 

implementado este tipo de tecnologia, por exemplo em Mortágua (Central 

Termoeléctrica – EDP) onde a biomassa recolhida é incinerada para produção de 

energia eléctrica.  

Em países produtores de grandes quantidades de arroz a CA já é utilizada para 

produção de energia. A sua queima produz grandes quantidades de cinza e o fumo 

produzido pela incineração não é muito poluente, pois não contém enxofre, ao 

contrário dos combustíveis fósseis [4.5, 4.13, 4.39].

Inúmeras indústrias no Brasil (e na Malásia, como já referido) utilizam  a CA (crua) 

como combustível em processos que necessitam de aquecimento, tais como o 

tratamento térmico na indústria cerâmica ou em indústrias de descasque do arroz, 

obtendo-se como subproduto CCA [4.10]. 

Química 

Este subproduto é também utilizado como matéria-prima na indústria do papel, 

como já foi referido [4.39]. 

A casca de arroz é também muito utilizada para a produção de furfural (também 

designado por: furaldeído, furfuraldeído ou aldeído piromucico), através do vapor 

libertado durante a incineração da CA [4.41]. O furfural (C4H3OCHO) é um líquido de 

cor âmbar, com cheiro aromático e  é altamente tóxico perante a exposição aguda. 

Por cada 100kg de casca podem ser extraídos até 8,5kg deste composto químico. O 

furfural entra na composição de desinfectantes, solventes utilizados nas refinações 

dos óleos e lubrificantes, resinas, álcool furfural, insecticidas, herbicidas, fungicidas 

servindo também para a produção de nylon, resinas e borracha sintética [4.38, 4.39]. 
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Agricultura

Os principais cereais produzidos mundialmente são o arroz, trigo e milho. Os 

produtos não aproveitáveis destas colheitas, tais como talos, folhas e cascas 

constituem resíduos de grande volume. Geralmente estes resíduos servem como 

ração animal (mesmo não sendo muito indicada devido ao seu reduzido valor 

nutritivo, porém tem elevado teor de fibras) ou como fonte de combustível 

económica  [4.39]. 

A palha cortada do cultivo do arroz pode ser queimada, embora as limitações 

ambientais recomendem que seja comprimida sobre o solo, de modo a facilitar a 

sua bio-degradação normal [4.5]. A CA é vantajosa em termos do cultivo, 

funcionando como um diluente das sementes, sendo melhor do que a areia ou o 

serrim [4.39].  
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5.1 PREPARAÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAIOS 

5.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Com a finalidade de verificar até que ponto o uso de CCA melhora a durabilidade do 

betão foi desenvolvido um programa de ensaios compreendendo a análise de 

diversos parâmetros intrinsecamente relacionados com aspectos de durabilidade do 

betão. Realizaram-se duas peças de betão armado numa empresa de 

pré-fabricação, uma com betão de controlo (100% de cimento) e outra de betão 

equivalente mas com CCA em substituição parcial (7%) do cimento.  

O programa de ensaios realizado para os dois tipos de betão compreenderam a 

realização dos seguintes ensaios: resistência superficial do betão com o 

esclerómetro de Schmidt, absorção de água por capilaridade, penetração de água 

sob pressão, microscopia electrónica de varrimento, ensaios de penetração 

acelerada de cloretos e de carbonatação acelerada. 

5.1.2 CCA 

A obtenção da matéria prima (CCA) para esta investigação foi um processo muito 

conturbado, pois este material não é comercializado. Foram necessárias diversas  

diligências para conseguir a incineração da CA, pois não era possível fazê-lo na 

FEUP por não haver condições sobretudo por razões ambientais, por não ser 

possível levar a cabo um processo que implicava a emissão de fumos. As 

experiências anteriores tinham envolvido quantidades menores tendo-se recorrido 

ao CINFU. Finalmente foi possível incinerar a CA numa Fundição de alumínios, mas 

que, por ser um trabalho marginal para a empresa, foram adiados sucessivamente 

os prazos de entrega. 

Figura 5.1 – Espalhamento da casca no tabuleiro e sua colocação no forno 
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Para a queima da casca de arroz utilizou-se um forno com fluxo de ar 

(funcionamento idêntico aos fornos de leito), permitindo uma incineração mais 

eficaz. Foram fabricados especialmente para o efeito, tabuleiros adaptáveis ao 

referido forno de modo a tornar a queima mais eficiente. Inicialmente, a 

incineração seria realizada a 540ºC durante duas horas, mas como ocorreram 

diversas avarias no forno, não foi possível realizar o controlo da incineração da 

forma desejada, variando a qualidade da CCA obtida. 

Para a remessa utilizada neste programa, antes de colocar a casca no forno 

realizou-se um pré-aquecimento deste até 270ºC. Teve-se o cuidado de colocar 

finas camadas de casca de forma a permitir uma incineração homogénea. 

Introduziram-se os tabuleiros com a casca no forno e aumentou-se lentamente a 

temperatura até atingir os 540ºC, que foi mantida durante mais duas horas. Todo 

este processo demorou cerca de 7h. 
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Figura 5.2 – Evolução da Temperatura/Tempo do forno para incineração da casca de arroz 

O rendimento obtido por incineração da casca foi cerca de  12.3%. A cinza obtida 

era de cor clara, o que à partida indicava que a incineração tinha sido bem 

realizada e que continha um elevado teor em sílica. De facto quanto mais branca é 

a cinza maior é o teor de sílica e menor o de  carbono. 

Figura 5.3 – CCA obtida 
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Depois de se obter a CCA procedeu-se à moagem para aumentar a finura deste 

produto. A cinza foi moída na máquina de “Los Angeles”, que consiste num tambor 

rotativo onde foram colocadas esferas metálicas de pesos específicos para esmagar 

a cinza, tendo-se verificado no processo cerca de 1% de perdas.  

    
Figura 5.4 –Moagem e CCA obtida 

Seguidamente foram analisadas as características físicas e químicas do produto 

resultante.

5.1.2.1 Características da CCA  

Em virtude da sílica de fumo ser um material semelhante à CCA e não existir ainda 

normas relativas a este material, algumas das propriedades foram avaliadas com 

base na especificação do LNEC E377 – Sílica de fumo para betões: Características e 

verificação da conformidade [5.11] e no projecto de norma europeia prEN Silica 

fume for concrete – Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria [5.5].

As características físicas da sílica de fumo para betões têm que satisfazer os valores  

referidos em E377. A determinação da superfície específica é realizada segundo o 

procedimento descrito no E412 e a massa volúmica é avaliada  segundo o 

procedimento descrito no E64. Apresentam-se no quadro 5.1 os valores das 

características físicas obtidas para a CCA. 

Quadro 5.1 – Comparação de propriedades regulamentares da sílica de fumo com CCA  

Características 

físicas 

Valor a satisfazer para a 

sílica de fumo 

Valores da CCA  

obtidos 

Superfície específica B.E.T. 

(m2/kg) 

20 000 – 35 000 (E377) 

>13 500 (prEN 13263) 
22 360

Massa volúmica (kg/m3) 2100 – 2300 (E377) 2150  
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Note-se que estes ensaios foram realizados com uma cinza incinerada de forma 

semelhante e da mesma origem que a utilizada na presente campanha [5.7].

As propriedades químicas da CCA, também foram avaliadas considerando a 

legislação referentes à sílica de fumo (EN 377 e prEN 13263), como se pode 

verificar no quadro 5.2. 

Quadro 5.2 – Comparação das propriedades regulamentares da sílica de fumo com CCA  

Valores obtidos 

 para a CCA Características 

químicas

Valor a satisfazer 

para a sílica de fumo Campanha Anterior 

[5.7]
Presente Campanha 

Teor de sílica (SiO2)
> 85% (E377) 

> 80% (prEN 13263) 
93.36%  82,33 % 

Teor de óxido de 

cálcio (CaO) 
< 1.5% (E377) - 1,10 % 

Teor de sulfatos  

(SO3) 
< 2.0% (E377) - 0.47% 

Teor de óxido de 

sódio + óxido de 

potássio

(Na2O+ K2O) 

< 2.0% (E377) 5.84% - 

Teor de cloretos (Cl-) < 0.1% (E377) - 0.21% 

Teor de carbono 

livre 
< 4% (E377) - (*) 

Quadro 5.3 – Outras características químicas da CCA obtida 

A perda ao fogo é determinada conforme a NP EN 196-2  em atmosfera oxidante, 

por calcinação ao ar a 975 25ºC, em que o dióxido de carbono e a água da CCA são 

libertados e os elementos oxidáveis presentes são oxidados. Para a obtenção dos 

outros valores do quadro 5.3 também seguiu-se a NP EN 196-2 [5.19] e NP EN 

196-21 [5.20].

Valores obtidos 

 para a CCA 

Campanha

Anterior 

[5.7]

Presente 

Campanha

Perda ao Fogo - 6,18 % 

Óxidos de ferro e alumínio (Fe2O3+ Al2O3) - 2,30% 

Óxido de magnésio (MgO) 0.40% 0,70% 
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5.1.2.2 Microscopia electrónica de varrimento (MEV) da CCA 

Para a microscopia electrónica, revestiu-se a amostra com um filme a fim de se 

realizar MEV convencional [5.4].

Embora a espectrometria seja uma análise do tipo semiquantitativo [5.3, 5.4]

confirmam-se resultados de estudos anteriores em que a CCA é quase sílica pura.  

Figura 5.5 – Microscopia de CCA ( 300) e respectivo espectrómetro 

Como se verifica na Figura 5.5, a CCA possui uma estrutura celular enrugada e por 

isso apresenta uma elevada superfície específica que facilita a sua reactividade. 

Sabe-se também de estudos anteriores que a CCA obtida é amorfa se a incineração 

for controlada. 

5.1.3 BETÃO 

Os betões utilizados nos ensaios, como já foi referido, corresponderiam a dois tipos 

de composições equivalentes excepto no que respeita ao ligante. Numa das 

composições (betão de controlo) o ligante foi apenas cimento (CEMI), enquanto na 

outra composição, 7% do cimento foi substituído por CCA.  

A peça adoptada nesta investigação foi uma “box culvert” com dimensões interiores 

de 1.00mx1.00m, com 0,15m de espessura e betonada com cofragens metálicas. 

Nas superfícies exteriores do molde foram utilizadas cofragens de permeabilidade 

controlada referentes a outro programa de investigação. As faces interiores em 

contacto com a cofragem metálica, isto é, sem tratamento de superfície, foram 

consideradas para controlo, no presente trabalho. 
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No dimensionamento da armadura da “box culvert” foi  considerada uma altura de 

aterro nula, sem consideração de qualquer tipo de tráfego automóvel adoptando 

por isso uma sobrecarga de 15kN/m2 como forma de obter uma armadura 

devidamente espaçada de modo a não interferir com a extracção de carotes. O tipo 

de betão especificado foi o C30/37 sendo a espessura de recobrimento de 30mm e  

quanto ao tipo de aço considerou-se o A 500NR (Figura 5.6). 

Figura 5.6 – Box Culvert com secção interior 1,00mx1,00m e representação da armadura

O cimento utilizado no fabrico dos betões produzidos no decurso do programa de 

ensaios foi CEM I da classe 42.5R, de acordo com a legislação portuguesa. A opção 

pela aplicação deste tipo de cimento foi devido à necessidade de se adoptar um 

cimento não composto, utilizado pela empresa, para assim isolar e avaliar 

devidamente o efeito da adição da CCA.  

A composição dos betões foi a que estava a ser utilizada pela empresa de 

pré-fabricação na altura do fabrico, apenas com utilização de CCA num dos betões. 

Apresentam-se as referidas composições no quadro 5.4. 

Quadro 5.4 – Composição dos betões 

Composição Betão de Controlo 
Betão com 7% de 

CCA

Cimento  (kg/m3) 340,00 316,20 

CCA (kg/m3) - 23,80 

Fina 315,00 315,00 
Areias (kg/m3)

Grossa 792,00 792,00 

5/15 239,00 239,00 
Britas (kg/m3)

15/25 497,00 497,00 

Superplastificante (kg/m3) 5,50 5,80 

Água (kg/m3) 175,00 175,00 

Água/Ligante 0.51 0.51 
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Os agregados usados, duas britas e duas areias, para o fabrico do betão foram 

segundo informações da empresa sempre da mesma qualidade e proveniência, 

tendo-se verificado posteriormente que a granulometria da brita 5/15 tinha sido 

alterada quando foi betonada a segunda box culvert. Na realidade tinha sido 

calendarizada a betonagem das duas boxes culverts para o mesmo dia mas 

imprevistos na data de entrega da CCA obrigaram à alteração da data de 

betonagem da box culvert com CCA. 

Figura 5.7 – Curvas granulométricas dos agregados da box de controlo  e da com CCA, 

respectivamente 

O superplastificante adoptado (Sikament-HE 200 P) e quantidade utilizada, foi o 

que por norma é utilizado na empresa para este tipo de peças, mas na peça pré-

fabricada com 7% de CCA utilizou-se um pouco mais de superplastificante, pelo 

facto de se saber que a CCA reduz a trabalhabilidade do betão.  

O abaixamento (slump test) no betão de controlo foi de 40mm aproximadamente 

(figura 5.8). Este ensaio foi realizado segundo a NP EN 12350-2 (2002) no 

laboratório da FEUP a partir dos agregados recolhidos no dia da betonagem e 

transportadas em sacos plásticos fechados para não haver alterações da humidade. 

O valor do abaixamento para a box com CCA foi de 70mm. 

Figura 5.8 – Ensaio de abaixamento 

Granulometria dos Agregados Granulometria dos Agregados 
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A compactação foi realizada com um vibrador de agulha (figura 5.9), após a 

deposição de cada uma de duas camadas. Após a descofragem, 24 horas depois, 

procedeu-se a um período de cura habitual para peças pré-fabricadas, mantendo-se 

a peça sempre húmida. 

Figura 5.9 – Compactação 

Para a caracterização do betão de cada box produziram-se 3 cubos de 15cm de 

aresta para cada box, que à posteriori seriam ensaiados à compressão seguindo a 

regulamentação em vigor, aos 7 e 28 dias. Os dados, que foram fornecidos pela 

empresa, apresentam-se no quadro 5.5. 

Quadro 5.5 – Resistência à compressão dos cubos ensaiados pela empresa [5.10] 

Betão 
Resistência aos 7 

dias (MPa) 

Resistência aos 28 

dias (MPa) 
Classe 

45.110 
Controlo 34.620 

43.640 
C30/37 

42,970 
Com 7% CCA 35,820 

42,770 
C30/37 
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5.1.4 PROVETES 

Os diversos tipos de ensaios foram realizados em provetes cilíndricos obtidos por 

carotagem (figura 5.10) das paredes das peças pré-fabricadas, excepto o ensaio 

relativo à determinação da resistência superficial do betão com o esclerómetro de 

Schmidt.

Figura 5.10 – Carotagem 

As carotes a considerar para cada ensaio foram extraídos por rotação, com coroa 

de diamante por via húmida. Refere-se que se depararam com muitíssimas 

dificuldades técnicas nesta operação, ficando alguns provetes danificados tendo 

sido substituídos, quando possível, por outros, mostrando-se na figura 5.11 a 

localização final dos provetes. Evidentemente que este facto condicionou 

fortemente o programa de ensaios, sobretudo no que diz respeito ao número de 

provetes.

Os provetes extraídos, com cerca de 15cm de comprimento, foram posteriormente 

serrados aproximadamente a meio para serem utilizados nos ensaios em decurso 

relativos ao outro programa de ensaios referido. No presente estudo apenas foi 

considerada a parte interna das peças pré-fabricadas. Os ensaios de microscopia 

foram realizados com pequenas amostras retiradas dos provetes destinados para 

tal. 
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P1

P3

A2

M2

(Unidades em cm)

Penetração de água sob pressão ( 135mm)

Penetração acelerada de cloretos ( 100mm)

Absorção de água por capilaridade ( 75mm)

Carbonatação acelerada ( 75mm)

Microscopia electrónica ( 55mm)

Resistência superficial

Legendas:

M1C2

C1

A1

Cr1

Cr1N

C1N

P2

A3Cr3
C6

A3N

C4

C5

M3
Cr2

C3

Figura 5.11 – Localização dos provetes destinados a cada ensaio 

No quadro 5.6 apresentam-se os provetes que foram utilizados nos diversos 

ensaios relativos às duas paredes de cada “box culvert”. 

Quadro 5.6 – Provetes utilizados em cada um dos ensaios 

Controlo Com 7% de CCA 
Ensaio

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

Penetração de 

água sob 

pressão 

P1, P2, P3 P1, P2, P3 P1, P2, P3, C1N P1, P2, P3, C1N 

Penetração 

acelerada de 

cloretos*

C2, C4, C6 C1, C5, C6 C4, C6 C2, C4, C5, C6 

Absorção de 

água por 

capilaridade 

A1, A2 A1, A2, A3N A1, A2, A3N A1, A2, A3N 

Carbonatação 

acelerada 
Cr1, Cr2 Cr1, Cr2, Cr3 Cr1, Cr2, Cr3 Cr1, Cr2, Cr3 

Microscopia 

electrónica 
M3 - M3 - 

(* - Inicialmente os provetes de penetração acelerada de cloretos tinham o mesmo diâmetro que os de 

penetração de água sob pressão, posteriormente antes dos ensaios realizou-se uma nova carotagem sob 

os provetes com 135mm para estes ficarem com 100mm de diâmetro) 
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5.2 ACABAMENTO SUPERFICIAL 

A primeira barreira de defesa de uma estrutura é a face superficial. Assim sendo, 

quanto melhor for o acabamento superficial, melhor a estrutura resistirá aos 

ataques exteriores. De facto a existência de poros na superfície, facilita os 

mecanismos de transporte que conduzem à degradação. 

Comparando as superfícies de acabamento do betão de controlo e do betão com 

CCA verificou-se uma nítida diferença (figura 5.12). Na realidade o acabamento do 

betão com CCA apresenta-se muito mais perfeito, praticamente sem poros e 

imperfeições o que não se verificou com o betão de controlo. Apresenta-se na 

figura 5.13 fotografias de provetes que serão representativos do aspecto geral da 

superfície de acabamento, em cima do betão de controlo e na parte inferior do 

betão com CCA. Note-se que os provetes correspondem sensivelmente ao mesmo 

nível de altura das peças. 

Figura 5.12 – Superfície das boxes culverts (a) Betão de Controlo; b) Betão com CCA) 

a) b)
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Portanto, considerando que as composições são equivalentes, excepto no que diz 

respeito à substituição de 7% do cimento por material mais fino (CCA), poder-se-á 

dizer que esta quantidade de CCA terá feito diminuir a porosidade superficial tendo, 

sem dúvida, melhorado o acabamento superficial. 

Figura 5.13 – Porosidade superficial dos provetes dos diferentes  betões

5.3 RESISTÊNCIA SUPERFICIAL 

5.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O ensaio não destrutivo de avaliação da resistência mecânica do betão endurecido 

mais divulgado e globalmente aceite é o esclerómetro de Schmidt. Este ensaio 

permite obter estimativas da resistência à compressão do betão através de 

correlações com os valores da força de ressalto transmitida a um pistão de aço que 

é impulsionado de encontro com a superfície a testar, por uma mola previamente 

calibrada [5.8, 5.18, 5.22].

O Esclerómetro de Schmidt (figura 5.14), mecânico, é um equipamento portátil, 

com um peso aproximado de 2Kg e com dimensões reduzidas (comprimento de 

Betão com 7% de CCA 

Betão de controlo 
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cerca de 30cm). Embora este seja um equipamento de funcionamento simples, 

permite estimar, através de ensaios não destrutivos, resultados da resistência à 

compressão [5.8, 5.18, 5.22].

Figura 5.14 – Esclerómetro de Schmidt 

5.3.2 ENSAIOS 

Os ensaios foram realizados aos 3, 28 e 53 dias da respectiva data de betonagem, 

para ser possível o estudo da evolução da resistência das peças pré-fabricadas em 

ambas as paredes (internas). Para a sua realização seguiu-se a NP EN 12504-2 

(2003) [5.18].

Assim foram consideradas: 

Três zonas de 9cm 9cm, nas quais se fizeram 16 leituras, nos pontos 

correspondentes a uma malha quadrada de 3cm. Cada uma das zonas de 

9cm 9cm encontrava-se distanciada entre si de 20cm e a primeira zona 

distancia de 22cm do topo da peça e a 3ª zona de 26cm da base.  

Procurou-se evitar zonas danificadas ou alteradas e foram ignoradas leituras 

anormais.

No quadro 5.7 apresentam-se os resultados observados dos índices 

esclerométricos, determinados nas duas faces internas de cada peça pré-fabricada. 



Betão Eco-eficiente com Cinza de Casca de Arroz  

106

Quadro 5.7 – Leituras, medianas e médias das medianas dos índices esclerométricos obtidos aos 53 

dias

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

61 58 58 59 56 57 58 60 59 58 59 59 62 60 60 58 
60 60 59 57 59 59 58 56 58 59 58 59 59 57 58 60 
62 60 58 56 60 58 57 58 58 58 59 58 60 59 58 60 
60 61 58 58 57 58 59 59 58 60 60 59 60 60 59 59 

Mediana 59 Mediana 58 Mediana 59 Mediana 59,50 

59 61 61 62 58 57 58 58 60 58 59 59 59 58 59 60 
61 59 58 60 58 57 59 57 61 59 59 60 62 60 59 59 
62 60 58 62 59 57 60 60 58 58 60 60 60 58 59 59 
60 60 60 62 58 62 60 60 60 59 60 61 59 58 59 60 

Mediana 60 Mediana 58 Mediana 59.50 Mediana 59 

59 59 59 60 52 54 58 54 61 60 60 61 59 59 60 59 
59 58 59 57 53 58 56 56 61 60 60 60 62 59 60 59 
58 58 59 59 56 54 59 55 60 59 61 59 58 59 59 60 
59 58 59 58 57 56 56 55 63 59 60 60 58 58 59 60 

Mediana 59 Mediana 56 Mediana 60 Mediana 59 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

58,48 1,88 0,03 59,36 1,07 0,02 

No quadro 5.8 apresentam-se os valores dos resultados médios aos 7 e 28 dias, 

transcrevendo os resultados do quadro 5.7, correspondentes aos 53 dias. 

Quadro 5.8 – Médias das leituras, medianas dos índices esclerométricos obtidos

Tipo de betão 7 dias 28 dias 53 dias 

Controlo 50,26 55,85 58,48

Com 7% de CCA 50,64 58,20 59,36

Note-se que para a transformação dos índices esclerométricos em valores de 

resistências superficiais, utiliza-se o ábaco apresentado na figura 5.15 onde se pode 

constatar que o valor limite do índice  esclerométrico é de 55  o que equivale 

aproximadamente a 70MPa, mas com um erro já de cerca de 8MPa. Repare-se que 

a maioria das leituras realizadas ultrapassaram este limite. 

Figura 5.15 – Ábaco do esclerómetro de Schmidt 
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5.3.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Em seguida, realizou-se a comparação dos resultados relativos a cada tipo de 

betão, que se apresenta no quadro 5.9. 

Quadro 5.9 – Comparação do índice esclerométrico, Ie  de CCA versus CTL, aos 53 dias 

Tipo de betão 

Variação do índice esclerométrico do betão 

de controlo versus o com 7% CCA 

Ie (%) 

Com 7% de CCA 1,51 

Em que:  

100
)CTL(Ie

CTLIeCCAIe
Ie (5.1)

sendo Ie  — valor médio das medianas dos índices esclerométricos. 

Procurando interpretar estes resultados, à partida, parece que o facto de utilizar 

7% de CCA não provocou melhoria em termos de resistência superficial. Mas 

sobretudo verificou-se que os índices esclerométricos eram demasiados elevados, 

ultrapassando o limite superior de 55. De facto obtiveram-se valores já muito perto 

deste limite logo aos 3 dias (Anexo A5.3.1 e A5.3.2) o que seria impossível para 

um betão com esta composição (recorda-se que aos 7 dias obtiveram-se resistência 

de cerca de 35MPa para os cubos). Uma das explicações para este fenómeno 

poderá ter sido a acção do superplastificante embora se tenha pensado inicialmente 

que a causa poderia ser a presença de agregados de maiores dimensões à 

superfície [5.8, 5.22] mas constatou-se que não era o caso quando se observaram os 

provetes de betão. 

Considerando o exposto, constata-se que os resultados não podem ser 

considerados conclusivos, podendo-se, nesta fase, apenas referir que a utilização 

da CCA melhorou o acabamento superficial.  
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5.4 ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

5.4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A durabilidade do betão está directamente relacionada com os mecanismos de 

transporte através da rede de poros no seu interior. A porosidade e avaliação da 

rede capilar são de facto importantes em termos de durabilidade [5.16, 5.25]. Como 

já foi referido a utilização de adições, tal como a CCA, pode melhorar e densificar a 

estrutura interna do betão, reduzindo as redes capilares. Assim utilizando o ensaio 

de absorção de água por capilaridade, pretende-se demonstrar que a utilização da 

CCA como substituto parcial do cimento portland tem efeitos na durabilidade do 

betão [5.7].

A distribuição dos poros capilares, a sua dimensão e interligação pode ser avaliada 

através das curvas de absorção capilar, que são traçadas a partir dos resultados 

dos ensaios de absorção capilar em que apenas se imerge em água alguns 

milímetros, uma face do provete previamente seco. Seguidamente, é medido o 

aumento de massa de água por absorção em função da raiz do tempo, decorrido a 

partir do início do ensaio [5.2, 5.16, 5.25].

De facto, em termos de modulação é possível concluir que a altura de ascensão 

capilar é proporcional à raiz do tempo e raio capilar, a partir das Leis de Jurin e 

Poiseuille [5.16].

No mecanismo de absorção por capilaridade que se verifica quando um líquido 

(água) está em contacto com um capilar, estabelece-se uma diferença de pressão 

entre a sua superfície livre e a superfície da água dentro do capilar. Essa diferença 

de pressão, p, é dada pela lei de Jurin e se o líquido molhar perfeitamente a parede 

do capilar  tem-se que: 

r
2

p (5.2) 

Em que: 

p – pressão de ascensão capilar (g/mm2)

r – raio do capilar (mm) 

 – tensão superficial do líquido (g/mm) 
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Igualando a pressão de ascensão capilar vertical, p, ao peso da coluna de líquido 

que a equilibra, tem-se que, no fim da ascensão: 

h
r

2
(5.3) 

Em que: 

 – peso específico da água (1 a 10-3 g/mm3)

h – altura da ascensão capilar (mm) 

 –75 10-4 g/mm (para a água) 

Vem que: 

r
15

r
2

)mm(h (5.4) 

Normalmente a água não pode subir tão alto devido à evaporação [5.16].

Atingindo-se um estado estacionário de sucção capilar, na prática se o raio do poro 

for superior a 0.1 m, então a velocidade de ascensão capilar, V, é dada pela Lei de 

Poiseuille: 

h
p

8
r

V
2

(5.5)

Em que:  

r – raio do capilar (mm) 

 – viscosidade do líquido (g s/mm2)

Como:

t
h

V (5.6) 

Em que: 

t – tempo que demora a ascensão capilar (s) 
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Vem que: 

rt
2
1

h (5.7) 

Como para a água: 

 – 13 10-8  g s/mm2

Vem que: 

5.0rt120h (5.8) 

Com se pode verificar, a ascensão capilar é proporcional à raiz quadrada do tempo 

e do raio capilar. Medindo a velocidade de absorção da água pelo betão não 

saturado, imerso em água alguns milímetros tem-se constatado que a absorção 

capilar é proporcional à raiz do tempo [5.16].

Assim sendo para analisar a cinética da absorção por capilaridade define-se o 

coeficiente de absorção (S), que corresponde ao gradiente da curva de absorção 

nas primeiras 4 horas de ensaio, isto é: 

5.0
0 tSaA (5.9) 

Com:

A – absorção de água por unidade de superfície do betão (mg/mm2)

S – coeficiente de absorção do material (mg/(mm2 min0.5))

t – tempo passado desde o instante inicial (min.) 

a0 – água inicialmente absorvida pelos poros em contacto com a água 

(mg/mm2)

5.4.2 ENSAIOS 

Os ensaios foram realizados de acordo com a parte aplicável da especificação do 

LNEC E393 em carotes (5.5cm de diâmetro e 5.0cm de comprimento) com 95 

dias. Os provetes foram colocados numa estufa ventilada a uma temperatura de 

40ºC e secos até massa constante [5.13, 5.15, 5.24].
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Figura 5.16 – Ensaios de absorção de água por capilaridade 

Encheu-se cuidadosamente o recipiente com água até o nível ter atingido 5 1mm 

acima das faces inferiores dos provetes. Seguidamente, procedeu-se a sucessivas 

pesagens dos provetes, registando, para cada provete húmido o tempo decorrido 

desde o início do ensaio e a massa [5.13, 5.15, 5.24]. Esses valores encontram-se nos 

quadros A5.4.1 a A5.4.2 em anexo. 

Antes de cada pesagem, secou-se com um pano a água superficial existente em 

cada provete e procurou-se manter o nível de água constante no recipiente ao 

longo do ensaio. 

O ensaio foi dado como terminado 24 horas após colocação em água dos provetes. 

Para determinar a absorção de água por capilaridade, foi calculado o aumento de 

massa desde o instante inicial (M0), que consiste na diferença entre a massa ao fim 

do tempo t e a massa inicial (Mt-M0), dividindo-o pela área da face inferior do 

provete que esteve em contacto com a água [5.13, 5.15, 5.24].

Absorção

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

CTL
CCA

Figura 5.17 – Curvas de absorção média dos provetes de controlo e dos provetes com 7% de CCA até 

às 24 h 

g/cm2

(min)t
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No que se refere ao estudo dos coeficientes de absorção estes foram calculados a 

partir das curvas de absorção considerando as primeiras 4 horas de ensaio. Os 

dados referentes a estes ensaios apresentam-se nos quadros A5.4.1 a A5.4.5 em 

anexo. A partir dos valores da absorção por unidade de área da superfície de cada 

provete em contacto com a água e os correspondentes valores de raiz do tempo 

para as mesmas 4h, aproximou-se, para cada provete, uma recta por regressão 

linear, tendo-se obtido valores do coeficiente de correlação superiores a 0,9456.

Coeficientes de absorção

y = 0,0007x + 0,005
R2 = 0,9754

y = 0,0006x + 0,0058
R2 = 0,9617

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0 2 4 6 8 10 12 14 16

CTL
CCA
Linear (CTL)
Linear (CCA)

Figura 5.18 – Coeficientes de absorção médios dos provetes de controlo e dos provetes com 7% de 

CCA até às 4 h 

5.4.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Pode verificar-se que a utilização da CCA introduz ligeiras modificações a nível da 

rede porosa pois a absorção é inferior à absorção dos provetes de controlo. 

No quadro 5.10 comparam-se, de forma resumida, as curvas de absorção capilar do 

betão de controlo com o betão com 7% de CCA em termos de quantidade de água 

absorvida por unidade de superfície ao fim de t horas. 

Quadro 5.10 – Redução obtida comparando a absorção do betão com 7% de CCA com o de controlo

Redução média da absorção A ao fim de t (horas) 
Tipo de betão 

3 h 4 h 8 h 24 h 

7% CCA 5,5% 1,6% 2,0% 8,6% 

100
)CTL(A
CCAACTLA

A

mg/mm2

(min)t
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Seguidamente passa-se à análise dos coeficientes de absorção. Os resultados da 

comparação destes coeficientes obtidos apresentam-se resumidamente no quadro 

5.11.

Quadro 5.11 – Redução média do coeficiente de absorção S (4 horas) comparando o betão com 7% de 

CCA com o de controlo 

Tipo de betão 
Redução média 

do coeficiente de absorção às 4h 

7% de CCA 11.6% 

100
)CTL(S
CCASCTLS

S

Poder-se-á então dizer que de facto o uso de CCA introduz algumas modificações 

na rede porosa, reduzindo cerca de 2% os níveis de absorção às 4h e de 12% os 

coeficientes de absorção.  

5.5 PENETRAÇÃO DE ÁGUA  

5.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O método aplicado neste ensaio foi o de avaliação da profundidade de penetração 

de água sob pressão utilizado em betões pouco permeáveis em que não é atingido 

um estado estacionário pois o fluxo não atravessa o provete, medindo-se o nível de 

penetração de água [5.6, 5.16].

Para a realização deste ensaio seguiu-se, de forma geral, a norma ISO/DIS 7031 na 

parte aplicável. Note-se que os provetes foram previamente secos para permitir 

uma visualização mais nítida da frente de penetração. Neste caso o mecanismo de 

permeação não é o único a ser contabilizado, pois a água também penetra por 

absorção mas era importante ter a certeza dos valores medidos, mesmo havendo o 

risco de a profundidade de penetração ser afectada pelo mecanismo de absorção, 

pois o principal objectivo era verificar o efeito da utilização da CCA no betão [5.6, 

5.16].

Os provetes foram submetidos a uma pressão de 0.1MPa nas primeiras 48h, 

0.3MPa nas 24h seguintes e finalmente 0.7MPa nas últimas 24h [5.6].



Betão Eco-eficiente com Cinza de Casca de Arroz  

114

A A

Suporte

Placa
aparafusada
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estanqueidade

 Figura 5.19 – Dispositivo usado no ensaio de penetração de água sob pressão [5.6] 

5.5.2 ENSAIOS 

Foram realizados ensaios de profundidade de penetração de água sob pressão em 

provetes cilíndricos com 13.50cm de diâmetro e altura cerca de 8cm.  

Após secagem prévia os provetes foram pesados e colocados no equipamento 

próprio para este ensaio, como se pode observar na figura 5.20. Foram sujeitos a 

pressões de penetração de água, variáveis  ao longo de 4 dias, como referido 

anteriormente.

Figura 5.20 – Equipamento usado no ensaio de penetração de água sob pressão 
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Após o ensaio os provetes foram novamente pesados e seguidamente abertos por 

compressão linear permitindo a medição das profundidades de penetração média e 

máxima verificadas.

Na figura 5.21 apresentam-se fotografias dos provetes ensaiados, onde se constata 

algumas diferenças entre a profundidade de penetração nos provetes do betão de 

controlo e o do betão com 7% CCA.  

Figura 5.21 – Profundidade de penetração obtida (tendo-se assinalado o sentido da penetração de 

água)

Como se pode verificar, o número de provetes analisados para o betão de controlo 

é menor, porque após a realização do ensaio verificaram-se anomalias em alguns  

provetes e como existia um excedente de provetes com CCA  estes foram 

aproveitados para ensaio. 

Na figura 5.22 encontram-se os resultados, apresentados de forma gráfica da 

profundidade (média) de penetração obtidos. 
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Figura 5.22 – Profundidades médias de penetração de água sob pressão

5.5.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados obtidos nos ensaios para o betão com 7% de CCA foram comparados 

com os correspondentes ao betão de controlo apresentando-se no quadro 5.12 os 

resultados médios dessas comparações. 

Quadro 5.12 – Profundidades médias de penetração de água 

Tipo de Betão Provetes Profundidade média (cm) x

Parede 1 
P1
P2
P3

2,70 
0,80 
1,30 

Controlo 

Parede 2 P3 1,50 

1,58 0,81 

Parede 1 

P1
P2
P3

C1N

1,80 
0,70 
2,00 
1,20 CCA

Parede 2 

P1
P2
P3

C1N

1,00 
1,10 
0,30 
1,80 

1,24 0,59 

Quadro 5.13 – Valores da redução média de água penetrada, de profundidade máxima observada e 

profundidade média nos ensaios de penetração de água sob pressão do betão com CCA versus o de 

controlo 

Tipo de betão Redução média 

Água penetrada Profundidade máxima Profundidade média 
7% de CCA 

4%  19% 22% 

Os resultados confirmam que a utilização da CCA implica alterações a nível da 

estrutura porosa traduzidas por reduções de 4% a 22% nos parâmetros medidos, 

relacionados com a permeabilidade. 
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5.6 PENETRAÇÃO DE CLORETOS 

5.6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A presença de cloretos é um dos principais problemas que afectam a durabilidade 

do betão armado e pré-esforçado, cuja facilidade de penetrar até as armaduras é  

determinada sobretudo pela permeabilidade da camada de recobrimento [5.16].

O cimento hidratado possui um pH>12,5, protegendo as armaduras da corrosão 

através de uma finíssima camada de óxidos (camada de passivação) formada 

devido à elevada alcalinidade do betão e se os cloretos ultrapassarem uma 

determinada concentração são  capazes de destruir a camada de passivação e 

assim permitir o início da corrosão das armaduras se as condições de humidade e 

oxigénio forem suficientes. Os iões cloreto intervêm nas reacções e aceleram a 

dissolução do ferro [5.1, 5.2, 5.9, 5.14, 5.16, 5.25, 5.26, 5.27].

A penetração, quando o betão se encontra num ambiente com cloretos pode 

efectuar-se através de diversos mecanismos tais como: 

absorção de água do mar por mecanismos de sucção capilar;  

fissuras existentes; 

permeação por diferenças de pressão; 

difusão por diferenças de concentração de cloretos; 

electromigração por diferenças de potencial eléctrico. 

Normalmente a penetração de cloretos resulta da combinação de vários  destes 

mecanismos isto é  o processo de penetração de cloretos através do betão de 

recobrimento dá-se por difusão nos poros do betão, parcial ou totalmente cheios de 

água, e pelas fissuras através dos mecanismos mencionados anteriormente. Alguns 

iões cloreto que penetram no betão reagem quimicamente com componentes da 

pasta cimentícia, outros iões cloreto são absorvidos à superfície dos poros do betão 

sendo, os restantes iões, aqueles que são relevantes em termos de corrosão das 

armaduras [5.1, 5.2, 5.9, 5.14, 5.16, 5.25, 5.26, 5.27].

A durabilidade de um betão exposto a cloretos pode ser melhorada através da 

incorporação de adições tais como a CCA. Foi então executado um programa de 

ensaios de penetração acelerada de cloretos que permitisse a comparação entre o 

betão de controlo e o betão com 7% CCA, assim como o estudo e análise dos 

resultados obtidos. 
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A resistência à penetração dos cloretos foi avaliada através do método rápido – 

CTH e pelo método ASTM 1202-94 modificado.  

5.6.2 ENSAIOS 

5.6.2.1 Método CTH 

Para analisar a resistência à migração de cloretos realizaram-se ensaios em regime 

não estacionário, baseados na metodologia desenvolvida por Luping (método 

rápido - CTH) [5.2, 5.25, 5.26].

Este ensaio baseia-se numa relação teórica entre os fenómenos de difusão e 

migração que permite o cálculo do Coeficiente de Difusão Aparente (Dns) após um 

ensaio acelerado. A migração consiste no transporte de iões num electrólito devido 

à acção de um campo eléctrico [5.2, 5.25, 5.26].

N aO H
0 .3 N

N aC l
3 %

Fon te
(3 0 V )

P artes  co n stitu in tes  da  cé lu la

 Figura 5.23 – Esquema do funcionamento do método CTH

O ensaio de migração acelerado, consiste em submeter um provete de forma 

cilíndrica com medidas normalizadas (altura de 5.0cm e com um diâmetro de 

10.0cm) a uma diferença de potencial de 30V durante determinado tempo, em 

função do tipo de betão (no presente caso 24h). Os cloretos são forçados a migrar 

de uma solução de cloreto de sódio, sujeita a uma carga negativa, através do betão 

saturado até à face oposta do provete em contacto com uma solução de hidróxido 

de sódio  carregada positivamente [5.7, 5.26].
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O equipamento utilizado para este ensaio consiste em duas partes: o de saturação 

por vácuo e o de aplicação da diferença de potencial. O equipamento de saturação 

por vácuo é constituído por um recipiente com campânula capaz de conter oito 

provetes, uma bomba de vácuo, um manómetro e recipiente para a água. O 

equipamento de aplicação da diferença de potencial é formado por uma fonte de 

alimentação, células acrílicas com anéis de estanqueidade, cabos condutores e 

termómetros eléctricos [5.26].

Foram utilizadas duas soluções: uma solução para o cátodo constituído por 3% 

NaCl e uma solução para o ânodo composto por 0.3M NaOH, ou seja 12g de NaOH 

por litro de água destilada. Para medir a profundidade de penetração foi utilizada 

uma solução de nitrato de prata [5.25, 5.26].

Figura 5.24 – Equipamento utilizado no ensaio de penetração de cloretos:  

a) Saturação por vácuo 

b) Aplicação da diferença de potencial 

Os provetes de betão foram preparados previamente segundo um procedimento 

especificado para garantir a sua completa saturação com água e depois ensaiados. 

Esta preparação consistiu em 1 hora de secagem ao ar, 3 horas no vácuo  (sob 

uma pressão de 600mmHg) e 1 hora adicional de vácuo com os provetes já 

submersos em água destilada previamente fervida (para retirar o ar) e arrefecida, 

seguido de mais de 18 horas submersos nessa água [5.26].

Após esta primeira fase do ensaio colocou-se cada provete entre duas células 

acrílicas, em contacto com cada face do provete através de uma rede metálica e 

vedou-se a parte cilíndrica utilizando anilhas de borracha. Encheu-se cada célula 

com a solução do cátodo e a outra célula foi cheia com a solução do ânodo tendo-se 

feito as respectivas ligações à fonte de alimentação. Após ter todo o sistema ligado 

foi aplicada uma diferença de potencial de 30V, como referido, durante 24h [5.26].

a) b) 
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Registou-se a carga de corrente passada (Coulombs) no final do ensaio, desligou-se 

o sistema, esvaziaram-se as células e retiraram-se os provetes. Limparam-se as 

superfícies dos provetes, em seguida foram abertos por compressão linear e as 

superfícies de rotura foram então humedecidas com nitrato de prata. Colocaram-se 

os provetes num local fechado com um foco luminoso intenso durante algumas 

horas (figura 5.25), o que permitiu a visualização da frente de penetração de 

cloretos, reconhecida pela coloração mais clara. 

Figura 5.25 – Visualização da frente de penetração de cloretos 

A medição da profundidade de penetração dos cloretos foi efectuada de acordo com 

o disposto na figura 5.26.  
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Figura 5.26 – Medida da profundidade de penetração dos cloretos (dimensões em mm) [5.27] 

Depois de determinada a profundidade de penetração dos cloretos, xd, resultante 

da média das diferentes medições realizadas, calculou-se o coeficiente de difusão 

aparente de cloretos em estado não estacionário, Dns, utilizando as seguintes 

equações:

t

xx

ZFU
RTL

D dd
ns (5.10)

ZFU
RTL

2
0

d1

C
C2

1erf (5.11)
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Com:

Dns – Coeficiente de difusão aparente (cm2/s)

R – Constante dos gases (R = 8.314 J/mol.K) 

T – Temperatura absoluta (K) 

L – Espessura do provete (cm) 

Z – Valência iónica 

F – Constante de Faraday (F=9.648 104J(V.mol.)) 

U – Diferença de potencial efectiva (V) 

xd – Profundidade de penetração medida pelo método colorimétrico (cm) 

t – Duração do ensaio (s) 

 – Constante de laboratório 

 – 0.076 se a concentração na solução externa de cloretos for de 0.5M 

Cd – Concentração de cloretos livres para a qual a cor se altera para medir a 

profundidade de penetração de cloretos (kgCl/m3
solução)

C0 – Concentração de cloretos livres da solução externa de cloretos [5.2, 5.7, 5.25, 

5.26] 

Figura 5.27 – Profundidade de penetração dos cloretos obtida 

Na figura 5.28 encontram-se os resultados gráficos da profundidade (média) de 

penetração dos cloretos obtidas.  
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Verifica-se que o número de provetes analisados para o betão com CCA da parede 

1 são em menor quantidade pois  durante a realização do ensaio decorreram 

algumas avarias a nível das células, não se tendo obtido resultados. Não foi 

possível repetir o ensaio por não existirem mais provetes em bom estado que 

pudessem ser aproveitados. 

Parede 1 - CCA

Parede 2 - CCA

Parede 1 - CTL

Parede 2 - CTL

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

(cm)

Profundidades médias de penetração de cloretos  (xd )

Figura 5.28 – Profundidades médias de penetração dos cloretos

No quadro 5.14 encontram-se os coeficientes de difusão calculados. 

Quadro 5.14 – Coeficientes de Difusão Aparente   

Tipo de Betão Provetes Dns (cm2/s) x

Parede 1 
C2
C4
C6

23,67 10-8

14,25 10-8

13,29 10-8
Controlo 

Parede 2 
C1
C5
C6

13,73 10-8

14,56 10-8

15,73 10-8

15,9 10-8 3,91 10-8

Parede 1 
C4
C6

9,52 10-8

11,64 10-8

CCA

Parede 2 

C2
C4
C5
C6

8,85 10-8

8,78 10-8

10,15 10-8

8,74 10-8

9,61 10-8 1,13 10-8

5.6.2.2 Método ASTM 1202-94 modificado 

Uma vez que foi avaliada a carga em Coulombs passada nos provetes no ensaio de 

migração, os valores correspondentes dão indicação da resistência à penetração 

dos cloretos à luz do ensaio preconizado na ASTM 1202-94, que é idêntico à 

primeira parte do processo utilizado no método CTH, excepto no que se refere à 



Ensaios 

123

voltagem (60V em vez de 30V) e à duração (6h em vez de 24h neste caso) [5.14, 

5.26].

Note-se que o ensaio ASTM 1202-94 é uma mais valia importante em termos de 

constituir um método fácil e simples, mas tem sido sujeito a contestação e por isso 

foram desenvolvidos outros métodos tais como o método CTH [5.14, 5.26].

No quadro 5.15 encontram-se a carga em Coulombs obtida. 

Quadro 5.15 – Resultados obtidos pelo ensaio de migração em 24h e voltagem 30V 

Tipo de Betão Coulombs x

Controlo

7946
6809
6818
8718
7050
6859

7367 791 

CCA

3478
3285
3081
4106
3524
2975

3408 404 

5.6.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados obtidos nos ensaios para o betão com 7% de CCA foram comparados 

com os correspondentes ao betão de controlo apresentando-se no quadro 5.16 os 

resultados médios dessas comparações. 

Quadro 5.16 – Valores da redução média do betão com CCA versus o de controlo 

Tipo de betão Redução média 

xd Dns Coulombs 
7% de CCA 

41% 39% 54% 

Os resultados obtidos demonstraram que a inclusão de CCA foi particularmente 

vantajosa porque permitiu elevar substancialmente a resistência dos betões à 

penetração de iões cloreto, alcançando reduções de 39% a 54% nos parâmetros 

medidos.
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5.7 CARBONATAÇÃO 

5.7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A carbonatação, juntamente com os iões cloreto, são os principais responsáveis 

pela despassivação das armaduras [5.2, 5.16, 5.25].

A carbonatação é causada pela entrada do dióxido de carbono (CO2) presente na 

atmosfera através dos poros para o interior do betão que reage então com o 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) produzindo carbonato de cálcio (CaCO3) cujo pH é 

muito inferior ao necessário para manter a película passivante intacta. A 

importância da carbonatação, em relação à durabilidade do betão, reside no facto 

de reduzir o pH de cerca de 12.5 para valores inferiores a 9 que faz desaparecer a 

camada passivante e as armaduras ficam sujeitas às reacções com o oxigénio e a 

água [5.16]. A reacção pode-se traduzir, de uma forma simplificada por: 

OHCaCOCO)OH(Ca 2322

Portanto a carbonatação depende da permeabilidade do betão e no caso dos poros 

se encontrarem totalmente saturados a carbonatação não se verifica [5.2, 5.16, 5.25, 

5.28].

Sendo a carbonatação do betão uma das causas da despassivação das armaduras e 

a sua eventual corrosão, é muito importante em termos de durabilidade  do betão a 

análise deste fenómeno [5.16, 5.25, 5.28]. Assim, foi considerado neste estudo a 

progressão da carbonatação do betão com CCA comparado com o de controlo, 

através de ensaios de carbonatação acelerada. 

5.7.2 ENSAIOS 

Os ensaios de carbonatação acelerada consistiram em colocar os provetes 

correspondentes ao betão de controlo e do betão com 7% de CCA, durante um 

determinado tempo, num ambiente que permitisse carbonatação acelerada e então 

medir a profundidade de carbonatação observada nesses provetes. Neste ensaio 

seguiu-se a parte aplicável da Especificação LNEC 391.  
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Para os ensaios de carbonatação acelerada foi utilizada uma câmara prismática em 

acrílico, de dimensões cerca de 30cm de frente, 30cm de largura e 60cm de altura, 

constituída por dois compartimentos (30cm 30cm 30cm cada) ambos com entrada 

e saída de gases e possibilidade de controlo de humidade e temperatura. O 

restante equipamento consiste em botijas de ar comprimido e de dióxido de 

carbono, fluxómetros de ar comprimido e de dióxido de carbono, frasco de 

lavagem, solução saturada de acetato de magnésio, sonda e aparelho medidor de 

temperatura e humidade relativa (figura 5.29) [5.16].

Figura 5.29 – Equipamento usado no ensaio de carbonatação acelerada 

Na câmara foi colocada, em tabuleiros, uma solução saturada de acetato de 

magnésio, de humidade característica de 65% a 20ºC em espaço fechado, para 

garantir uma humidade relativa constante [5.16].

O fornecimento de ar e dióxido de carbono respectivamente, era realizado por  

duas botijas, cujo débito era controlado por dois fluxómetros para além das 

válvulas à saída das botijas, que assim garantiram a proporção adequada de 

dióxido de carbono na mistura efectuada no frasco de lavagem que antecedia a 

câmara de carbonatação. Os fluxómetros para controlo do ar e de dióxido de 

carbono eram alimentados através de tubagens em silicone estanques e resistentes 

a partir das respectivas botijas [5.16].
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Legendas:

1. Garrafa de ar comprimido; 

2. Garrafa de dióxido de carbono; 

3. Fluxómetro de dióxido de carbono; 

4. Fluxómetro de ar comprimido; 

5. Frasco de lavagem; 

6. Câmara de carbonatação 

acelerada;

7. Provetes sujeitos a carbonatação 

acelerada:

8. Solução saturada de acetato de 

magnésio; 

9. Sonda do medidor de temperatura 

e humidade relativa; 

10. Aparelho medidor de temperatura 

e humidade relativa.

Figura 5.30 – Esquema de montagem do equipamento usado no ensaio de carbonatação acelerada 

Os ensaios de carbonatação foram realizados em carotes com dimensões 

aproximadas de 5.5cm de diâmetro e 5.0cm de comprimento que foram colocados 

na câmara. Após determinado tempo de exposição os provetes foram abertos. Em 

seguida estes foram tratados com fenolftaleína e medidas as respectivas 

profundidades de carbonatação de acordo com a Especificação LNEC 391, em que 

as leituras são efectuadas conforme se indicam na figura  5.31 [5.16].

As primeiras leituras realizadas ao fim de 185 dias eram insignificantes por isso 

voltou-se a colocar na câmara as partes dos provetes não utilizados para 

prosseguimento do ensaio, tendo-se verificado, entretanto uma avaria no 

fluxómetro do dióxido de carbono. Esta avaria criou mais dificuldades do que o 

habitual em trabalhos experimentais. Devido a esta avaria, colocou-se novamente 

os provetes na câmara de carbonatação, mas com uma maior concentração de CO2

(15%).
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Figura 5.31 –Avaliação das profundidades de carbonatação [5.12] 
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No caso de a frente de carbonatação se desenvolver paralelamente à superfície 

(figura 5.31 a)), o resultado é o valor da distância entre a superfície e a linha da 

frente de carbonatação (dk) e no caso da frente de carbonatação não se 

desenvolver paralelamente à superfície ou apresentar zonas irregulares (figura 5.31 

b) e c)) deve ser medido o valor médio (dk) e o valor máximo (dk máx) [5.12].

Na figura 5.32 apresentam-se fotografias dos provetes ensaiados, onde se constata 

algumas diferenças entre a profundidade de carbonatação nos provetes do betão de 

controlo e o do betão com 7% CCA. 

Figura 5.32 – Profundidades de carbonatação 

Nas figuras 5.33 e 5.34 apresentam-se os resultados anteriores sob a forma 

gráfica.
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Figura 5.33 – Profundidade média de carbonatação 

CTL CCA 
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Figura 5.34 – Profundidade máxima de carbonatação 

5.7.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados dos ensaios referentes à carbonatação acelerada encontram-se 

resumidos no quadro 5.17. 

Quadro 5.17 – Resultados dos ensaios de carbonatação acelerada 

Profundidade média 

(cm)
Profundidade máxima (cm) 

Tipo de betão Provete 

dk kd
dk máx

Parede 1 

Cr1

Cr2

Cr3

1,40 

0,90 

0,60 

2,40 

1,10 

0,60 
Controlo 

Parede 2 

Cr1

Cr2

Cr3

1,10 

0,90 

1,00 

0,98 

= 0,26 
1,10 

1,20 

1,10 

Parede 1 

Cr1

Cr2

Cr3

0,90 

0,80 

1,00 

1,10 

0,90 

1,20 
CCA

Parede 2 

Cr1

Cr2

Cr3

1,00 

0,80 

0,90 

0,90 

= 0,09 
1,10 

1,20 

1,10 

Analisando os valores da profundidade média, que são os melhores indicadores da 

carbonatação não se verifica diferenças significativas mas é de referir que a 

dispersão é bastante menor no betão com CCA. Repare-se que o betão de controlo 

carbonatou-se mais a partir das faces laterais. Analisando cuidadosamente os 

provetes verificou-se correlação deste fenómeno com cavidades existentes nas 

faces laterais que chegavam a ter cerca de 10mm de diâmetro. Em relação ao 
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betão com CCA, onde não se verificou este fenómeno, mais uma vez ficou patente 

o benefício implementado pela presença de CCA. 

Note-se que a carbonatação do betão com substituição do cimento por uma adição, 

tal como a CCA, reduz a quantidade de hidróxido de cálcio presente, podendo ser 

superior a carbonatação no betão com adições em relação ao betão sem adições, 

mas em geral o efeito de fechamento de poros causada pela presença da adição é 

preponderante e o resultado final da carbonatação em betões com adições é, em 

geral, menor do que a carbonatação em betões equivalentes sem adições. 

5.8 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO (MEV) 

5.8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na microscopia electrónica de varrimento (figuras 5.35, 5.36 e 5.37) faz-se incidir 

um feixe de electrões sobre a amostra a analisar. A energia comunicada à amostra 

por esses electrões é suficiente para que localmente esta emita electrões 

secundários. As características dos electrões emitidos pela amostra traduzem um 

conjunto de características da zona de incidência dos electrões do feixe primário, 

tais como a estrutura e os detalhes topográficos  [5.3, 5.17, 5.21, 5.23, 5.29].

Figura 5.35 – Esquema de funcionamento da MEV [5.4]

Fazendo deslocar o feixe de electrões ao longo da amostra (varrimento) e 

simultaneamente registando num computador a informação recolhida com auxílio 

de um detector de electrões secundários ou de um detector de electrões 

rectrodifundidos, correspondente a cada posição, é possível construir uma imagem 

da amostra fazendo o tratamento de toda essa informação. A amostra emite 

também radiação X que pode ser analisada usando um espectrómetro de raios X 
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acoplado ao microscópio. Deste modo, é possível obter também informações sobre 

a composição química dos materiais que constituem a amostra [5.3, 5.17, 5.21, 5.23, 

5.29].

Figura 5.36 – Equipamento utilizado na realização da MEV [5.4]

5.8.2 ENSAIOS 

O processamento das amostras de betão para microscopia electrónica foi 

assegurado pelo Centro de Materiais da Universidade do Porto onde as amostras 

foram revestidas com um filme a fim de se realizar MEV convencional [5.4].

Figura 5.37 – Preparação da amostra  [5.4]

Os registos de imagem foram realizados através de fotografia digital. Alguns 

resultados obtidos são apresentados nas figuras 5.38 a 5.39. 
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Controlo ( 50) Controlo ( 1000)

CCA ( 50) CCA ( 1000)

Figura 5.38 – Microscopia do betão de controlo e do betão com CCA  

Figura 5.39 – Espectrómetros do betão de controlo e do betão com CCA  

5.8.3 ANÁLISE DE RESULTADOS 

Também através da microscopia electrónica de varrimento constatou-se que a 

superfície do betão de controlo é mais irregular contendo um maior número de 

poros enquanto que a do betão com CCA parece apresentar apenas poros de 

menores dimensões, o que contribuiu para explicar algumas melhorias verificadas 

em termos de durabilidade. 



Betão Eco-eficiente com Cinza de Casca de Arroz  

132

5.9 REFERÊNCIAS – CAPÍTULO 5 

[5.1] A. A. Azevedo, M.L.C. Martins and D.C. Dal Molin – A study of penetration of 

chloride ions in rice-husk ash concrete. SP 2002-24, pp.379 396. 

[5.2]Aires Fernando Fernandes Leite Camões de Azevedo – Betões de elevado 

desempenho com incorporação de cinzas volantes. Universidade do Minho, Julho de 

2002.

[5.3] António João Cruz – Microscopia electrónica de varrimento.

ciarte.no.sapo.pt/exame/metodos/fisica/sem.htm 24-04-2004 10:30. 

[5.4] Centro de Materiais da Universidade do Porto – Laboratório de Microscopia 

Electrónica de Varrimento e Microanálise por Raios X. 

www.cemup.up.pt/cemup3.htm#LMEV 24-04-2004 10:30. 

[5.5] European Standard Draft prEN 13263-1, June 2002– Silica fume for concrete 

– Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria. 

[5.6] ISO/DIS 7031, 1983 – Béton durci – Détermination de la profondeur de 

pénétration d’ eau sous pression. 

[5.7] J. Sampaio, J.S. Coutinho, M.N. Sampaio – Portuguese rice husk ash as a 

partial cement replacement. Proceeding of the International Conference: 

Sustainable Construction into the next Millennium: Environmentally friendly and 

innovative cement based materials, Ed. N.P. Barbosa, R.N. Swamy and C. Lynsdale, 

pp. 125-137, João Pessoa, Brasil, 2-5 Nov. 2000. 

[5.8] John M. Illston; P. L. J.  Domone – Construction Materials: Their Nature and 

Behaviour; Chapter 22: Non-destructive testing of hardened concrete. London, 

GBR: Routledge, 2001.

[5.9] L. Tang and H.E. Sorensen – Precision of the Nordic test methods for 

measuring the chloride diffusion/migration coefficients of concrete. Materials and 

Structures, Vol. 34, October 2001, pp.479 -485. 

[5.10] Laboratório Nacional de Engenharia Civil E 226-1968 – Betão – Ensaio de 

compressão.

[5.11] Laboratório Nacional de Engenharia Civil E 377-1993 – Sílica de fumo para 

betões – Características e verificação da conformidade. 

[5.12] Laboratório Nacional de Engenharia Civil E 391 – Betões – Determinação da 

resistência à carbonatação. 

[5.13] Laboratório Nacional de Engenharia Civil E 393 – Betões – Determinação da 

absorção de água por capilaridade. 

[5.14] M. Manuela Salta – Caracterização da resistência do betão à penetração de 

cloretos. LNEC, Encontro Nacional Betão Estrutural 2000, pp.43-53. 



Ensaios 

133

[5.15] M.A. Wilson, M.A. Carter and W.D. Hoff – British Standard and RILEM water 

absorption tests: A critical evaluation. Materials and Structures, Vol. 32, October 

1999, pp.571-578. 

[5.16] Maria Joana Álvares Ribeiro de Sousa Coutinho – Melhoria da durabilidade 

dos betões por tratamentos da cofragem. Universidade do Porto Faculdade de 

Engenharia, 1998. 

[5.17] Nigel Browning; Stephen Pennycook – Characterization of high Tc materials 

and devices by electron microscopy. West Nyack, NY, USA: Cambridge University 

Press, 2000.  

[5.18] Norma Portuguesa EN 12504-2, 2003 – Ensaio do betão nas estruturas – 

Parte 2: Ensaio não destrutivo – Determinação do índice esclerométrico. 

[5.19] Norma Portuguesa EN 196-2, 1996 – Métodos de ensaio de cimentos. 

[5.20] Norma Portuguesa EN 196-21, 1990 – Métodos de ensaio de cimentos. 

[5.21]  P.Barnes; J. Bensted – Structure & Performance of Cements; Chapter 22: 

Electron microscopy of cements. Florence, KY, USA: Routledge.  

[5.22] P. Perkins – Repair Protection and Waterproofing of Concrete Structures. 

London, UK: Spon Press, 1997. 

[5.23] Peter J. Goodhew; F. J. Humphreys; Richard Beanland – Electron Microscopy 

& Analysis; Chapter 5: The scanning electron microscope. London, Taylor & Francis, 

Limited, 2000. 

[5.24] RILEM TC 116-PCD: Permeability of concrete as criterion of its durability. 

Materials and Structures, Vol. 32, October 1999, pp.174 -179. 

[5.25] Rui Miguel Ferreira – Avaliação dos ensaios de durabilidade do betão. 

Universidade do Minho, Setembro de 2000. 

[5.26] Sandra Conceição Barbosa Nunes – Betão auto-compactável: tecnologia e 

propriedades. Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, 2001. 

[5.27] UDC 691.32/691.53/691.54 – Concrete mortar and cement – based repair 

materials. Chloride migration coefficient from non-steady-state migrations 

experiments.

[5.28] V.S. Ramachandran; J.J.Beaudoin – Handbook of Analytical Techniques in 

Concrete Science and Technology; Chapter 16: Permeation Analysis. William 

Andrew Publishing/Noyes, 2001. 

[5.29] Zhigang Li - Industrials applications of electron microscopy. New York, NY, 

USA: Marcel Dekker Incorporated, 2002. 



Betão Eco-eficiente com Cinza de Casca de Arroz  

134



CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
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6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O capítulo presente tem como objectivo analisar os ensaios procurando retirar 

conclusões e traçar uma perspectiva de trabalho futuro relativa ao estudo de CCA 

em betões. 

6.2 VALIDAÇÃO 

Para realizar a validação dos resultados obtidos na fase experimental procedeu-se à 

comparação destes com valores obtidos por outros autores em trabalhos 

semelhantes. Esta tarefa foi limitada não só pela escassez de trabalhos relativos a 

betões com CCA, uma temática em desenvolvimento, mas sobretudo pela 

variedade de tipos e condições de ensaios utilizados por esses autores para medir 

parâmetros relacionados com a durabilidade. 

O objectivo global do presente trabalho resume-se a comprovar que a aplicação da 

CCA como substituto parcial de cimento Portland melhora a durabilidade do betão. 

Considerou-se que seria mais importante analisar um leque vasto de resultados 

mesmo que nas respectivas investigações esses ensaios tenham sido realizados 

com diferentes percentagens de substituição de CCA, diversos métodos de 

incineração, vários tipos de casca de arroz entre outros factores. 

Muitos outros autores, além dos mencionados, obtiveram melhorias em relação à 

resistência à compressão com substituições parciais num intervalo de 10 a 25% e 

em geral, para valores superiores a 25%, as resistências foram menores do que as 

de controlo.

Por opção apenas se refere no quadro 6.1 autores que realizaram outros ensaios 

para além do ensaio de resistência à compressão, de forma a realizar uma 

avaliação mais generalizada da influência da CCA. De facto, à medida que o 

conhecimento do betão armado e pré-esforçado vai evoluindo, os técnicos e 

cientistas ligados a este tema vão-se apercebendo da importância da durabilidade 

relativamente à resistência do betão. Analisando então o quadro 6.1, pode-se 

concluir que os resultados alcançados por outros autores validam os resultados 

obtidos nesta investigação, que levaram à melhoria das propriedades do betão. 
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Quadro 6.1 – Melhorias obtidas segundo diferentes autores comparando propriedades do betão com 

CCA versus betão de controlo 

Ensaios  (melhoria das propriedades) 

Penetração de cloretos 

In
v
e
st

ig
a
d

o
re

s 

S
u

b
st

it
u

iç
ã
o

 

p
a
rc

ia
l 
 p

o
r 

C
C

A
 

(%
)

Resistência à 

compressão 

Absorção de água 

por capilaridade Dns Coulombs 

10 18% 18% 84% 81% 

15 19% 38% 84% 86% 

Joaquim Sampaio, 

J. Sousa Coutinho e 

M. N. Sampaio 

(2000) [6.3] 20 23% 33% 92% 89% 

10 7.5%  81% 

15 15%  89% 
P. K. Mehta 

(1981) [6.4] 
20 14%  89% 

10 8%  48% A. A. Azevedo, M. L. 

C. Martins and D. C. 

Dal Molin [6.1] 20 13%  67% 

10 1%  70% 
B.N. de Sousa, N. 

D. da Silva e J. S. 

Coutinho (2004) 

[6.2] 
15 11%  81% 

S. Sousa 7% -3% 12% 39% 54% 

6.3 TIPOS DE BETÃO 

Embora se tivesse previsto produzir a “box” com CCA na mesma data da “box” de 

controlo, para garantir as mesmas condições e sobretudo os mesmos agregados, 

isto não foi possível devido aos atrasos sucessivos na obtenção da cinza. Este facto 

mostrou ser importante, pois após os ensaios verificaram-se diferenças 

significativas em algumas propriedades analisadas. 

Outro ponto importante a ressalvar, é que após a produção das “boxes culverts” 

foram fornecidas pela empresa de pré-fabricação as granulometrias dos agregados 

utilizados. Depois de considerar as granulometrias dos agregados e utilizando o 

método Faury com  os mesmos parâmetros de trabalhabilidade e meios de vibração 

que os utilizados pela empresa, verificou-se que as composições reais utilizadas 

eram diferentes das obtidas pelo método de Faury e que apresentavam sobretudo 

um défice de areia fina em relação a areia grossa. De facto, observando provetes 

do betão de controlo (figura 6.1) constata-se que apresenta cavidades no seu 

interior resultante da descontinuidade da granulometria, isto é, sobretudo da falta 

de areia fina. Note-se que já havia sido salientada esta questão nos ensaios de 

carbonatação, cujos resultados foram afectados pela existência destas cavidades 

que chegavam a atingir 10mm de diâmetro. 
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Figura 6.1 – Provete de betão de controlo 

Na figura 6.2 apresenta-se o estudo da composição do betão para a “box culvert” 

com betão de controlo e no quadro 6.2 a respectiva composição (Faury).  

Figura 6.2 – Estudo do betão de controlo 

Quadro 6.2 – Composição do betão de controlo real (utilizado) e composição determinada pelo método 

de Faury a partir das granulometrias 

Composição 
Dosagem por m3

Real Diferença Faury

Areia fina (kg) 315.00 -60 375.00  

Areia grossa (kg) 792.00 +80 712.00 

Brita 5/15 (kg) 239.00 -44 283.00   

Brita 15/25 (kg) 497.00 +20 471.00   

Cimento (kg) 340.00 340.00 

Água (lt) 175.00 175.00 

Superplastificante (lt) 4.70 4.70 
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Relativamente à “box culvert” betonada com CCA e após a análise das curvas 

granulométricas dos agregados, verificou-se que estas  não eram as mesmas (Brita 

5/15) que as correspondentes à primeira “box culvert” betonada (betão de 

controlo), embora a composição real tivesse sido considerada a mesma (excepto no 

que se refere à substituição de cimento por CCA). 

Na figura 6.3 apresenta-se o estudo da composição do betão para a “box culvert” 

com CCA e no quadro 6.3 a respectiva composição (Faury), em que 7% do cimento 

foi substituído por CCA. Mais uma vez é notória a descontinuidade da granulometria 

tendo-se produzido betão com menos areia fina do que o necessário e menos brita 

5/15 relativamente à mais grosseira de 15/25. 

Figura 6.3 – Estudo da composição do betão com  7% de CCA pelo método de Faury 

Quadro 6.3 – Composição real (efectivamente utilizada) do betão com 7% de CCA e composição 

determinada pelo método de Faury a partir das granulometrias 

Composição 
Dosagem por m3

Real Diferença Faury

Areia fina (kg) 315.00 -50 365.00 

Areia grossa (kg) 792.00 +82 710.00 

Brita 5/15 (kg) 239.00 -120 360.00 

Brita 15/25 (kg) 497.00 +89 408.00 

Cimento (kg) 316.20 316.20 

CCA (kg) 23.80 23.80 

Água (lt) 175.00 175.00 

Superplastificante (lt) 4.92 4.92 

Pode observar-se que a composição realmente utilizada foi a mesma que a da 

primeira “box”. Note-se que em termos de trabalhabilidade e logo após o fabrico da 

primeira “box” (betão de controlo) e para acerto da quantidade de 
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superplastificante a utilizar para posterior fabrico da segunda “box” com CCA, 

decidiu-se transportar para o laboratório (LEM-FEUP) os agregados utilizados, em 

sacos fechados e proceder a uma amassadura experimental com a composição 

utilizada na empresa de pré-fabricação e não se consegui reproduzir os valores da 

trabalhabilidade que a empresa havia indicado (17cm). 

Como a composição dos betões não era a ideal, as melhorias obtidas não foram as 

esperadas. Mas mesmo assim, devido à elevada finura da CCA, foi possível 

colmatar  a falta de finos existente na composição do betão provavelmente porque 

se enriqueceu a pasta. A falta de finos no betão põe em causa a durabilidade deste 

pois facilita o transporte dos agentes agressivos. No betão com CCA, apesar da 

falta de finos, a CCA terá enriquecido a pasta, conseguindo-se obter algumas 

melhorias relacionadas com a durabilidade.  

Quadro 6.4 – Comparação dos resultados obtidos nos ensaios

Nº de 

Amostras

Média 

x

Desvio Padrão 

( )Ensaio Grandeza 

CTL CCA CTL CCA CTL CCA 

Absorção de água por 

capilaridade 

Coeficiente de 

absorção

g/(cm2 min.1/2)

5 6 6,92 10-3 6,10 10-3 1,20 10-3 0,70 10-3

Penetração de água 

sob pressão 

Profundidade média 

(cm) 
4 8 1,58 1,24 0,81 0,59 

Dns (cm2/s) 6 6 15,9 10-8 9,61 10-8 3,91 10-8 1,13 10-8Penetração de 

cloretos Coulombs 6 6 7367 3408 791 404 

Carbonatação
Profundidade média 

(cm) 
6 6 0,98 0,90 0,26 0,09 

Analisando os valores médios (quadro 6.4) dos resultados dos diversos ensaios 

verificam-se  que o betão com CCA apresenta melhores resultados do que o betão 

de controlo e a dispersão é sempre menor no betão com CCA. 

6.4 TRABALHO FUTURO 

Nos pontos seguintes são destacadas algumas das questões mais importantes a 

abordar em desenvolvimentos futuros na investigação da CCA incluída em betões:

Utilizar uma incineração e moagem mais adequada de forma a maximizar 

os efeitos pretendidos pela CCA. 

Reavaliar um programa de ensaios equivalente ao realizado, com 

controlo de todos os parâmetros em laboratório que conduza a uma 

composição adequada e levando a cabo uma betonagem não desfasada 
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no tempo de todas as peças, com vista, não só, às melhorias que podem 

advir, mas também procurando a definição de custos inerentes à sua 

aplicação.

Estudo da possibilidade de industrialização para obtenção da CCA. 

Levar a cabo programas de ensaio mais vastos que englobem a 

determinação da influência da CCA por exemplo na fluência e retracção 

do betão e por exemplo noutros aspectos relacionados com a 

durabilidade tais como o ataque de sulfatos. 

Colaboração de universidades e centros de pesquisa com reputação de 

excelência no mercado, para divulgação das vantagens do uso de CCA. 

Sensibilizar os intervenientes na construção da necessidade de conceber, 

construir com qualidade e durabilidade de forma a reduzir o impacto 

ambiental, sendo fundamental o controlo dos recursos, utilização de  

desperdícios e reciclagem dos produtos. 

6.5 CONCLUSÕES 

Após consideração de uma série de características relacionadas com a durabilidade 

do betão armado cujos ensaios foram descritos e resultados analisados no capítulo 

5, conclui-se que o betão com CCA é mais durável. 

De facto analisando os resultados de cada característica estudada neste programa 

experimental, comparando os seus valores do betão com CCA com o betão de 

controlo verifica-se que: 

A resistência à compressão sofreu um decréscimo insignificante (cerca de 

3%).

A resistência superficial do betão com CCA embora ligeiramente superior 

em relação ao de controlo (cerca de 2%), como já foi referido no capítulo 

anterior, não se poderão ter em consideração estes resultados.  

Relativamente à absorção de água, os resultados dos ensaios mostraram 

que a redução da absorção por unidade de área, no betão com CCA 

relativamente ao betão de controlo, foi de 2% e em relação aos 

coeficientes de absorção foi de 12%, considerando o tempo de  análise e 

do ensaio (4h). 

Os ensaios de penetração de água sob pressão permitiram concluir que a 

redução da quantidade de água penetrada por massa de betão foi de 
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4%, a redução da profundidade máxima foi de 19% enquanto a redução 

obtida através da profundidade média cifrou-se em 22%. 

Nos ensaios acelerados de penetração de cloretos observou-se uma 

redução, pela aplicação da CCA, de cerca de 39% no que diz respeito ao 

coeficiente de difusão aparente. 

Por fim, no ensaio de carbonatação acelerada a redução obtida foi de 8% 

na profundidade média e relativamente à profundidade máxima a 

redução foi de 12%. 

Os objectivos do presente trabalho foram parcialmente atingidos, devido a alguns 

imprevistos ocorridos durante a sua realização dos quais se destacam: 

A incineração da CCA não foi a ideal, pois foi necessário modificar o plano de 

incineração devido a diversas avarias no forno. Este facto fez com que a 

qualidade da CCA obtida fosse variada, não tendo sido utilizadas as primeiras 

remessas, pois continham elevado teor de carbono. Por isso, em vez de realizar 

uma substituição parcial de 10%, como o previsto, apenas se pode efectuar 

uma  substituição parcial de 7%; 

A composição do betão não era a ideal para potencializar a utilização da CCA 

pois não se verificou corresponder a uma granulometria contínua. 

Ao realizar ensaios deste tipo é importante garantir que antes de passar à fase de 

experimentação todas as condições sejam conhecidas e adequadas.  

Na realidade, devido à incineração não controlada, provavelmente  a cinza obtida 

encontrava-se parcialmente cristalizada e como já foi referido a CCA neste estado 

não é a ideal para melhorar as características de durabilidade do betão. Em relação 

aos estudos da composição, dever-se-ia ter solicitado à empresa as análises 

granulométricas antes da betonagem, assim como, dever-se-iam ter efectuado, a 

partir de amostras devidamente acondicionadas dos agregados recolhidos na 

empresa, um estudo preliminar em laboratório (granulometrias, humidades, etc.) 

seguido de  amassaduras experimentais, verificando assim os elementos fornecidos 

pela empresa.

Apesar de tudo a CCA melhorou o betão que não correspondia a um betão nas 

melhores condições. 
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Considerações finais: 

A evolução da Humanidade foi sempre marcada pela descoberta e utilização de 

materiais. O que levou a referenciarmos períodos da nossa História por Idades da 

Pedra, do Bronze ou do Ferro. O século passado será provavelmente mencionado 

como o do Betão e do Aço e o próximo período será possivelmente, o da Sílica, pois 

este material além de ter aberto as portas para as novas tecnologias (fibras 

ópticas, telecomunicações, entre outras) é um material que, a nível da construção 

permitiu desenvolver betões de elevado desempenho.

A capacidade de processar ou modificar materiais sempre determinou a evolução 

tecnológica da Humanidade. Como tal a transformação de subprodutos ricos em 

sílica, tais como a CCA, e sua utilização por exemplo, na construção terá muitas 

vantagens em termos não só da qualidade do betão e portanto durabilidade, como 

também se enquadra na linha do Protocolo de Quioto, permitindo a redução de 

emissões de CO2 (relacionadas com a produção do clínquer) para além de valorizar 

um subproduto agrícola. 

No caso da industrialização da CCA, os principais custos inerentes estarão 

relacionados principalmente com a metodologia de incineração e da respectiva 

moagem da CCA, na medida em que o custo da matéria prima é irrelevante, pois a 

CA é um subproduto agrícola que acaba geralmente em aterros. Potencialmente 

ter-se-á disponível anualmente em Portugal cerca de 30 000t de casca para 

transformar em cinza com características pozolânicas, que poderiam melhorar a 

durabilidade de aproximadamente um milhão de metros cúbicos de betão armado 

ou pré-esforçado. 

Para finalizar, a CCA é um produto com grandes potencialidades no sector da 

construção, contribuindo para a sustentabilidade desta e produzindo estruturas de 

betão armado ou pré-esforçado mais duráveis. 
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ANEXO 5.3 - RESISTÊNCIA SUPERFICIAL 

Quadro A5.3.1 – Leituras, medianas dos índices esclerométricos obtidos aos 3 dias 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

56 54 51 52 46 46 51 52 51 51 51 50 50 52 52 52 

55 52 53 52 50 51 50 53 50 52 51 51 53 51 53 52 

55 53 51 53 49 52 50 52 50 50 51 50 52 52 52 50 

52 53 54 54 51 52 54 53 52 52 50 50 54 52 51 50 

Mediana 53,00 Mediana 51,00 Mediana 51,00 Mediana 52,00 

55 54 54 50 48 50 49 50 52 52 50 51 49 48 52 52 

54 54 52 53 50 49 52 48 51 51 51 52 51 50 52 50 

52 52 54 51 49 48 48 48 51 50 51 52 50 50 50 48 

53 52 53 52 49 48 51 50 50 50 51 51 51 50 51 49 

Mediana 53,00 Mediana 49,00 Mediana 51,00 Mediana 50,00 

54 51 52 52 43 48 46 41 51 51 50 50 54 51 50 50 

52 46 52 53 46 46 47 44 51 52 50 51 49 50 49 50 

52 52 52 46 45 48 49 42 53 52 52 50 48 48 47 49 

50 47 50 46 50 47 42 40 50 49 51 49 49 48 48 50 

Mediana 52,00 Mediana 46,00 Mediana 51,00 Mediana 49,00 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

50,26 3,34 0,07 50,64 1,34 0,03 

Quadro A5.3.2 – Leituras, medianas dos índices esclerométricos obtidos aos 28 dias 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

60 56 56 57 55 57 54 55 56 58 59 58 57 58 59 56 

55 60 57 55 54 55 54 56 56 58 57 59 58 57 57 59 

58 58 55 54 57 55 56 55 57 56 60 60 58 60 56 56 

60 60 57 57 54 54 55 55 60 58 60 60 57 58 56 58 

Mediana 57,00 Mediana 55,00 Mediana 58,00 Mediana 57,50 

57 59 59 59 54 54 55 55 58 57 59 59 57 55 57 56 

59 58 57 57 56 54 54 55 58 58 57 60 57 60 57 60 

60 59 57 60 56 56 57 56 59 58 57 59 60 60 56 58 

60 60 59 59 54 56 54 56 59 58 59 58 59 59 58 59 

Mediana 59,00 Mediana 55,00 Mediana 58,00 Mediana 58,00 

57 56 56 55 52 52 54 52 60 62 60 59 58 57 56 57 

58 57 58 56 51 54 54 52 60 59 59 58 55 59 57 57 

56 55 58 56 54 53 52 52 59 58 57 58 58 59 59 56 

56 56 56 55 53 54 52 53 60 60 59 60 62 58 59 59 

Mediana 56,00 Mediana 52,50 Mediana 59,00 Mediana 58,00 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

55,85 2,23 0,04 58,20 1,45 0,02 
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Quadro A5.3.3 – Leituras, medianas dos índices esclerométricos obtidos aos 53 dias 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

61 58 58 59 56 57 58 60 59 58 59 59 62 60 60 58 

60 60 59 57 59 59 58 56 58 59 58 59 59 57 58 60 

62 60 58 56 60 58 57 58 58 58 59 58 60 59 58 60 

60 61 58 58 57 58 59 59 58 60 60 59 60 60 59 59 

Mediana 59,00 Mediana 58,00 Mediana 59,00 Mediana 59,50 

59 61 61 62 58 57 58 58 60 58 59 59 59 58 59 60 

61 59 58 60 58 57 59 57 61 59 59 60 62 60 59 59 

62 60 58 62 59 57 60 60 58 58 60 60 60 58 59 59 

60 60 60 62 58 62 60 60 60 59 60 61 59 58 59 60 

Mediana 60,00 Mediana 58,00 Mediana 59,50 Mediana 59,00 

59 59 59 60 52 54 58 54 61 60 60 61 59 59 60 59 

59 58 59 57 53 58 56 56 61 60 60 60 62 59 60 59 

58 58 59 59 56 54 59 55 60 59 61 59 58 59 59 60 

59 58 59 58 57 56 56 55 63 59 60 60 58 58 59 60 

Mediana 59,00 Mediana 56,00 Mediana 60,00 Mediana 59,00 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

58,48 1,88 0,03 59,36 1,07 0,02 

Quadro A5.3.4 – Aumento dos índices esclerométricos, Ie  de CCA versus CTL, aos 3, 28 e 53 dias 

Ie (%) 
Tipo de betão 

3 dias 28 dias 53 dias 

Com 7% de CCA 0,75 4,20 1,50 
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Figura A5.3.1 – Índices esclerométricos médios 

Como já foi referido, não se poderão ter em consideração estes resultados. 
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ANEXO 5.4 – ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

Quadro A5.4.1 – Variação da massa em g durante o ensaio de absorção 

Controlo CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 Tempo 

A1 A2 A1 A2 A3N A1 A2 A3N A1 A2 A3N

0min 463,90 476,79 440,06 450,40 440,53 417,38 422,42 433,18 421,47 436,01 441,81 

1min 465,75 478,65 442,43 452,22 442,28 420,14 425,03 435,03 424,17 437,61 443,09 

4min 466,43 479,43 443,58 453,03 443,34 421,33 426,09 435,81 425,40 438,41 443,86 

9min 466,82 479,90 444,17 453,47 443,97 421,85 426,61 436,20 425,85 438,93 444,29 

16min 467,13 480,21 444,64 453,86 444,46 422,30 427,00 436,49 426,29 439,29 444,57 

25min 467,31 480,44 444,97 454,09 444,72 422,78 427,48 436,98 426,62 439,58 444,83 

1.00h 467,79 481,00 445,78 454,72 445,50 423,14 427,87 437,12 426,99 439,98 445,33 

1.30h 468,22 481,55 446,52 455,29 446,30 423,71 428,21 437,70 427,53 440,42 445,69 

2.00h 468,55 481,97 446,74 455,45 446,41 424,27 428,76 438,05 427,94 440,84 446,03 

2.30h 469,03 482,39 447,11 455,65 446,92 424,60 429,06 438,36 428,17 441,10 446,27 

3.00h 469,39 482,88 447,88 456,49 447,93 424,98 429,30 438,74 428,50 441,44 446,62 

3.30h 469,43 482,95 447,95 456,52 448,06 425,22 429,53 438,81 428,69 441,57 446,79 

4.00h 469,50 482,97 447,97 456,54 448,09 425,45 429,75 439,01 428,89 441,77 446,84 

8.00h 470,32 483,69 449,03 457,52 449,35 426,53 430,77 440,06 429,77 442,62 447,47 

24.00h 471,90 485,11 451,03 459,35 451,76 427,71 431,72 441,09 431,42 443,63 448,76 
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Figura A5.4.1 – Curvas de absorção dos provetes A1 
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Curvas de absorção
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Figura A5.4.3 – Curvas de absorção dos provetes A3N 

Quadro A5.4.2 – Valores de .)(mint  e da absorção por unidade de área (g/cm2) dos provetes 

Absorção por unidade de área (g/cm2)

Controlo CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 
.)(mint

A1 A2 A1 A2 A3N A1 A2 A3N A1 A2 A3N

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1,00 0,042 0,042 0,054 0,041 0,040 0,062 0,059 0,042 0,061 0,036 0,029 

2,00 0,057 0,060 0,080 0,060 0,064 0,089 0,083 0,060 0,089 0,054 0,046 

3,00 0,066 0,070 0,093 0,069 0,078 0,101 0,095 0,068 0,099 0,066 0,056 

4,00 0,073 0,077 0,104 0,078 0,089 0,111 0,104 0,075 0,109 0,074 0,062 

5,00 0,077 0,083 0,111 0,084 0,095 0,122 0,115 0,086 0,117 0,081 0,068 

7,75 0,088 0,095 0,129 0,098 0,112 0,130 0,123 0,089 0,125 0,090 0,080 

9,49 0,098 0,108 0,146 0,111 0,131 0,143 0,131 0,102 0,137 0,100 0,088 

10,95 0,105 0,117 0,151 0,114 0,133 0,156 0,144 0,110 0,146 0,109 0,096 

12,25 0,116 0,127 0,160 0,119 0,145 0,163 0,150 0,117 0,152 0,115 0,101 

13,42 0,124 0,138 0,177 0,138 0,168 0,172 0,156 0,126 0,159 0,123 0,109 

14,49 0,125 0,139 0,179 0,139 0,170 0,177 0,161 0,127 0,163 0,126 0,113 

15,49 0,127 0,140 0,179 0,139 0,171 0,183 0,166 0,132 0,168 0,130 0,114 

21,91 0,145 0,156 0,203 0,161 0,200 0,207 0,189 0,156 0,188 0,150 0,128 

37,95 0,181 0,188 0,248 0,203 0,254 0,234 0,211 0,179 0,225 0,172 0,157 
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Coeficientes de absorção
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Figura A5.4.4 – Regressão linear das curvas de absorção dos provetes A1 
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Figura A5.4.5 – Regressão linear das curvas de absorção dos provetes A2 
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Figura A5.4.6 – Regressão linear das curvas de absorção dos provetes A3N 
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Quadro A5.4.4 – Redução de água absorvida, comparando provetes de betão com CCA e provetes de 

betão de controlo, ao fim de tempo de ensaio de cerca de 4, 8 e 24 horas 

Tipo de Betão Provetes 

Absorção

4h

(g/cm2)

Redução 

A

%

Absorção

8h

(g/cm2)

Redução 

A

%

Absorção

24h

(g/cm2)

Redução 

A

%

A1 0,127 0,145 0,181 
Parede 1  

A2 0,140 0,156 0,188

A1 0,179 0,203 0,248

A2 0,139 0,161 0,203

Controlo 

Parede 2 

A3N 0,171 0,200 0,254

A1 0,183 0,207 0,234

A2 0,166 0,189 0,211Parede 1 

A3N 0,132 0,156 0,179

A1 0,168 0,188 0,225

A2 0,130 0,150 0,172

CCA 

Parede 2  

A3N 0,114

1,57 

0,128

2.02 

0,157

8.61 

100
)CTL(A
CCAACTLA

A

Quadro A5.4.5 – Redução do coeficiente de absorção, comparando provetes de betão com CCA e 

provetes de betão de controlo 

Coeficiente de absorção S  

g/(cm2 min.1/2)

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

A1 A2 A1 A2 A3N A1 A2 A3N A1 A2 A3N 

0,0055 0,0064 0,0080 0,0063 0,0084 0,0073 0,0064 0,0056 0,0063 0,0058 0,0053 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

0,00692 0,0012 0,1774 0,0061 0,0007 0,1167 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(S
CCASCTLS

S

11.6 % 
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ANEXO 5.5 – PENETRAÇÃO DE ÁGUA 

Quadro A5.5.1 – Características dos provetes do ensaio de penetração de água  

Dimensões (cm) 
Tipo de betão Provetes 

Altura Diâmetro 

Parede 1 

P1 

P2 

P3 

8,00 

7,70 

7,40 

13,50 

13,50 

13,50 
Controlo 

Parede 2 P3 8,00 13,50 

Parede 1 

P1 

P2 

P3 

C1N 

7,90 

7,90 

7,40 

7,60 

13,50 

13,50 

13,50 

13,50 Com 7% 

CCA

Parede 2 

P1 

P2 

P3 

C1N 

8,20 

8,10 

6,80 

7,70 

13,50 

13,50 

13,50 

13,50 

Quadro A5.5.2 – Peso de cada provete antes e depois do ensaio.

Comparação dos pesos referentes a CCA versus CTL 

Peso (kg) 
Água penetrada por unidade de 

peso de betão 

Tipo de betão Provete 
Inicial 

Pi

Final 

Pf

Pi-Pf i

if

P
PP

%

x

Redução 

pelo uso 

da CCA 

P1 2,689 2,703 0,014 0,52 

P2 2,585 2,592 0,007 0,27 Parede 1 

P3 2,366 2,376 0,009 0,39 C
T
L

Parede 2 P3 2,394 2,401 0,007 0,30 

0
,3

7
2
 

0
,1

1
2
 

0
,2

9
9
 

-

P1 2,395 2,408 0,013 0,54 

P2 2,515 2,522 0,007 0,28 

P3 2,321 2,331 0,010 0,43 

Parede 1 

C1N 2,311 2,323 0,012 0,52 

P1 2,587 2,597 0,010 0,39 

P2 2,562 2,568 0,006 0,23 

P3 2,168 2,171 0,003 0,14 

C
C

A

Parede 2 

C1N 2,361 2,369 0,008 0,34 

0
,3

5
9
 

0
,1

4
0
 

0
,3

8
9
 

3.68%
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Quadro A5.5.3 – Profundidades médias e máximas de penetração de água. 

Comparação dos pesos referentes a CCA versus CTL 

Profundidades (cm) 

Profundidade máxima Profundidade média Tipo de betão Provete 

Pmáx. x Pméd. x

P1 3,00 2,70 

P2 1,60 0,80 Parede 1 

P3 1,50 1,30 

C
T
L

Parede 2 P3 3,00 

2,28 0,84 0,37 

1,50 

1,58 0,81 0,51 

P1 3,40 1,80 

P2 1,30 0,70 

P3 2,30 2,00 

Parede 1 

C1N 1,90 1,20 

P1 1,30 1,00 

P2 1,50 1,10 

P3 0,50 0,30 

C
C

A

Parede 2 

C1N 2,50 

1,84 0,89 0,49 

1,80 

1,24 0,59 0,48 

Redução pelo uso de CCA

100
)CTL(P

CCAPCTLP
P

.máx

.máx.máx
.máx 100

)CTL(P
CCAPCTLP

P
.méd

.méd.méd
.méd

19.30% 21.52% 
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ANEXO 5.6 – PENETRAÇÃO DE CLORETOS  

Quadro A5.6.1 – Profundidades de penetração de cloretos obtidas 

Largura (cm) 

1 2 3 4 5 6 7
Tipo de 

Betão 
Provete 

Profundidade de penetração de cloretos – xd (cm)  

Média 

Esq. 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 * * 4,80 

Dir. 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 * * 4,80 C2

Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 0,00 0,00 4,80 

Esq. 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,79 

Dir. 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 C4

Média 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,50 2,89 

Esq. 1,90 2,20 2,90 2,80 2,80 2,70 3,20 2,64 

Dir. 3,50 3,00 2,60 2,70 2,90 2,60 2,00 2,76 

P
a
re

d
e
 1

 

C6

Média 2,70 2,60 2,75 2,75 2,85 2,65 2,60 2,70 

Esq. 2,70 3,10 3,20 3,30 3,20 4,00 3,60 3,30 

Dir. 3,10 3,20 3,20 3,30 3,00 2,90 2,80 3,07 C1

Média 2,90 3,15 3,20 3,30 3,10 3,45 3,20 2,79 

Esq. 3,00 2,80 3,00 3,00 3,10 2,70 2,40 2,86 

Dir. 2,50 2,90 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,06 C5

Média 2,75 2,85 3,50 3,00 3,05 2,85 2,70 2,96 

Esq. 3,00 3,50 3,20 3,00 3,20 3,50 3,10 3,21 

Dir. 3,00 3,00 3,40 3,20 3,30 2,90 3,40 3,17 

C
o

n
tr

o
lo

 

P
a
re

d
e
 2

 

C6

Média 3,00 3,25 3,30 3,10 3,25 3,20 3,25 3,19 

Esq. 1,60 1,70 2,20 2,20 1,70 1,80 1,90 1,87 

Dir. 2,20 2,00 1,80 2,00 2,10 2,20 1,70 2,00 IZC4 

Média 1,90 1,85 2,00 2,10 1,90 2,00 1,80 1,94 

Esq. 1,50 2,10 2,40 2,50 2,60 2,30 2,30 2,24 

Dir. 2,80 2,60 2,30 2,50 2,60 2,40 2,20 2,49 

P
a
re

d
e
 1

 

IZC6 

Média 2,15 2,35 2,35 2,50 2,60 2,35 2,25 2,36 

Esq. 0,90 1,90 1,70 1,80 2,30 1,90 2,00 1,79 

Dir. 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,80 1,70 1,81 IFC2 

Média 1,35 1,85 1,75 1,85 2,10 1,85 1,85 1,80 

Esq. 1,20 1,60 2,10 2,00 1,80 1,70 1,80 1,74 

Dir. 1,70 1,60 1,60 1,90 2,00 2,20 1,80 1,83 IFC4 

Média 1,45 1,60 1,85 1,95 1,90 1,95 1,80 1,79 

Esq. 1,80 2,00 2,40 2,20 2,00 2,20 1,80 2,06 

Dir. 1,90 2,00 2,20 2,20 2,00 2,20 2,00 2,07 IFC5 

Média 1,85 2,00 2,30 2,20 2,00 2,20 1,90 2,06 

Esq. 2,30 2,20 2,00 1,80 1,70 1,60 1,60 1,89 

Dir. 1,20 1,80 1,90 1,80 1,70 1,60 1,70 1,67 

C
C

A
 

P
a
re

d
e
 2

 

IFC6 

Média 1,75 2,00 1,95 1,80 1,70 1,60 1,65 1,78 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

Controlo Com 7% de CCA 

x x
3,29 0,73 0.22 1,95 0,23 0.11 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(x
CCAxCTLx

x
d

dd
d

40,55% 

* existência de agregados não permitindo a realização da leitura. 
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Quadro A5.6.2 – Coeficientes de difusão aparente (Dns)

Coeficiente de difusão aparente - Dns 

(cm2/s) 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

C2 C4 C6 C1 C5 C6 C4 C6 C2 C4 C5 C6 

2
3
,6

7
1
0

-8

1
4
,2

5
1
0

-8

1
3
,2

9
1
0

-8

1
3
,7

3
1
0

-8

1
4
,5

6
1
0

-8

1
5
,7

3
1
0

-8

9
,5

2
1
0

-8

1
1
,6

4
1
0

-8

8
,8

5
1
0

-8

8
,7

8
1
0

-8

1
0
,1

5
1
0

-8

8
,7

4
1
0

-8

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

1,59 10-7 3,91 10-8 0.25 9,61 10-8 1,13 10-8 0.12 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(D
CCADCTLD

D
ns

nsns
ns

39,42% 

Quadro A5.6.3 – Resultados obtidos pelo ensaio de condução eléctrica em 24h e voltagem 30V  

Coulombs 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

C2 C4 C6 C1 C5 C6 C4 C6 C2 C4 C5 C6 

7
9
4
6

6
8
0
9

6
8
1
8

8
7
1
8

7
0
5
0

6
8
5
9

3
4
7
8

3
2
8
5

3
0
8
1

4
1
0
6

2
9
7
5

3
5
2
4

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

7366,67 791,42 0.11 3408,17 403,76 0.12 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(C
CCACCTLC

C

53,74% 
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ANEXO 5.7 – CARBONATAÇÃO 

Quadro 5.7.1 – Profundidade média do ensaio de carbonatação acelerada 

Profundidade média – dk (cm) 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 

1
,4

0
 

0
,9

0
 

0
,6

0
 

1
,1

0
 

0
,9

0
 

1
,0

0
 

0
,9

0
 

0
,8

0
 

1
,0

0
 

1
,0

0
 

0
,8

0
 

0
,9

0
 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

0,98 0,26 0,27 0,90 0,09 0,10 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(d
CCAdCTLd

d
k

kk
k

8,47% 

Quadro 5.7.2 – Profundidade máxima do ensaio de carbonatação acelerada 

Profundidade máxima – dmáx. (cm) 

Controlo Com 7% de CCA 

Parede 1 Parede 2 Parede 1 Parede 2 

Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 Cr1 Cr2 Cr3 

2
,4

0
 

1
,1

0
 

0
,6

0
 

1
,1

0
 

1
,2

0
 

1
,1

0
 

1
,1

0
 

0
,9

0
 

1
,2

0
 

1
,1

0
 

1
,2

0
 

1
,1

0
 

Valores médios x , desvio padrão ( ) e coeficiente de variação ( )

x x

1,25 0,60 0,48 1,10 0,11 0,10 

Redução pelo uso de CCA 

100
)CTL(d

CCAdCTLd
d

.máx

.máx.máx
.máx

12.00% 
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