
Resumo 

 

A maioria dos casos de deterioração do betão (isto é, falta de durabilidade) está 

relacionada com a corrosão das armaduras devido à despassivação provocada por 

carbonatação ou ataque por cloretos. 

Alguns dos problemas associados ao fabrico do cimento Portland (constituinte essencial 

do betão) são o grande dispêndio de energia e a emissão de dióxido de carbono e 

outros gases que contribuem para o efeito de estufa. 

Tem-se vindo a tornar evidente para a indústria do cimento e betão que a 

sustentabilidade na construção poderá ser alcançada se o clínquer Portland for 

parcialmente substituído por subprodutos pozolânicos ou com propriedades hidráulicas 

latentes. De facto no sector da construção tem vindo a aumentar o uso de adições para 

dar resposta ao aumento da procura do cimento a nível mundial. Ao usar estas adições 

é possível poupar tanto em termos energéticos e económicos, como ao mesmo tempo 

reduzir a “pressão” sobre o ambiente. Para além disto as adições são conhecidas como 

meios de melhorar a trabalhabilidade e a durabilidade do betão. 

No seguimento destas ideias tem vindo a ser considerada uma série de resíduos com 

vista à sua aplicabilidade na construção, em particular em betão. Assim o presente 

trabalho diz respeito ao estudo das potencialidades de utilização de cinza de casca de 

arroz (RHA) e de um resíduo da indústria da pasta de papel (grits) como substitutos 

parciais do cimento. Estes dois materiais, para além de possuírem características 

distintas, têm um historial diferente na área dos materiais de construção: sobre as 

cinzas de casca de arroz foram já efectuados bastantes estudos por todo o mundo, 

enquanto que a substituição parcial do cimento por grits ainda é francamente incipiente. 

Para determinar as potencialidades de utilização de cinza de casca de arroz e grits 

como substitutos parciais do cimento no betão considerou-se a abordagem habitual de 

estudar as propriedades em argamassa em primeiro lugar. Assim realizou-se um 

programa experimental utilizando provetes de argamassa em que o cimento Portland 

(CEM I) foi substituído em 10% por cinza de casca de arroz ou por grits e procedeu-se 

ao estudo e comparação de diversos parâmetros (de resistência e principalmente de 



durabilidade) entre estes provetes e provetes de controlo (nos quais não se efectuou 

qualquer substituição do cimento). 

Os resultados obtidos no programa de ensaios presentes estão muito aquém do que 

seria esperado. No entanto não significam que a substituição parcial de cimento 

Portland quer por grits quer por RHA seja inviável, apenas indicam que a utilização 

destes materiais não é aceitável nas condições em que foram utilizados neste estudo. A 

principal conclusão deste estudo é que a finura tanto dos grits como da cinza de casca 

de arroz deve ser controlada de modo a que se complemente com a do cimento. 
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Abstract 

 

The majority of concrete deterioration cases (lack of durability) is related with rebar’s 

corrosion due to depassivation of steel induced by carbonation and chloride attack. 

Some of the problems associated with the production of Portland cement (concrete’s key 

ingredient) are the intensive use of energy and the emission of CO2 together with other 

greenhouse gases. 

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 in the cement and concrete 

industries there has been an increasing consumption of additions to meet the rising 

demand for cement worldwide. Substantial energy, environmental load and cost savings 

can result in the use of additions as their presence in concrete is known to impart 

significant improvements in workability and durability. 

Following these ideas a number of by-products have been considered to assess 

applicability in construction, particularly in concrete. Thus the present study concerns the 

study of the potential use of rice husk ash (RHA) and a by-product of the pulp-paper 

industry (grits) as a partial cement replacement. These two materials have distinct 

characteristics and a different history in the field of construction materials: many studies 



on rice husk ash have already been conducted around the world, partial replacement of 

cement by grits is practically unknown. 

To determine the potential use of rice husk ash and grits as a partial cement 

replacement in the standard approach, of studying the properties in mortar was 

considered, as a first step. Therefore an experimental program was carried out using 

mortar samples where 10% of the Portland cement (CEM I) was replaced with rice husk 

ash or grits and various parameters (strength and mainly durabilityrelated) were 

compared between these mortars and mortar with no replacement (control mortar). 

Results are substantially different of what would be expected. But this doesn’t mean that 

partial replacement of Portland cement or by grits or by RHA is impracticable, it only 

indicates that the use of these materials is not acceptable under the conditions in which 

they were used in this study. The main conclusion of this study is that the fineness of 

both grits and RHA must be controlled so as to complement the fineness of cement. 
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