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RESUMO 

Os materiais utilizados nas construções civis estão submetidos às ações físico-
químicas do ambiente que estão em contato. Estas ações afetam diretamente a sua 
estrutura, provocando degradação e comprometendo a sua durabilidade, 
funcionalidade e estabilidade. A falta de durabilidade das estruturas de concreto tem 
aumentado, sendo que geralmente as manifestações patológicas acontecem por 
causa das reações dos componentes de concreto com a ação de agentes químicos. 
O objetivo geral é analisar a durabilidade de concretos com substituição de cimento 
por cinza de casca de arroz, quando submetidos a degradação com agentes 
agressivos como sulfato de sódio. O traço utilizado como referência foi a proporção 
de 1:2:3 com relação a/c de 0,50, foi realizada três substituições do cimento por cinza 
de casca de arroz nas proporções de 5%, 10% e 15%. O programa experimental, foi 
dividido em 3 etapas, sendo que a primeira consiste na caracterização dos materiais, 
a segunda foi de ensaios de controle como: a resistência à compressão dos concretos 
aos 7, 14, 28, 63 e 91dias, absorção por capilaridade aos 28 e 91 dias; absorção e 
índice de vazios aos 28 e 91 dias. Por fim a etapa três foi destinada ao ensaio de 
ataque químico por sulfatos, no qual os corpos de prova ficaram imersos nessa 
solução por 91 dias e após isso foi realizado o ensaio de resistência à compressão 
desses corpos de prova. Os resultados indicam que o concreto com 15% de cinza de 
casca de arroz é mais resistente e também o mais sustentável. 

Palavras-chave: Durabilidade. Concreto. Sulfato. Cinza de Casca de Arroz. 

 

 



 

ABSTRACT 

The materials used in the civil constructions are submitted to the physical-chemical 
actions of the environment that are in contact. These actions directly affect its structure, 
causing degradation and compromising its durability, functionality and stability. The 
lack of durability of concrete structures has increased, and pathological manifestations 
usually occur because of reactions of concrete components with the action of chemical 
agents. The general objective is to analyze the durability of concrete with cement 
substitution by ash from rice hull when subjected to degradation with aggressive 
agents such as sodium sulfate. The ratio of 1: 2: 3 with a / c ratio of 0.50 was used as 
reference, three cement substitutions were made per grains of rice husk in the 
proportions of 5%, 10% and 15%. The experimental program was divided in 3 stages, 
the first one being the characterization of the materials, the second was control tests 
such as: the compressive strength of the concretes at 7, 14, 28, 63 and 91 days, 
absorption by capillarity to the 28 and 91 days; absorption and voids index at 28 and 
91 days. Finally, step three was assigned to the sulfate etching test, in which the test 
specimens were immersed in this solution for 91 days and after that the compression 
strength test of these specimens was carried out. The results indicate that concrete 
with 15% of rice hull ash is more resistant and also the most sustainable. 

Key words: Durability. Concrete. Sulfate. Rice Bark Gray. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização  

O concreto de cimento Portland tem sido o material mais usado em estruturas 

da construção civil. O motivo de se utilizar este tipo de material é que o mesmo possui 

vantagens comparando com a madeira ou o aço, resistindo mais às sobrecargas e 

ações do meio ambiente (HELENE, 2003). 

Mesmo o concreto sendo muito utilizado, Bertolini (2010) aponta para a questão 

de que os materiais de construção estão submetidos às ações físico-químicas do 

ambiente que estão em contato. Estas ações afetam diretamente a sua estrutura, 

provocando degradação e comprometendo a sua durabilidade, funcionalidade e 

estabilidade. 

Conforme Costa (2015), a falta de durabilidade das estruturas de concreto tem 

aumentado em grande proporção, mesmo com o elevado avanço de tecnologias 

utilizadas na construção civil. Na grande maioria, as manifestações acontecem por 

causa das reações dos componentes de concreto com a ação de agentes agressivos. 

Com o aumento de deterioração das estruturas em concreto, o mercado 

passou-se a produzir concretos com maiores resistências. A resistência do concreto 

deve ter os devidos cuidados quanto à seleção como na dosagem dos materiais 

(BARBOSA, 2006). 

A utilização de resíduos como a Cinza de Casca de Arroz (CCA), além de trazer 

benefícios ao meio ambiente devido a sua deposição, oferece vantagens ao concreto 
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por possuir propriedades pozolânicas, aumentando a resistência do concreto e 

tornando-os mais resistentes (COSTA, 2015). 

O uso da CCA como material pozolânico, além de melhorar as propriedades 

dos concretos, contribui com o meio ambiente devido a sua despoluição, gerando 

também uma economia de energia causada pela produção do clínquer de cimento 

Portland, pois o mesmo é substituído parcialmente pela CCA (SANTOS, 1997). 

Neste contexto este trabalho visa estudar o uso de cinza de casca de arroz 

(CCA) com o intuito de aumentar a durabilidade do concreto quando em contato com 

agentes agressivos como sulfatos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral é analisar a durabilidade de concretos com substituição de 

cimento por cinza de casca de arroz, quando submetidos à degradação com agentes 

agressivos como sulfato de sódio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Para que se alcance o objetivo geral, os objetivos específicos do presente 

trabalho são: 

a) Avaliar o efeito da substituição de cimento por diferentes teores de CCA; 

b) Avaliar no estado fresco o índice de consistência dos concretos estudados; 

c) Avaliar no estado endurecido a resistência à compressão, absorção por 

capilaridade, absorção e índice de vazios dos concretos estudados; 

d) Avaliar os concretos estudados quando submetidos a penetração de íons 

sulfatos pelo método acelerado. 
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 1.3 Justificativa 

A durabilidade das estruturas de concreto está associada com a forma de 

ingresso de agentes agressivos em estruturas de concretos, sendo que o processo 

mais confiável na definição  da durabilidade do concreto é a resistência à penetração 

de agentes agressivos (COSTA, 2015). 

De acordo com Silva et al. (2007), os materiais pozolânicos aumentam a 

resistência à compressão e diminuem a permeabilidade de agentes agressivos. Em 

se tratando de concretos com CCA, James e Rao apud Pouey (2006), indicam que 

por conterem em torno de 95% de sílica, possuindo menores teores de álcalis e outros 

elementos, se tornando assim, uma poderosa fonte renovável de sílica. 

Desta forma, acredita-se que a utilização de CCA em concretos aumenta a 

durabilidade das estruturas em contato com agentes agressivos como cloretos e 

sulfatos. Segundo Neville (1997), a utilização da CCA gera concretos com maior 

desempenho.  

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho é organizado em cinco capítulos, sendo que o primeiro 

capitulo foi designado a introdução do assunto tratado, a justificativa do tema e aos 

objetivos da pesquisa. 

No capítulo 2 é apresentado o referencial bibliográfico da pesquisa, onde 

consta abordagens a degradação de estruturas de concreto armado, durabilidade e 

vida útil das estruturas de concreto armado, corrosão e ataque por sulfatos e uso da 

cinza da casca de arroz como material pozolânico.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para a elaboração dos ensaios 

bem como os materiais que foram utilizados para a realização do trabalho. No capítulo 

4 é exposto os resultados, analisando os mesmos aos diferentes tipos de traços. 

No capítulo 5 é apresentado as considerações finais bem como sugestões para 

os próximos trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Degradação de Estruturas de Concreto Armado 

A degradação dos materiais é causada pela interação físico-química do 

ambiente com os materiais, este fenômeno ocorre após o movimento dos agentes 

agressivos no interior do ambiente ou do material (BERTOLINI, 2010). 

Conforme Helene (2003), os principais sintomas de degradação das estruturas 

são as fissuras, as manchas no concreto aparente, as eflorescências, a corrosão das 

armaduras, as flechas excessivas e também os ninhos de concretagem. A Figura 1 

demostra a degradação de uma estrutura por corrosão. 

Figura 1 – Degradação da estrutura por corrosão. 

Fonte: Téchne (2015).  
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Segundo Bertolini (2010), a ação do ambiente pode causar um dano 

progressivo tanto no concreto como nas armaduras, podendo ser do tipo físico, 

químico, biológico ou mecânico. No tipo físico, tem-se uma degradação direta no 

concreto, podendo ser na pasta de cimento ou nos agregados, e em seguida pode 

provocar a corrosão das armaduras, já os outros casos o ambiente provoca a corrosão 

das armaduras e depois no concreto. 

Os ataques químicos no concreto pronunciam-se por efeitos físicos nocivos, 

como por exemplo, aumentando a porosidade e permeabilidade, diminuindo a 

resistência, ocasionando a fissuração e lascamento (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

Conforme Ribeiro (2014), quando o concreto que cobre a armadura de aço for 

executado sem os cuidados necessários, o mesmo poderá não funcionar 

adequadamente, possibilitando que os vergalhões de aço sofram ataques de 

substâncias ácidas presente na atmosfera ou de íons agressivos. 

Materiais porosos, por terem um alto índice de vazios, podem permitir a 

penetração de agentes agressivos presentes no ambiente, causando assim a sua 

degradação tanto externa como interna. Também o teor de umidade é de suma 

importância quando se trata de degradação do concreto, pois a água que fica 

acumulada nos poros da estrutura pode ocasionar a dissolução de íons agressivos 

comprometendo a estrutura (BERTOLINI, 2010). 

2.2 Durabilidade e Vida Útil de Estruturas de Concreto Armado 

Devido às influências no ambiente que estão expostas as estruturas de 

concreto, as mesmas com o passar do tempo, podem sofrer alterações e comprometer 

a sua funcionalidade e estabilidade. 

Segundo Ribeiro (2014), estruturas de concreto armado estão sendo utilizadas 

na construção civil, e um dos motivos da escolha desse material é a durabilidade, 

devido que o aço estaria protegido do ambiente externo. Portanto, o progresso da 

construção civil, propiciou maior produtividade e menores custos, e também cada vez 

mais as estruturas são mais esbeltas, o que ocasiona a redução do cobrimento das 

armaduras, ocasionando uma menor durabilidade.  
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Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), durabilidade é a capacidade da estrutura 

suportar as intempéries previstas e definidas em conjunto com o responsável pelo 

projeto estrutural e o contratante no início dos trabalhos de elaboração do projeto. As 

estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de acordo com as 

condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme 

recomendado em projeto, para que conservem sua segurança, estabilidade e aptidão 

em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil. 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), a durabilidade do concreto é definida como 

sua capacidade de resistir à ação de intempéries, ataque químico, abrasão, ou 

qualquer outro processo de deterioração. Quando o concreto for usado para o que foi 

projetado, o mesmo irá durar e preservará sua forma, qualidade e capacidade. 

De acordo com Ribeiro (2014), a vida útil de uma estrutura depende do 

comportamento de elementos estruturais e não estruturais, como juntas, drenos, 

aparelhos de apoio, que geralmente têm vida útil menor que o concreto, necessitando 

de manutenções para que não prejudiquem toda a estrutura.   

Conforme Souza e Ripper (1998), a respeito da Figura 2, compreende-se que 

a combinação dos fatores ambientais como umidade, vento, chuva, temperatura, 

salinidade e  agressividade química e/ou biológicas, conduzidos para a massa de 

concreto, da mesma maneira que a resposta dessa massa a tal ação, formam os 

principais elementos do processo de caracterização da durabilidade, sendo a água ou 

umidade como principal elemento de todo o processo. 
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Figura 2 – Inter-relacionamento entre conceitos de durabilidade e desempenho 

Fonte: CEB apud Souza e Ripper (1998). 

 Caso algum problema possa ter ocorrido ocasionando que o desempenho da 

estrutura seja de má qualidade, os responsáveis deverão estar preparados para tomar 

a melhor decisão de como proceder com o eventual problema, aderindo a melhor 

opção, respeitando pontos de vista técnico, econômico e socioambiental (SOUZA; 

RIPPER, 1998). 

2.3 Corrosão 

A corrosão das armaduras no concreto é um processo eletroquímico que 

ocasiona a degradação do aço. As causas deste fenômeno estão ligadas diretamente 

às características do concreto, ao meio ambiente e à disposição das armaduras nos 

componentes estruturais afetados. A corrosão é um processo que ocorre na fase 

aquosa, e no concreto armado, o fenômeno ocorre na solução existente nos poros 
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internos. A corrosão é vista frequentemente em concretos de baixa qualidade, com 

elevadas relações água/cimento, que apresentam alta porosidade (HELENE, 2003). 

Geralmente a corrosão se dá devido ao ataque químico de metais que ocorre 

em geral pela ação eletroquímica, já que os metais apresentam elétrons livres aptos 

para criarem pilhas eletroquímicas nas interfaces, como pode ser visto na Figura 3. 

(RIBEIRO 2014). 

Figura 3 – Representação gráfica de pilha eletroquímica da corrosão da armadura no 
concreto 

Fonte: Crauss (2010). 

As armaduras podem sofrer corrosões do tipo eletroquímica, sendo elas 

corrosão uniforme, corrosão puntiforme ou por pite, corrosão intragranular, corrosão 

transgranular e fragilização pelo hidrogênio. Na Figura 4, têm-se uma representação 

de cada tipo de corrosão e também os principais fenômenos responsáveis por cada 

uma (RIBEIRO 2014). 
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Figura 4 – Tipos de corrosão no concreto armado e fatores que os provocam 

Fonte: Speranza Engenharia (2009).  

 Segundo Helene (2003), geralmente os danos causados pela corrosão são o 

aparecimento de fissuras no concreto paralelas à direção do reforço, delaminação 

e/ou lascamento do cobrimento, mas em estruturas expostas a elevado teor de 

umidade o primeiro indício da corrosão é o aparecimento de manchas de óxido na 

superfície do concreto. Na Figura 5, pode-se ver a estrutura afetada por corrosão das 

armaduras. 

Figura 5 – Estrutura de concreto armado afetada por corrosão 

Fonte: Clube do Concreto (2014). 
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As armaduras no concreto são protegidas em relação a corrosão devido a 

passividade das soluções alcalinas presente nos poros da pasta de cimento 

(BERTOLINI, 2010). Conforme Helene (2003), a elevada alcalinidade exposta pela 

solução nos poros de concreto (pH > 12,5) favorece um meio protetor ao aço onde a 

velocidade da corrosão é praticamente nula, esta condição é chamada de 

passividade. 

2.4 Ataque por Sulfatos 

A degradação do concreto que tem como consequência a reação entre os 

compostos de cimento e os íons sulfatos resultantes de uma fonte externa conduzidos 

pela água, pode apresentar duas manifestações diferentes, uma é a expansão do 

concreto, e a outra é a perda progressiva de resistência, rigidez e massa (DA SILVA 

FILHO, 1994). 

Segundo Bertolini (2010), a degradação de ataque por sulfatos ocorre quando 

os íons de sulfatos penetram o concreto quando o mesmo está em contato com águas 

ou solos onde estão dissolvidos os íons. Quando os sulfatos agem no concreto, os 

mesmos geram produtos expansivos, gerando fissuras e desagregação do concreto, 

conforme pode ser visto na Figura 6. A proporção do ataque depende do teor de 

sulfato no solo e na água em contato com o concreto e também das características do 

concreto. Os sulfatos são mais agressivos quando são dissolvidos em água.  

Figura 6 – Ataque por sulfatos em estrutura de concreto 

Fonte: S A Soluções de Engenharia (2016). 
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Em ambientes com presença de sulfatos, Bertolini (2010) explica que uma 

baixa permeabilidade do concreto é a melhor defesa. A penetração dos sulfatos e o 

seu ataque podem ser reduzidos pela diminuição da relação a/c ou pelo emprego de 

cimento com adições pozolânicas.  

Segundo Ribeiro (2014), os íons sulfatos presentes em águas e solos 

contaminados podem penetrar no concreto e reagir com componentes do cimento 

gerando produtos expansivos, provocando tensões de tração internas, ocasionado o 

fechamento das juntas de expansão, deformações, deslocamentos em diferentes 

partes da estrutura, fissurações e desagregação do concreto. 

Os íons sulfatos podem estar presentes em soluções ácidas como o ácido 

sulfúrico, em soluções alcalinas como o sulfato de amônio, em sais como o sulfato de 

cálcio, de magnésio e de sódio. Os sulfatos quando em soluções aquosas atacam os 

concretos ocasionando reações expansivas podendo levar à deterioração do 

elemento estrutural (HELENE, 2003). 

Também conforme Ribeiro (2014), os sulfatos podem ser encontrados em solos 

e águas industriais e/ou naturais. Os sulfatos apresentam-se no solo sob a forma de 

gipsita (gesso) geralmente em teores de 0,01% a 0,05% não ocasionado risco ao 

concreto nessas quantidades. Em águas subterrâneas os acúmulos de sulfatos são 

devido à presença de sulfatos de magnésio, sódio e potássio. Em terras agrícolas 

pode ser encontrado sulfatos de amônia. Resíduos de fornos, com alto teor de enxofre 

podem conter ácido sulfúrico. Em pântanos, lagos rasos, poços de mineração e 

tubulação de esgoto, devido à decomposição da matéria orgânica, podem formar gás 

sulfídrico, o qual se transforma em ácido sulfúrico pela ação das bactérias. 

Na grande maioria, os íons sulfatos se resultam da decomposição por hidrólise 

de sais existente no solo ou na água (subterrânea ou marinha). Em solos argilosos, 

as quantidades de sulfato de magnésio, sódio e cálcio são tão altos que a água 

subterrânea nestas regiões forma solução de sulfatos (DA SILVA FILHO, 1994). 

Normalmente o ataque ocorre em três fases na estrutura do concreto, sendo 

elas, a penetração dos íons sulfato na matriz do cimento; a reação dos sulfatos com 

o hidróxido de cálcio, formando gesso ou gipsita (CaSO4.2H2O); a reação do gesso 
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com os aluminatos, ocasionando compostos expansivos, como a etringita 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) (RIBEIRO 2014). 

Segundo Da Silva Filho (1994), o C3A apresenta relação com a deterioração 

causada pelos sulfatos. Isso acontece devido à reação entre os compostos de 

aluminato oriundos da hidratação dos compostos do cimento e os íons sulfatos, 

originando a etringita.  

Segundo Ribeiro (2014), a reação mais perigosa é a etringita, pois ocasiona 

maiores efeitos expansivos, podendo ser instigado pelo acréscimo de cristais de 

etringita ou pela expansão da absorção de água da etringita pouco cristalina. O sulfato 

de magnésio tem efeito mais desfavorável, pois ataca os silicatos hidratados de cálcio 

presentes na matriz do cimento. 

De acordo com Da Silva Filho (1994) as primeiras quantidades de etringita 

encontram espaço nos poros capilares e se depositam sem causar expansão 

causando uma densificação da matriz, somente acima de determinado valor a etringita 

causa expansão. 

Conforme Da Silva Filho (1994), a água do mar tem acúmulos de sulfatos que 

podem causar agressividade ao concreto ocasionando a sua degradação, o ataque é 

mais violento em áreas que acontece oscilação de nível, com alterações nas 

condições de saturação, ocasionando a cristalização cíclica dos sais nos poros, 

proporcionando a agressão.  

Normalmente a gravidade do ataque necessita do teor de sulfato no solo e na 

água em contato com o concreto, dependendo também das características do 

concreto. Quando os sulfatos são dissolvidos em água, os mesmos são mais 

agressivos. Os concretos devem apresentar baixa permeabilidade, a qual pode ser 

conseguida com a diminuição da relação água/cimento e/ou pelo emprego de 

cimentos pozolânicos (RIBEIRO 2014). 

O concreto fissurado, aumenta a permeabilidade, possibilitando a penetração 

de água agressiva, ocasionando a deterioração do elemento estrutural, com isso, este 

tipo de ataque pode provocar a diminuição da resistência e perda de massa por causa 

da coesão dos produtos de hidratação do cimento (RIBEIRO 2014). 
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Para a realização de ensaios de penetração de sulfatos, pode ser feita através 

de teste de agressão por incorporação de sulfatos, onde é adicionado durante o 

processo de fabricação do material uma quantidade de sulfato, geralmente o de cálcio 

hidratado (gesso), este processo é bastante útil quando aplicado em cimentos 

resistente a sulfatos, porém não representa as condições reais, já que o concreto fica 

exposto a sulfatos desde o início, não tendo a sua estrutura bem formada (DA SILVA 

FILHO, 1994). 

 Outro método de ensaio de penetração de sulfatos é o de agressão por imersão 

em solução de sulfatos. Neste método os Corpos de Prova (CP) são dispostos em 

uma solução que contém íons sulfatos, após ficarem imersos os CP são submetidos 

a ensaios de resistência à compressão e também de resistência à flexão, este tipo de 

ensaio é que melhor representa as condições que as estruturas de concreto são 

submetidas (DA SILVA FILHO, 1994). 

2.5 Uso da cinza da casca de arroz como material pozolânico 

A reutilização de resíduos nos dias atuais é uma questão importante para a 

melhoria do meio ambiente, tanto para a redução de desperdícios como para a 

diminuição dos impactos ambientais gerados pela sua disposição final (SILVA et al., 

2007). 

As pozolanas exercem um importante trabalho quando utilizadas na 

substituição do cimento Portland, pois aumentam a resistência mecânica do concreto, 

agindo também na microestrutura da pasta de cimento com a mudança na estrutura 

dos poros em função do refinamento proporcionado pelas reações pozolânicas, e 

também atuando no tamponamento e obstrução dos poros, fissuras e vazios 

(RIBEIRO et al. apud BARBOSA, 2006). 

Segundo Silva et al (2007), a casca de arroz é um resíduo decorrente do 

beneficiamento de arroz. A indústria de beneficiamento de arroz utiliza a casca nos 

processos de secagem dos grãos, gerando o resíduo final que é a cinza impura. 

De acordo com Mehta e Monteiro (2014) existe duas categorias de pozolanas 

que enquadram a CCA. A primeira é a pozolana altamente reativa (tem o seu processo 
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de queima controlado, e é formada essencialmente por sílica pura na forma não 

cristalina), e a segunda é a pozolana pouco reativa (não possui controle de queima, e 

é formada essencialmente de silicatos cristalinos).  

Segundo Pouey (2006), a CCA é composta principalmente por sílica e seu 

desempenho pozolânico está associado com o processo da queima controlada e 

também com a sua coloração. 

Conforme Barbosa (2006), a CCA pode ter colorações que alteram entre o 

preto, o cinza e o branco rosado, quanto mais escura maior é o teor de carbono, e 

quando branca mostra que houve uma absoluta oxidação do carbono da cinza.  

Concretos com adição de CCA possuem maior resistência mecânica e maior 

durabilidade, tanto os efeitos químicos como os físicos influenciam, pois além de 

melhorarem a resistência, ajudam na permeabilidade, na resistência por fissuração 

térmica, no grau de hidratação e ao ataque por sulfatos (BARBOSA, 2006). 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), uma substituição de CCA no cimento entre 

10% e 20% aumenta a resistência mecânica e diminui a permeabilidade de agentes 

agressivos como cloretos, sulfatos, CO2. 

Nas primeiras idades quanto maior o teor de CCA menor é a resistência à 

compressão, já em idades maiores, quanto maior o teor de CCA maior a resistência à 

compressão. Isso acontece devido a uma diminuição de C3S do Cimento Portland 

ocasionado pela substituição da CCA, e também porque a reação pozolânica é mais 

lenta e com isso demora mais para a resistência se desenvolver (TIBONI, 2007).  

Segundo Nascimento et al. apud Barbosa (2006), concretos com adição de 

CCA, além de aumentarem a resistência à compressão com adições de 5% e 10% de 

CCA, também há uma maior perda de massa no concreto. Geralmente as reações 

pozolânicas ocorrem em idades maiores que 28 dias. 

A cinza de casca de arroz, influencia no aumento da resistência, na fissuração, 

na retração, na exigência e retenção de água e também da fluência do concreto. 

Influenciando também na durabilidade de concretos, quando submetidos a agentes 

químicos, principalmente sobre a corrosão das armaduras (SANTOS, 1997). 
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De acordo com Bergonzi (2017) em estudos realizados comparando concretos 

com traço referência e com substituição de adição de CCA, a CCA tem um bom 

desempenho em relação à resistência à compressão quando comparado com o traço 

referência. Conforme Figura 7, pode-se ver que aos 7 dias o concreto referência teve 

melhor resistência quando comparado com os com teor de CCA, aos 28 dias e aos 63 

dias o concreto com melhor resistência foi o com teor de 10% de CCA. 

Conforme Ludwig (2014), quando comparado o concreto referência com adição 

de CCA, aos 7 e aos 28 dias o que teve melhor desempenho em relação a resistência 

foi o com adição de 3% de CCA, conforme observado nas Figuras 8 e 9.  

Figura 7 – Resistência à compressão 

Fonte: Bergonzi (2017). 

 

 

 

 

Figura 8 – Resistência à compressão aos 7 dias 
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Fonte: Ludwig (2014). 

Figura 9 – Resistência à compressão aos 28 dias 

 Fonte: Ludwig (2014). 

Nas Figuras 10, 11 e 12 é possível observar a absorção por capilaridade de 

Bengonzi (2017). 
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Figura 9 – Absorção por capilaridade aos 7 dias 

Fonte: Bergonzi (2017). 

Figura 10 – Absorção por capilaridade aos 28 dias 

Fonte: Bergonzi (2017). 
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Figura 11 – Absorção por capilaridade aos 63 dias 

 

Fonte: Bergonzi (2017). 

Em relação à absorção por capilaridade, aos 7 dias o concreto que teve melhor 

comportamento foi o com traço referência, já aos 28 dias e aos 63 dias o que teve 

melhor desempenho foi o com adição de 10% de CCA (BERGONZI, 2017).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Conforme o objetivo geral deste trabalho que visa avaliar a influência da cinza 

de casca de arroz em termos de durabilidade de concretos submetidos a ataque de 

sulfatos, foi desenvolvido o programa experimental o qual mostra os materiais, 

ensaios e equipamentos que foram utilizados. O trabalho foi desenvolvido com a 

colaboração do Laboratório de Tecnologias da Construção (LATEC) da Universidade 

do Vale do Taquari UNIVATES. A Figura 13 demonstra as fases do programa 

experimental. 
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Figura 12 - Fluxograma Programa Experimental 

 

Fonte: do autor (2018). 
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 3.1 Materiais 

3.1.1 Cimento Portland 

O Cimento Portland que foi utilizado foi o CP V – ARI de Alta Resistência Inicial 

da marca Itambé. De acordo com o fabricante, esse cimento é resistente a sulfatos, 

tem alto grau de finura e menor teor de fíler em sua composição, proporcionando 

melhor desempenho nas primeiras idades. O Quadro 1 apresenta algumas 

características do cimento. 

Quadro 1 – Características da classe do CP V – ARI 

PARÂMETROS 

Tempo início de 

pega (horas) 

MgO (%) Perda ao fogo 

(%) 

Resíduo 

insolúvel (%) 

SO3 (%) 

≥ 1 ≤ 6,5* ≤ 6,5 ≤ 3,5* ≤ 4,5 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

≥ 14,0 ≥ 24,0 ≥ 34,0 - 

ADIÇÕES PERMITIDAS (%) 

Escória Fíler calcário Material pozolânico 

0 0 a 10 0 

 Fonte: Cimento Itambé, disponível em <http://www.cimentoitambe.com.br/wp-
content/uploads/2018/07/especificacoes_abnt2.pdf>. 

O ensaio de massa específica do cimento foi realizado conforme a NBR 16605 

(ABNT, 2017), utilizando o frasco volumétrico de Le Chatelier conforme Figura 14. Foi 

adicionado querosene no frasco com auxílio de funil de haste longa até o nível 

compreendido entre 0 e 1cm³, acima do nível do líquido o frasco foi seco.  

Após, o frasco com o líquido foi deixado em repouso em banho de água por 

aproximadamente 30 minutos, registrando a seguir sua primeira leitura como (V1), em 

seguida foi adicionado o cimento no frasco até que o cimento deslocou o liquido entre 

o intervalo de 18cm³ e 24cm³. Logo após o frasco foi tampado, suavemente foram 

feitos movimentos circulares até que não subisse mais bolhas de ar para a superfície 

do liquido, em seguida foi deixado em repouso novamente em banho de água por 30 

http://www.cimentoitambe.com.br/wp-content/uploads/2018/07/especificacoes_abnt2.pdf
http://www.cimentoitambe.com.br/wp-content/uploads/2018/07/especificacoes_abnt2.pdf
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minutos, registrando a leitura final (V2). A massa especifica do cimento é dado pela 

Equação 1. O valor encontrado foi de 2,88 (g/cm³). 

𝜌 =
𝑚

𝑉2−𝑉1
               (1) 

Onde: 

ρ: massa específica do material (g/cm³); 

m: massa do material ensaiado (g); 

V1: volume inicial (cm³); 

V2: volume final (cm³). 

Figura 13 – Frasco de Le Chatelier 

 

Fonte: Da autora (2019). 

3.1.2 Água de amassamento 

A água utilizada para o amassamento do concreto, foi proveniente da rede de 

abastecimento público da CORSAN disponível no LATEC. 
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3.1.3 Agregado Miúdo  

A areia utilizada no trabalho, é de origem natural do tipo quartzosa média, 

disponível no LATEC. Foram realizados ensaios de caracterização para conhecimento 

físico do material. 

3.1.3.1 Determinação granulométrica 

O ensaio para determinar a curva de granulometria do agregado foi executado 

conforme a NBR NM 248 (ABNT, 2003). O agregado ficou em estufa por 24 horas em 

temperatura entre 105 ± 5°C, para a retirada da sua umidade não interferindo no 

resultado do ensaio.  

As peneiras utilizadas no ensaio atendem a norma NBR NM – ISSO 3310 – 1 

ou 2. A Tabela 1 apresenta as malhas de abertura das peneiras. 

Tabela 1 – Série de peneiras 

Série Normal Série Intermediária 

75 mm 

- 

- 

37,5 mm 

-- 

-- 

19 mm 

- 

9,5 mm 

- 

4,75 mm 

2,36 mm 

1,18 mm 

600 

300 

150 

- 

63 mm 

50 mm 

- 

31,5 mm 

25 mm 

- 

12,5 mm 

- 

6,3 mm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fonte: NBR NM 248 (ABNT, 2003). 
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O ensaio foi realizado com duas amostras do material, cada parcela de areia 

retida nas peneiras de série normal foi pesada em uma balança com capacidade de 

16,2kg. Os valores obtidos das duas amostras de areia estão indicados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Caracterização da areia média  

Malha 

(mm) 

Massa (g) Retida (%) Retida 

Variações 

(%) 

Retida 

Média (%) 

Retida 

Acumulada 

(%) 
Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

9,5 0 0 0 0 0 0 0 

6,3 0 0 0 0 0 0 0 

4,75 22,2 35,1 1,09 1,73 0,64 1,41 1,41 

2,36 94,8 93,3 4,66 4,60 0,06 4,63 6,04 

1,18 241,5 228,6 11,88 11,28 0,60 11,58 17,62 

0,6 185,7 183,5 9,14 9,05 0,08 9,09 26,72 

0,3 1165,3 1161,7 57,33 57,30 0,02 57,32 84,03 

0,15 298,4 299,5 14,68 14,77 0,09 14,73 98,76 

Fundo 24,8 25,6 1,22 1,26 0,04 1,24 100 

Total 2032,7 2027,3 Módulo de Finura 2,35 DMC 4,75 

Fonte: Da autora (2019). 

Com o valor do MF (módulo de finura), identifica-se que se trata de uma areia 

média, conforme classificação na NBR 7211 (ABNT, 2009). Com o Gráfico 1 pode ser 

visto a distribuição granulométrica, que indica que o agregado analisado encontra-se 

dentro da zona utilizável. 

Gráfico 1 – Curva granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: Da autora (2019). 
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3.1.3.2 Determinação da massa específica e massa unitária 

O ensaio da massa específica foi realizado conforme a NBR NM 52 (ABNT, 

2009), onde é feito a relação entre o agregado seco e seu volume, excluindo os poros 

permeáveis. O ensaio foi realizado para duas amostras do agregado. 

Para a realização deste ensaio foi utilizado 1 kg de agregado miúdo, a amostra 

foi deixada em repouso em um recipiente com água durante 24 horas. Após as 24 

horas a amostra foi colocada em uma superfície plana realizando sua secagem 

uniforme.  

Após a secagem, a amostra foi colocada em um molde e compactada a sua 

superfície com 25 golpes de haste de socamento, após os golpes, o molde foi retirado, 

quando a amostra conservava a forma do molde a mesma seguia secando por mais 

tempo, a amostra só esteve pronta para a próxima etapa quando não manteve mais a 

forma do molde após aplicado os golpes. 

Quando o agregado atingiu a condição de saturada superfície seca, foi pesado 

500g da amostra (ms) e colocada em um frasco de massa conhecida registrando a 

massa do conjunto (m1), em seguida, adicionou-se água até a marca de 500mL do 

frasco, cujo massa total foi registrada como (m2). 

O agregado foi retirado do frasco e seco em estufa entre 105 ± 5°C até obter 

massa constante (±0,1g), após atingir a temperatura ambiente, sua massa foi 

registrada (m). O cálculo da massa específica é obtido através da Equação 2, 

resultando no valor de 2,51 g/cm³. 

𝑑3 =
𝑚

(𝑣−
𝑚2−𝑚1

𝜌𝑎
)−

𝑚𝑠−𝑚
𝜌𝑎

            (2) 

Onde: 

d3: massa especifica do agregado (g/cm³); 

m: massa do agregado seco em estufa (g); 

v: volume do frasco (cm³); 
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m2: massa do conjunto frasco + agregado miúdo + água até a marca de 500 

cm3 (g); 

m1: massa do conjunto frasco + agregado miúdo (g); 

ms: massa do agregado saturado de superfície seca (g); 

ρa: massa específica da água (g/cm³). 

O ensaio de massa unitária foi realizado conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006), 

onde se fez a relação entre a massa do agregado seco lançado no recipiente com o 

volume desse recipiente. O agregado foi disposto em um recipiente com volume 

conhecido, a norma indica que o material deve ser despejado com uma altura de 

queda de 50mm acima da borda superior do recipiente. A massa unitária se deu pela 

Equação 3, encontrado o valor de 1,5 g/cm³. 

𝛿 =
𝑚1−𝑚2

𝑣
              (3) 

Onde: 

𝛿: massa unitária (g/cm3) 

m1: massa do recipiente + agregado (g); 

m2: massa do recipiente (g); 

V: volume do recipiente (cm3). 

3.1.4 Agregado Graúdo  

O agregado graúdo utilizado neste estudo é uma brita basáltica do tipo 1, 

disponibilizada pelo LATEC. Foram realizados ensaios de caracterização para 

conhecimento físico do material. 
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3.1.4.1 Determinação granulométrica 

O ensaio para determinar a curva de granulometria do agregado foi executado 

conforme a NBR NM 248 (ABNT, 2003). O agregado ficou em estufa por 24 horas em 

temperatura entre 105 ± 5°C, para a retirada da sua umidade não interferindo no 

resultado do ensaio. 

As peneiras utilizadas no ensaio atendem a norma NBR NM – ISSO 3310 – 1 

ou 2. As malhas de abertura das peneiras, estão na Tabela 1 do item 3.1.3.1. 

O ensaio foi realizado com duas amostras do material, cada parcela de brita 

retida nas peneiras de série normal e intermediária foi pesada em uma balança com 

capacidade de 16,2kg. Os valores obtidos das duas amostras de brita estão indicados 

na Tabela 3. 

Tabela 3 – Caracterização da brita tipo 1  

Malha 

(mm) 

Massa (g) Retida (%) Retida 

Variações 

(%) 

Retida 

Média (%) 

Retida 

Acumulada 

(%) 
Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 1 Ensaio 2 

25 0 0 0 0 0 0 0 

19 83 110,3 8,3 10,33 2,02 9,31 9,31 

12,5 804,3 874,2 80,5 81,84 1,34 81,17 90,48 

9,5 109,1 81,3 10,91 7,61 3,30 9,26 99,74 

6,3 2,9 2,4 0,29 0,22 0,07 0,26 100,0 

4,75 0 0 0 0 0 0 0 

Fundo 0 0 0 0 0 0 0 

Total 999,3 1068,2  

Fonte: Da autora (2019). 

De acordo com a classificação na NBR 7211 (ABNT, 2009) o agregado 

analisado se enquadra em brita do tipo 1. Com o Quadro 2, pode ser visto a 

distribuição granulométrica, que relaciona que o agregado analisado se encontra 

parcialmente nos limites da brita tipo 1, ficando fora dos limites da brita tipo 2. 
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Quadro 2 – Curva granulométrica do agregado graúdo 

 

 
Fonte: Da autora (2019). 

3.1.4.2 Determinação da massa específica e massa unitária 

O ensaio de massa especifica foi realizado de acordo com a NBR NM 53 
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Uma amostra de 2 kg do agregado (isento de material passante pela peneira 
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este período o agregado foi retirado da água e envolvido em um pano absorvente. 

Após a eliminação da água superficial, foi registrada a massa (ms) da amostra 

saturada de superfície seca. Em seguida, a amostra foi posta em um cesto de arame, 

sendo pesada em água (ma).  

O agregado foi retirado do cesto e seco até a massa constante em estufa entre 

105 ± 5°C. Após atingir a temperatura ambiente, sua massa foi registrada (m).  
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Sendo assim, o cálculo para determinação da massa específica do agregado 

seco é dado pela Equação 4, resultando no valor de 2,84 g/cm³. 

𝛾 =
𝑚

𝑚−𝑚𝑎
               (4) 

Onde: 

𝛾 : massa específica (g/cm³);  

m: massa da amostra seca em estufa (g);  

ma: massa da amostra em água (g) 

O ensaio de massa unitária foi realizado conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006), 

onde se fez a relação entre a massa do agregado seco lançado no recipiente com o 

volume desse recipiente. O agregado foi disposto em um recipiente com volume 

conhecido, a norma indica que o material deve ser despejado com uma altura de 

queda de 50mm acima da borda superior do recipiente. A massa unitária se deu pela 

Equação 3 descrita no item 3.1.3.2, encontrando-se um valor de 1,57 g/cm³. 

3.1.5 Aditivo Superplastificante 

O aditivo superplastificante usado não afetou a relação água/cimento. O aditivo 

utilizado é da marca Viapol, o Eucon 1040. Conforme o fabricante, o aditivo é líquido, 

de pega normal, é composto por sais de naftalenossulfonatos. O Quadro 3 apresenta 

algumas características do material. 

Quadro 3 – Características técnicas do produto 

Característica Eucon® 1040 

Base química Sais de naftaleno 

Aspecto Líquido 

Cor Castanho escuro 

Massa específica ~ 1,220 g/cm³ 

pH ~ 8,0 

Teor de cloretos Não contém adição de cloretos 

Fonte: Empresa Viapol, disponível em <http://www.viapol.com.br/produtos/viapol/aditivos/aditivos-
para-concreto/aditivos-superplastificantes-tipo-sp-i/eucon-1040/>.  

http://www.viapol.com.br/produtos/viapol/aditivos/aditivos-para-concreto/aditivos-superplastificantes-tipo-sp-i/eucon-1040/
http://www.viapol.com.br/produtos/viapol/aditivos/aditivos-para-concreto/aditivos-superplastificantes-tipo-sp-i/eucon-1040/
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3.1.6 Cinza da Casca de Arroz  

A Cinza de Casca de Arroz (CCA) utilizada, é da Empresa Pilecco localizada 

em Alegrete – RS, a CCA tem sua queima monitorada com temperatura até 500°C, 

afluindo o proveito da energia gerada pela queima. Para ensaio da massa específica, 

foram seguidas as orientações da NBR 16605 (ABNT, 2017) para substituir o cimento 

pela CCA. 

Não são necessários mais ensaios de caracterização da CCA por se tratar de 

um material já comercializado e a empresa fornece esses dados. As Tabelas 5 e 6 

apresentam a sua caracterização. 

Tabela 4 – Propriedades da CCA 

Propriedades Físico Químicas 

Perda ao fogo (%) < 5 

Umidade (%) < 3 

pH Entre 8 e 10 

Massa específica (g/cm³) 2,16 

Resíduo em peneira #325 < 5% 

Teor de SiO2 > 90% 

Ensaio CTAB (m²/g) 10 à 12 

Superfície específica BET (m²/g) 15 à 20 

Fonte: Sílica Nobre (Pilecco). 

Tabela 5 – Composição química da CCA 

Composto Quantidade (%) 

SiO2 90,67 

K2O 2,17 

Cao 1,12 

P2O5 0,58 

SO3 0,28 

CI 0,22 

MnO 0,19 

MgO 0,18 

Al2O3 0,14 

Fe2O3 0,11 

Rb2O 0,01 

Perda ao Fogo 4,32 

Fonte: Sílica Nobre (Pilecco). 
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O ensaio de massa específica foi realizado conforme a NBR 16605 (ABNT, 

2017), os procedimentos bem como as equações utilizadas estão descritos no item 

3.1.1 deste trabalho. O valor de massa específica encontrado foi de 2,15 g/cm³. A 

Figura 15 mostra as etapas do ensaio. 

Figura 14 – Procedimento para massa especifica da CCA 

Fonte: Da autora (2019).  

3.2 Dosagem  

Foram definidos 4 traços, sendo um o traço referência e nos demais o cimento 

foi substituído por CCA nas proporções de 5%, 10% e 15% em volume. A dosagem 

dos materiais foi através do método da ABCP, sendo o traço referência 1:2:3:0,5 

(cimento, areia, brita, a/c).  

Foi calculado um volume de concreto para 33 corpos de prova (CP) para cada 

traço, sendo 30 necessários para os ensaios no estado endurecido e 3 para eventuais 

perdas durante a mistura. Na Tabela 7 tem-se os valores em massa dos agregados 

necessários para a dosagem. 
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Tabela 6 – Proporções de materiais para cada traço para moldar de 33 corpos de 
prova (kg) 

Materiais Traço 

Referência 5% CCA 10% CCA 15% CCA 

Cimento 19,07 19,02 18,92 18,77 

Areia 38,14 38,14 38,14 38,14 

Brita 57,21 57,21 57,21 57,21 

CCA - 0,95 1,90 2,84 

Água 9,54 9,54 9,54 9,54 

Aditivo 0,05134 0,08491 0,05265 0,07301 

Fonte: Da autora (2019). 

3.3 Ensaio do Concreto no Estado Fresco – Abatimento do concreto 

Após a mistura do concreto na betoneira, foi verificada a consistência do 

mesmo baseando-se na NBR NM 67 (ABNT, 1998), o equipamento utilizado neste 

ensaio, possui molde metálico cônico, com diâmetro de 10 a 20 cm e altura de 30 cm.  

O concreto foi colocado dentro do molde em 3 camadas, sendo que cada 

camada recebeu 25 golpes, os golpes não atingiram a camada anterior. Após isso, o 

concreto que restou na última camada foi nivelado no molde com a ajuda de 

desempenadeira. A medida de consistência do concreto mostrada na Figura 16, 

geralmente chamada de abatimento ou Slump, é a medida de diferença de altura entre 

o molde e o concreto.  

Figura 15 – Medida de abatimento do concreto 

Fonte: NBR NM 67 (ABNT, 1998). 
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Os valores do abatimento para os diferentes traços estão apresentados na 

Tabela 8, o abatimento recomendado foi de 12cm, com tolerância de ± 2cm, logo, 

todas as moldagens ficaram dentro do estipulado e estão adequadas. 

Tabela 7 – Abatimento do concreto 

Traço Abatimento (cm) Aditivo (kg) 

Referência 13 0,05134 

5% de CCA 13 0,08491 

10% de CCA 12,5 0,05265 

15% de CCA 12,8 0,07301 

Fonte: Da autora (2019). 

3.4 Ensaios do Concreto no Estado Endurecido 

Para todos os ensaios realizados a seguir, os CP foram moldados em moldes 

cilíndricos com medidas de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura. 

3.4.1 Resistência à Compressão 

A resistência à compressão foi executada segundo a NBR 7215 (ABNT, 2019). 

Para a realização deste ensaio, foram moldados 15 CP, realizando-se a média de 3 

corpos de prova por idade estudada, a ruptura se deu aos 7, 14, 28, 63 e 91 dias após 

a moldagem dos mesmos. Na Figura 17 pode-se ver que os CP foram submetidos à 

ruptura por compressão através de uma prensa hidráulica. 
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Figura 16 – Ruptura dos corpos de prova de concreto 

Fonte: Da autora (2019). 

3.4.2 Absorção por Capilaridade 

Este ensaio seguiu as normas da NBR 9779 (ABNT, 2012), onde os CP foram 

secos em estufa, e após adquirirem massa constante colocados sobre uma lâmina 

d’água de 5 mm, conforme a Figura 18, a massa dos CP foi medida em 3, 6, 24, 48 e 

72 horas. O ensaio foi realizado em 28 e 91 dias e utilizando 3 corpos de prova de 

cada traço por idade estudada e com dimensões cilíndricas de 10 cm x 20 cm. 
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Figura 17 – Determinação da absorção por capilaridade 

 Fonte: Da autora (2019). 

A absorção por capilaridade de cada tempo foi calculada conforme a Equação 

5, onde é expressa em g/cm². 

𝐶 =
𝐴−𝐵

𝑆
              (5) 

Onde: 

C: absorção de água por capilaridade (g/cm²) 

A: massa do CP úmido (g) 

B: massa do CP seco em estufa (g) 

S: área da seção transversal do CP (cm²) 

3.4.3 Absorção e Índice de Vazios  

A absorção e índice de vazios foi executada conforme a NBR 9778 (ABNT, 

2005), para este ensaio foi utilizado 3 CP para cada traço com dimensões cilíndricas 

de 10 cm x 20 cm., que ficaram condicionados em cura úmida por 28 e 91 dias.  
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A execução deste ensaio é feita com amostras secas e amostras saturadas. 

Para o ensaio de amostras secas, as mesmas ficaram em estufa até atingir massa 

constante em temperatura de 105±5°C determinando a sua massa (ms). Para o ensaio 

com amostras saturadas, as mesmas ficaram imersas em água por 72h conforme 

Figura 19 a uma temperatura de 23±2°C, após essas 72h, a amostra foi colocada em 

outro recipiente cheio de água, e levada à ebulição (Figura 20) que começou entre 15 

e 30 minutos e permaneceu por um período de 5h, mantendo o volume de água 

constante, após isso, deixou-se a água esfriar naturalmente até atingir temperatura de 

23±2°C, após esse processo, com o auxílio de uma balança hidrostática (Figura 21) 

pesou-se a massa (mi). Após, enxugou-se a amostra com pano úmido, determinando 

assim a sua massa (msat) conforme Figura 22 (NBR 9778, ABNT 2005). 

Figura 18 – Amostras submersa em água 

Fonte: Da autora (2019). 

Figura 19 – Amostras levadas a ebulição 

Fonte: Da autora (2019). 
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Figura 20 – Amostras pesada com balança hidrostática 

Fonte: Da autora (2019). 

Figura 21 – Determinação da amostra úmida  

Fonte: Da autora (2019). 

A absorção se dá pela Equação 6. 

𝐴 =
𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠

𝑚𝑠
∗ 100             (6) 
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Onde: 

msat: é a massa da amostra satura em água e após imersão e fervura; 

ms: é a massa da amostra seca em estufa. 

O índice de vazios é calculado através da Equacão 7. 

𝐼𝑣 =
𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖

𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖
∗ 100             (7) 

Onde: 

mi: é a massa da amostra saturada imersa em água após fervura. 

3.5 Ação de Sulfatos  

O ensaio de penetração de sulfatos, foi realizado baseando-se na dissertação 

de pós-graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul de Da Silva Filho (1994). 

O método de agressão do concreto é por imersão. Os corpos de prova foram 

armazenados em uma caixa com água com uma solução de 5% de sulfato de sódio 

diluído em água potável, conforme Figura 23. A quantidade de sulfatos na água foi 

controlada com o monitoramento do pH da solução, esse controle foi feito com o 

auxílio de um pHmetro digital, onde o pH deveria estar entre 8 e 9. 
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Figura 22 – CP armazenados em caixa com água com solução de sulfato 

Fonte: Da autora (2019). 

Para o ensaio de resistência à compressão, foram moldados 3 CP cilíndricos 

para cada traço. Os CP foram rompidos aos 119 dias, totalizando um período de 28 

dias em cura úmida e 91 dias em imersão à sulfatos. 

O sulfato utilizado para este ensaio, foi o Sulfato de Sódio (Na2SO4) da marca 

Synth. Na Tabela 9 bem pode ser visto as especificações do produto. 

Tabela 8 – Especificações Sulfato de Sódio 

Traço Abatimento (cm) 

Teor 99,0% 

pH da solução a 5% a 25°C 5,2 – 9,2 

Cloretos (Cl) 0,01% 

Compostos Nitrogenados (c/N) 0,001% 

Ferro (Fe) 0,001% 

Insolúveis 0,01% 

Metais pesados (c/ Pb) 5ppm 

Perda por Ignição 0,5% 

Precipitados de Ca, Mg, e R2O3 0,02% 

Fonte: Da autora (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do comportamento do concreto sem e com a substituição do 

cimento por CCA para o estado endurecido, estão indicados nos itens a seguir. 

4.1 Resistência à compressão 

A resistência à compressão de todos os traços estudados bem como em todas 

as idades, estão apresentadas no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Resistência à compressão 

 Fonte: Da autora (2019). 

Com os dados do Gráfico 2 é possível perceber que nos concretos com 10% e 

15% de CCA os desvios padrões se cruzam, com isso esses concretos tiveram uma 
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equivalência em suas resistências, tornando-se os com maior resistência em todas 

idades em comparação com o concreto referência e o concreto com 5% de CCA, 

também se percebe um aumento nas resistências com o avanço de idade dos 

mesmos.  

Ainda é possível ver que os concretos com a substituição de 10% de CCA e 

15% de CCA foram os que mais ganharam resistência ao longo das idades de ruptura, 

na Tabela 10, tem-se todas as resistências para todos os traços e idades e na Tabela 

11 temos em percentual quanto cada traço aumentou em cada idade em relação à 

idade inicial estudada. 

Tabela 9 – Resistência à compressão  

Traço fc 7 (MPa) fc 14 (MPa) fc 28 (MPa) fc 63 (MPa) fc 91 (MPa) 

Referência 23,79 26,57 28,55 34,88 36,97 

5% de CCA 25,08 28,49 32,35 36,47 37,19 

10% de CCA 30,34 36,75 41,95 46,72 46,86 

15% de CCA 28,05 36,09 40,01 45,07 45,50 

Fonte: Da autora (2019). 

Tabela 10 – Percentual para cada idade e traço  

Traço Fc14/fc7 fc28/fc7 Fc63/fc7 Fc91/fc7 

Referência 11,68% 20,00% 46,61% 55,40% 

5% de CCA 13,60% 28,99% 45,41% 48,28% 

10% de CCA 21,13% 38,27% 53,99% 54,45% 

15% de CCA 28,66% 42,64% 60,68% 62,21% 

Fonte: Da autora (2019). 

Observando as Tabelas 10 e 11, é possível perceber que todos os traços 

melhoram suas resistências no decorrer das idades, e os traços com CCA indicam um 

aumento no percentual conforme o aumento do teor de CCA. Pode-se ver ainda que 

aos 91 dias o traço que apresentou mais acréscimo de resistência comparado aos 7 

dias foi o traço com substituição do cimento por CCA em 15%, tendo um aumento de 

62,21%, o aumento de resistência para os concretos referencia, 5% de CCA, 10% de 

CCA foram respectivamente de 55,40%, 48,28% e 54,45%.  

Já era esperado uma melhora de resistência dos concretos com CCA no 

decorrer dos ensaios, pois a reação pozolânica da CCA precisa de maior tempo de 
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hidratação das partículas comparada as de clínquer, ocorrendo assim o aumento de 

resistência em idades mais avançadas. 

Esses resultados podem ser comparados com Bergonzi (2017) que encontrou 

resultados semelhantes em sua pesquisa e também segundo Mehta e Monteiro (2014) 

uma substituição de cimento por CCA em proporções entre 10% e 20% aumentam a 

resistência mecânica. 

De acordo com Tiboni (2007) a reação pozolânica é mais lenta para maiores 

teores de CCA, com isso explica-se o porquê do concreto de 15% de CCA ter um 

ganho maior de resistência aos 91 dias. 

4.2 Absorção por capilaridade  

Nos Gráficos 3 e 4 são apresentados os resultados do ensaio de absorção por 

capilaridade. O Gráfico 3 indica os resultados encontrados para o ensaio realizado 

aos 28 dias, já o Gráfico 4 para o ensaio realizado aos 91 dias. Neles são comparados 

o traço referência com os traços com a substituição do cimento por CCA em diferentes 

teores, relacionado a absorção nas horas estabelecidas pela NBR 9779 (ABNT, 2012). 

Gráfico 3 – Absorção por capilaridade aos 28 dias 

Fonte: Da autora (2019). 

No Gráfico 3 pode-se observar os valores médios obtidos nas determinadas 

horas do ensaio aos 28 dias, as 72 horas o traço de menor absorção foi o referência 

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

3 horas 6 horas 24 horas 48 horas 72 horas

A
b

so
rç

ão
 (

g/
cm

²)

Tempo (Horas)

Referência

5% de CCA

10% de CCA

15% de CCA



56 

 

ficando com um valor médio de 0,1363 g/cm², o traço com 5% de CCA, 10% de CCA 

e 15% de CCA obtiveram um valor médio de 0,1412; 0,2588 e 0,2128 g/cm² 

respectivamente. 

Gráfico 4 – Absorção por capilaridade aos 91 dias 

Fonte: Da autora (2019). 

No Gráfico 4 pode-se observar os valores médios obtidos nas determinadas 

horas do ensaio aos 91 dias, as 72 horas o traço de menor absorção foi o com 5% de 

CCA ficando com um valor médio de 0,0373 g/cm², o referência, 10% de CCA e 15% 

de CCA obtiveram um valor médio de 0,0390; 0,0513 e 0,0517 g/cm² respectivamente, 

a curva do traço de 5% de CCA ficou sobreposta a curva do traço referência e a curva 

do traço de 15% de CCA ficou sobreposta a curva do traço de 10% de CCA. 

Analisando os Gráficos 3 e 4, é possível ver que os concretos com menor 

absorção foram o referência e o com 5% de CCA, já o com maior absorção foi o traço 

com 10%. 

Em seguida, os CP foram rompidos diametralmente para observar as alturas 

alcançadas pela penetração, observando a Figura 24, verifica-se que as alturas não 

foram significativas, já que as absorções foram baixas. 
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Figura 234 – Penetração de água em absorção por capilaridade 

Fonte: Da autora (2019). 

 De acordo com Helene (1993) pode-se fazer uma classificação dos concretos 

analisando a sua durabilidade através de ensaios de absorção de água por 

capilaridade e porosidade, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4 – Classificação dos concretos 

Classificação Porosidade Absorção de água 

Concretos duráveis <10% <4,2% 

Concretos normais Entre 10% e 15% Entre 4,2% e 6,3% 

Concretos deficientes >15% >6,3% 

Fonte: Helene, 1993. 

Para classificar os concretos de acordo Helene (1993), os resultados 

encontrados estão indicados na Tabela 12. 
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Tabela 11 – Absorção de água em percentual 

Traço Peso médio (g) Absorção (g/cm²) Absorção (%) 

Referência 3711,0 0,039 0,210 

5% de CCA 3618,33 0,0373 0,206 

10% de CCA 3836,67 0,0513 0,267 

15% de CCA 3805,00 0,0517 0,271 

Fonte: Da autora (2019). 

Conforme resultados da Tabela 12 e classificação de acordo com Helene 

(1993), todos os concretos se classificam como duráveis, pois todos apresentam uma 

absorção menor que 4,2%.  

4.3 Absorção e Índice de Vazios 

Nos Gráficos 5 e 6 estão indicados as absorções e os índices de vazios para 

todos os traços, respectivamente para as idades de 28 e 91 dias. 

Gráfico 5 – Absorção e índice de vazios aos 28 dias 

Fonte: Da autora (2019). 
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Gráfico 6 – Absorção e índice de vazios aos 91 dias 

Fonte: Da autora (2019). 

Analisando o Gráfico 5, é possível perceber que o concreto com menor índice 

de vazios e menor absorção foi o referência ficando com valores respectivamente de 

13,715% e 6,334%, já os traços com 5% de CCA, 10% de CCA e 15% de CCA 

obtiveram os valores para índice de vazios de 16,083%, 15,102% e 15,441% e para 

absorção os valores foram 7,503%, 6,69% e 6,834%. 

Observando o Gráfico 6 é possível perceber que os desvios padrões se cruzam 

para os concretos referência, 5% de CCA e 10% de CCA, com isso os mesmos tiveram 

uma equivalência em seus resultados, o concreto referência, 5% de CCA, 10% de 

CCA ficaram com valores respectivamente para índice de vazios de 5,689%, 6,131%, 

4,761% e o concreto de 15% de CCA teve um valor de 4,308%, e para absorção de 

2,521%, 2,726%, 1,818% e o concreto com 15% de CCA teve um valor de 1,825%. 

Analisando os Gráficos 5 e 6 é possível perceber que aos 91 dias todos os 

concretos estudados, obtiveram um menor índice de vazios e absorção, porém os com 

melhor desempenho foram os com 10% de CCA e 15% de CCA. 

Comparando os ensaios de absorção e índice de vazios com o ensaio de 

absorção por capilaridade é possível ver que os concretos tiveram desempenhos 

parecidos, sendo que para a primeira idade dos ensaios os concretos com 10% e 15% 

de CCA foram os que mais apresentaram índice de vazios e absorção, e já para a 

segunda idade de ensaios todos os concretos diminuíram seus índices de vazios e 
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absorção, isso provavelmente ocorreu devido que os concretos mostraram melhor 

desempenho ao longo das idades, como pode ser visto nos ensaios de resistência à 

compressão. 

Em um estudo realizado por Costa (2015) o ensaio realizado aos 28 dias 

também apresentou um maior índice de vazios e absorção para os concretos com 

adição de CCA. 

4.4 Ação de sulfatos 

Para este ensaio, foi analisada a resistência à compressão após a exposição à 

solução de sulfato de sódio para todos os traços, os concretos ficaram 28 dias em 

cura úmida e 91 dias expostos a solução, os valores encontrados estão no Gráfico 8 

onde também é possível ver os resultados de resistência à compressão para todos os 

traços estudados aos 119 dias que se mantiveram em cura úmida. Na Tabela 13 é 

possível ver a comparação das resistências e seus percentuais. Os resultados destes 

ensaios foram obtidos a partir da comparação das resistências do concreto referência 

com os concretos com a substituição do cimento por diferentes teores de CCA. 

Gráfico 7 – Resistência à compressão aos 119 dias 

Fonte: Da autora (2019). 

Com base no Gráfico 8, e na Tabela 13, é possível ver um aumento de 

resistência nos concretos que ficaram expostos a sulfatos por 91 dias, esse aumento 
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segundo Da Silva Filho (1994) pode ser atribuído a uma densificação da matriz em 

função da formação dos compostos resultantes da reação dos sulfatos, que ganham 

resistência nas primeiras idades. 

Tabela 12 – Comparação de resistências à compressão (MPa) 

Traço fc119 Sulfatos fc119 cura úmida fc119sulfatos/fc119 cura úmida 

Referência 37,38 36,63 2,05% 

5% de CCA 38,46 36,31 5,92% 

10% de CCA 52,10 47,20 10,38% 

15% de CCA 46,59 45,75 1,83% 

Fonte: Da autora (2019). 

Com a Tabela 13 e o Gráfico 8 também é possível ver que os concretos com 

substituição do cimento por 10% de CCA e 15% de CCA continuam sendo os de maior 

resistência como foi apresentado no item 4.1.1 deste trabalho, o que mais teve 

aumento de percentual comparando aos concretos que ficaram em cura úmida por 

119 dias foi o concreto com 10% de CCA. 

Com esses resultados, é possível ver que todos os concretos apresentam boa 

qualidade e durabilidade, e de acordo com Filho (1994) o aumento da resistência pode 

ser atribuído a densificação da matriz em função da formação dos compostos 

resultantes da reação do sulfato. Ainda segundo o autor o concreto com CCA melhora 

seu comportamento ao longo do tempo resistindo melhor a degradação. 

Com os resultados obtidos e com a relação a/c definida em 0,5, é possível ver 

que o estudo de Bertolini (2010) onde diz que a penetração dos sulfatos e o seu ataque 

podem ser reduzidos pela diminuição da relação a/c ou pelo emprego de cimento com 

adições pozolânicas está correta. 
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5 CONCLUSÃO  

Este trabalho teve como objetivo observar o comportamento do concreto com 

substituição do cimento por diferentes teores de CCA, colaborando assim para o 

crescimento tecnológico e sustentável das construções. 

Os teores de CCA escolhidos para esse estudo foram de acordo com as 

pesquisas feitas, onde outros autores utilizavam teores entre 5% e 20% de CCA. Os 

concretos com adição de CCA possuem maior resistência mecânica e maior 

durabilidade, ajudam na permeabilidade e no ataque por agentes agressivos, além de 

trazer benefícios para o ambiente que a CCA é descartada. 

Analisando  os resultados dos ensaios desenvolvidos ao longo do trabalho, é 

possível afirmar que a resistência à compressão dos concretos, tanto para os que 

foram mantidos em cura úmida bem como aos que foram expostos a solução de 

sulfatos, os traços com 10% de CCA e  15% de CCA mostraram melhor desempenho, 

apesar disso todos os traços tiveram um aumento de resistência no decorrer das 

idades. 

Para o ensaio de absorção por capilaridade o concreto que apresentou um 

menor índice de absorção foi o com 5% de CCA, porém todos os outros concretos 

apresentaram um bom desempenho, pois os valores encontrados são baixos. Para o 

ensaio de índice de vazios e absorção, os concretos que tiveram um melhor 

desempenho foram os com 10% de CCA e 15% de CCA, porém o concreto referência 

e 5% de CCA também mostraram um bom desempenho, já que seus valores ficaram 

próximos. 
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O ensaio em que os concretos ficaram expostos a solução de sulfato de sódio 

tiveram bons resultados, mas o tempo em que foi analisado a agressão não foi 

possível que se acompanhasse todo o processo de degradação dos mesmos. 

Com isso conclui-se que de forma geral a Cinza de Casca de Arroz apresenta 

uma pozôlana eficiente para os concretos, onde os concretos com CCA que foram 

submetidos a resistência à compressão mostraram melhor desemprenho, bem como 

os expostos a sulfato de sódio, mostrando também um bom desempenho para os 

ensaios relacionados a durabilidade sendo eles absorção por capilaridade e índice de 

vazios e absorção, porém as proporções de 10% e 15% de CCA são as mais atrativas, 

pois apresentam melhor desempenho tanto nos ensaios de resistência a compressão 

bem como no ensaio de índice de vazios e absorção. 

Analisando todos os ensaios no decorrer desse trabalho, conclui-se que os 

traços com 10% de CCA e 15% de CCA foram os com melhor desempenho, porém o 

traço de 15% de CCA é o mais promissor por possuir uma maior quantidade de 

pozolana proveniente de um resíduo agrícola, que torna uma opção mais interessante 

pois quanto menor for a utilização de cimento Portland nas construções menor será 

as emissões de CO2 no meio ambiente. 

Esses resultados com 10% e 15% de CCA já eram esperados, pois conforme 

mencionado na revisão bibliográfica desse trabalho uma substituição de CCA no 

cimento entre 10% e 20% aumenta a resistência mecânica e diminui a permeabilidade 

de agentes agressivos como sulfatos. Os concretos com adição de CCA possuem 

maior resistência mecânica e maior durabilidade, tanto os efeitos químicos como os 

físicos influenciam, pois além de melhorarem a resistência, ajudam na 

permeabilidade, na resistência por fissuração térmica, no grau de hidratação e ao 

ataque por sulfatos. 

Sugestão para futuros trabalhos: 

• Análises parecidas com os outros teores de CCA; 

• Realizar ensaios que avaliem melhor a durabilidade dos concretos; 

• Analisar a exposição a sulfato de sódio por um período mais longo. 



64 

 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 23: Cimento Portland 
e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2000. 

______.  NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2014. 

______.  NBR 7211: Agregados para concreto - Especificações. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2009. 

______. NBR 7215: Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão. 
Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 

______. NBR 9776: Agregados – Determinação da massa específica de agregados 
miúdos por meio do frasco de Chapman. Rio de Janeiro, 1987. 

______. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da 
absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 
2005. 

______. NBR 9779: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da 
absorção de água por capilaridade. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 

______. NBR NM 23: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da 
massa específica. Rio de Janeiro, 2001. 

______. NBR NM 45: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de 
vazios. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. 

 



65 

 

______. NBR NM 53: Agregado graúdo - Determinação da massa específica, massa 
específica aparente e absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. 

______. NBR NM 248: Agregados - Determinação da composição granulométrica. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard test method for 
electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration. 
ASTM C1202. Philadelphia, 2012. 

AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Materiais de construção. São Paulo: 
Pini, 2012. 

BARBOSA, M. B. Utilização de resíduo de cinza de casca de arroz e borracha 
em concreto de alto desempenho. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – 
Programa de Mestrado em Engenharia Civil, Ilha Solteira, São Paulo, 2006. 

BERGONZI, Mônica. Concreto reforçado com fibra de polipropileno com adição 
de sílica de casca de arroz. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em 
Engenharia Civil). Universidade do Vale do Taquari. UNIVATES. Lajeado, 2017. 

BERTOLINI, Luca. Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 

COSTA, Fernanda Bianchi Pereira da. Análise da Durabilidade de Compósitos 
Cimentícios de Elevada Capacidade de Deformação Reforçados com Fibras. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Porto Alegre, 
2015. 

DA SILVA FILHO, Luiz Carlos Pinto. Durabilidade do concreto à ação de sulfatos: 
análise do efeito de permeação de água e da adição de microssílica. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Porto 
Alegre, 1994. 

HELENE, Paulo. Contribuição ao estudo da resistência à corrosão de concreto 
armado. 1993. Tese. Escola Politécnica. Universidade de São Paulo. 

HELENE, Paulo. Manual de Reabilitação de Estruturas de Concreto. Reparo, 
Reforço e Proteção. São Paulo: Red Rehabilitar, 2003. 

ISAIA, Geraldo Cechella. Concreto: Ensino, Pesquisa e Realizações. São Paulo: 
IBRACON, 2005. 1 v. 



66 

 

LUDWIG, Douglas Giongo. Concreto com adição de cinza de casca de arroz. 
Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil). Universidade do 
Vale do Taquari. UNIVATES. Lajeado, 2014. 

MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo J. M. Concreto: microestrutura, 
propriedades e materiais. São Paulo: IBRACON, 2014.Ribeiro, Daniel Véras. 
Corrosão em estruturas de concreto Armado: teoria, controle e métodos de 
análise. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

NEVILLE, A. Propriedades do concreto. 2. ed. São Paulo: PINI, 1997. 

POUEY, Maria Tereza Fernandes. Beneficiamento da casca de arroz residual 
com vistas à produção de cimento composto e/ou pozolânico. 2006. Disponível 
em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/7733/000554896.pdf?sequence=>
. Acesso em: 13 outubro. 2018. 

SANTOS, S. Estudo da viabilidade de utilização de cinza de casca de arroz 
residual em argamassas e concretos. Florianópolis, 1997, 130f. Dissertação 
(Mestrado) -Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1997. 

SILVA, E. J.; TASHIMA, M. M.; AKASAKI, J. L. Estudo de reações expansivas em 
argamassas de cimento Portland com cinza de casca de arroz (CCA). HOLOS 
Environment, 2007. 

SOUZA, Vicente Custódio Moreira de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e 
reforço de estruturas. São Paulo: Pini, 1998. 

TIBONI, Rafaelle. A utilização da cinca da casca de arroz de termoelétrica como 
componente do aglomerante de compósitos à base de cimento Portland. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Departamento de Estruturas da 
Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007. 



67 

 

 


