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O setor da construção civil é conhecido pelo elevado consumo de matérias primas 

naturais. Em vista da crescente necessidade de utilização de recursos, e com a 

problemática ambiental envolvida, é o setor que também se destaca pela busca de 

materiais alternativos, onde as cinzas provenientes de biomassa podem se enquadrar. 

Apenas em uma única agroindústria do cacau, que ao utilizar para a produção da torta 

de cacau, cavacos de eucalipto (80%) e cascas da amêndoa do cacau (20%), são gerados 

cerca de 360 toneladas de cinzas de biomassa por ano. Nesse contexto este trabalho 

buscou caracterizar e avaliar a utilização de cinzas de biomassa, provenientes da 

agroindústria do cacau, com adição mineral em concretos. Foram realizados ensaios de 

caracterização das cinzas (físicos, químicos e mineralógicos), e dos materiais utilizados 

para a confecção dos concretos (ensaios físicos). Os resultados demonstram que as 

cinzas de biomassa da agroindústria do cacau apresentam o K2O e o MgO como 

constituintes majoritários, teores inferiores aos exigidos pela norma de materiais 

pozolânicos de SiO2+Al2O3+Fe2O3, além de apresentarem estruturas cristalinas. Foram 

produzidos concretos com teores de substituição de 5% e 10% em massa do cimento 

pelas adições minerais produzidas, e avaliadas a resistência mecânica (compressão e 

tração por compressão diametral), absorção de água por imersão, índice de vazios, 
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massa específica, e absorção de água por capilaridade. As cinzas de biomassa 

proporcionaram aos 28 dias uma redução na resistência à compressão, e uma 

diminuição nos índices de vazios, absorção de água por imersão e por capilaridade nas 

misturas em que estavam contidas. 

 

Palavras-chave: cinza da agroindústria do cacau, adição mineral, concreto. 
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The construction industry is known for high consumption of natural raw 

materials. In view of the growing need for resource use, and environmental issues 

involved, is the sector that also stands out for the search for alternative materials, where 

the ashes from biomass may fall. Only in one agroindustry cocoa, that in use for the 

production of cocoa pie, eucalyptus wood chips (80%) and shells of cocoa kernel 

(20%), are generated about 360 tons of biomass ash per year. In this context, this study 

aimed to characterize and evaluate the use of biomass ashes, from cocoa agroindustry, 

with mineral admixture in concrete. Characterization tests were conducted ashes 

(physical, chemical and mineralogical) and materials used for the manufacture of 

concrete (physic tests). The results show that ash from biomass cocoa agroindustry have 

a K2O and MgO as the major constituents, the lower the levels required by the standard 

pozzolanic materials of SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, besides having crystal structures. 

Concrete was produced with 5% substitution levels and 10% by weight of cement 

produced by the mineral additions, and evaluated the mechanical strength (compressive 

and diametral tensile compression) by water absorption, void ratio, bulk density, and 

water absorption by capillarity. The biomass ash provided at 28 days a decrease in 
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compressive strength and a decrease in the void ratios for water absorption by capillary 

action and in mixtures in which they were contained. 

 

Keywords: Ash cocoa agroindustry, mineral addition, concrete. 
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1 INTRODUÇÃO 

As energias denominadas renováveis são aquelas oriundas direta ou 

indiretamente da energia solar e entre estas estão à energia eólica, hídrica, das marés, 

geotérmica e provenientes da biomassa. 

A biomassa é a matéria orgânica de origem animal (zoomassa) e vegetal 

(fitomassa), e a energia proveniente desta pode ser obtida por processos biotecnológicos 

e químicos (produção de combustíveis), como também através da combustão direta 

(calor e eletricidade) (MUNIZ, 2002; GENOVESE et al., 2006). 

No Brasil, a combustão direta é o processo mais comum para converter biomassa 

em energia elétrica, e apresenta-se com singular importância, pois o CO2 liberado 

durante a sua queima é proporcional ao absorvido pelas plantas durante a fotossíntese 

(GENOVESE et al., 2006; FOLETTO et al., 2005). Além disso, biomassas oriundas de 

diversos setores industriais são normalmente utilizadas como fonte de energia nos seus 

próprios locais de geração, reduzindo gastos energéticos que a busca de fonte de energia 

em outros locais acarretaria. 

Entretanto, a queima da biomassa gera toneladas de cinzas que é um problema 

para os utilizadores deste recurso. Apenas no Brasil, no ano de 2013 foram gerados 

cerca de 2,36 milhões de toneladas de casca de arroz, que ao serem incineradas 

resultaram em cerca de 472 mil toneladas de cinzas (CONAB, 2014). No processo de 

torrefação de grãos de cacau somente uma empresa, localizada no sul da Bahia, gera 

cerca de 360 toneladas por ano de cinza, a qual é objeto deste estudo. 

O grande volume de cinzas geradas pelos diversos empreendimentos necessita 

de locais adequados de deposição final, mas, tal medida requer custos. Por isso, 

alternativas vêm sendo buscadas para este fim, e o setor da construção civil é uma 

opção. 

A necessidade de incorporação de matérias primas alternativas neste setor está 

relacionada à grande demanda de materiais naturais não renováveis que este utiliza, e 

por consequência aos grandes impactos ambientais causados. Quando parte de sua 

matéria prima pode ser substituída por materiais alternativos (resíduos de outros setores, 

por exemplo), o benefício se estende do resíduo que não vai mais parar em um aterro 

sanitário até a matéria prima substituída que continuará no ambiente, diminuindo assim, 

os impactos relacionados à extração desta. No ano de 2013, por exemplo, foram 

produzidos cerca de 70,97 milhões de toneladas de cimento no Brasil, que trazem como 
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consequência contribuições para o efeito estufa (em virtude da emissão de gases como o 

CO2), além de impactos ambientais relacionados à retirada de matéria prima no meio 

natural (SNIC, 2014; ISAIA; GASTALDINI, 2004). Logo, qualquer teor de cimento 

que possa ser substituído por um material menos impactante, já é benéfico de forma 

geral. 

Neste contexto, a substituição de parte do cimento nos materiais cimentícios por 

adições provenientes de cinzas de biomassas, resulta no menor consumo de cimento e, 

em consequência, menor extração de matéria prima e produção de gases do efeito 

estufa. O benefício da utilização de adições se estende ainda às possíveis melhorias 

proporcionadas aos materiais cimentícios onde são utilizadas, podendo melhorar o 

desempenho em propriedades relacionadas à durabilidade e resistência mecânica 

(SILVA et al., 2007; KANNING; MARIA, 2012). 

Entretanto, é válido ressaltar que as cinzas nem sempre saem do seu local de 

origem com as características químicas e físicas necessárias a sua utilização em 

materiais cimentícios. As particularidades relacionadas à composição química, forma, 

densidade, granulometria e umidade de cada material, em muitos casos necessitam ser 

modificadas, a fim de que as cinzas resultem em adições minerais adequadas ao uso 

(PINHEIRO et al., 2005). 

A heterogeneidade das cinzas se deve à biomassa de origem, que podem ser 

resíduos provenientes de bagaços, palhas, lenhas, lodos, cascas e, por conseguinte, 

apresentam composições químicas e temperaturas de queima variadas. Logo é 

necessário que essas cinzas passem por análise e beneficiamento, quando necessário, 

que vão desde a caracterização de suas partículas (física, química e mineralógica), até a 

moagem e/ou tratamento térmico, para serem transformadas em adições minerais. 

Neste contexto de utilização de cinzas no setor da construção civil, estre trabalho 

propõe a utilização de cinzas de biomassa produzidas na agroindústria do cacau como 

adição mineral. Esta proposta se dá pela atual produção de amêndoas de cacau no 

mundo e no Brasil (cerca de 4,2 milhões e 261,7 mil toneladas em 2013, 

respectivamente), e os resíduos decorrentes desta (ICCO, 2014; IBGE, 2014). 

A matéria prima para os produtos do cacau é a Nibs (amêndoa descascada 

torrada e levemente triturada de cacau), representando 80% da amêndoa, sendo os 20% 

restante, a casca da amêndoa (MENDES; LIMA, 2007). A casca de amêndoas de cacau 

é um resíduo aproveitado pelas agroindústrias do cacau para a geração de energia em 

conjunto com outras biomassas, durante a produção da torta de cacau. 
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Em vista do exposto, e considerando o grande volume de cinzas geradas, este 

trabalho buscou caracterizar as cinzas de biomassa da agroindústria do cacau, produzir 

adições minerais e utilizá-las em concretos, a fim de mensurar o comportamento 

proporcionado por tais adições. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

Como objetivo geral, este trabalho busca caracterizar as cinzas de biomassa 

provenientes da agroindústria do cacau, e avaliar o seu uso como adição mineral em 

concretos de cimento Portland. 

1.1.2 Específicos 

 Caracterizar as cinzas quanto às propriedades físicas (granulometria, massa 

específica, microscopia eletrônica de varredura), química (composição, 

análise térmica) e mineralógica (DRX) das adições produzidas; 

 Produzir concretos com substituição de 5% e 10%, em massa, do cimento 

pelas adições minerais produzidas; 

 Avaliar a resistência mecânica (compressão e tração por compressão 

diametral), a absorção de água por imersão, índice de vazios, massa 

específica, e absorção de água por capilaridade. 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está dividido em sete capítulos, onde no capítulo 1 é apresentado a 

introdução, contextualizando a importância e relevância do trabalho. Constam também 

os objetivos geral e específicos, seguidos da apresentação da estrutura da dissertação. 

No capítulo 2 é feita uma revisão de literatura sobre os aspectos da 

sustentabilidade na construção civil, a importância da queima de biomassa para a 

cogeração de energia, e neste cenário, a utilização das cinzas de biomassa como 

material alternativo para a produção de materiais cimentícios. Ainda neste capítulo são 

apresentadas algumas cinzas de biomassa comumente presentes na literatura, como a 

cinza da casca de arroz e cinza do bagaço da cana-de-açúcar, como outras não tão 

estudadas como a cinza da casca da castanha de caju e a cinzas de folhas de bananeira. 
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No capítulo 3 são abordados, ainda em relação à revisão de literatura, a 

influência das cinzas de biomassa sobre propriedades do concreto, como resistência à 

compressão e absorção de água por capilaridade. 

O capítulo 4 apresenta o programa experimental, onde são descrito as 

características dos materiais utilizados, os métodos de caracterização, como também os 

procedimentos e ensaios adotados para a produção dos concretos do estudo. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos, e onde são também 

discutidos tais resultados com base em análises estatísticas e literatura pertinente. 

No capítulo 6 constam as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

E, por fim, as referências e os apêndices. 
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2 CINZAS DE BIOMASSA E SEUS ASPECTOS PARA A 

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

As preocupações ambientais surgiram na década de 50, tendo uma maior adesão 

da sociedade nos anos 70. Nesse período e nos anos seguintes, diversas discussões sobre 

a problemática ambiental ocorreram com o intuito de que estudos e medidas fossem 

realizados/adotados pelos países de forma a preservar o planeta (MEDEIROS, 2011). 

O conceito de sustentabilidade teve origem em 1987 no documento “Nosso 

futuro Comum” apresentado à Assembleia Geral da ONU, conhecido também como 

Relatório Brundtland e é tido como o responsável pelo termo sustentabilidade, que é 

uma ação em que a elaboração de um produto ou desenvolvimento de um processo não 

compromete a existência de suas fontes, garantindo a reprodução de seus meios 

(FARIA, 2011). 

Atualmente vários estudos estão sendo desenvolvido (MARIA, COUTINHO, 

GOMES, 2010; KUNZ, PERALVA-ZAMORA, 2002; MARCOVALDI, 

MARCOVALDI, 1999) com o intuito de contribuir com a recuperação, ou preservação 

do meio ambiente, e da relação homem versus biota. 

Fatos como as mudanças climáticas, extinção de espécies, alteração significativa 

das zonas costeiras, poluição da atmosfera/do solo/do ar, desertificação, entre outros, 

contribuem para aumentar a percepção da importância da preservação ambiental, e 

sustentabilidade. Assim, a necessidade de se estudar medidas mitigatórias ou 

preventivas que possam ser utilizadas para a melhora do ambiente, e em consequência 

da vida no planeta, se evidencia a cada dia. 

A sustentabilidade contribui neste cenário se baseando em três dimensões: 

dimensão social (preocupação com os impactos sociais das inovações nas comunidades 

humanas dentro e fora da organização – desemprego; exclusão social; pobreza); 

dimensão ambiental (preocupação com os impactos ambientais pelo uso de recursos 

naturais e pelas emissões de poluentes); e dimensão econômica (preocupação com a 

eficiência econômica, sem a qual elas não se perpetuariam - obtenção de lucro e geração 

de vantagens competitivas nos mercados onde atuam) (BARBIERI et al. 2010). 

Logo, apenas considerar a preservação ambiental não conduzirá a 

sustentabilidade, mas a preservação ambiental concomitante a medidas econômicas e 

trabalhos voltados à sociedade, alcançarão este objetivo. 
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Segundo Mateus (2004), na indústria da construção sustentável o objetivo é a 

realização de um produto que satisfaça a funcionalidade requerida pelo dono da obra, 

com as necessárias condições de segurança, e com características de durabilidade que 

permitam a redução da deterioração ao longo do seu ciclo de vida. O produto deve ainda 

ser compatível com os interesses econômicos, ser esteticamente agradável e traduzir o 

menor impacto ambiental possível. 

Por isso, o desenvolvimento sustentável já se constitui como uma preocupação 

real para a indústria da construção (devido a grande quantidade de recursos que 

consome, a quantidade de resíduos que gera, a implicação disso na economia e a sua 

inter-relação com a sociedade) (MATEUS, 2004). Nesta ótica, ainda segundo o autor, é 

possível apresentar uma lista de prioridades que podem ser consideradas os pilares da 

construção sustentável: (i) economizar energia e água; (ii) assegurar a salubridade dos 

edifícios; (iii) maximizar a durabilidade dos edifícios; (iv) planejar a conservação e a 

manutenção dos edifícios; (v) utilizar materiais eco-eficientes; (vi) apresentar baixa 

massa de construção; (vii) minimizar a produção de resíduos; (viii) ser econômica; (ix) 

garantir condições dignas de higiene e segurança nos trabalhos de construção. 

Os materiais eco-eficientes são aqueles que proporcionam menor impacto 

ambiental associado à grande desempenho no local onde é utilizado (TEIXEIRA, 2005). 

Segundo Teixeira (2005) materiais que apresentam menores energias embutidas tendem 

a ser mais eco-eficientes, entretanto, menos duráveis que materiais com alta energia 

incorporada no processo de produção. Para certos bens de consumo, é mais interessante 

o uso de materiais mais duráveis que materiais menos duráveis. Logo o conceito de eco-

eficiente fica por conta das variáveis envolvidas e consideradas (TEIXEIRA, 2005). 

Contudo vale salientar, que não necessariamente materiais eco-eficientes 

apresentarão durabilidade inferior aos materiais convencionais. Atualmente busca-se 

estudar as melhores composições dos materiais para que estes apresentem independente 

dos materiais utilizados, uma maior qualidade e durabilidade. 

Resíduos da utilização de biomassa podem ser incorporados em alguns 

materiais, podendo contribuir para a diminuição da energia embutida neste, tornando-o 

mais eco-eficiente, mas sem que para isto ocorram prejuízos nas características 

relacionadas à qualidade e durabilidade deste material. 

A seguir são apresentadas informações sobre a biomassa e seu resíduo para a 

construção civil, como também resultados da inserção destas em concretos e 

argamassas. 
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2.1 BIOMASSA E O SEU RESÍDUO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

Biomassa é a massa vegetal e animal, como também o conjunto de produtos 

orgânicos gerados por estes, que contém uma energia química, primariamente 

proveniente da luz solar (COUTO et al. 2004). 

“A renovação na biomassa ocorre através do chamado ciclo do 

carbono. A decomposição ou a queima da matéria orgânica ou de seus 

derivados provoca a liberação de CO2 na atmosfera. As plantas, 

através da fotossíntese, transformam o CO2 e água nos hidratos de 

carbono, que compõe sua massa viva, liberando oxigênio. Desta 

forma, a utilização da biomassa, desde que não seja de maneira 

predatória, não altera a composição média da atmosfera ao longo do 

tempo” (PACHECO, 2006, p.6). 

 

O homem utiliza biomassa como fonte de energia há muitos anos: antes de 1850 

esta era a principal forma de energia utilizada. Com o advento da revolução industrial e 

intensificação no uso de combustíveis fósseis, a utilização de biomassa foi perdendo 

espaço, sendo restaurada um pouco de sua utilização apenas na década de 70, com a 

primeira crise do petróleo (GOLDEMBERG, 2009; AZEVEDO et al. 2011). 

Nos dias atuais, aproximadamente 10,5% da energia primária produzida no 

mundo tem como origem a biomassa. Entretanto as frações da biomassa utilizadas nas 

diversas regiões do mundo ainda são muito variáveis, podendo ser de 4,2% nos países 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 31,1% no 

Brasil e até 60% em regiões da África (GOLDEMBERG, 2009; RODRIGUES; 

COSTA, 2012). 

As modernas formas de utilização da biomassa incluem gaseificação, métodos 

de produção de calor e eletricidade (cogeração), recuperação de energias de resíduos 

sólidos urbanos e gás de aterros sanitários, além dos biocombustíveis para o setor de 

transportes (etanol e biodiesel) (GOLDEMBERG 2009). 

O Brasil apresenta grande destaque com a utilização de biomassa, em virtude de 

características geográficas, como a alta taxa de incidência solar, a disponibilidade de 

áreas apropriadas à agricultura e, ou, silvicultura, e condições edafoclimáticas 

favoráveis (COUTO et al. 2004). 

Os sistemas de queima direta (ciclos a vapor) são os predominantemente 

utilizados no Brasil, operando em cogeração nas indústrias de cana-de-açúcar e 

papel/celulose. A produção de energia elétrica da biomassa foi 10 TWh (1999; 3% do 

total de energia elétrica) sendo 4,1 TWh no setor de cana de açúcar (cogeração); 2,9 
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TWh na indústria de papel/celulose; 0,7 TWh (lenha); 2,1 TWh de resíduos agrícolas 

biodiesel (GENOVESE et al. 2006). No processo de queima direta, o resíduo resultante 

da incineração da biomassa é a cinza, que em alguns casos representa cerca de 20% da 

biomassa inicial incinerada. 

Além da utilização nos setores já apresentados, o uso de biomassa se estende 

ainda a empreendimentos menores, presentes em todas as localidades, como padarias, 

churrascarias, olarias, frigoríficos, onde são utilizados a lenha e os briquetes como fonte 

de calor. Os briquetes são produtos de alto poder calorífico, obtido pela compactação 

dos resíduos de madeira como o pó de serragem e as cascas vegetais, como a casca de 

coco (SILVEIRA, 2008). Nestes empreendimentos também, têm-se como resíduo as 

cinzas provenientes de biomassa, as quais podem ser utilizadas no setor da construção 

civil. 

Com as projeções futuras para o aumento da utilização de biomassa (até o final 

do século 21, esta representará de 10 a 20% da energia consumida mundialmente), 

espera-se um aumento no teor de resíduos da queima de biomassa (cinzas de biomassa) 

que poderão ser utilizadas como adição mineral no setor da construção civil 

(GOLDEMBERG, 2009). 

2.2 ADIÇÕES MINERAIS PROVENIENTES DE BIOMASSA 

Adições minerais são materiais silicosos finamente divididos, normalmente 

adicionados ao concreto em quantidades relativamente grandes (até cerca de 70% por 

massa do material cimentício) (MEHTA; MONTEIRO, 2008). As adições podem ser 

incorporadas a argamassas e concretos em substituição parcial ao cimento Portland, ou 

mesmo, adicionadas à mistura. 

Conforme sua ação físico-química em concretos e argamassas, as adições 

minerais podem ser classificadas em três grupos: pozolânicas, cimentantes e filers 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012), pozolana é um material silicoso ou 

sílico-aluminoso que em si mesmo possui pouca ou nenhuma propriedade cimentante, 

mas, numa forma finamente dividida e na presença de umidade, reage quimicamente 

com o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento, a temperaturas ambientes, 

para formar compostos com propriedades cimentantes. Como exemplos de pozolanas 

podem ser citados a sílica ativa, a cinza da casca de arroz, cinza volante com baixo teor 

de cálcio. 
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A reação pozolânica descrita por Mehta e Monteiro (2008) é esquematizada a 

seguir. 

 

Hidratação do cimento Portland 

C2S + H → C-S-H + CH 

C3S + H → C-S-H + CH 

 

Hidratação do cimento Portland Pozolânico 

Pozolana + CH + H → C-S-H 

Onde:  

H = água 

C-S-H = Silicatos de cálcio hidratados 

CH = Hidróxido de cálcio 

C2S = Silicato dicálcico 

C3S = Silicato tricálcico 

 

A NBR 12653 (ABNT, 2012) delimita algumas características necessárias para a 

classificação de um material como pozolânico (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 - Classificação dos materiais pozolânicos. 

Propriedades 
Classe de material pozolânico 

N C E 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, % mín 70 70 50 

SO3, % máx 4 5 5 

Teor de umidade, % máx 3 3 3 

Perda ao fogo, % máx 10 6 6 

Álcalis disponíveis em Na2O, % máx. 1,5 1,5 1,5 

Material retido na peneira com abertura de malha de 

45 µm 
≤ 34% ≤ 34% ≤ 34% 

Índice de atividade pozolânica:    

- com o cimento aos 28 dias, em relação ao controle ≥ 75% ≥ 75% ≥ 75% 

- com a cal aos 7 dias. ≥ 6 MPa ≥ 6 MPa ≥ 6 MPa 

Fonte: NBR 12653 (ABNT, 2012). 

 

Quanto aos outros tipos de adição mineral, o material cimentante é aquele capaz 

de formar produtos cimentantes, como o C-S-H, sem a necessidade do hidróxido de 
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cálcio presente no cimento Portland. Sua auto-hidratação é lenta, porém, quando usado 

como adição ou substituição ao cimento Portland, sua hidratação é acelerada na 

presença de hidróxido de cálcio e gipsita, como é o caso da escória granulada de alto-

forno (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

O fíler por sua vez, é o material finamente moído, sem atividade química, que 

devido as suas propriedades físicas, tem um efeito benéfico sobre as propriedades do 

concreto, como trabalhabilidade, densidade, permeabilidade, refinamento dos poros, 

densificação da zona de transição da matríz cimentícia, capilaridade, exsudação ou 

tendência à fissuração. Dentre os fílers mais utilizados, encontram-se o material 

carbonático, o pó de quartzo e o pó de pedra (NEVILLE, 1997; GONÇALVES, 2000). 

As cinzas provenientes de biomassa podem se enquadrar nos tipos de adições 

minerais anteriormente citadas, para isto, basta atender a requisitos como composição 

química, amorficidade e finura, por exemplo. 

Muitos estudos buscam a melhor forma de beneficiar as cinzas, afim de que 

adições minerais de melhor qualidade sejam produzidas, resultando assim, no melhor 

desempenho dos materiais onde estas são inseridas. A seguir são apresentadas algumas 

cinzas provenientes de biomassas utilizadas como adição mineral, onde são destacadas 

sua origem, e características. 

2.2.1 Cinza da casca de arroz 

No ano de 2013 segundo a Food and Agriculture Organization - FAO (2014) 

foram produzidos no mundo cerca 744,9 milhões de toneladas de arroz em casca, sendo 

a contribuição brasileira para este cenário, de aproximadamente 11,8 milhões de 

toneladas (CONAB, 2014). 

De todo arroz em casca produzido, cerca de 20% são apenas as cascas do arroz, 

que é um resíduo de baixa densidade (130 kg/m³) e alto poder calorífico (cerca de 15,0 a 

16,4 MJ/kg) (MEHTA, MONTEIRO, 2008; MAYER et al., 2006; CORDEIRO, 2006; 

DINIZ et al., 2004). 

Por ser responsabilidade do gerador, as agroindústrias de arroz costumam 

destinar de várias formas este resíduo, utilizando como fonte de energia em sua própria 

cadeia produtiva, vendendo a outras indústrias, ou depositando em aterros. Em trabalho 

realizado por Luzzieti et al. (2013), com empresas produtoras de arroz no município de 

Turvo-SC, foi observado que nesta região do país a venda deste resíduo para aviários é 
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preponderante seguido da utilização pela própria empresa, uso para geração de energia e 

venda para outras indústrias. 

Segundo Thao et al. (2011), em virtude da enorme quantidade de agroindústrias 

de arroz no Vietnã, há uma grande produção do resíduo casca de arroz. Algumas 

empresas não descartam seu resíduo de forma correta, sendo estes lançadas em rios e 

canais, prejudicando assim o habitat de populações de peixes, como também a 

população ribeirinha que utiliza destas águas contaminadas. É relatado ainda outra 

alternativa adotada por algumas agroindústrias na região: a queima a céu aberto das 

cascas de arroz, que além de causar problemas respiratórios, pode causar acidentes com 

o fogo (THAO et al., 2011). 

Para evitar problemas de contaminação ambiental, em função do descarte 

inadequado, e aproveitando o alto poder calorífico das cascas de arroz, as agroindústrias 

produtoras de arroz tendem a incorporar este resíduo em seu processo produtivo, através 

da queima deste nas caldeiras, gerando energia térmica e elétrica. Segundo Lhamby et 

al. (2010), se administrados de forma correta, os resíduos da agroindústria do arroz, são 

suficientes para o abastecimento de energia térmica e elétrica destas, contribuindo para 

o desenvolvimento de vantagens competitivas, através da ação ambiental correta, como 

também da redução dos custos de produção. 

Mesmo com a utilização das cascas de arroz para a geração de energia, estas não 

são 100% consumidas nas caldeiras, restando como produto da queima, as cinzas da 

casca de arroz. Considerando que cerca de 18 a 22% de toda casca queimada é a 

quantidade resultante de cinzas, e lembrando dos grandes volumes de cascas de arroz 

que são produzidas por todo o mundo conclui-se que o teor de cinzas produzidos pela 

agroindústria do arroz são altos (em torno de 29,8 milhões de toneladas em 2013). Logo 

ainda há necessidade de uma destinação das cinzas que não acarrete problemas 

ambientais, sociais e econômicos (FOLLETO et al., 2005;MEHTA; MONTEIRO, 2008; 

KHAN et al., 2012). 

Folleto et al. (2005) realizaram um trabalho de revisão de literatura onde são 

apresentados várias formas de utilização das cinzas da casca de arroz (nos ramos 

industriais como o da eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria química, 

fabricação de células fotovoltaicas, entre outros), sendo estas possibilidades, 

consequência da composição química destas cinzas, geralmente com alto teor de sílica 

(Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2 - Composição química de cinzas da casca de arroz. 

Fonte 
Análise química (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O P.F. 

Cordeiro et al. 

(2009a) 
82,62 0,38 0,49 0,85 - 0,06 0,05 1,81 11,88 

Isaia et al (2010) 95,04 0,00 0,44 1,25 0,45 0,01 0,09 1,40 0,51 

Chao Lung et al. 

(2011) 
91,00 0,35 0,41 - 0,81 1,21 0,08 3,21 8,5 

Chatveera, 

Lertwattanaruk, 

(2011) 

78,12 0,31 0,23 0,08 0,34 0,09 0,17 0,82 8,31 

Khan et al. 

(2012) 
89,50 0,40 2,86 0,30 0,25 - - - 4,0 

P.F. = Perda ao fogo. 

Se tratando do teor de SiO2+Al2O3+Fe2O3, como pode ser observado na Tabela 

2.2, as cinzas da casca de arroz apresentam valores sempre superiores aos 50% mínimo 

exigido para materiais pozolânicos, segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012). Além disso, 

apresentam também baixo teor de álcalis, com perda ao fogo variando em função da 

casca de arroz queimada (por exemplo, os teores de 0,51% e 11,88% apresentados na 

tabela). 

Como visto, a composição química atende aos requisitos para a classificação 

como material pozolânico, mas esta atividade pozolânica pode variar ainda em função 

da temperatura e tempo de queima, na qual as cinzas foram produzidas, como também 

em decorrência da finura que estas apresentam. Em trabalho realizado por Cordeiro 

(2006) foram confeccionadas argamassas a fim de avaliar a atividade pozolânica de 

cinzas da casca de arroz submetidas a diferentes tempos de moagem. Neste estudo, foi 

evidenciado o aumento do índice de atividade pozolânica em função do aumento da 

finura das cinzas (com 8 minutos de moagem, um índice de atividade pozolânica de 

80% e com 240 minutos de moagem, um índice de 110%). 

Com relação à contribuição da temperatura e tempo de queima para o aumento 

da reatividade, em estudo realizado por Nair et al. (2008) foram produzidas cinzas da 

casca de arroz, em diversas temperaturas e tempos de queima (temperaturas de 300°C, 

500°C, 700°C, 900°C e tempo de queima de 15 min, 6 h, 12 h e 24 h). Neste trabalho 

foi observado que para a temperatura de 300°C e 24 h de queima, houve ainda um alto 

teor de carbono nas cinzas, e baixo teor de sílica solúvel. Nas temperaturas de 500°C e 

700°C com tempos de queima de 12 h e 24 h, os percentuais de carbono foram baixos e 

os teores de sílica reativa altos, sendo as cinzas queimadas a 500°C as com maior 
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atividade pozolânica. Já nas cinzas obtidas a 900°C, o teor de sílica reativa decresceu 

com o aumento do tempo de incineração. O mesmo comportamento foi encontrado por 

Khan et al. (2012) para a temperatura de 800°C. Foi observado a menor reatividade das 

cinzas da casca de arroz por estas apresentarem cristalinidade em sua estrutura, 

diminuindo assim sua reatividade. De forma geral, Mehta e Monteiro (2008) também 

afirmam sobre a importância da combustão controlada para a produção de cinzas da 

casca de arroz mais reativas, como já apresentado, essa maior reatividade ocorre 

principalmente em função da maior quantidade de sílica no estado não-cristalino ou 

solúvel, logo a relevância da queima. 

Por fim, com relação a características relacionadas à forma e a superfície, as 

cinzas da casca de arroz são usualmente utilizadas com uma elevada área superficial (de 

50 a 60 m²/g, por adsorção de nitrogênio) e apresentam superfície irregular, com várias 

camadas e microporos (ver Figura 2.1) (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 

    

Figura 2.1 – Microscopia eletrônica de varredura de cinzas da casca de arroz; (a) Khan 

et al. (2012); (b) Chatveera; Lertwattanaruk, (2011). 

Logo, por seu potencial, as cinzas da casca de arroz são importantes dentre as 

adições minerais, e apresenta possibilidade de utilização em virtude da grande 

quantidade de cinzas produzidas (o que facilita a disponibilidade em uma escala 

comercial), além de poderem contribuir para melhorias no desempenho das matrizes 

cimentícias, como também na redução do consumo de cimento. 

2.2.2 Cinza do bagaço da cana-de-açúcar 

O bagaço da cana-de-açúcar é um resíduo sólido composto por lignina e 

celulose, e é resultante da moagem da cana-de-açúcar (aproximadamente 30% da cana 

moída). Apenas no Brasil (maior produtor mundial), na safra de 2012/2013, foram 

moídos 588,92 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produzindo assim, cerca de 
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176,68 milhões de toneladas de bagaço (ZARDO et al., 2004; PAULA et al., 2009, 

CONAB, 2013). 

O aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar tanto na produção de calor 

quanto de eletricidade vem ocorrendo desde a implantação das primeiras usinas 

sucroalcooleiras. Isso se deve ao bagaço da cana-de-açúcar ser uma fonte de energia de 

várias qualidades: baixo custo operacional, alta qualidade, baixo custo de transmissão e 

grande atrativo ambiental (BASQUEROTO, 2010; CONAB, 2011; MME/EPE, 2013). 

Inicialmente sua utilização se restringia ao autoconsumo. Posteriormente, com o avanço 

da eficiência energética, energia elétrica excedente passou a ser gerada, sendo exportada 

para o Sistema Interligado Nacional (SIN) (MME/EPE, 2013). Atualmente, os resíduos 

que derivam da cana-de-açúcar, onde se destaca o bagaço, representam cerca de 15,6% 

da oferta nacional de energia com perspectiva de representar 17,7% em 2022, como 

pode ser observado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Composição da oferta interna de energia por fonte nos próximos dez anos para o 

Brasil. (Fonte: MME/EPE, 2013). 

 

Mesmo o bagaço da cana-de-açúcar sendo largamente aproveitado, da queima 

deste insumo (entre 700 a 900°C, dependendo da umidade) resta a cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar (cerca de 25 kg de cinza para cada tonelada de bagaço). Em face à 

grande quantidade de cinzas geradas, estas também acarretam problemas ambientais, 

econômicos e sociais (ZARDO et al., 2004; LIMA et al., 2009; CORDEIRO et al., 

2009b). 

Como forma de destinação final, a cinza do bagaço da cana-de-açúcar é utilizada 

pelos geradores na adubação das lavouras, mas não apresenta nutrientes minerais 
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adequados a esta finalidade, dessa forma pode ser utilizada em outros setores em que 

haja maiores beneficiamentos com sua utilização (SOUZA et al., 2007). 

Por suas características, a cinza do bagaço de cana-de-açúcar, pode ser utilizada 

como material inerte, substituindo parcialmente a areia em matrizes cimentícias ou 

como adição mineral, em substituição parcial ao cimento (LIMA et al., 2009; PAULA 

et al., 2009). A Tabela 2.3 apresenta a composição química comumente encontrada para 

as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar. 

Tabela 2.3 - Composição química de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar. 

Fonte 
Análise química (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 Na2O K2O P.F. 

Cordeiro et al. 

(2009b) 
78,34 8,55 3,61 2,15 1,65 1,07 0,12 3,46 0,42 

Frías et al. (2011) 69,40 11,26 5,41 2,51 1,28 1,61 0,09 3,45 1,56 

Montakarntiwong et 

al. (2013) 
76,80 4,40 8,00 5,40 0,90 - - - 3,30 

 

Como pode ser observado, as cinzas do bagaço da cana-de-açúcar apresentam 

teores superiores a 50% de SiO2, e por consequência valores superiores aos 50% 

exigidos pela NBR 12653 (ABNT, 2012) para SiO2+Al2O3+Fe2O3, se enquadrando 

neste requisito, como material pozolânico. Entretanto, como o potencial pozolânico não 

é limitado apenas pela composição química, a estrutura não cristalina dos compostos 

presentes, dentre outras características também são fundamentais para a maior 

reatividade. 

A presença de certa cristalinidade é observada em cinzas do bagaço da cana-de-

açúcar em virtude de temperaturas elevadas serem atingidas no processo de queima. Em 

estudo realizado por Frías et al. (2011) foram comparadas a atividade pozolânica de 

cinzas do bagaço da cana-de-açúcar produzidas em condições de queima controlada, e 

sem controle, ambas as cinzas com finuras semelhantes. Foi verificado que as cinzas 

produzidas sem queima controlada não obtiveram boa reatividade com o hidróxido de 

cálcio, quando comparadas a grande reatividade das cinzas provenientes da queima 

controlada. Contudo, vale ressaltar que o aumento da finura das cinzas pode contribuir 

para que índices superiores a 75% de reatividade, segundo a NBR 12653 (ABNT, 

2012), sejam atingidos (CORDEIRO et al., 2009b). 

Quanto a outras características apresentadas pelas cinzas do bagaço da cana-de-

açúcar, estas possuem massa específica variada. Teodoro et al. (2013) utilizaram cinzas 
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com massa específica de 2,77 g/cm³, enquanto as cinzas in natura utilizadas por 

Montakarntiwong et al. (2013) apresentaram massa específica de 2,22 e 2,09 g/cm³. 

Com relação à morfologia de suas partículas (ver Figura 2.3), estas se 

apresentam com formato irregular, e estrutura celular porosa (CORDEIRO, 2006). 

 

 

Figura 2.3 – Morfologia das partículas de cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Fonte: 

CORDEIRO (2006). 

 

2.2.3 Cinza da casca da castanha do caju  

A cinza da casca da castanha de caju (CCCC) é o resíduo proveniente da queima 

das cascas da castanha de caju, utilizadas como fonte de energia nas caldeiras, durante o 

processo de decorticação da castanha de caju (separação da amêndoa da casca). As 

cinzas são coletadas no fundo da grelha das caldeiras e seu resfriamento se faz 

lentamente (LIMA; ROSSIGNOLO, 2007). Do peso total da castanha de caju, as cinzas 

resultantes da queima da casca da castanha de caju representam cerca de 5% deste, 

totalizando em torno de 15 mil toneladas por ano de CCCC geradas no Brasil (LIMA; 

ROSSIGNOLO, 2010). 

Com relação à composição química das CCCC, a Tabela 2.4 apresenta a análise 

química destas, determinada em estudo de Lima e Rossignolo (2008). 

Tabela 2.4 - Análise química da CCCC. 

Constituintes SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O CaO K2O MgO P2O5 TiO2 MnO PF 

Amostra (%) 12,17 1,37 3,06 2,15 6,54 24,79 16,34 10,08 0,087 0,29 17,90 

Fonte: Lima, Rossignolo (2008). 
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As cinzas CCCC apresentam como constituinte majoritário o K2O, que somados 

ao teor de Na2O, de acordo a expressão para o cálculo de Na2O equivalente (Na2O + 

0,658.K2O) representam 18,5% de álcalis equivalentes na composição total destas. 

Dessa forma, as CCCC extrapolam o requisito do teor de álcalis disponíveis em Na2O ≤ 

1,5% para materiais pozolânicos, segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012). Outro dado 

que pode ser observado da análise química é que o total de SiO2+Al2O3+Fe2O3 presentes 

na CCCC é igual a 16,6%, que também se distancia do valor mínimo de 50% sugerido 

pela NBR 12653 (ABNT, 2012). Logo, pelos constituintes apresentados na análise 

química, é possível concluir que as CCCC não atendem aos principais requisitos 

químicos exigidos para materiais pozolânicos segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012). 

Com relação a outras características apresentadas na literatura para a CCCC, esta 

possui massa específica de 2,23 g/cm³, com tamanho das partículas variando entre 10 a 

75 µm, grãos de aspecto lamelar e formato irregular (LIMA, 2008). Imagens de 

microscopia eletrônica de varredura das CCCC, que destacam os aspectos da forma, são 

apresentadas na Figura 2.4. 

 

(a)  (b) 

Figura 2.4 – Micrografia de cinzas da casca da castanha de caju (a) aumento de 1000 vezes; (b) 

aumento de 3500 vezes. (Fonte: LIMA, 2008) 

 

2.2.4 Cinza de folha de bananeira 

A folha de bananeira é um resíduo originado da limpeza do bananal, que 

objetiva a ocorrência de melhor fluxo de ar interno, maior luminosidade e a diminuição 

de frutos lesionados na cultura (KANNING, 2010). A retirada das folhas velhas e secas 

é de grande importância para o bom desenvolvimento das bananeiras e dos seus brotos, 

evitando que estas dobrem junto ao pseudocaule prejudicando assim o desenvolvimento 
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das brotações (MARIA, 2011). A Figura 2.5 apresenta as folhas de bananeiras secas que 

são retiradas. 

 

 

Figura 2.5 – Folha de bananeira in natura. (Fonte: MAIA, 2013) 

 

Segundo estudo de Fernandes (2012), as cinzas de folhas de bananeira 

apresentam potencial para uso direto como combustível em processos de combustão, 

sendo seu poder calorífico superior e inferior de respectivamente 16,34 e 14,55 MJ/kg, 

que são próximos aos comumente encontrados em resíduos lignocelulósicos 

empregados como biomassa na geração de energia. 

Considerando uma produção nacional de cerca de 11,45 milhões de toneladas de 

folhas de bananeira por ano, estas ao serem incineradas podem resultar em cerca de 1,21 

milhões de toneladas de cinza (10,57% do total de folhas incineradas) que apresentam 

potencial de utilização no setor da construção civil (KANNING, 2010). 

No estudo realizado por Kanning et al. (2014) foram produzidas cinzas de folha 

de bananeira, com temperatura de queima de 900°C, onde estas foram utilizadas para a 

produção de concretos e argamassas. Em trabalho anterior, Kanning (2013) determinou 

a dimensão média das partículas das cinzas, sendo de aproximadamente 15µm e massa 

específica de 2,44 g/cm³. Kanning (2010) realizou a análise química das cinzas, 

apresentada na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 - Análise química de cinza de folha de bananeira. 

Constituintes SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O CaO K2O MgO P2O5 TiO2 MnO PF 

Amostra (%) 48,73 2,64 1,40 0,21 17,82 7,50 9,27 3,89 0,19 1,03 5,06 

Fonte: Kanning (2010) 
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Como pode ser observado, o dióxido de silício é o constituinte majoritário. A 

soma de SiO2+Al2O3+Fe2O3 é superior a 50%, e a perda ao fogo é igual a 5,06%, 

características estas, que enquadram este resíduo como um material pozolânico classe E, 

segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012). O teor de Na2O equivalente de 5,1% excede os 

requisitos químicos para materiais pozolânicos, além de a cinza apresentar um teor de 

9,27% de MgO, que pode hidratar tardiamente e ocasionar problemas de durabilidade 

do material. 

Em análise da atividade pozolânica das cinzas de folha de bananeira moídas por 

0,5 horas em moinho de bolas, tanto com o cimento quanto com a cal, foram obtidos 

índices superiores aos mínimos exigidos nas normas pertinentes (KANNING 2010; 

KANNING 2013). 

Quanto à micrografia das cinzas de folha de bananeira, estas são apresentadas 

em trabalho de Kanning et al. (2014), e é possível observar partículas de formato 

irregular, e com angulosidade (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6 – Micrografia da cinza de folha de bananeira. (Fonte: KANNING et al., 2014) 

 

2.2.5 Cinza de biomassa provenientes da agroindústria do cacau 

O cacaueiro (Theobroma cacao) é uma planta perene da família Sterculiaceae, 

gênero Theobroma, sendo cultivado em melhores condições em regiões com 

temperaturas médias anuais entre 24 e 28 ºC (PEREIRA, 2013; SUFRAMA, 2003). O 

cacaueiro começa a produzir aos 4 anos de idade, e seu fruto é composto por casca, 

polpa e sementes ou amêndoas, tendo cada fruto cerca de 20 a 50 amêndoas 

(OETTERER, et al. 2006). A Figura 2.7 mostra um cacau partido, onde é possível 

observar a casca, a polpa e as amêndoas. 



39 

 

 

 

Figura 2.7 – Cacau partido. Fonte: (Cozinha Perfumada) 

 

A amêndoa é o principal produto comercializado, após fermentação e secagem, e 

o processamento destas originam os diversos derivados do cacau. A Figura 2.8 

apresenta a cadeia agroindustrial do cacau. 

 

 

Figura 2.8 – Cadeia agroindustrial do cacau. Fonte: (MENDES; LIMA, 2007) 

 

A produção mundial de amêndoas de cacau na safra 2013/2014 foi de 4.162 mil 

ton, sendo a produção brasileira para este período de cerca de 261,7 mil toneladas 

(ICCO, 2014; IBGE, 2014). A Bahia contribuiu no ano de 2013 com 60,4% da 

produção nacional de amêndoas de cacau, correspondendo a cerca de 158,1 mil 

toneladas (IBGE, 2014). 

A casca da amêndoa de cacau é um resíduo e corresponde a 20% do peso desta. 

Logo, em se tratando da geração nacional de casca de amêndoa de cacau, tem-se valores 

de cerca de 52,34 mil toneladas, onde a produção apenas do estado da Bahia é por volta 

de 31,62 mil toneladas por ano. 

Em vista do grande volume gerado, vem sendo estudado a fim de ser 

aproveitado. Na área de alimentação animal, a casca da amêndoa de cacau (farelo de 
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cacau) vem sendo estudada para a alimentação de ruminantes (CARVALHO et al., 

2004; TEIXEIRA et al., 2008). Como fonte de geração de energia, as indústrias do 

cacau também utilizam este resíduo em suas caldeiras, podendo utilizá-los concomitante 

a outras fontes de biomassa (cavacos de eucalipto, por exemplo), ou sozinhos. A 

utilização deste resíduo como fonte de energia, geram as cinzas, que ainda despendem 

custos de destinação final. 

2.2.6 Considerações 

Como foi apresentado neste capítulo, existe uma variedade de resíduos de 

biomassa com potencial para a utilização na construção civil. A biomassa quando 

incinerada é convertida em energia que pode ser aproveitada no próprio setor 

agroindustrial, e em casos de excesso de energia gerada, esta ainda pode ser repassada a 

outros setores, contribuindo assim, para a diminuição da utilização de energias não 

renováveis. 

As cinzas provenientes de biomassa, em virtude do grande volume gerado, ainda 

são um problema ambiental, visto que o descarte correto deste resíduo acarreta custo aos 

geradores, como também exige grandes áreas nos aterros, a serem destinadas. O 

aproveitamento destes resíduos em outros setores traz benefícios que contribuem para o 

fechamento do ciclo de utilização da biomassa, onde todo material gerado é 

reaproveitado. 

No caso da utilização das cinzas de biomassa na construção civil, estas podem 

ser utilizadas como adições minerais em substituição parcial ao cimento, em concretos e 

argamassas. As adições minerais pozolânicas apresentam uma maior quantidade de 

sílica no estado não cristalino, e sua reatividade pode ser maximizada com o aumento da 

finura destas. Logo algumas formas de beneficiamento, como a moagem, podem 

auxiliar na obtenção de adições de maior potencial. 
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3 INFLUÊNCIA DAS CINZAS DE BIOMASSA NAS PROPRIEDADES DE 

CONCRETOS 

A inserção de adições minerais em concretos e argamassas, sejam elas 

provenientes ou não de biomassa, é capaz de causar alterações na microestrutura 

endurecida, seja pela atividade química apresentada por essas adições, ou pelo efeito 

físico (fíler), ou junção desses dois fatores. Essas alterações, variando em função do tipo 

de adição e suas características, como também do teor utilizado, podem contribuir para 

o aumento da durabilidade e desempenho mecânico dos concretos. Além disso, podem 

contribuir também na minimização dos impactos causados por este, ao conseguir em 

muitos casos, substituir parcialmente o cimento sem o prejuízo das diversas 

propriedades de tais concretos. 

Neste capítulo serão apresentados resultados da influência das adições minerais 

provenientes de biomassa exercidas na resistência à compressão e absorção de água por 

capilaridade de concretos e argamassas. 

3.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A resistência à compressão é a principal propriedade buscada em concretos, e de 

forma geral dá ideia de sua qualidade, mas existem muitas outras características que 

também podem influenciar no desempenho de concretos e devem ser avaliadas. 

Segundo Helene e Andrade (2010) a relação água/cimento e o grau de hidratação 

são os dois parâmetros que regem as propriedades mecânicas (resistência à compressão, 

módulo de elasticidade, fluência, entre outras) e de durabilidade (absorção capilar da 

água, permeabilidade, migração iônica, entre outras). Elas influenciam, dentre outras 

coisas, na porosidade, que está relacionada aos vazios, e que podem ser considerados 

responsáveis pela diminuição da resistência (NEVILLE; BROOKS, 2013). Vale 

ressaltar, que outras características também influem na resistência dos concretos, como 

o grau de adensamento e idade, relação agregado/cimento, tipos de materiais e zona de 

transição. 

A inserção de resíduos provenientes de biomassa, em específico, é de grande 

relevância para o setor da construção civil, pois busca substituir parcialmente, materiais 

que derivam de recursos naturais não renováveis, sem que para isso haja prejuízo no 

desempenho do concreto produzido. Atualmente estes resíduos vêm sendo utilizados em 

concretos como agregados ou adições minerais, na forma de substituição parcial, seja do 
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agregado miúdo, seja do próprio cimento Portland, ou até mesmo adicionados como um 

novo constituinte. 

A classificação de um dado material como pozolânico, cimentante ou fíler 

depende de características como composição química, finura e amorficidade destes. O 

comportamento das adições minerais em concretos também é influenciado pelas 

características anteriormente citadas, além do teor de utilização que é adotado. 

A cinza da casca de arroz é conhecida no meio acadêmico pela alta atividade 

pozolânica que apresenta, como mostrado anteriormente. São notados elevados teores 

de SiO2, que quando associados com grande amorficidade, resultam em adições 

minerais de grande reatividade. 

Em estudo realizado por Cordeiro et al. (2009a), com a substituição parcial do 

cimento por cinzas da casca de arroz, foram utilizados teores de até 20% de substituição 

na confecção de concretos de resistência convencional e de alta resistência. Foi 

constatado que não houve diferença significativa entre os resultados alcançados pelos 

concretos de resistência convencional contendo 15 e 20% de cinzas, porém para o 

concreto de alta resistência, o teor de 20% foi estatisticamente superior aos demais. 

Zerbino et al. (2011) estudaram teores de até 25% de substituição do cimento 

por cinzas da casca de arroz, verificaram que estes contribuíram para os melhores 

desempenhos do concreto. Chatveera e Lertwattanaruk (2011) produziram concretos 

contendo teores de 20% e 40% de substituição do cimento por cinza da casca de arroz, 

diversas relações água/cimento e diversas relações de volume de pasta com volume de 

agregados compactados, e chegaram aos resultados de que de forma geral os concretos 

contendo 20% de cinzas da casca de arroz, em substituição ao cimento, apresentaram 

desempenho ou superiores ou semelhantes aos concretos controles, e os concretos 

contendo 40% de cinzas apresentaram desempenhos ou semelhantes ou inferiores às 

misturas de controle. 

Quanto ao desempenho proporcionado por cinzas do bagaço da cana-de-açúcar, 

em estudo realizado por Teodoro et al. (2013) o cimento foi substituído parcialmente 

pelas cinzas em teores de 0%, 5%, 10% e 15%, os autores observaram que apenas o teor 

de 5% não apresentou prejuízo na resistência à compressão, aos 28 dias, sendo 

estatisticamente semelhante à mistura de referência. Entretanto, as misturas com 10% e 

15% apresentaram desempenhos inferiores à mistura de referência, mas entre si, seus 

desempenhos foram considerados iguais. Os autores consideraram como influência 

neste comportamento a lenta reação pozolânica das cinzas, o que para teores mais 
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elevados de cinzas, não foi compatível com o ganho de resistência do concreto contendo 

apenas o cimento como aglomerante. 

Em estudo realizado por Vaske (2012) com cinza de eucalipto proveniente de 

filtro multiciclone de caldeiras fumotubular, esta foi utilizada em substituição parcial ao 

cimento em teores de 0%, 15%, 30% e 45% para a confecção de concretos, sendo 

também utilizadas várias relações água/cimento. De forma geral, e analisando o efeito 

isolado do teor de substituição sobre a resistência à compressão foi observado que o 

melhor desempenho foi obtido com o teor de 15% e 30%. O teor de 45% apresentou 

desempenho semelhante à mistura de referência. 

No estudo de Lima e Rossignlo (2008) foram confeccionadas argamassas com 

CCCC submetidas à moagem, e a moagem seguida de peneiramento, em teores de 

substituição ao cimento de 2,5 a 30%. Foi observado pelos autores que as misturas 

contendo teores mais elevados de cinzas apresentaram perda rápida de trabalhabilidade, 

chegando a afetar a moldagem dos corpos-de-prova. Além disso, entre a amostra de 

referência e as demais, de forma geral, à medida que se aumentou o teor de substituição, 

a resistência decresceu proporcionalmente, indicando a ausência de atividade pozolânica 

da cinza (índice de pozolanicidade da CCCC é de 34,3%) (LIMA; ROSSIGNOLO, 

2009a). Quanto à análise da resistência à compressão, constatou-se que o valor de 2,5% 

foi o único teor de substituição que não causou prejuízo na resistência mecânica de 

argamassas confeccionadas com a CCCC. Este comportamento foi tanto para as cinzas 

moídas e peneiradas quanto para as cinzas apenas moídas, fator que pode ser resultante 

tanto do baixo teor de SiO2 na CCCC, quanto do alto índice de ar incorporado nas 

argamassas com CCCC. 

Como visto, para cada adição mineral existe o teor ótimo de substituição, a partir 

do qual o desempenho máximo anteriormente obtido decresce em função do aumento do 

teor de adição. Isto pode ocorrer em função da retirada do cimento Portland, e com isto 

dos produtos de sua hidratação, que não são devidamente compensados com a utilização 

de altos teores de algumas adições. 

3.2 ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

A presença de poros no concreto está relacionada à porosidade interna do 

agregado, à porosidade da matriz de gel de cimento e aos vazios produzidos pela 

geometria de empacotamento das partículas constituintes (cimento, areia e agregados), 
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presentes também em alguns concretos os vazios incorporados por agentes surfactantes 

(HALL; YAU, 1987). 

O tamanho dos poros e suas interconectividades influenciam na durabilidade dos 

concretos, visto que podem facilitar o transporte de agentes agressivos que ocasionarão 

a posterior deterioração da estrutura. Por isso, a absorção capilar, ou capilaridade, é uma 

variável de grande relevância para o estudo da durabilidade de concretos. Segundo 

Martys e Ferraris (1996) a difusão e a ação da capilaridade são os mecanismos 

primários de transporte e penetração de íons cloreto e sulfato em concretos, e pelo fato 

da difusão sozinha ser um processo muito lento, o transporte por capilaridade se 

destaca, especialmente, próximo à superfície de concretos em estado insaturado. 

Segundo Barin (2008) a absorção capilar pode ser definida como o fenômeno da 

ação de forças de atração dos poros da estrutura sobre os líquidos que estão em contato 

com sua superfície, sendo maior quando o material está seco, e diminui com o avanço 

da saturação. 

“As moléculas da superfície de um líquido estão sujeitas às 

forças de atração de suas moléculas adjacentes. Os poros 

capilares exercem atração sobre as moléculas da superfície dos 

líquidos que, por sua vez, atraem aquelas imediatamente 

inferiores, fazendo com que o líquido se desloque, mesmo que 

na direção vertical. Este fenômeno ocorre até que as forças de 

atração dos capilares sejam equilibradas pelo peso do líquido” 

(BARIN, p. 28, 2008). 

A absorção de água e o movimento subsequente da água dentro do concreto pela 

ação de forças de capilaridade dependem, principalmente, da geometria dos poros, e 

nesse aspecto a análise da absorção capilar em concretos é complexa. A água ao 

penetrar o concreto pode reagir com a matriz sólida com o passar do tempo, podendo 

causar alterações na estrutura (raio e continuidade dos capilares) ou composição da 

solução dos poros, além das forças de capilaridade serem também influenciadas pelas 

condições ambientais e grau de saturação (MARTYS; FERRARRIS, 1996; WIRQUIN 

et al. 2000). 

A modelagem do comportamento da absorção capilar vem sendo largamente 

estudada, sendo propostas equações para melhor explicá-la. Incorporando o 

entendimento de fluxo pela equação de Darcy, e levando em consideração o fluxo 

unidirecional em materiais com poros inicialmente secos, observou-se que a absorção de 
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água por unidade de área de superfície de contato, i, aumenta com a raiz quadrada do 

tempo decorrido, t, sendo que a maioria dos materiais de construção inorgânicos 

obedecem tal relação (HALL, 1989). Contudo, alguns materiais não apresentam um 

comportamento linear entre i e t
1/2

, consequência da ocorrência de baixo potencial de 

gradiente capilar (próximos ao potencial gravitacional), e para tanto a equação 1 torna-

se apropriada em descrever tal comportamento (HALL, 1989). 

𝑖 = 𝐴 + 𝑆𝑡
1
2⁄ − 𝐶𝑡                                             (1) 

onde A e C são parâmetros experimentais e S é a absortividade do material. Este 

comportamento não-linear de absorção capilar pode ser observado em concretos e 

argamassas. 

Segundo Ho e Lewis (1987) apud Pereira (2001) uma absorção lenta indica a 

existência de capilares de pequenos diâmetros, e uma absorção rápida indica a 

existência de capilares maiores que acarretam uma menor profundidade e maior 

quantidade de água adsorvida. 

Adições minerais podem ser utilizadas com o intuito de diminuir a porosidade 

das matrizes, por apresentarem partículas finas. Além disso, estas podem auxiliar a 

hidratação do cimento, como também contribuir para a diminuição do tamanho dos 

poros e suas interligações. 

Ferraro e Nanni (2012) confeccionaram concretos com cinza da casca de arroz, 

onde o cimento foi substituído parcialmente por estas em teores de 0%, 7,5% e 15%. 

Foi possível observar que a porosidade diminuiu com o aumento do teor de substituição, 

sendo destacado pelos autores a possível influência da microestrutura dos poros da 

própria cinza da casca de arroz neste comportamento. 

Já em trabalho realizado por Vasconcelos e Akasaki (2010), onde foram 

produzidos concretos de alto desempenho contendo 5% de cinza da casca de arroz, e foi 

observado que em comparação aos concretos de alto desempenho confeccionados com 

5% de sílica ativa, estes últimos apresentaram melhor desempenho com relação à 

absorção de água por capilaridade. Os autores argumentam que este comportamento 

pode ser consequência da maior finura apresentada pela sílica ativa, pois com relação à 

composição química, a sílica ativa e a cinza da casca de arroz eram semelhantes. 

Vaske (2012) também avaliou a absorção capilar em concretos em seu estudo 

com a adição do fíler cinza de eucalipto proveniente de filtro multiciclone de caldeiras 

fumotubular. Para todos os concretos estudados ficou evidente a redução da absorção 
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capilar com a utilização das cinzas, destacando-se neste aspecto os concretos contendo 

30% de substituição. 

Em trabalho realizado por Fontes (2003), foram produzidos concretos de 

resistência convencional, e de alta resistência, com teores de substituição de 5% e 10% 

do cimento por cinzas de lodo de estação de tratamento de esgoto. Neste estudo, foi 

evidenciado que as cinzas, que apresentavam finura superior ao cimento utilizado, 

contribuíram para o refinamento dos macro poros, de forma a dificultar a penetração da 

água, contribuindo assim, para o aumento da durabilidade de tais concretos.  

Como visto, ao se utilizar uma adição mineral de elevada finura, e/ou com 

atividade pozolânica, é possível observar a existência da diminuição da absorção 

capilar, em função da diminuição do tamanho dos poros e de suas interconectividades e 

assim aumentando a possibilidade de maior durabilidade. 

3.3 CONSIDERAÇÕES 

Como foi visto neste capítulo, em virtude das peculiaridades de cada adição 

mineral, e dos materiais a que serão destinados (argamassas, concretos convencionais, 

concretos de alto desempenho) é observado comportamentos distintos. Adições que ao 

serem utilizadas em concretos com elevada relação água cimento, conseguem contribuir 

de forma positiva para a manutenção ou aumento da resistência mecânica, não se 

comportam de forma semelhante quando utilizadas em concretos com relação água 

cimento menores. 

Mas, de forma geral, é possível observar que adições minerais de elevada finura 

e com atividade pozolânica destacam-se em possibilitar maiores resistências à 

compressão e menores absorções capilar.  

A elevada finura das adições minerais permite que estas auxiliem na 

densificação da matriz, reduzindo a dimensão e interconectividade dos poros. A 

atividade pozolânica pode contribuir tanto para a durabilidade, quanto para o ganho de 

resistência mecânica, e fica evidenciada nos trabalhos existentes, a grande importância 

da cinza da casca de arroz, dentre as cinzas provenientes de biomassa. 
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4 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

A seguir estão apresentados os materiais e as metodologias adotadas para a 

caracterização destes. Dentre os materiais utilizados neste programa experimental, estão 

as cinzas de biomassa provenientes da agroindústria do cacau, que foram processadas 

com o objetivo de que adições minerais de melhor potencial fossem obtidas. 

Neste capítulo são apresentadas, também as etapas de produção do concreto 

utilizado para avaliar as adições minerais provenientes de biomassa que foram 

produzidas, como também os ensaios adotados para mensurar cada propriedade. 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 Cimento 

Para a produção dos concretos, foi utilizado cimento composto com fíler, CPII-

F-32. A curva granulométrica do cimento foi obtida utilizando granulômetro a laser 

MasterSizer 2000, com agitação de 1500 rpm, em álcool etílico PA 95%, e é mostrada 

na Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Curva granulométrica do Cimento Portland CPII-F-32. 

 

O cimento em estudo apresenta as dimensões das partículas d10, d50 e d90 de 

1,76μm, 11,85μm e 46,49μm, respectivamente. O percentual retido na malha de 75 μm 

foi de 2,3% e encontra-se dentro do intervalo exigido para cimentos compostos (≤ 

12%), segundo a ABNT - NBR 11578: 1991 (versão corrigida 1997). 

Quanto à massa específica, foi obtido o valor de a 2,97g/cm³ determinado 

segundo a NBR NM 23 (ABNT, 2000).  
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4.1.2 Cinzas de biomassa proveniente da agroindústria do cacau 

As cinzas de biomassa são oriundas da região de Ilhéus, disponibilizadas pela 

empresa Barry Callebaut, produtora de licor, manteiga de cacau e cacau em pó. 

As cinzas são resultantes da queima de 80% cavacos de eucaliptos 

concomitantes a 20% de cascas de amêndoas de cacau, utilizados para a geração de 

energia térmica na caldeira da empresa. A Figura 4.2 apresentam os cavacos e as cascas 

utilizados para a obtenção de energia. 

A empresa utiliza uma Caldeira FAM 10 (Figura 4.3) onde são gerados como 

resíduos após a queima da biomassa dois tipos de cinza, uma cinza fina que se deposita 

no ciclone, e uma cinza mais grossa que é retirada da fornalha. No total, a geração de 

cinzas é de cerca de 360 toneladas por ano, apenas nesta indústria. A Figura 4.4 

apresenta as cinzas em questão. 

 

 
Figura 4.2 - Cavacos de eucalipto (a); Cascas das amêndoas de cacau (b). 

 

 

Figura 4.3 – Vista da caldeira. 

 

(a) (b) 
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Figura 4.4 – À direita, cinza retirada do ciclone denominada CC; À esquerda cinza retirada do 

fundo da fornalha denominada CF. 

 

Com o intuito de caracterizar estas cinzas, foram determinadas suas massas 

específicas através de picnômetro a gás Hélio. O método de picnometria a Hélio 

consiste na determinação do volume de uma massa conhecida de amostra através da 

variação de pressão do gás em um volume calibrado (CORDEIRO, 2006). 

Os outros procedimentos e ensaios adotados para a caracterização são descritos 

nos itens a seguir. 

4.1.2.1 Moagem das cinzas de biomassa 

Após a coleta, as cinzas foram peneiradas para a retirada do material grosseiro. 

Para isso foi utilizada a peneira de malha 0,6 mm, sendo as mesmas denominadas para 

efeito de identificação como cinza ciclone peneirada (CCP) e cinza fornalha peneirada 

(CFP). 

Com o intuito de aumentar a finura das cinzas para que as mesmas possam ser 

usadas como adição mineral, estas foram submetidas à moagem. Inicialmente foram 

definidos três tempos de moagem 10, 20 e 30 min para a CCP e 20, 30 e 60 min para a 

CFP, por esta ser mais grossa. 

Para a realização da moagem das cinzas, foi utilizado um moinho de bolas 

Servitech modelo CT-242, com 2 jarros de porcelana de 1000 ml cada, sendo os corpos 

moedores esféricos, de alumina, com 20 mm de diâmetro, peso específico de 3,6 kg/dm³ 

e massa média de 17,16 g, mostrados na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - (a) Moinho de bolas; (b) cilindro de porcelana e corpos moedores de alumina 

utilizados no processo de moagem. 

 

Quanto à definição da quantidade de corpos moedores a serem utilizadas, 

considerou-se a condição ótima de 50-55% de ocupação líquida do moinho por estes, 

entretanto ao considerar os espaços vazios entre essas esferas, o volume ocupado pelos 

corpos moedores passa a ser em torno de 60% desse volume (RIBEIRO; ABRANTES, 

2001). Segundo Ribeiro e Abrantes (2001) a quantidade de corpos moedores a serem 

utilizadas num moinho pode ser definida pela equação 2: 

P=V.db.p.0,60       (2) 

Onde: 

P= quantidade de bolas (kg) 

db= peso específico dos corpos moedores (kg/l) 

V= volume útil do moinho (l) 

p= taxa de ocupação aparente dos corpos moedores (0,50 a 0,55) 

 

A taxa de ocupação do moinho pelos corpos moedores foi definida em 0,55 

(55%), chegando assim, a necessidade de 69 corpos moedores para cada cilindro. Foi 

utilizado um volume de 250 g de cinza em cada cilindro, de forma a deixar 25% do 

volume útil do cilindro livre, para garantir uma maior eficiência na moagem (SILVA, 

2009). 

A composição granulométrica das cinzas, para os diferentes tempos de moagem, 

foi determinada em Granulômetro a laser, modelo Malvern Mastersizer 2000. 

4.1.2.2 Caracterização química e mineralógica 

A composição química das cinzas de biomassa é função de vários fatores como o 

tipo de biomassa utilizada como combustível, forma de combustão, tipo de caldeira, 

(a) (b) 
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entre outros. A fim de caracterizar as cinzas em estudo, a composição química destas foi 

determinada por meio da espectroscopia por fluorescência de energia dispersiva de 

raios-X, utilizando equipamento EDX 720 da marca Shimadzu, mostrado na Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 - Equipamento EDX 720. 

 

Além da composição química, e com o objetivo de identificar a composição 

mineralógica e as fases cristalinas existentes no material, foi obtida a difração de raios 

X das cinzas. Os espectros foram coletados pelo método do pó em um equipamento 

Bruker D8 nas seguintes condições de operação: radiação de cobre Kα (30 kV/40 mA); 

velocidade do goniômetro de 0,02º 2θ por passo com tempo de contagem de 1 segundo 

por passo e coletados de 5 a 70º (2θ). Para complementar a análise mineralógica foram 

realizadas medidas espectrais de reflectância relativa utilizando o espectroradiômetro 

portátil ASD-FielSpecFullResolution. 

4.1.2.3 Estudo da temperatura de queima 

Com o intuito de melhorar a amorficidade da CCP que apresentou menor 

cristalinidade, esta foi submetida à queima controlada em temperaturas de 500°C, 

700°C e 900°C em forno mufla por um tempo de permanência de 1 hora, sendo a taxa 

de aquecimento de aproximadamente 15 °C/min. 

Para avaliar a estrutura cristalina (amorficidade) das cinzas queimadas, estas 

também foram avaliadas através da difração de raios X utilizando o mesmo aparelho e 

condições aplicadas às cinzas em estado natural. 

4.1.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das cinzas 

Para o conhecimento da morfologia das partículas das cinzas foi realizada a 

análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
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4.1.3 Agregados 

4.1.3.1 Agregado Miúdo 

O agregado miúdo utilizado foi uma areia fina quartzosa proveniente do 

município de Alagoinhas-BA. A areia foi previamente seca ao ar, sendo em seguida 

armazenada em tambor metálico tampado, ficando assim, protegida de sujeiras e da 

umidade. A distribuição granulométrica da areia em questão, juntamente com os limites 

inferior e superior de distribuição granulométrica dos agregados miúdos segundo a NBR 

7211 (ABNT, 2009) são apresentados na Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 – Distribuição granulométrica da areia utilizada, como também os limites 

granulométricos inferior e superior determinados pela NBR 7211 

 

A areia utilizada apresenta uma pequena faixa de sua curva fora dos limites 

estipulados em norma, entretanto, ela é o material disponível na região para a confecção 

de concretos e argamassas. 

A caracterização física da areia utilizada é apresentada na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Caracterização física do agregado miúdo utilizados no programa experimental. 

Abertura da peneira (mm) - NBR NM 248 (ABNT, 2003) 
% Retido 

acumulado 

19 - 

12,5 - 

9,5 - 

6,3 - 

4,75 0 

2,4 0 

1,2 3 

0,6 19 

0,3 67 

0,15 94 

Fundo 100 

Módulo de finura 1,83 

Dimensão máxima (mm) 1,2 

Massa específica (g/cm³) 

NBR NM 52(ABNT, 

2009) 

Agregado seco 2,64 

Agregado saturado superfície seca 2,64 

Aparente 2,65 

Absorção de água (%) – NBR NM 30 (ABNT, 2001) 0,1 

Teor de pulverulento (%) NBR NM 46 ( ABNT, 2003) 

(SANTOS, 2014) 
0,95 

 

4.1.3.2 Agregado Graúdo 

Foi utilizado um agregado graúdo natural, previamente lavado e seco ao ar, 

sendo em seguida armazenado em tambor metálico com tampa, ficando livre da ação da 

umidade e de sujeiras. A caracterização física da brita em questão é apresentada na 

Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Caracterização física do agregado graúdo utilizado no programa experimental. 

Abertura da peneira (mm) - NBR NM 248 (ABNT, 2003) 
% Retido 

acumulado 

19 0 

12,5 54 

9,5 93 

6,3 99 

4,75 100 

2,4 100 

1,2 100 

0,6 100 

0,3 100 

0,15 100 

Fundo 100 

Módulo de finura 6,91 

Dimensão máxima (mm) 19 

Massa específica (g/cm³) 

 - NBR NM 53 (ABNT, 

2009) 

Agregado seco 2,64 

Agregado saturado superfície seca 2,66 

Aparente 2,70 

Absorção de água (%) – NBR NM 53 (ABNT, 2009) 0,7 

 

O percentual retido acumulado apresentado na Tabela 4.2 se enquadra na zona 

9,5/25 (menor dimensão mm/ maior dimensão mm), atendendo assim aos limites 

indicados pela NBR 7211 (ABNT, 2009). 

O valor da absorção de água apresentado pelo agregado graúdo é de 0,7%, e por 

este valor ser baixo, não foi compensada a quantidade de água durante a dosagem dos 

concretos, pois o agregado foi utilizado estando na condição seca ao ar (logo a absorção 

seria ainda menor que 0,7%). 

4.1.4 Aditivo Superplastificante 

Para a produção dos concretos, quando necessário, foi utilizado o aditivo 

superplastificante de terceira geração Glenium® 51, cujas características são 

apresentadas na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Características do aditivo superplastificante. 

Densidade (g/cm³) 1,07* 

Teor de sólidos (%) 30,86* 

Base Química Éter policarboxílico* 
* Dados do fabricante (BASF) 
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4.1.5 Água 

Para a realização dos ensaios e produção dos concretos foi utilizada água potável 

proveniente da rede de abastecimento da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS. 

4.2 METODOLOGIA 

A seguir são apresentados os métodos e ensaios utilizados para a confecção dos 

concretos e determinação das propriedades utilizadas para a avaliação da influência de 

cinzas de biomassa em substituição parcial ao cimento Portland. 

No estado fresco foi avaliada a trabalhabilidade das misturas produzidas, já no 

estado endurecido utilizou-se como propriedades para a avaliação, a absorção de água 

por imersão e por capilaridade, massa específica, índice de vazios, resistência à 

compressão axial e à tração por compressão diametral. 

4.2.1 Estudo de dosagem e produção dos concretos 

O traço utilizado para a confecção dos concretos foi obtido através do método de 

dosagem experimental da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP 

(RODRIGUES, 1995). O método leva em consideração as características dos materiais 

a serem utilizados (dimensão máxima característica, módulo de finura, massa 

específica), como também a resistência de projeto e o tipo de cimento. 

O concreto foi dosado para uma consistência pelo abatimento do tronco de cone 

de 180 ± 20 mm, e resistência à compressão aos 28 dias de 30 MPa. O traço obtido para 

tais exigências foi 1: 1,7: 2,9: 0,49 (cimento: areia: brita: água). 

Na Tabela 4.4 são apresentadas as misturas de concreto produzidas. 

 

Tabela 4.4 – Informações sobre as misturas de concreto confeccionadas. 

Mistura Tipo de cinza 
Teor de 

substituição (%) 

REF Sem cinza 0 

CCP5 Cinza do ciclone peneirada 5 

CCP10 Cinza do ciclone peneirada 10 

CFP5 Cinza da fornalha peneirada 5 

CFP10 Cinza da fornalha peneirada 10 

CCM5 Cinza do ciclone moída 5 

CCM10 Cinza do ciclone moída 10 

CFM5 Cinza da fornalha moída 5 

CFM10 Cinza da fornalha moída 10 
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A Tabela 4.5 apresenta o consumo de materiais para a produção de 1 m³ de 

concreto das misturas em estudo. 

Tabela 4.5 – Consumo de materiais por m³ de concreto. 

Mistura 
Cimento 

(kg) 

CC 

(kg) 

CF 

(kg) 

Areia 

(kg) 

Brita 

(kg) 

Água 

(kg) 

Aditivo 

(kg) 

REF 393,0 - - 668,1 1139,6 192,6 0,0 

CCP5 372,8 19,6 - 667,1 1138,0 191,9 0,5 

CCP10 352,7 39,2 - 666,1 1136,4 190,4 2,3 

CFP5 372,9 - 19,6 667,3 1138,3 192,3 0,0 

CFP10 352,8 - 39,2 666,5 1136,9 190,4 2,4 

CCM5 372,8 19,6 - 667,1 1138,0 191,4 1,3 

CCM10 352,7 39,2 - 666,1 1136,4 190,2 2,5 

CFM5 372,9 - 19,6 667,3 1138,3 191,7 0,9 

CFM10 352,8 - 39,2 666,5 1136,9 190,3 2,5 

 

Os concretos foram produzidos seguindo a metodologia utilizada por FILHO 

FIGUEIRÊDO (2011), com a adaptação do tempo total de mistura para os concretos 

que continham aditivo superplastificante. 

Foi utilizada betoneira de eixo inclinado com capacidade de 320 l (Figura 4.8), 

sendo a ordem de mistura mostrada a seguir: 

1º: imprimação da betoneira com uma dosagem de concreto de 1:2:3:0,65 

(cimento: areia: brita: água/cimento). Após a imprimação, o material excedente caiu 

livremente, com o misturador em movimento; 

2º: lançamento do agregado graúdo (100%); 

3º: adição de 50% da água ao agregado graúdo, seguido de 20 segundos de 

mistura; 

4º: adição de 100% do(s) aglomerante(s) mais 20% da água, seguido de 2 

minutos de mistura; 

5º: adição de 100% do agregado miúdo e da água restante ao misturador. No 

caso dos concretos contendo aditivos, neste passo também se adicionou o aditivo junto à 

água ao agregado miúdo. 

6º: após a adição de todos os componentes no misturador, o equipamento 

continuou em movimento até que se completasse 5 minutos de mistura. Quando se 
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utilizou aditivo químico, o tempo total de mistura foi prorrogado para 9 minutos, para 

garantir a ação do aditivo químico sobre a mistura. 

 

 

Figura 4.8 – Betoneira de eixo inclinado com capacidade de 320 litros, utilizada em todo o 

programa experimental. 

4.2.2 Moldagem dos corpos-de-prova 

Os corpos-de-prova foram moldados de acordo às prescrições da NBR 5738 

(ABNT, 2003) utilizando vibrador mecânico de imersão. Em seguida foram cobertos 

com plástico para evitar a ação de intempéries e a perda excessiva de água. Após 24 

horas de idade foram desmoldados, identificados e armazenados em água com cal até a 

idade de ensaio, conforme etapas mostradas nas Figura 4.9(a), (b) e (c). 

 

(a) (b)   

(c) 

Figura 4.9 – Etapas de produção dos corpos de prova (a) moldagem e adensamento; (b) 

concreto endurecido com 24 horas de idade (c) armazenamento dos concretos em água saturada 

com cal. 
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4.2.3 Determinação da trabalhabilidade 

A trabalhabilidade dos concretos produzidos foi determinada pelo ensaio de 

abatimento do tronco de cone segundo a NBR NM 67 (ABNT, 1998). As Figura 4.10 

(a) e (b) mostram a realização do ensaio. 

    
(a)                                      (b) 

Figura 4.10 – Abatimento do tronco de cone (a) retirada do tronco de cone; (b) leitura do 

abatimento. 

 

4.2.4 Determinação da massa específica, absorção de água por imersão e índice 

de vazios 

A determinação da massa específica, absorção de água por imersão e índice de 

vazios dos concretos produzidos foram obtidos segundo metodologia da ABNT NBR 

9778:2005 (versão corrigida 2: 2009) para a idade de 28 dias, utilizando 3 corpos-de-

prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, para cada mistura. Os 

ensaios foram realizados utilizando balança Digimed 15 kN com pesagem hidrostática e 

capacidade de 15 kg, sendo esta acoplada a um molde metálico na realização das 

pesagens imersas. Detalhes da pesagem dos corpos-de-prova são mostrados nas Figura 

4.11 (a) e (b). 
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(a)                                       (b) 

Figura 4.11- Balança utilizada para determinação da massa específica, absorção de água e 

índice de vazios dos concretos (a) detalhe da pesagem dos corpos de prova; (b) detalhe do 

molde metálico utilizado para a pesagem dos corpos de prova imersos. 

 

4.2.5 Absorção de água por capilaridade 

A avaliação da absorção de água, através da ascensão capilar, foi feita segundo 

procedimento prescrito pela NBR 9779 (ABNT, 2012), utilizando 3 corpos-de-prova 

cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, para cada mistura. Foi 

utilizada uma tela plástica, onde os corpos-de-prova ficaram apoiados, evitando o 

contato destes com o fundo do recipiente de forma a auxiliar o contato da superfície dos 

corpos-de-prova com a água. 

A determinação das massas dos corpos-de-prova em contato com a água foi 

além das exigências da NBR 9779 (ABNT, 2012). Realizou-se leituras com intervalo de 

1 h, durante as 6 horas iniciais do contato do corpo-de-prova com a água, sendo em 

seguida realizadas leituras diárias, até a saturação dos corpos-de-prova. Outra medida 

adotada, foi o selamento dos corpos-de-prova com plástico filme, deixando apenas 5 

mm de altura livre para ter contato com a água, esta medida foi adotada com o intuito de 

garantir uma ascensão capilar de fluxo vertical. As Figura 4.12 (a), (b) e (c) mostram 

detalhes deste ensaio. 
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(a)            (b) 

(c) 

Figura 4.12- Ensaio de absorção de água por capilaridade (a) corpos de prova secos e 

envolvidos em plástico filme; (b) detalhe do corpo de prova envolvido com plástico filme 

deixando 5mm de sua altura livre; (c) Corpos de prova imersos 5 mm em água durante ensaio de 

capilaridade. 

Para a realização de cada pesagem, as amostras foram previamente secas com 

pano úmido para a retirada da umidade superficial, e logo após a leitura, foram 

devolvidas ao recipiente com água. Vale ressaltar que foi mantido o nível de 5 mm de 

altura de água no recipiente durante todo o período de ensaio. 

Foi obtida a absorção capilar (K) de acordo com a NBR 9779 (ABNT, 2012) 

utilizando a equação 3, para o período de 72 horas de absorção. 

𝐾 =
(𝑀𝑎−𝑀𝑠)

𝐴
                                                     (3) 

onde Ma é a massa do corpo-de-prova saturada (g), em um tempo t; Ms é a massa do 

corpo-de-prova seco (g), ao atingir a temperatura de (23±2)°C; e A é a área da seção 

transversal do corpo-de-prova em contato com a água, em cm². 

Além da equação anteriormente citada, e considerando a absorção de água até a 

saturação dos corpos-de-prova (que não foi atingida até 72 horas), foram 

confeccionados gráficos com a absorção de água por unidade de área da seção 

transversal (g/cm²), i, em função do tempo (h
1/2

), t, utilizando a equação (1) apresentada 

no item 3.2. 
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4.2.6 Resistência à compressão 

A resistência à compressão dos concretos foi determinada nas idades de 3, 7 e 28 

dias, segundo metodologia apresentada pela NBR 5739 (ABNT, 2007). Os ensaios 

foram realizados em uma prensa servo-hidráulica, marca CONTENCO® e modelo HD-

200T, com capacidade para 200 toneladas, conforme mostra as Figura 4.13 (a) e (b). O 

carregamento da prensa para a realização deste ensaio foi de 480 kfg/s. 

 

      

                            a)                                                      (b) 

Figura 4.13- Ensaio de resistência à compressão em prensa servo-hidráulica (a) Prensa com 

corpo-de-prova para realização de ensaio; (b) Detalhe do corpo-de-prova após a aplicação da 

carga. 

Foram utilizados com 3 corpos-de-prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 

200 mm de altura em cada idade ensaiada, por mistura. Os corpos-de-prova foram 

previamente faceados em faceadora para corpo de prova horizontal (M), com o objetivo 

de regularizar as superfícies e garantir uma distribuição homogênea das cargas. A 

Figura 4.14 (a) e (b) apresenta a faceadora e detalhes do faceamento. 

 

   

(a)                                           (b) 

Figura 4.14- Faceadora de corpo de prova horizontal (a) apoio do corpo de prova na máquina; 

(b) detalhe do faceamento. 
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4.2.7 Resistência à tração por compressão diametral 

A resistência à tração por compressão diametral dos concretos foi determinada 

aos 28 dias de idade, seguindo metodologia prescrita pela NBR 7222 (ABNT, 2011). 

Foram utilizados 3 corpos-de-prova cilíndricos com 100 mm de diâmetro e 200 mm de 

altura para cada mistura estudada. Os ensaios foram realizados em uma prensa servo-

hidráulica, marca CONTENCO®, modelo HD-200T com capacidade para 200 

toneladas, como mostrado nas Figura 4.15 (a) e (b). O carregamento da prensa para a 

realização deste ensaio de 50 kgf/s. 

 

    

(a)                                       (b) 

Figura 4.15 - Ensaio de resistência à tração por compressão em prensa servo-hidráulica (a) 

Prensa com corpo-de-prova para realização de ensaio; (b) Detalhe do corpo-de-prova. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A seguir são apresentados os resultados obtidos do programa experimental, para 

a avaliação das propriedades dos concretos em estudo. 

Os dados experimentais das propriedades dos concretos endurecidos foram 

analisados estatisticamente através da Análise de Variância (ANOVA) e comparação de 

médias pelo teste t. A ANOVA é um método estatístico que pode testar a igualdade de 

três ou mais médias populacionais, como também a interação entre fatores, através da 

análise das variâncias amostrais (TRIOLA, 2005). Por meio de comparação do Fcalculado 

(Fcal) com o Ftabelado (Ftab), a um determinado nível de significância, infere-se sobre a 

igualdade ou não de populações e existência de interação entre fatores, se Fcal > Ftab 

rejeita-se a afirmativa de que as populações são iguais, ou que não há interação entre os 

fatores. 

Para as análises estatísticas foi utilizado o software STATISTICA, sendo o nível 

de significância de 5% (p<0,05). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS DE BIOMASSA 

5.1.1.1 Massa específica e composição química das cinzas 

A massa específica das cinzas do ciclone e da fornalha, como também de outras 

cinzas provenientes de biomassa, estão apresentadas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Massa específica de cinzas de biomassa. 

Material 
Massa específica 

(g/cm³) 

Cinza do ciclone (CC) 2,44 

Cinza da fornalha (CF) 2,52 

Cinza do bagaço da cana-de-

açúcar (CORDEIRO, 2006) 
2,53 

Cinza residual da casca de arroz 

(CORDEIRO, 2006) 
2,29 

Cinza das folhas de bananeira 

(KANNING, 2013) 
2,44 

Cinza da casca da castanha de 

caju (LIMA, 2008) 
2,23 

 

As cinzas CC e CF apresentam massas específicas semelhantes às cinzas de 

resíduos provenientes de biomassa vegetal, sendo iguais os valores entre a CC e as 

cinzas provenientes da folha de bananeira do estudo de Kanning (2013). 



64 

 

Com relação à composição química das cinzas, a Tabela 5.2 apresenta o 

percentual dos compostos para as cinzas em estudo, como também de outras cinzas de 

biomassa. 

Tabela 5.2 - Composição química das cinzas de biomassa. 

Composto CC (%) CF (%) 

Cinza da 

casca de 

arroz (%)¹  

Cinza do 

bagaço da cana-

de-açúcar (%)² 

Cinza das 

folhas de 

bananeira (%)³  

Cinza da casca 

da castanha de 

caju (%)
4
 

K2O 37,10 32,2 1,40 3,46 7,5 24,79 

CaO 6,70 8,30 1,25 2,15 17,82 6,54 

MgO 15,50 15,80 0,45 1,65 9,27 16,34 

P2O5 4,70 11,30 - 1,07 3,89 10,08 

SO3 1,50 1,30 0,01 - - - 

Fe2O3 2,80 2,80 0,44 3,61 1,4 3,06 

SiO2 4,90 10,20 95,04 78,34 48,73 12,17 

MnO 0,15 0,13 - - 1,03 0,29 

Na2O 1,17 0,93 0,09 0,12 0,21 2,15 

TiO2 0,15 0,29 - - 0,19 0,087 

Al2O3 0,60 1,60 0,00 8,55 2,64 1,37 

P.F. 22,80 15,3 0,51 0,42 5,06 17,9 
1
(ISAIA et al., 2010); 

2
(CORDEIRO et al., 2009b); 

3
(KANNING, 2010); 

4
(LIMA; 

ROSSIGNOLO, 2008). 

 

O óxido de potássio é o composto que se destaca nas cinzas CC e CF, 

juntamente com o óxido de magnésio. Outras cinzas de biomassa apresentadas na tabela 

apresentam como composto majoritário a sílica (SiO2), com exceção da cinzas da casca 

da castanha de caju, que semelhantemente as cinzas CC e CF apresenta o óxido de 

potássio como constituinte majoritário. 

Para atender a um dos requisitos dos materiais pozolânicos segundo a NBR 

12653 (ABNT, 2012), as adições minerais devem apresentar um teor de 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 mínimo de 50%. As cinzas CC e CF, por sua vez, apresentaram 

teores de 8,3% e 14,6%, respectivamente, não atendendo assim, a este parâmetro. 

Quanto mais elevado o teor de sílica na adição mineral, maior será o teor 

SiO2+Al2O3+Fe2O3, e a probabilidade de uma atividade pozolânica (que também é 

função da finura e da amorficidade dessa adição). 

Outra característica peculiar das cinzas em estudo é o teor de álcalis apresentado. 

A NBR 12653 (ABNT, 2012) limita o teor máximo de álcalis disponíveis em Na2O em 

1,5%, e o cálculo do teor equivalente deste composto pode ser feito segundo a relação 
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de Na2O + 0,658K2O (MEHTA; MONTEIRO, 2008). Esta limitação é uma forma de 

controlar o teor de álcalis na matriz cimentícia, já que estes podem desencadear a reação 

álcali-sílica. As cinzas CC e CF apresentam um teor de Na2O equivalente de 25,6% e 

22,1%, respectivamente, valores que também não atendem as especificações da norma. 

Outras adições apresentadas na tabela também não atendem a este requisito, como a 

cinza da casca da castanha de caju (18,5%) e cinza da folha de bananeira (5,1%), por 

exemplo. Vale ressaltar que apenas a presença de álcalis no material cimentício não é 

fator exclusivo para a ocorrência da reação álcali-sílica, já que esta precisa que um 

conjunto de fatores coexistam (presença de sílica reativa no agregado, meio aquoso, e 

presença de álcalis). 

Outra informação da composição química das cinzas é o elevado teor de 

magnésio, 15,50% e 15,80% para as cinzas CC e CF, respectivamente. A NBR 11578 

(ABNT, 1991 versão corrigida 1997) limita o teor desse composto nos cimentos 

compostos em 6,5% por conta da possibilidade de hidratação tardia do MgO com 

consequente expansão e fissuração da estrutura endurecida, prejudicando assim a 

durabilidade da estrutura endurecida.  

Em vista de seus constituintes majoritários, as cinzas não se adequam as 

exigências para material pozolânico determinadas pela NBR 12653 (ABNT, 2012). 

Logo foi estudado o possível benefício pela ação fíler que estas cinzas poderão exercer. 

5.1.1.2 Difração de raios X e análise termogravimétrica 

As difrações de raios-X das cinzas CC e CF são apresentadas na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 – DRX das cinzas CC e CF. 
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Verifica-se uma estrutura cristalina, com picos principais relacionados à 

Gismondite (CaAl2Si2O8.4H2O). Esse mineral está presente em cinzas volantes oriundas 

da queima de carvão mineral (NOGUEIRA, 2011; ALEXPOULOS et al., 2013). Picos 

de fosfato de magnésio (Mg2P2O7) e sulfato de potássio ou arcanita (K2SO4) também 

foram identificados, assim como traços de óxido de magnésio (MgO), óxido de potássio 

(K2O) e silicato de cálcio (Ca2SiO4). 

Além disso, pode-se dizer também que a cinza ciclone apresentou menor 

cristalinidade. Em virtude deste fato, a cinza ciclone foi escolhida para ser submetida a 

um tratamento térmico, com o objetivo de tentar amorfizar sua estrutura. Na Figura 5.2, 

é apresentado resultado da análise termogravimétrica da cinza ciclone. 

 

Figura 5.2 – Análise térmica da cinza ciclone. 

 

Verifica-se que, como a cinza é resultante da queima a 300 °C, após a perda de 

água, a uma temperatura de 100 °C, não há nenhuma perda importante de massa até 400 

°C. A partir dessa temperatura verifica-se uma redução da massa e o aumento da 

liberação de energia (DTG), que alcança um pico próximo a 850 °C. Assim, foram 

definidas as temperaturas de beneficiamento da cinza em 500, 700 e 900 °C. 

A Figura 5.3 apresenta a difração de raios X para as cinzas de ciclone 

submetidas à queima controlada nas temperaturas de 500°C, 700°C e 900°C. 
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Figura 5.3 – DRX da cinza ciclone submetidas a várias temperaturas. 

 

Como pode ser visto, mesmo após queima a 900°C, a cinza ainda apresentou 

picos cristalinos, o que não justifica o processo de calcinação desta cinza para uso como 

adição mineral. As curvas espectrais mostradas na Figura 5.4 demonstram uma variação 

na estrutura da cinza, notadamente nos picos entre 500 e 700 nm e no pico próximo a 

2000 nm, mas ainda mantendo a cristalinidade após a queima controlada. 

 

Figura 5.4 – Curvas espectrais da cinza ciclone após queima controlada. 
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5.1.1.3 Moagem das cinzas de biomassa de cacau 

Com o intuito de melhorar o efeito das cinzas como adição, estas foram 

submetidas à moagem. Inicialmente foram definidos três tempos de moagem 10, 20 e 30 

min para a CCP e 20, 30 e 60 min para a CFP, por esta ser mais grossa. 

Ao submeter a cinza CCP ao tempo de moagem de 30 min, observou-se que 

quase todo o seu volume aderiu à superfície dos corpos moedores, e ao interior do 

recipiente (Figura 5.5). Comportamento semelhante foi observado em trabalho realizado 

por Lima (2008) com cinzas da casca da castanha do caju (CCCC) moídas por tempo 

superior a 10 horas. A autora sugeriu que a causa deste fenômeno foi o elevado teor de 

MgO apresentado (o MgO é um composto altamente higroscópico). 

 

 
(a)                                                             (b) 

Figura 5.5- Cinza CC aderida ao recipiente (a) e aos corpos moedores (b) após moagem de 30 

min. 

 

Em virtude do exposto, procedeu-se de forma a avaliar o tempo de moagem 

possível, ou seja, aquele ao qual a cinza não sofreria aglomeração e grande aderência 

nas paredes do recipiente e corpos moedores. Foi observado que a partir de 3 min para a 

cinza CCP e 5 min para a cinza CFP, estas já apresentavam aderência ao recipiente e 

corpos moedores e também aglomeração de suas partículas. Logo, os tempos de 

moagens possíveis foram de 1, 2 e 3 minutos para a CFP e 1 e 2 minutos para a CCP. 

Vale ressaltar que as moagens de 1 e 3 minutos da CFP foram realizadas por SANTOS 

(2013), integrante do grupo de pesquisa. As Figura 5.6Figura 5.7 apresentam as curvas 

granulométricas do estudo de moagem das cinzas e do cimento utilizado para a 

produção dos concretos, já que o objetivo do estudo de moagem foi reduzir o tamanho 

das partículas para o mais próximo à granulometria do cimento. 
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Figura 5.6 – Composição granulométrica das cinzas de biomassa retidas no ciclone, submetidas 

apenas ao peneiramento (CCP), moída por 1 min (CCM1min), moída por 2 min (CCM2min) e 

do cimento utilizado na pesquisa. 

 

 

Figura 5.7 - Composição granulométrica das cinzas de biomassa provenientes da fornalha, 

submetidas apenas ao peneiramento (CFP), moída por 1 min (CFM1min), moída por 2 min 

(CFM2min), moída por 3 min (CFM3min) e do cimento utilizado na pesquisa. 

 

A moagem das cinzas mesmo por poucos minutos conseguiu reduzir o tamanho 

dos grãos. Para a moagem da CCP, o tempo de 2 minutos conseguiu aumentar ainda 

mais o volume de partículas com dimensões entre 2 µm a 30 µm, quando comparada a 

cinza submetida ao tempo de 1 min de moagem. 
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Da moagem da CFP é possível observar que a dimensão das partículas das 

cinzas submetidas aos tempos de 1, 2 e 3 minutos apresentou pouca variação entre si. 

Ou seja, o volume de partículas menores que 30 µm para as cinzas moídas por 2 e 3 

minutos é muito semelhante. A Tabela 5.3 apresenta as dimensões médias das partículas 

das cinzas para os diversos tempos de moagem, como também as dimensões das 

partículas do cimento utilizado no estudo dos concretos. 

Tabela 5.3- Dimensão das partículas das cinzas de biomassa. 

Material D-10 (μm) D-50 (μm) D-90 (μm) 

CCP 6,54 30,38 93,56 

CCM1min 4,70 24,95 95,11 

CCM2min 3,12 20,69 86,04 

CFP 7,41 53,41 298,32 

CFM1min 4,32 30,19 146,18 

CFM2min 3,48 25,98 157,58 

CFM3min 3,43 24,94 116,66 

Cimento CP II-F32 1,76 11,85 46,49 

 

Mesmo o tempo de moagem de 2 minutos da cinza do ciclone, e 3 minutos da 

cinza da fornalha não foram suficientes para a redução de suas partículas a dimensões 

semelhantes às partículas do cimento. Rodrigues (2008) também obteve valores 

próximos dos aqui encontrados do D-10 e D-50 (3,04 e 16,41 μm, respectivamente) com 

a cinza residual da casca de arroz moída por 3 horas. A diferença mais expressiva deste 

estudo para os resultados aqui encontrados está na dimensão das partículas em que 90% 

do volume da cinza é igual ou inferior (D-90). Foi determinado para as cinzas residuais 

da casca de arroz um D-90 de 49,81 μm, que é 72,7% inferior ao D-90 da CCM2min 

(86,04 μm), sendo a diferença ainda maior em relação a CFM3min onde as cinzas 

residuais da casca de arroz é 134,2% inferior (116,66 μm). 

Foi determinado também o teor de material retido na peneira com abertura de 

malha 45 μm (Tabela 5.4), um dos requisitos para a classificação de um material como 

pozolânico segundo a NBR 12653 (ABNT, 2012). Nesta norma, com relação à 

granulometria, o material para se enquadrar em uma das três classes de materiais 

pozolânicos (N, C e E) deve apresentar 34% ou menos de material retido na peneira 

com abertura de malha 45 μm. 

 

 



71 

 

Tabela 5.4 – Percentual retido na peneira com abertura de malha 45 μm. 

Material (%) 

CCP 33,9 

CCM1min 30,0 

CCM2min 26,8 

CFP 54,8 

CFM1min 38,2 

CFM2min 35,3 

CFM3min 32,1 

 

As cinzas provenientes do ciclone, mesmo em estado peneirado, atendem a 

exigência da NBR 12653 (ABNT, 2012), já no caso das cinzas provenientes do fundo 

da fornalha, só é conseguido para o tempo de moagem de 3 minutos. 

Em vista das menores dimensões de partículas apresentadas pela CCM2min, foi 

escolhido produzir concretos com as cinzas do ciclone, previamente peneiradas e em 

seguida moídas por 2 minutos. Em virtude da semelhança na granulometria das cinzas 

CFM2min e CFM3min, também foi utilizada para a produção de concretos, cinzas 

provenientes da fornalha, previamente peneiradas e em seguida moídas por 2 minutos. 

 

5.1.1.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das cinzas 

Imagens da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da cinza CC em estado 

natural e moídas por 1 minuto, como também da CF em estado natural e moídas por 1 e 

3 minutos, estão apresentadas nas Figura 5.8 Figura 5.12 
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Figura 5.8- Microscopia eletrônica de varredura da cinza ciclone (CC) em estado natural, em 

diferentes ampliações. 
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Figura 5.9 – Microscopia eletrônica de varredura da cinza ciclone (CC) moídas por 1 minuto 

em diferentes ampliações. 

De forma geral, as cinzas CC apresentam partículas de formato irregular e 

grande rugosidade. Com a realização da moagem por 1 minuto é possível observar um 

polimento da superfície das partículas, mas não eliminando a rugosidade superficial. 

Essas características podem dificultar a homogeneização das misturas cimentícias, seja 

pelo formato irregular das partículas, seja pela rugosidade superficial que pode 

contribuir para o aumento da demanda de água nas misturas. 
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Figura 5.10 – Microscopia eletrônica de varredura de cinza fornalha em estado natural, com 

diferentes ampliações. 

 

 

Figura 5.11- Microscopia eletrônica de varredura de cinza fornalha moída por 1 minuto, em 

diferentes ampliações. 
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Figura 5.12 – Microscopia eletrônica de varredura da cinza fornalha moída por 3 minutos, em 

diversas ampliações. 

As cinzas CF por sua vez, também apresentam características como forma 

indefinida e superfície irregular. A CF apresenta partículas com camadas sobrepostas 

que aparentam maior porosidade quando comparada a CC, a moagem das CF 

possibilitou a quebra dessas partículas sobrepostas, deixando a cinza com superfície de 

menor porosidade e menor rugosidade (melhor visto, na moagem por 3 minutos). 

A forma irregular, a presença de partículas formadas por camadas, a rugosidade 

e porosidade dos grãos também são encontras em outras cinzas provenientes de 

biomassa (Lima, 2008; Chatveera; Lertwattanaruk, 2011), e podem interferir 

negativamente na trabalhabilidade dos materiais cimentícios nos quais forem inseridos 

(KHAN et al., 2012; LIMA, 2008; KANNING et al., 2014)  
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5.2 AVALIAÇÃO DOS CONCRETOS NO ESTADO FRESCO 

5.2.1 Consistência 

Na Tabela 5.5 são apresentadas as consistências obtidas pelo abatimento do 

tronco de cone, como também o teor (%) de aditivo químico utilizado nas misturas em 

estudo. 

Tabela 5.5-  Teor de aditivo químico e consistência pelo abatimento do tronco de cone das 

misturas de concreto em estudo. 

Mistura REF CCP5 CCP10 CFP5 CFP10 CCM5 CCM10 CFM5 CFM10 

Aditivo 

(%) 
0,00 0,04 0,18 0,00 0,19 0,10 0,20 0,07 0,20 

Abatimento 

(mm) 
190 170 200 160 180 200 200 190 190 

 

Utilizou-se aditivo superplastificante nas misturas com cinzas peneiradas (CCP5, 

CCP10 e CFP10), como também em todas as misturas com cinzas moídas. 

Verificou-se que as misturas contendo 10% de cinza, peneirada ou moída, em 

substituição ao cimento utilizaram um maior teor de aditivo químico. Esta maior 

necessidade de superplastificante se deveu ao aumento da coesão e área superficial a ser 

molhada, consequência da grande rugosidade, porosidade, e superfície irregular como 

mostrado na microscopia eletrônica de varredura (item 5.1.1.4). 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS CONCRETOS NO ESTADO ENDURECIDO 

5.3.1 Resistência à compressão axial 

Na Tabela 5.6 são apresentados os valores obtidos de resistência à compressão 

axial média das misturas de concreto em estudo, para as idades de 3, 7 e 28 dias. Os 

valores dos corpos-de-prova, individuais, estão apresentados no Apêndice 1. 

Na Figura 5.13 é apresentada a resistência à compressão relativa, em função da 

mistura de referência.  
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Tabela 5.6 – Resistências à compressão dos concretos em estudo para as idade de 3, 7 e 28 dias. 

Mistura 
3 dias  

fc (MPa) -C.V. 

7 dias  

fc (MPa) -C.V. 

28 dias 

fc (MPa) - 

C.V. 

REF 17,6 - 6,7 22,3 - 0,9 33,7 - 3,3 

CFP5 18,8 - 6,7 24,3 - 3,4 27,8 - 6,8 

CFP10 19,5 - 5,0 23,2 - 3,0 25,6 - 6,4 

CCP5 17,9 - 4,0 21,8 - 5,9 25,8 - 4,6 

CCP10 20,3 - 3,3 23,3 - 2,0 25,7 - 4,4 

CFM5 19,1 - 7,9 22,6 - 5,7 25,3 - 3,4 

CFM10 19,0 - 4,6 22,7 - 2,1 27,3 - 3,1 

CCM5 19,1 - 1,1 21,0 - 3,5 26,7 - 5,8 

CCM10 19,3 - 2,9 21,5 - 0,6 23,3 - 5,6 

 

 

Figura 5.13 – Resistência à compressão relativa à mistura de referência. 

 

Como pode ser observado na Figura 5.13, para a idade de 3 dias todas as 

resistências apresentaram comportamento equivalentes ou superior à mistura de 

referência. O mesmo não aconteceu para as idades de 7 e 28 dias. 

Ao realizar o teste t com 5% de significância (ver Apêndice 2), verificou-se que 

aos 3 dias, a mistura CCP10 foi a única que apresentou resistência superior à referência, 

com um acréscimo de 15,3%. Em estudo realizado com argamassas com 5% de cinzas 

de biomassa, também foi observado o aumento da resistência à compressão para a idade 

de 3 dias destas em relação a mistura de referência (SILVA, et al., 2014). 

Na idade de 7 dias, além da mistura CCP10 (4,5%), a mistura CFP5 também 

apresentou resistência superior à referência, sendo esta de 9%. Este comportamento já 
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não foi observado para as argamassas contendo as cinzas de biomassa na idade de 7 

dias, em estudo realizado por Silva et al. (2014). 

Este comportamento pode estar associado ao alto teor de álcalis presente nas 

cinzas (Na2O equivalente de 25,6% para CC e 22,1% para CF), visto que estes podem 

influenciar na hidratação da Alita nas idades iniciais, acelerando assim, o ganho de 

resistência nesse período (3 e 7 dias). 

Em estudo realizado por Kumar et al. (2012), Alitas foram sintetizadas e 

confeccionadas pastas, contendo ou não soluções de KOH e NaOH (concentração de 

0,1M, 0,2M e 0,5M). Os autores observaram que nas pastas de Alita com maior 

concentração de álcalis (pastas mais alcalinas) a precipitação da Portlandita ocorreu em 

um tempo menor, como também o fim do período de indução. Observou-se também 

uma maior taxa de hidratação dessas pastas, sugerindo que os hidróxidos alcalinos 

estimularam a formação de mais C-S-H, talvez devido ao aumento da concentração de 

silicato que foi observada. Outro fator foi a rápida desaceleração nas reações de 

hidratação das misturas com teores mais elevados dos hidróxidos alcalinos. 

Segundo Chandra (1996) apud Lima (2008), a magnésia acelera a transição do 

C2S de α para β e reduz a atividade de hidratação da belita depois de 7 dias. O autor 

ainda afirmou que matrizes que contenham teor de magnésio (Mg > 2% como MgO) 

podem ter aceleradas as reações de hidratação nas primeiras idades e retardadas em 

idades avançadas. 

Estes comportamentos condizem com o ocorrido nas misturas contendo as 

cinzas de biomassa, pois houve uma redução das resistências à compressão para as 

misturas com cinzas em relação à referência, aos 28 dias. Além disso, a baixa finura 

apresentada pelas cinzas e a baixa reatividade, em função das estruturas cristalinas e 

teor reduzido de SiO2 apresentados, também podem ter contribuído para essa redução. 

Do teste t realizado, concluiu-se que a mistura REF é estatisticamente diferente e 

superior às misturas com cinza (ver Apêndice 2). 

Essa diminuição da resistência à compressão aos 28 dias, também foi observado 

em estudo com argamassas contendo 5% de cinza de biomassa (SILVA, et al., 2014). 

Além de também ocorrer em argamassas produzidas por Lima (2008), com teores de 

CCCC variando de 2,5% a 30%, onde apenas o teor de 2,5% não apresentou prejuízo na 

resistência mecânica. 

Foi realizada uma análise de variância das resistências aos 28 dias, com o intuito 

de avaliar a existência de influência nesta propriedade pelo tipo de cinza, tempo de 
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moagem (0 minuto para as cinzas apenas peneiradas e 2 minutos para as cinzas moídas), 

e teor de substituição, como também de suas interações. Na Tabela 5.7 é apresentado o 

resultado da ANOVA. 

Tabela 5.7- Resultado da ANOVA para a avaliação da resistência à compressão aos 28 dias das 

misturas com cinza. 

Fonte de variação SQ GL MQ F P Significância 

Tipo de Cinza (A) 7,15 1 7,15 2,42 0,14 NS 

Teor de Substituição 

(B) 
4,95 1 4,95 1,68 0,21 NS 

Tempo de moagem 

(C) 
1,87 1 1,87 0,63 0,44 NS 

Interação A x B 4,08 1 4,08 1,38 0,26 NS 

Interação A x C 0,26 1 0,26 0,09 0,77 NS 

Interação B x C 0,35 1 0,35 0,12 0,73 NS 

ERRO 50,15 17 2,95    

SQ = Soma dos quadrados 

P = Valor p do teste 

NS = Não significativo 

F = Valor f calculado 

S = Significativo 

GL= Graus de liberdade 

MQ= Média dos quadrados 

 

Como pode ser observado no resultado da ANOVA, o comportamento das CC e 

CF não diferem entre si quanto à influência na resistência à compressão aos 28 dias. O 

mesmo foi observado para o tempo de moagem, teor de substituição e interação entre 

estas fontes de variação. Este comportamento pode ser consequência da semelhança 

química das cinzas, como também de suas partículas não terem atingido dimensões 

similares ou inferiores as partículas do cimento utilizado, o que pode não ter contribuído 

na densificação dos concretos. 

5.3.2 Resistência à tração por compressão diametral 

A Tabela 5.8 apresenta os resultados médios obtidos da ruptura à tração por 

compressão diametral dos corpos-de-prova de cada. Os valores dos corpos-de-prova, 

individuais, estão contidos no Apêndice 1. 

Na Figura 5.14 é apresentada a resistência à tração por compressão diametral 

relativa, em função da mistura de referência. 
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Tabela 5.8 – Resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias. 

Mistura fc (MPa) C.V. 

REF 2,53 11,07 

CFP5 2,14 8,42 

CFP10 2,02 4,97 

CCP5 2,14 8,15 

CCP10 2,45 2,77 

CFM5 2,37 6,65 

CFM10 1,89 13,30 

CCM5 2,19 16,27 

CCM10 2,32 6,95 

 

 

 

Figura 5.14 – Resistências à tração por compressão diametral aos 28 dias relativa à mistura de 

referência. 

 

Embora numericamente nenhuma mistura contendo as cinzas de biomassa tenha 

atingido ou superado o resultado obtido pela mistura REF, ao ser realizada a 

comparação de médias pelo teste t (p<0,05) concluiu-se que as misturas CFP10 e 

CFM10 são as únicas estatisticamente diferentes e inferiores à mistura REF (redução de 

20,0% e 25,1%, respectivamente). Logo a presença das cinzas não influenciou neste 

parâmetro para as misturas CFP5, CCP5, CCP10, CCM5, CCM10 e CFM5. Todos os 

resultados da comparação de médias pelo teste t estão apresentados no Apêndice 2. 

Segundo Gonçalves (2000) quando os concretos estão submetidos a esforços de 

tração a linha média de fratura passa pela zona de maior fragilidade, que são entre o 

poro e o fíler, no contato fíler-fíler ou no contato fíler-produtos hidratados/produtos não 

hidratados, em vista da ausência de ligações químicas entre o fíler e os compostos. O 

autor ainda afirma que a manutenção da resistência à tração pode ocorrer em função do 
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efeito de preenchimento do fíler, como também da maior quantidade de produtos 

hidratados menores e dispersos, em decorrência da utilização do fíler. Comportamento 

que pode ter ocorrido nas misturas onde a resistência à tração não decresceu, em relação 

a REF, com a utilização das cinzas de biomassa. 

Para a análise da influência do tipo de cinza de biomassa, do tempo de moagem 

e do teor de substituição sobre a resistência à tração por compressão diametral, realizou-

se uma análise de variância, cujo resultado é apresentado na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Resultado da ANOVA para a avaliação da resistência à tração por compressão 

diametral das misturas com cinza. 

Fonte de variação SQ GL MQ F P Significância 

Tipo de Cinza (A) 0,176817 1 0,176817 4,67333 0,045188 S 

Teor de Substituição (B) 0,008817 1 0,008817 0,23303 0,635445 NS 

Tempo de moagem (C) 0,000067 1 0,000067 0,00176 0,967007 NS 

Interação A x B 0,390150 1 0,390150 10,31180 0,005123 S 

Interação A x C 0,011267 1 0,011267 0,29778 0,592365 NS 

Interação B x C 0,106667 1 0,106667 2,81924 0,111425 NS 

ERRO 0,643200 17 0,037835    

Total 1,336983 23     

SQ = Soma dos quadrados 

P = Valor p do teste 

NS = Não significativo 

F = Valor f calculado 

S = Significativo 

GL= Graus de liberdade 

MQ= Média dos quadrados 

 

 

O resultado da ANOVA mostra a existência de influência do tipo de cinza, sobre 

a resistência à tração por compressão diametral, como também da interação entre o tipo 

de cinza e o teor de substituição sobre esta propriedade. A Figura 5.15 mostra a variação 

da resistência à tração em função do tipo de cinza, teor de substituição e moagem. 
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Figura 5.15 – Resistência à tração por compressão diametral em função do teor de substituição, 

moagem (N = cinza apenas peneirada, S = cinza moída por 2 min) e tipo de cinza. 

As misturas contendo 5% de CF em substituição ao cimento apresentaram 

melhor desempenho do que as misturas contendo 10% desta adição, como é 

comprovado pelo teste de médias (apenas as misturas CFP10 e CFM10 têm 

desempenho inferior a mistura REF). O contrário é observado para as misturas onde a 

CC substitui o cimento. Verifica-se um incremento na resistência, sendo, portanto, 

significativo com o aumento do teor de substituição da CCP de 5% para 10%. 

5.3.3 Relação entre resistência à tração por compressão diametral e a resistência 

à compressão 

A razão entre a resistência à tração uniaxial e à compressão é geralmente em 

torno de 0,07 a 0,11, e embora estejam intimamente ligadas, não há uma 

proporcionalidade direta entre elas (MEHTA; MONTEIRO 2008; NEVILLE, 1997). 

A Figura 5.16 apresenta a relação entre a resistência à tração por compressão 

diametral e a resistência à compressão das misturas de concreto em estudo. 
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Figura 5.16- Relação entre a resistência à tração por compressão diametral e a resistência à 

compressão da misturas de concreto em estudo. 

 

Em regra, quanto maior a resistência à compressão, menor tende a ser o valor da 

relação ft,d/fc. Pode ser observado que a mistura CCM10 apresenta o maior valor para 

esta relação, ressaltando assim, a baixa resistência à compressão obtida. 

Quanto ao menor valor, a mistura CFM10 se destaca, sendo inferior até mesmo 

em relação à mistura REF (com maior resistência à compressão), consequência não de 

uma elevada resistência à compressão, e sim de uma baixa resistência à tração (menor 

valor entre as misturas 1,89 MPa). 

5.3.4 Absorção de água por imersão, massa específica e índice de vazios 

A Tabela 5.10 apresenta dados relativos à absorção de água por imersão, índice 

de vazios e massa específica das misturas em estudo. 

Tabela 5.10- Absorção de água, índice de vazios e massa específica (ρ) das misturas de 

concreto em estudo. 

 
Absorção (%) Índice de vazios (%) 

ρ específica seca 

(Kg/dm³) 

Mistura Média C.V. Média C.V. Média C.V. 

REF 5,11 1,89 11,55 1,63 2,26 0,26 

CFP5 4,83 2,01 11,00 1,94 2,28 0,18 

CFP10 4,35 8,42 10,01 7,57 2,30 0,85 

CCP5 4,82 2,10 10,93 2,00 2,27 0,26 

CCP10 4,57 5,78 10,50 5,44 2,30 0,36 

CFM5 4,42 4,48 10,04 4,17 2,27 0,42 

CFM10 4,49 1,42 10,32 1,49 2,30 0,25 

CCM5 4,38 0,52 10,11 0,44 2,31 0,25 

CCM10 4,69 2,60 10,73 2,31 2,29 0,39 
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Foi observado que todas as misturas contendo as cinzas de biomassa, peneiradas 

ou não, apresentaram uma redução da absorção de água e do índice de vazios. Este 

comportamento pode ter ocorrido em decorrência de uma redução no diâmetro dos 

poros e da interconectividade entre estes, dificultando assim, a percolação de água no 

meio poroso. Quanto à massa específica, houve um acréscimo desta em relação à 

referência. 

Comportamento contrário foi observado em argamassas contendo 5% de cinzas 

de biomassa da agroindústria do cacau, em substituição ao cimento (SILVA et al., 

2014). Os autores relataram que o aumento da absorção de água e índice de vazios nas 

argamassas podem ter sido consequência da maior retenção de água nas argamassas 

com cinzas, em vista da grande rugosidade apresentadas por esta. 

Numericamente, nos concretos em estudo, a menor absorção de água foi obtida 

pela mistura CFP10. Entretanto ao realizar um comparativo de médias pelo teste t 

(p<0,05), comprovou-se que estatisticamente, essa mistura não é diferente das demais 

misturas com cinzas, como pode ser observado na Figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17 – Comparação de médias pelo test T (p<0,05) para Absorção por imersão, misturas 

contidas nos mesmos círculos não apresentam diferenças significativas entre si. 

 

Foi realizada uma avaliação de variância com objetivo de identificar a 

significância ou não do tipo de cinza, teor de substituição e tempo de moagem sobre a 

absorção de água das misturas de concreto produzidas, os resultados estão apresentados 

na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 – Resultado da ANOVA para a avaliação da absorção de água por imersão das 

misturas com cinza. 

Fonte de variação SQ GL MQ F P Significância 

Tipo de Cinza (A) 0,0509 1 0,0509 1,44 0,247106 NS 

Teor de Substituição 

(B) 
0,0421 1 0,0421 1,19 0,290651 NS 

Tempo de moagem 

(C) 
0,1322 1 0,1322 3,75 0,070768 NS 

Interação A x B 0,0824 1 0,0824 2,34 0,145863 NS 

Interação A x C 0,0010 1 0,0010 0,03 0,869966 NS 

Interação B x C 0,4599 1 0,4599 13,04 0,002347 S 

Interação A x B x C 0,0000 1 0,0000 0,00 0,977742 NS 

ERRO 0,5645 16 0,0353    

SQ = Soma dos quadrados 

P = Valor p do teste 

NS = Não significativo 

F = Valor f calculado 

S = Significativo 

GL= Graus de liberdade 

MQ= Média dos quadrados 

 

Como pode ser observado, e também servindo de confirmação quanto ao teste de 

médias, o tipo de cinza, o teor de substituição e o tempo de moagem não foram fatores 

significantes na absorção de água das misturas. Entretanto, a interação do teor de 

substituição com o tempo de moagem é uma fonte de variação significativa para a 

absorção de água das misturas contendo as cinzas de biomassa. É apresentada na Figura 

5.18 a relação entre à absorção, tempo de moagem, tipo de cinza e teor de substituição. 

 

 

Figura 5.18 – Absorção de água por imersão em função do teor de substituição, moagem (N = 

cinza apenas peneirada, S = cinza moída por 2 min) e tipo de cinza. 
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As misturas contendo tanto a CC quanto CF tiveram o mesmo comportamento 

quanto à absorção de água. Ou seja, nas misturas contendo cinzas peneiradas, a 

absorção de água foi numericamente maior para o teor de 5% de substituição do que 

para as misturas contendo cinzas moídas com o teor de 10%. 

Vale destacar, que segundo teste t, apresentado na Figura 5.17, o desempenho 

das misturas contendo 10% das cinzas, peneiradas ou moídas, são iguais. O 

comportamento das misturas contendo 10% de cinzas peneiradas também é equivalente 

ao das misturas contendo 5% das cinzas moídas. 

Logo para esta propriedade não haveria a necessidade de moagem, em visto dos 

desempenhos obtidos pelas cinzas peneiradas e moídas para o teor de 10% de 

substituição. E quanto ao melhor teor de substituição, verifica-se que o de 10% é o que 

se destaca, pois apresenta comportamento igual aos obtidos com 5% (cinzas 

peneiradas). 

Quanto ao índice de vazios, as misturas apresentaram comportamento 

semelhante aos obtidos pela absorção de água por imersão. A mistura REF apresentou o 

maior teor de vazios, sendo estatisticamente diferente e inferior ao desempenho das 

misturas contendo as cinzas de biomassa (teste t, p<0,05). Os resultados do comparativo 

de médias pelo teste t estão apresentados na Figura 5.19. 

 

 

Figura 5.19 - Comparação de médias pelo teste T (p<0,05) para Índice de vazios. Misturas 

contidas nos mesmos círculos não apresentam diferenças significativas entre si. 
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Todas as misturas contendo cinzas apresentaram estatisticamente pelo teste t um 

menor índice de vazios em relação à REF, sendo os melhores comportamentos para as 

misturas CFP10, CCP10, CFM5, CCM5 e CFM10. 

Foi realizada também uma análise de variância, a fim de avaliar a influência 

nesta propriedade do tipo de cinza, teor de substituição e tempo de moagem (Tabela 

5.12). 

Tabela 5.12- Resultado da ANOVA para a avaliação do índice de vazios das misturas com 

cinza. 

Fonte de variação SQ GL MQ F P Significância 

Tipo de Cinza (A) 0,296 1 0,296 1,88 0,188717 NS 

Teor de Substituição 

(B) 
0,100 1 0,100 0,63 0,437315 NS 

Tempo de moagem 

(C) 
0,578 1 0,578 3,68 0,073055 NS 

Interação A x B 0,292 1 0,292 1,86 0,191331 NS 

Interação A x C 0,002 1 0,002 0,01 0,914811 NS 

Interação B x C 2,012 1 2,012 12,82 0,002502 S 

Interação A x B x C 0,019 1 0,019 0,12 0,730686 NS 

ERRO 2,512 16 0,157    

SQ = Soma dos quadrados 

P = Valor p do teste 

NS = Não significativo 

F = Valor f calculado 

S = Significativo 

GL= Graus de liberdade 

MQ= Média dos quadrados 

 

De forma semelhante aos resultados obtidos com a análise de variância para 

absorção de água por imersão, os índices de vazios obtidos mostram que existe 

influência significativa nesta propriedade apenas da interação entre o teor de 

substituição e tempo de moagem. Na Figura 5.20 estão apresentados os comportamentos 

do índice de vazios decorrentes do tipo de cinza, tempo de moagem e teor de 

substituição. 
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Figura 5.20 - – Índice de vazios em função do teor de substituição, moagem (N = cinza apenas 

peneirada, S = cinza moída por 2 min) e tipo de cinza. 

 

Como ocorrido com a absorção de água, houve uma redução no índice de vazios 

com o aumento de 5 para 10% de cinzas peneiradas, contrariamente, ocorreu para as 

cinzas moídas. Porém, mesmo com esses aumentos, o índice de vazios permaneceu 

inferior à REF (Figura 5.19). 

Logo, como pode ser observado, a utilização de cinzas de biomassa contribuíram 

para a redução do índice de vazios, ressaltando assim, o efeito físico de preenchimento 

proporcionado por estas, fato este, que não foi suficiente para o aumento da resistência à 

compressão aos 28 dias, comparados à mistura de referência. 

Quanto à massa específica das misturas produzidas, foi realizado o teste t de 

comparação de médias. Foi realizada também uma análise de variância para investigar a 

influência do tipo de cinza, teor de substituição e tempo de moagem, sobre esta 

propriedade. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.13. 
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Figura 5.21 – Comparação de médias pelo test T (p<0,05) para massa específica. Misturas 

contidas nos mesmos círculos não apresentam diferenças significativas entre si. 

 

Tabela 5.13- Resultado da ANOVA para a avaliação da massa específica das misturas com 

cinza. 

Fonte de variação SQ GL MQ F P Significância 

Tipo de Cinza (A) 0,0000 1 0,0000 0 0,520388 NS 

Teor de Substituição 

(B) 
0,0011 1 0,0011 12 0,002805 S 

Tempo de moagem 

(C) 
0,0002 1 0,0002 2 0,161308 NS 

Interação A x B 0,0008 1 0,0008 8 0,011048 S 

Interação A x C 0,0007 1 0,0007 8 0,014076 S 

Interação B x C 0,0009 1 0,0009 10 0,007031 S 

Interação A x B x C 0,0011 1 0,0011 12 0,003560 S 

ERRO 0,0015 16 0,0001    

SQ = Soma dos quadrados 

P = Valor p do teste 

NS = Não significativo 

F = Valor f calculado 

S = Significativo 

GL= Graus de liberdade 

MQ= Média dos quadrados 
 

 

Verifica-se que não há diferenças significativas entre as massas específicas das 

misturas CFM5 e CCM5 e REF.  

Verifica-se também a falta de influência do tipo de cinza, sobre esta propriedade. 

Entretanto, é percebido que para o teor de substituição, interação entre o teor de 

substituição e o tipo de cinza, tipo de cinza e o tempo de moagem, tempo de moagem e 

teor de substituição, e entre todas as fontes de variação analisadas, a influência foi 

significativa. Para melhor observar esses comportamentos, as Figura 5.22 aFigura 5.24 

são apresentadas. 
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Figura 5.22 – Massa específica de misturas de concreto em função do tipo de cinza e teor de 

substituição. 

 

Com relação às misturas contendo CC, é possível observar que não há grande 

variação quando o teor de substituição é aumentando de 5% para 10%. Já as misturas 

contendo CF houve aumento da massa específica, quando o teor de substituição foi de 

5% para 10%. Tal fato pode estar associado a uma redução no volume de poros, como 

pode ser observado no índice de vazios. 

 

 

Figura 5.23 – Massa específica de misturas de concreto em função do tipo de cinza e tempo de 

moagem. 

 

Já com relação à interação entre o tipo de cinza e moagem ou não destas, é 

possível observar comportamentos contrários. As misturas contendo cinzas CC quando 

submetidas à moagem apresentaram valores superiores de massa específica, comparadas 

as cinzas sem moagem. As misturas contendo CF moída apresentaram uma redução 

quando comparadas às peneiradas. 
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Figura 5.24 – Massa específicas das misturas contendo cinzas em função do tempo de moagem 

e do teor de substituição. 

 

Quanto à influência do teor de substituição interagindo com a moagem ou não 

das cinzas sobre a massa específica, concluiu-se que os teores de 5% e 10% de 

substituição de cinzas moídas proporcionam massas específicas semelhantes. O mesmo 

não ocorre com as cinzas apenas peneiradas, onde o aumento do teor (10%) contribuiu 

para o aumento da massa específica das misturas produzidas. 

5.3.5 Absorção de água por capilaridade 

As Figura 5.25 a Figura 5.33 apresentam os dados experimentais da absorção de 

água (g/cm²) em função da raiz quadrada do tempo (h
1/2

), como também a curva da 

equação (1) ajustada aos dados experimentais. O R² apresentado corresponde ao pior 

ajuste feito pelo modelo com base nos dados experimentais. Na Tabela 5.14 são 

apresentados os resultados de absorção capilar (K) segundo a equação (3), como 

também a absortividade S e o parâmetro C da equação (1), para as misturas em estudo. 
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Figura 5.25 – Absorção de água por capilaridade mistura de referência 

 

 

Figura 5.26 – Absorção de água por capilaridade mistura CFP5 

 

 

Figura 5.27 – Absorção de água por capilaridade mistura CCP5. 
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Figura 5.28 – Absorção de água por capilaridade mistura CFP10. 

 

 

Figura 5.29 – Absorção de água por capilaridade mistura CCP10. 

 

Figura 5.30 – Absorção de água por capilaridade mistura CFM5. 
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Figura 5.31 – Absorção de água por capilaridade mistura CCM5. 

 

 

Figura 5.32 - Absorção de água por capilaridade mistura CFM10. 

 

Figura 5.33 – Absorção por capilaridade mistura CCM10. 
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Tabela 5.14 – Absorção de água por capilaridade das misturas. 

Mistura 
Absorção por capilaridade 

K (g/cm²)* - C.V.(%) 

Absortividade  

S (g/cm². h
½
)*- 

C.V.(%) 

Parâmetro C  

 (g/cm². h
-1

)** - 

C.V. (%) 

REF 1,80
a
 - 0,02 0,35

a
 - 4,32 0,014 - 8,45 

CCP5 1,41
b
 - 0,04 0,29

c
 - 3,45 0,012 - 4,95 

CCP10 1,38
b,c

 - 0,18 0,25
c,d

 - 9,30 0,009 - 11,11 

CFP5 1,46
b
 - 0,04 0,32

b
 - 0,91 0,013 - 0,00 

CFP10 1,28
b,c

 - 0,13 0,28
c
 - 5,52 0,011 - 0,00 

CCM5 0,78
e
 - 0,04 0,15

f
 - 7,53 0,006 - 10,19 

CCM10 1,06
c,d

 - 0,09 0,20
d,e

 - 8,66 0,008 - 7,53 

CFM5 0,94
d 
- 0,09 0,18

e,f
 - 11,35 0,007 - 14,52 

CFM10 1,34
b
 - 0,07 0,27

c
 - 9,80 0,010 - 11,17 

* Para cada propriedade, letras iguais representam médias sem diferença estatística entre si. 

** Os resultados do teste T para o parâmetro C das misturas em estudo, estão contidas no apêndice 2. 

 

A mistura REF apresentou a maior absortividade S e absorção por capilaridade. 

Segundo Ho e Lewis (1987) apud Pereira (2001) uma absorção lenta indica a existência 

de capilares de pequenos diâmetros, e uma absorção rápida indica a existência de 

capilares maiores que acarretam uma menor profundidade e maior quantidade de água 

adsorvida. A redução da absorção capilar e absortividade nas misturas contendo cinzas 

de biomassa podem ter ocorrido em função da redução da conectividade e tamanho dos 

poros proporcionado pelas cinzas (mas ainda seriam insuficientes para contribuírem 

com o aumento da resistência à compressão). 

Vaske (2012) produziu concretos contendo cinzas de eucalipto em teores de até 

45%, onde o concreto de referência também apresentou maior absorção de água por 

capilaridade. Segundo o autor a menor absorção de água é consequência do 

preenchimento de vazios com consequente refinamento do sistema de poros, sugerindo 

também uma diminuição da interligação entre eles, o que diminui a ascendência de água 

nos concretos. 

Das Figura 5.30 e Figura 5.31 e Tabela 5.14, pode-se concluir que misturas 

CCM5 e CFM5 apresentaram os menores valores de absorção capilar e de 

absortividade, sendo esta última cerca de 57% menor na mistura CCM5 em comparação 

à mistura REF. Estatisticamente a CCM5 em relação a todas as misturas contendo 

cinzas apresenta a menor absorção capilar. Em relação à absortividade a CCM5 é 

significativamente igual à mistura CFM5 (teste t). 

A cinza ciclone peneirada (CCP5) também proporcionou a redução da absorção 

capilar e absortividade, mas de forma menos expressiva (absortividade 17% menor que 

a mistura REF) do que quando submetida à moagem. 
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Em relação ao teor e tipo de cinza, segundo o test t, as misturas com cinzas 

peneiradas apresentaram desempenhos equivalentes quanto à absorção de água por 

capilaridade. Este mesmo comportamento foi observado para as mesmas misturas no 

que tange a absorção de água por imersão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A utilização de adições minerais provenientes de biomassa em concretos visa 

diminuir custos e consumo de matérias primas naturais, como também aproveitar e 

reciclar resíduos dos diversos setores, a fim de alcançar em conjunto com outras 

medidas, a sustentabilidade na indústria da construção. 

O trabalho realizado objetivou caracterizar cinzas de biomassa provenientes da 

agroindústria do cacau, e produzir adições minerais. As adições produzidas foram 

utilizadas em substituição parcial ao cimento, para avaliar os desempenhos 

proporcionados. 

 

6.1 CONCLUSÃO 

6.1.1 Caracterização das cinzas de biomassa 

As cinzas CC e CF apresentaram massas específicas de 2,44 e 2,52 kg/dm³, 

respectivamente.  

O óxido de potássio se destacou na composição química das cinzas CC e CF, 

juntamente com o óxido de magnésio, compostos estes, que interferem negativamente 

na durabilidade dos materiais cimentícios. As cinzas apresentaram teores de 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 de 8,3% e 14,6%, respectivamente, não atendendo assim, a 

exigência mínima de 50% requisitada pela NBR 12653 (ABNT, 2012). Apresentaram 

também, teores de Na2O equivalente de 25,6% e 22,1%, para CC e CF, respectivamente, 

que também não atenderam às especificações da norma 12653 (ABNT, 2012). 

As cinzas apresentaram estruturas cristalinas, com picos principais relacionados 

à Gismondite (CaAl2Si2O8.4H2O), além de picos de fosfato de magnésio (Mg2P2O7) e 

sulfato de potássio ou arcanita (K2SO4), assim como traços de óxido de magnésio 

(MgO), óxido de potássio (K2O) e silicato de cálcio (Ca2SiO4). 

A cinza ciclone apresentou menor cristalinidade, quando comparada à cinza 

fornalha. O tratamento térmico realizado com a cinza ciclone, não se justificou, visto 

que mesmo após a queima à 900°C esta ainda apresentou picos de cristalinidade. 

Não foi possível uma moagem das cinzas de biomassa por tempos superiores a 5 

minutos, pois estas aderiam ao moinho e aos corpos moedores. A cinza fornalha foi 

moída por 1, 2 e 3 minutos, enquanto a cinza ciclone foi moída por 1 e 2 minutos. A 
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moagem conseguiu reduzir o tamanho das partículas de ambas as cinzas, mas estas 

partículas ainda apresentaram dimensões superiores às do cimento Portland utilizado. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrou que as cinzas apresentam 

formato irregular, grande rugosidade, tendo a CF camadas sobrepostas que aparentam 

maior porosidade quando comparada a CC. A moagem de ambas as cinzas 

proporcionou uma diminuição da rugosidade superficial, e menor porosidade para o 

caso da CF. 

6.1.2 Utilização das adições minerais provenientes de biomassa em concretos 

Foi utilizado aditivo superplastificante nas misturas com cinzas peneiradas 

(CCP5, CCP10 e CFP10), como também em todas as misturas com cinzas moídas. As 

misturas contendo 10% de cinza, peneirada ou moída, em substituição ao cimento 

utilizaram um maior teor de aditivo químico. 

Para a idade de 3 dias a mistura CCP10 foi a única que apresentou resistência à 

compressão superior à REF (acréscimo de 15,3%), as outras misturas não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas à esta última. Na idade de 7 dias, além da 

mistura CCP10 (aumento de 4,5%), a mistura CFP5 também apresentou resistência 

superior (9%) à referência. O desempenho obtido para as misturas contendo cinzas de 

biomassa para as idade de 3 e 7 dias podem ser consequência do elevado teor de álcali 

apresentado por estas, que podem ter acelerado a hidratação da alita, contribuindo assim 

para o ganho de resistência nessas idades. 

Para a idade de 28 dias, todas as misturas contendo cinzas apresentaram 

resistências à compressão inferiores à mistura de referência. Os resultados da análise de 

variância (ANOVA), realizado para avaliar a influência do tipo de cinza, teor de 

substituição e tempo de moagem sobre a resistência à compressão aos 28 dias, 

mostraram que não há influência dessas fontes de variação sobre esta propriedade. Este 

comportamento pode ser consequência da semelhança química das cinzas, como 

também de suas partículas não terem atingido dimensões similares ou inferiores as 

partículas do cimento utilizado, o que pode não ter contribuído na densificação dos 

concretos. 

As misturas CFP10 e CFM10 são as únicas que obtiveram desempenho, em 

relação à resistência à tração por compressão aos 28 dias, inferiores à mistura REF. Os 

resultados da ANOVA, realizado para avaliar a influência do tipo de cinza, teor de 

substituição e tempo de moagem sobre a resistência à tração por compressão diametral 
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aos 28 dias, mostraram a existência de influência do tipo de cinza, sobre esta 

propriedade. Também foi significante a interação entre o tipo de cinza e o teor de 

substituição. 

Houve uma redução da absorção de água e do índice de vazios das misturas 

contendo as cinzas de biomassa, peneiradas ou moídas. Este comportamento pode ter 

ocorrido em decorrência de uma redução no diâmetro dos poros e da interconectividade 

entre estes, proporcionados pela presença das cinzas nas misturas. Quanto às massas 

específicas das misturas com cinzas, houve um acréscimo destas em relação à 

referência. 

A análise de variância mostrou uma significância sobre a absorção de água e 

índice de vazios apenas da interação entre o teor de substituição e tempo de moagem. 

Para a absorção de água e índice de vazios, as misturas contendo 10% das cinzas de 

biomassa peneiradas ou moídas, apresentaram desempenhos iguais e superiores à 

mistura de referência. Portanto, não seria necessário à moagem das cinzas para melhores 

resultados nestas propriedades. 

Todas as misturas apresentaram absorção capilar e absortividade inferior à 

mistura de referência. As misturas CCM5 e CFM5 apresentaram os menores valores de 

absorção capilar e de absortividade, sendo esta última cerca de 57% menor na mistura 

CCM5 em comparação à mistura REF. Estatisticamente a CCM5 em relação a todas as 

misturas contendo cinzas, apresentou a menor absorção capilar. 

A redução da absortividade e absorção capilar, ocorridas em todas as misturas 

contendo as cinzas de biomassa, corroboram para a ocorrência de uma melhor mistura 

em decorrência da presença das cinzas, que pode ter auxiliado na redução da dimensão 

dos capilares e suas interligações. 

Em vista do exposto, e pelos estudos até aqui realizados, as cinzas de biomassa 

da agroindústria do cacau (nas condições aqui exploradas) apresentam-se impróprias 

para a utilização em substituição parcial ao cimento nos teores de 5 e 10%. Mesmo 

reduzindo a porosidade e absortividade das misturas de concretos, estas apresentam 

teores condenáveis de compostos como óxido de potássio e óxido de magnésio, além de 

também proporcionarem uma redução estatisticamente significativa da resistência 

mecânica das misturas em que foram inseridas. 

Logo estudos abordando aspectos da durabilidade fazem-se essenciais para que a 

possibilidade de utilização desses resíduos possa existir. 
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6.2 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Outros trabalhos podem ser desenvolvidos a fim de que um conhecimento maior 

sobre as cinzas de biomassa provenientes da agroindústria do cacau e sua influência em 

materiais cimentícios exista. Os estudos que seriam relevantes para a complementação 

deste conhecimento seriam: 

 Estudar outras metodologias de moagem, de forma a proporcionar uma maior 

redução do diâmetro das partículas. 

 Estudar a influência das cinzas de biomassa na trabalhabilidade, no tempo de 

pega e teor de ar incorporado de concretos. 

 Avaliar a reação álcali-sílica das cinzas de biomassa provenientes da 

agroindústria do cacau. 

 Avaliar a retração autógena e por secagem em concretos contendo as cinzas de 

biomassa. 

 Avaliar a profundidade de carbonatação em concretos contendo as cinzas de 

biomassa. 

 Avaliar a influência das cinzas em concretos aos 91 dias. 

 Produzir concretos de classes mais baixas de resistência contendo as cinzas de 

biomassa. 
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APÊNDICE 1 – RESULTADOS DE ENSAIOS REALIZADOS NO 

CONCRETO 

 

Tabela 8.1- Resistência à compressão axial nas idades de 3, 7 e 28 dias das diversas misturas. 

 Idade 

 3 dias 7 dias 28 dias 

Mistura 
Fc 

(MPa) 

Fc 

média 

(MPa) 

C.V. 
Fc 

(MPa) 

Fc 

média 

(MPa) 

C.V. 
Fc 

(MPa) 

Fc 

média 

(MPa) 

C.V. 

REF 

18,5 

17,6 6,7 

22,5 

22,3 0,2 

34,5 

33,7  3,3 16,3 22,2 34,1 

18,0 22,1 32,4 

CFP5 

17,8 

18,8 6,7 

23,8 

24,3 0,7 

28,6 

27,8  6,8 18,4 25,3 25,6 

20,3 23,9 29,1 

CFP10 

18,5 

19,5 5,0 

24,0 

23,2 3,0 

26,6 

25,6  6,4 20,4 22,9 26,4 

19,5 22,7 23,7 

CCP5 

18,6 

17,9 4,0 

21,6 

21,8 5,9 

27,0 

25,8  4,6 17,8 23,2 24,6 

17,2 20,7 25,9 

CCP10 

20,7 

20,3 3,3 

23,4 

23,3 2,0 

25,9 

25,7  4,4 19,5 23,6 26,8 

20,6 22,7 24,5 

CFM5 

20,9 

19,1 7,9 

23,9 

22,6 5,7 

25,4 

25,3  3,4 18,3 22,5 24,4 

18,2 21,4 26,1 

CFM10 

20,0 

19,0 4,6 

22,2 

22,7 2,1 

28,0 

27,3  3,1 18,8 23,0 26,4 

18,3 23,0 27,6 

CCM5 

19,0 

19,1 1,1 

20,2 

21,0 3,5 

25,1 

26,7  5,8 18,9 21,1 26,8 

19,3 21,7 28,2 

CCM10 

18,8 

19,3 2,9 

21,5 

21,5 0,6 

22,3 

23,3  5,6 19,9 21,3 22,9 

19,2 21,6 24,8 

 

Tabela 8.2 - Resistência à tração por compressão diametral das misturas em estudo. 

 
Mistura 

REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

ft,d 

(MPa) 

2,66 2,08 2,14 2,06 2,52 2,53 2,10 1,79 2,18 

2,71 2,00 1,98 2,34 2,38 2,22 1,61 2,46 2,49 

2,21 2,34 1,95 2,03 2,45 2,34 1,97 2,33 2,29 

ft,dm 

(MPa) 
2,53 2,14 2,02 2,14 2,45 2,37 1,89 2,19 2,32 

C.V. 11,07 8,42 4,97 8,15 2,77 6,65 13,30 16,27 6,95 
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Tabela 8.3 – Absorção de água por imersão, Índice de vazios e Massa específica 

seca das misturas em estudo. 

 Ensaio 

 Absorção por imersão  Índice de vazios Massa específica seca 

Mistura (%) 
Média 

(%) 
C.V. (%) 

Média 

(%) 
C.V. (Kg/dm³) 

Média 

(Kg/dm³) 
C.V. 

REF 

5,01 

5,11 1,89 

11,36 

11,55 1,63 

2,27 

2,26 0,26 5,11 11,58 2,26 

5,20 11,73 2,26 

CFP5 

4,71 

4,83 2,01 

10,75 

11,0 1,94 

2,28 

2,28 0,18 4,88 11,10 2,27 

4,88 11,14 2,28 

CFP10 

4,29 

4,35 8,42 

9,91 

10,01 7,57 

2,31 

2,30 0,85 4,74 10,82 2,28 

4,02 9,31 2,32 

CCP5 

4,93 

4,82 2,10 

11,18 

10,93 2,00 

2,27 

2,27 0,26 4,79 10,84 2,26 

4,73 10,77 2,27 

CCP10 

4,85 

4,57 5,78 

11,09 

10,50 5,44 

2,29 

2,30 0,36 4,54 10,44 2,30 

4,33 9,95 2,30 

CFM5 

4,64 

4,42 4,48 

10,50 

10,04 4,17 

2,26 

2,27 0,42 4,26 9,68 2,27 

4,35 9,93 2,28 

CFM10 

4,46 

4,49 1,42 

10,21 

10,32 1,49 

2,29 

2,30 0,25 4,45 10,25 2,30 

4,56 10,50 2,30 

CCM5 

4,40 

4,38 0,52 

10,16 

10,11 0,44 

2,31 

2,31 0,25 4,38 10,09 2,31 

4,35 10,09 2,32 

CCM10 

4,57 

4,69 2,60 

10,47 

10,73 2,31 

2,29 

2,29 0,39 4,69 10,75 2,29 

4,81 10,96 2,28 
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APÊNDICE 2 - TESTE DE COMPARAÇÃO DE MÉDIAS 

 

Utilizando o teste t (p<0,05), foi feita a comparação entre todas as misturas (aqui 

representado pela interação entre linhas e colunas). Os quadros pintados representam 

diferença significativa entre as misturas correspondentes à linha e coluna deste. 

 

Quadro 1 - Comparação de médias pelo teste t (p<0,05), resistência à compressão, idade de 3 

dias. 

Mistura REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

REF          

CFP5          

CFP10          

CCP5          

CCP10          

CFM5          

CFM10          

CCM5          

CCM10          

 

Quadro 2 - Comparação de médias pelo teste t (p<0,05), resistência à compressão, idade de 7 

dias. 

Mistura REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

REF          

CFP5          

CFP10          

CCP5          

CCP10          

CFM5          

CFM10          

CCM5          

CCM10          

 

Quadro 3 - Comparação de médias pelo teste t (p<0,05), resistência à compressão, idade de 28 

dias. 

Mistura REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

REF          

CFP5          

CFP10          

CCP5          

CCP10          

CFM5          

CFM10          

CCM5          

CCM10          
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Quadro 4 - Comparação de médias pelo teste t (p<0,05), resistência à tração por compressão 

diametral, idade de 28 dias. 

 

Quadro 5 - Comparação de médias pelo teste t (p<0,05) para o parâmetro C, da análise de 

absorção de água por capilaridade. 

Mistura REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

REF          

CFP5          

CFP10          

CCP5          

CCP10          

CFM5          

CFM10          

CCM5          

CCM10          

 

Mistura REF CFP5 CFP10 CCP5 CCP10 CFM5 CFM10 CCM5 CCM10 

REF          

CFP5          

CFP10          

CCP5          

CCP10          

CFM5          

CFM10          

CCM5          

CCM10          


