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RESUMO 

 

A produção de energia, na Usina Termelétrica do Pecém, produz uma grande quantidade de 

cinzas, resultantes da queima do carvão mineral, que se caracterizam como resíduos poluentes 

e cujos custos de disposição deposição são elevados. Dessa forma, a utilização dessas cinzas 

no concreto pode ser uma alternativa viável para seu uso. Diante disso, buscou-se descobrir a 

influência da utilização de cinza de carvão mineral in natura no concreto. Ensaios foram 

realizados com a cinza in natura, buscando-se descobrir sua composição química, bem como 

um ensaio mecânico com argamassa de cimento e cinza. No concreto, Foram adicionados 

percentuais de cinza volante. Também o cimento foi substituído parcialmente pelo material. 

Em ambos os casos, as percentagens de adição e substituição, em relação ao cimento, foram 

de 0 (traço de referência), 8% e 15%, sendo a adição feita em massa e a substituição feita em 

volume. Para a aferição da resistência à compressão do concreto, foram realizados testes 

utilizando-se como base nove traços de referência, concernentes a três resistências (30 MPa, 

35 MPa e 40 Mpa) e três tipos de cimento, sendo dois CP V ARI de marcas distintas e um CP 

II F 40. No total, foram executados 45 traços, acrescentando-se cinza em adição e em 

substituição. A análise química indicou a presença óxido de silício, alumínio e ferro em 

percentuais elevados, cerca de 80%, este valor é superior a 75% do total da amostra, o que 

caracteriza a cinza como pozolânica. O ensaio resistência à compressão, com argamassa de 

cimento, areia e cinza, apresentou resistência superior à da referência, indicando uma possível 

pozolanicidade. Para todos os traços, as resistências à compressão dos concretos com cinza 

tanto em adição quanto em substituição se mantiveram ou aumentaram aos 28 dias. Verificou-

se que a utilização do material no concreto é viável, visto que aumenta ou mantém sua 

resistência à compressão. 

 

 

Palavras-chave: Cinza volante. Concreto. Pozolana. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The energy production, on the Pecém Thermoelectric Power Plant, generate a large amount of 

ash from the mineral coal burning. The fly ash may be characterized as polluting waste and its 

disposition costs are high. Thus, the application of these ashes in the concrete may be a viable 

alternative for its use. The purpose of this work was to investigate the influence of the in 

natura ash coal use on concrete. Tests were performed on the ash, seeking to discover its 

chemical composition, as well as the reactivity found by a mechanical test with cement mortar 

and ash. A fly ash percentage was added to the concrete. Also the cement was partially 

replaced by the ash. In both cases, the addition and replacement percentages relationed to 

cement, were 0 (reference design), 8% and 15%, being the addition in mass and the 

replacement in volume. To evaluate the concrete compressive strength, tests were performed 

using nine reference mixtures, concerning three strengths (30, 35 and 40Mpa) and three types 

of cement. In total, 45 mixtures were executed, adding and replacing ash. The chemical 

analysis indicated the presence of silicon, aluminum and iron oxide in high percentages, 

which sum is greater than 75%, which characterizes the ash as pozzolanic. The compressive 

strength test, with cement mortar, sand and ash, presented superior resistance compared to the 

reference, proving the pozolanicity. For all the concrete mixtures, the compressive strengths 

with ash in both addition and replacement were maintained or increased at 28 days. It has 

been found that the ash use in the concrete is feasible as it increases or maintains its 

compressive strength. 

 

Keywords: Fly ash. Concrete. Pozolan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de se modificar o meio ao seu redor é inerente ao ser humano. 

Nesse aspecto, a construção civil é uma das principais alternativas para o estabelecimento da 

identidade de uma sociedade, sendo, dessa forma, marcante em todas as culturas. 

As construções egípcias, por exemplo, eram constituídas por blocos de rocha, que 

possuíam características resistentes muito importantes para a segurança e durabilidade das 

estruturas. Os materiais advindos das rochas eram amplamente utilizados em palácios, 

castelos e igrejas. Isso ocorria pelo fato de haver material em abundância no meio ambiente. 

Segundo López Jimeno (1996), “os materiais rochosos não são eternos, envelhecem com o 

passar do tempo (...) e satisfazem uma série de requisitos iniciais que lhes permitem 

permanecer por um período de vida economicamente razoável.”  

No final do século XIX, no entanto, deu-se a descoberta de um novo material com 

propriedades semelhante aos materiais rochosos. Em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin 

queimou conjuntamente pedras calcárias e argila, dando origem a um pó fino, que, quando 

seco era tão duro quanto as pedras utilizadas nas construções. Essa mistura não era solúvel em 

água e foi patenteada por Joseph no mesmo ano, com o nome de Cimento Portland. A partir 

daí, o cimento Portland vem sendo amplamente utilizado na engenharia civil e deu origem a 

outros materiais, como o concreto. 

 De acordo com Isaia et al. (2010), “o concreto é o mais importante e mais 

consumido material para estruturas na construção”. A mistura do concreto é feita com 

cimento, água e agregados, como brita e areia. A pasta de cimento e água envolve os 

agregados de diferentes dimensões sendo formado então um material capaz de ser moldado e 

trabalhado durante suas primeiras horas após a produção. O concreto de cimento Portaland 

pode conter, além desses agregados citados, aditivos, pigmentos, fibras e adições minerais, 

como a sílica ativa e as pozolanas. A reação entre cimento e água tem como produto o 

hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio hidratado, cristal forte (C-S-H), sendo este o 

responsável pela resistência à compressão do concreto. 

No que diz respeito às adições minerais, têm-se as pozolanas sendo comumente 

utilizadas devido às suas características como granulometria, composição química entre 

outras. Esse material é também parte constituinte dos cimentos e as pozolanas mais utilizadas 

são as advindas do carvão mineral. Esse mineral não reage com a água, mas sim com o 
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hidróxido de cálcio presente no produto da reação do cimento com a água, devido ao seu alto 

teor de óxido de silício. Esta reação tem como novo produto mais cristal forte (C-S-H). 

As cinzas podem ser utilizadas no concreto visando-se aumentar sua resistência e 

isso é um fator positivo em sentido tanto econômico quanto em sentido ambiental, pois os 

resíduos da termelétrica terão um fim útil. 

Nesse aspecto, torna-se necessário avaliar a utilização das cinzas como pozolanas 

e, desse modo, reduzir o impacto ambiental e, em conjunto com isso, melhorar as 

propriedades do concreto. 

 

1.1 Justificativa 

A geração de energia elétrica é a principal aplicação do carvão mineral na 

atualidade, de acordo com a ANEEL. Diante de várias pesquisas envolvendo o máximo 

aproveitamento do carvão mineral, a queima deste ainda é o processo de maior 

aproveitamento de sua energia. O carvão é extraído do solo, sofre fragmentação e seu 

armazenamento se dá em silos, daí, são transportados até a usina. 

O carvão mineral é obtido pela decomposição de matéria orgânica durante 

milhões de anos, sob condições de temperatura e pressão específicas. Em sua composição, 

possui carbono, oxigênio, nitrogênio, e enxofre associados a elementos rochosos como 

arenito, silito, folhelos e diamicitos, bem como a minerais (ATLAS ANEEL, 2008). É 

importante salientar que o carvão, atualmente, sofre um processo de combustão pulverizada, 

onde a matéria é segregada e particulada aumentando substancialmente a eficiência da 

queima. 

Segundo a FURNAS, uma usina termelétrica é um conjunto composto por obras e 

equipamentos com finalidade de produzir energia elétrica por meio da queima do carvão 

mineral. A geração de energia se dá em três etapas: 

 A primeira etapa consiste na queima do combustível fóssil, que transforma 

a água em vapor com o calor gerado na caldeira. 

 A segunda etapa consiste na utilização deste vapor, em alta pressão, para 

girar as turbinas responsáveis por acionar o gerador elétrico. 

 A terceira etapa ocorre quando da condensação do vapor e da transferência 

dos resíduos para um circuito independente de refrigeração. A água então 

retorna à caldeira e o ciclo é completado. 
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A usina Pecém II, de responsabilidade, em parte, da Eneva, utiliza carvão mineral 

para a produção de energia e possui capacidade instalada de 365MW, contribuindo para o 

abastecimento do subsistema Nordeste. Observa-se que essa usina termelétrica produz, em 

suas caldeiras, grandes quantidades de cinza, devido à calcinação do carvão mineral.  Tal 

material necessita de um fim adequado, pois seu descarte indevido é prejudicial ao meio 

ambiente. Nesse aspecto, a incorporação de cinzas, como pozolana, no concreto, é um dos 

meios de mitigar os impactos ambientais devidos a um possível descarte inadequado ou 

dispendioso de uma grande quantidade de material poluente. 

Para tanto, é possível verificar, por meio de adições e substituições de cinza por 

cimento no concreto, se há aumento, redução ou manutenção da resistência em determinadas 

idades, e se as cinzas In natura podem ser mesmo consideradas pozolanas. Os resultados dos 

ensaios mostrarão o comportamento da mistura e poderão ajudar a mitigar os problemas 

ambientais gerados pelo descarte das cinzas. 

Para isso, foram utilizados métodos normalizados que mostraram se é realmente 

viável utilizar as cinzas volantes advindas da Usina Termelétrica do Pecém no concreto para 

estruturas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a utilização da cinza In natura resultante da queima do carvão mineral na 

termelétrica do Pecém (UTE-Pecém II) como material pozolânico no concreto, por meio de 

ensaios normalizados e de uma análise estatística. 

2.2 Objetivos específicos 

(a) Avaliar a possível atividade pozolânica da cinza In natura no concreto. 

(b) Verificar as modificações, nas resistências do concreto, resultantes da adição 

de cinza in natura no concreto. 

(c) Verificar as modificações, nas resistências do concreto, resultantes da 

substituição de cimento por cinza in natura. 

(d) Verificar a existência de um tipo de cimento que aumente a resistência do 

concreto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O concreto de cimento Portland possui vários componentes, e a utilização de 

adições de diversos tipos podem modificar algumas de suas características. Dentre essas 

adições, materiais residuais advindos de diversos meios como a borracha de pneus, as cinzas 

de termelétrica e a escória de alto forno, por exemplo, tem sido utilizados em misturas que 

visam resultados promissores no âmbito da indústria nacional e internacional. 

Diante do exposto, é necessário estudar os componentes da mistura do concreto, 

como os agregados, os aglomerantes, incluindo os tipos de cimento e sua interação com a 

água, e os processos de produção e cura do concreto. Além disso, é preciso conhecer as 

características das pozolanas e sua influência no concreto. Por meio dessas informações, será 

possível obter as conclusões necessárias para que sejam satisfeitos os objetivos do trabalho. 

3.1 Constituintes do concreto de cimento Portland. 

3.1.1 Agregados 

Segundo Mehta e Monteiro (2006), Agregado é o material que não reage de forma 

complexa com a água, particulado e incoesivo de tamanhos variados que compõe o concreto. 

Tem sua classificação de acordo com a sua origem, suas dimensões e Sua massa específica 

aparente. No caso deste trabalho, são utilizados agregados de origem industrializada como as 

britas e naturais como a areia (FALCÃO BAUER 1994). 

Sendo um dos constituintes da mistura, a brita advém de rochas compactadas em 

jazidas - depósitos geológicos, pelo processo de fragmentação controlada da rocha maciça 

(FALCÃO BAUER 1994). São diversas as categorias dos materiais obtidos, sendo, neste 

trabalho, utilizadas as britas 0 e 1. As propriedades físicas das pedreiras, de acordo com 

Falcão Bauer (1994), diferem pouco umas das outras e, como exemplo, cita-se a resistência 

média das britas em torno de 120 Mpa com desvio de 47%. 

 Outro material que compõe o concreto é a areia. “A areia é um sedimento clástico 

inconsolidado com grãos em geral quartzosos de diâmetro entre 0,06 e 2,0 mm” (FALCÃO 

BAUER 1994). Sendo agregado miúdo (0,015mm a 4,8mm) NBR 7211 (ABNT, 2005), a 

areia precisa ter grãos formados de material consistente. As areias de rio vêm de depósitos 

sedimentares que se formam nos leitos de alguns rios, e sua extração normalmente se dá por 

dragas de sucção, que bombeiam água contendo areia até as lagoas de decantação onde o 

material é retirado (FALCÃO BAUER 1994). 
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Nesse contexto, o Cimento Portland é um dos coadjuvantes na fabricação de 

compostos para estruturas, como anteriormente citado, ele teve sua origem na Inglaterra, 

sendo descoberto pelo construtor Joseph Aspdin. Atualmente, o cimento Portland é produzido 

em complexas fábricas com uma série de equipamentos. São utilizados, na sua produção, o 

clínquer Portland e o gesso. Além desses dois materiais, podem ser feitas adições de escória, 

pozolanas ou mesmo fíler calcário.  

Segundo Isaia et al (2010 p. 774),   

Clínquer Portland é um material resultante da calcinação a cerca de 

1.450° de uma mistura adequada de calcário e argila, podem haver também alguns 

componentes responsáveis por garantir que a mistura fique dentro do padrões 

químicos limites. Essa matéria prima é constituída por silicatos (75%), aluminatos e 

ferro-aluminatos cálcicos em menores proporções. 

Ainda de acordo com Isaia et al (2010), para a produção do clínquer, após a coleta 

e transporte das matérias primas britadas, é formada uma farinha, material cru, que logo vai 

para um forno rotativo caminhando por gravidade até a parte mais quente do equipamento. 

São várias as fases em que ocorre a formação dos principais compostos do clínquer, entre elas 

estão a alita (3CaO.SiO2) e a belita(2CaO.SiO2). 

O cimento Portland possui como constituintes fundamentais, cal (CaO), sílica 

(SiO2), alumina (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3), magnésia (MgO), água (H2O) e o anidro 

sulfúrico(SO3). E constituintes menores, impurezas como, oxido de sódio, potássio, titânio, e 

substancias de menor importância (BAUER, 1994). 

Bauer (1994) Mostra que estes constituintes são misturados, em proporções 

convenientes, moídos, num moinho de bolas, finamente pulverizados e homogeneizados e 

após são expostos à ação do calor até a temperatura de fusão incipiente que possibilita a 

obtenção do clínquer. Este processo conduz a formação dos compostos citados anteriormente 

e outros descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição fundamental do cimento Portland 

Nome do composto Abreviação Composição 

Silicato tricálcio C3S 3CaO . SiO2 

Silicato bicálcio C2S 2CaO . SiO2 

Aluminato tricálcio C3A 3CaO . Al2O3 

Ferro Aluminato tetracálcio C4AF 4CaO . Al2O3 . Fe2O3 

Fonte: Bauer (1994) 
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Atualmente, existem diversos tipos de cimento. Abaixo são citados os principais 

tipos utilizados atualmente e suas características: 

CP I: Não possui adições exceto gesso para controlar a pega. É utilizado em 

diversos tipos e obras, quando não se necessita de propriedades especiais no concreto. Segue a 

ANBT NBR 5732. 

CP II: É normalizado pela ABNT NBR 11578 e Possui pequenas adições de 

Escória, Pozolana ou Fíler. Tem desempenho semelhante ao CP I. 

CP III: Contém adição de escória de alto forno em valores entre 35 e 70% em 

massa. Proporciona maior impermeabilidade ao concreto, bem como maior durabilidade. 

Possui um baixo calor de hidratação e alta resistência à sulfatos. É utilizado em obras como 

barragens. Sua produção segue a norma ABNT NBR 5735. 

CP IV: Com percentuais de pozolana entre 15 e 50% de sua massa, é normalizado 

pela ABNT NBR 5736. É recomendado, por exemplo, para obras expostas à água corrente e 

ambientes agressivos. 

CP V- ARI: Esse cimento passa por uma moagem mais fina em relação ao CPI, o 

que garante maior resistência inicial. 

3.2 Concreto de cimento Portland 

 O concreto de cimento Portland é o material estrutural mais importante da 

atualidade na construção civil. Este composto foi descoberto no final do século XIX e possui 

propriedades semelhantes às das rochas utilizadas por antigas civilizações. São várias as 

propriedades deste material, sendo sua resistência à compressão o fator de fundamental 

importância nas obras. O concreto fresco é constituído dos agregados miúdo e graúdo 

envolvidos pela pasta de cimento contendo espaços cheios de vazios. De acordo com a NBR 

6118 (ABNT, 2014), a massa específica do concreto normal após seco em estufa é 

compreendida entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³. 

3.2.1 Cimento Portland hidratado 

Para sua utilização em obra, o cimento Portland passa por um processo de 

hidratação. Por meio disso, e diante da composição inicial do material, há o surgimento de 

cristais de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), esta fase é a principal responsável pela 

resistência do concreto endurecido. A reação de hidratação pode ser resumida de forma 

simples, de acordo com a equação (1): 
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𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  𝐻2𝑂 =  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  +  𝐶 − 𝑆 − 𝐻                                                    (1)  

 

São diversos os fatores que influenciam nas propriedades dos concretos e estes 

devem ser estudados.  Isaia et al (2010), cita mostra que a influência da relação água/cimento 

do concreto na sua resistência à compressão foi descoberta por René Féret na França no 

século XIX e por Abrams, nos Estados Unidos. A Lei de Abrams é o parâmetro principal na 

definição da resistência e durabilidade dos concretos. 

Isaia et al (2010) mostra que a quantidade de água presente na pasta tem grande 

influência nas propriedades do concreto endurecido. O conceito de Aglomerante surge pelo 

fato de a mistura entre água e cimento envolver os agregados e produzir um material que é 

trabalhável nas horas iniciais, mas que depois adquire características semelhantes às das 

rochas. 

A granulometria do cimento, bem como a quantidade de água, influencia na 

fluidez da pasta, quanto mais água, mais fluida. Uma mistura com uma relação a/c baixa 

possui uma resistência superior à outra com uma relação mais alta. O volume de poros com 

água se modifica durante o processo de hidratação e, como é de se esperar, as fases 

constituídas por vazios e água não afetam positivamente a resistência final, porém poros 

sólidos e até mesmo cimento anidro contribuem para aumentar as características resistentes do 

concreto. Daí é importante sempre salientar que a utilização de uma maior quantidade de água  

afetará as propriedades do concreto, aumentando o número de vazios da mistura, de acordo 

com Isaia et al (2010). 

Ainda de acordo com Isaia et al (2010), em concretos com baixa relação a/c, a 

presença de cimento não hidratado não interfere negativamente na resistência à compressão e 

pode até mesmo ajudar no aumento dessa resistência. 

 Nesse contexto, diante da hidratação do cimento, os tempos de reação devem ser 

observados. Segundo a NBR NM 65 (ABNT, 2003), em condições normalizadas, o tempo de 

inicio de pega é o tempo decorrido desde a adição de água no cimento até o instante no qual a 

agulha de Vicat penetra na pasta normal até uma distância de (4 ± 1) mm da placa base. É, 

basicamente, o tempo em que o cimento começa a endurecer. E o tempo de fim de pega se dá 

quando a agulha penetra 0,5 mm na pasta. 

Ainda no aspecto da utilização do concreto, a trabalhabilidade é de fundamental 

importância para a execução das obras. Esta propriedade é de grande subjetividade, e são 

vários os fatores que a afetam. A consistência, por exemplo, é um dos fatores mais 

importantes, pois, em determinadas situações, o concreto necessita de uma consistência 
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adequada. Ensaios são descritos na seção de metodologia para quantificar essa propriedade. 

Além da consistência, os tipos de mistura, lançamento e adensamento também influenciam na 

trabalhabilidade do concreto. 

 Alguns aditivos visam à redução da quantidade de água no concreto e ajudam na 

trabalhabilidade, proporcionando maior fluidez por um maior período de tempo, facilitando o 

lançamento e o adensamento e aumentado a coesão do concreto fresco. (ISAIA ET AL 2010) 

Já para o concreto endurecido, devido a redução da água, os aditivos plastificantes 

proporcionam uma maior resistência, melhoram a aderência e reduzem a retração, 

aumentando a durabilidade e a vida útil da estrutura. 

3.2.2 Cura do concreto 

De acordo com Bauer (1994), pode-se entender cura como um conjunto de 

medidas que visam evitar a evaporação da água do concreto, permitindo que esta reaja de 

forma adequada e garanta uma resistência à compressão satisfatória, conforme o que foi pré-

estabelecido. A cura do concreto pode se dar em câmaras úmidas ou em tanques saturados 

com hidróxido de cálcio. A cura se dá por um período mínimo entre 7 e 10 dias. Porém, por 

motivos de pesquisa, alguns ensaios de compressão são realizados após três dias da execução 

do concreto. 

3.3 Cinza leve da combustão do carvão mineral 

A queima do carvão produz resíduos, entre eles as cinzas, que são materiais ricos 

em sílica, alumínio, ferro e cálcio. Essas cinzas podem ser caracterizadas como pozolanas. 

Como definição, temos que, de acordo com ASTM C125 (2016),  

 

Pozolana é um material constituído de sílica ou sílica e alumínio, que 

possui pouca ou nenhuma propriedade cimentícia, mas que, finamente dividia e na 

presença de umidade, reage com o hidróxido de cálcio resultante da reação da água 

com o cimento, gerando, quimicamente, um composto com propriedade cimentícias. 

3.3.1 Características 

Segundo a NBR 12653 (ABNT, 2014), a soma dos teores de [SiO2 + Fe2O3 + 

Al2O3] deve ser maior ou igual a 75%.  Os álcalis presentes, Na2O e o valor SO3 máximos 

para as pozolanas são de 1,5% e 5%, conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 -  Exigências químicas da norma para os materiais pozolânico 

Classe N C E 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, % mín. 70 70 50 

SO3, % máx. 4 5 5 

Perda ao fogo, % máx. 10 6 6 

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

Teor de umidade, % máx. 3 3 3 

Material retido na peneira 45 μm, % máx. 34 34 34 

índice de atividade pozolânica: 

com cimento aos 28 dias, emrelação ao 

controle, % mín. 

90 90 90 

Fonte: NBR 12653 (ABNT, 2014). 

 

Já para o índice de atividade pozolânica,  resistência mínima, de acordo com NBR 

12653 (ABNT,2014), deve ser de 90% aos 28 dias da argamassa contendo 25% de pozolana 

em substituição ao cimento comparado com a argamassa de referência.  

A norma define ainda os tipos de pozolanas, como mostrado a seguir: 

a) Classe N: Pozolanas naturais e artificiais que obedeçam aos requisitos da 

norma, como certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, 

cherts silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas.  

b) Classe C: Cinza volante produzida pela incineração de carvão mineral em 

usinas termelétricas que obedeçam aos requisitos da norma. 

c) Classe E: Quaisquer pozolanas, não contempladas nas classes N e  C, que 

obedeçam aos requisitos da Norma. 

 

De acordo com Isaia et al (2010), Nos materiais pozolânicos, pode haver ainda a 

presença de Na e K em elevados teores, isso pode ser um problema devido ao provável 

aparecimento de eflorescências ou a ocorrência da reação álcali-agregado. Uma quantidade 

elevada de carbono também pode ser um problema, devido a redução de material para reagir 

efetivamente nas reações pozolânicas. 

Segundo Mehta e Monteiro (2006), as cinzas volantes podem ser divididas em 

duas categorias, que diferem principalmente em relação à quantidade de cálcio presente em 

cada uma. As cinzas com baixo teor de cálcio, contendo menos de 10% de CaO, são 

resultantes da combustão de carvões antracitos e betuminosos. As cinzas com alto teor de 

cálcio reativo, que possuem, normalmente, entre 15 e 40% de CaO, e são resultantes da 

queima de lignita ou carvão sub-betuminoso. 
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Ainda segundo Mehta e Monteiro , cinzas com baixo teor de cálcio, por possuírem 

mais sílica e alumínio, são constituídas por aluminossilicatos. Na difração de Raios-X, nota-se 

uma maior presença de formas cristalinas como a mulita, o quartzo e a hematita, que não são 

reativas e tornam a cinza menos propícia à utilização como material reagente com o hidróxido 

de cálcio. Já a cinza com alto teor de cálcio é mais reativa e possui cálcio em formas 

cristalinas mais reativas, como C3A, CS e C4A3S. 

A Figura 1, mostra a microscopia de uma cinza volante, revelando esferas sólidas 

de vidro. Em geral, as esferas nas cinzas com baixo teor de cálcio reativo são mais claras do 

que no caso das cinzas com alto teor de cálcio. 

 

Figura 1 - Microscopia da cinza volante 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2006). 

3.3.1.1 Teor de material amorfo 

 Difração de raios X é um método capaz de avaliar o teor de material vítreo e 

amorfo presente nas amostras. 

Algumas pozolanas naturais chegam a apresentar teor vítreo entre 50 a 90%. O 

quartzo e o feldspato são as principais fazes cristalinas, segundo Isaia et al. (2010). 

3.3.1.2 Finura 

Sobre a finura, de modo geral, pode-se estimar pela fração retida na peneira #200, 

com abertura de malha de 45 μm. Porém existem outros métodos, como a granulometria a 

laser e a determinação da superfície específica por absorção de nitrogênio (BET) ou pelo 

ensaio de Blaine, de acordo com Isaia et al. (2010).. 

 A distribuição granulométrica da cinza revela diâmetros das amostras entre 1 e 

100 μm, sendo que mais de 50% das partículas, em massa, possuem diâmetro inferior a 20 μm                 

(MEHTA e MONTEIRO, 2006). Segundo Isaia et al. (2010), partículas menores que 10 μm 
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aumentam a resistência até os 28 dias, já partículas entre 10 e 45 μm aumentam a resistência 

nas idades superiores a 28 dias e as partículas maiores do que 45 μm não contribuem para o 

aumento da resistência em nenhuma idade. 

A finura Blaine é obtida medindo o tempo que certa quantidade de ar leva para 

atravessar o material. Esse tempo depende de fatores como a finura do material, da porosidade 

do material, da viscosidade e da pressão do ar, da massa específica do material e da constante 

do aparelho.  

3.4 Cinza leve na produção de concreto 

Um dos motivos de se utilizar as cinzas no concreto é a redução da utilização de 

cimento na mistura, visando o aumento ou a manutenção de propriedades da mesma. Diante 

disso, tal utilização pode ser vantajosa para as usinas de concreto, para as termelétricas e para 

o meio ambiente. 

Os benefícios da cinza volante no concreto vão desde a redução da quantidade de 

hidróxido de cálcio, evitando patologias futuras devido à reação deste com o dióxido de 

carbono, por exemplo, até a formação de silicato de cálcio hidratado(C-S-H) que é o 

responsável pela resistência do concreto. Existem também vantagens quanto à melhora da 

trabalhabilidade. 

Conforme cita Zamperi (1989), a reação com o hidróxido de cálcio, em condições 

normais de temperatura e pressão, para formar compostos com propriedades aglomerantes, 

costuma ocorrer nos materiais onde o silício e o alumínio se apresentam em estruturas 

amorfas ou desordenadas atomicamente. Dessa forma, a princípio, quanto maior for o 

desarranjo estrutural do material e a sua instabilidade em meio básico( visto que a solução 

intersticial da pasta de cimento exibe valores de pH próximos de 12), mais intensamente se 

manifestará a reação pozolânica na mistura em que se encontra, no caso, o concreto. 

Nesse sentido, a formação de compostos de propriedades cimentícias dentro do 

concreto pode ser encarada como uma busca por um equilíbrio físico-químico nas novas 

condições impostas ao material pozolânico (Zamperi, 1989). 

Conforme citados anteriormente, outras características das pozolanas, além das 

propriedades mineralógicas do material, também influenciam na cinética da reação. Dessa 

maneira, a finura, a temperatura e a concentração dos reagentes também influenciam no 

processo de formação de compostos cimentícios a partir das pozoloanas. 

Por norma, o concreto ganha sua resistência principal aos 28 dias. É provável que, 

com a utilização de cinzas volantes, a mistura não atinja sua resistência principal aos 28 dias 
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igual ao concreto convencional, dependendo da quantidade, da finura e da composição da 

pozolana utilizada, já que estes fatores determinam a velocidade da reação. 

 

As reações estão descritas abaixo, pelas equações (2) e (3): 

 

2𝐶3𝑆 +  6𝐻 →  𝐶3𝑆2𝐻3  +  3𝐶𝐻                   (2) 

                     22𝑆 +  4𝐻 →  𝐶3𝑆2𝐻3  +  𝐶𝐻                                                                               (3) 

 

Há ainda a alumina reativa que pode existir em pequenas quantidades e que 

substituem a sílica do C-S-H. Porém se houver grande quantidade de alumina reativa, o 

composto formado é o C-A-H(aluminato de cálcio hidratado) conforme a equação (4): 

 

𝐶𝐻 + 𝐴 + 𝐻 → (𝐶 − 𝐴 − 𝐻)                                                                               (4) 

 

Ainda segundo Zampieri (1989), ter uma mistura adequada de pozolanas ao 

cimento e, consequentemente ao concreto, justifica-se do ponto de vista mineralógico, pelo 

fato de que enquanto ocorre a reação de hidratação dos grãos de clínquer gera-se, juntamente 

com os materiais de capacidade aglomerante( principalmente C-S-H), uma quantidade 

significativa de Ca(OH)2, que pode ser avaliada em cerca de 25% da massa de cimento anidro. 

Os efeitos do Ca(OH)2 na estrutura da pasta de cimento exerce um efeito negativo 

sobre a qualidade e a durabilidade do produto, além de não contribuir para a resistência 

mecânica, é o composto de mais fácil solubilização e lixiviação, enfraquecendo, neste 

processo, a estrutura do material como um todo e propiciando, consequentemente, uma mais 

rápida deterioração da mesma. Além disso, é conhecido que o hidróxido de cálcio é o 

composto da pasta mais suscetível à carbonatação, pois o cálcio deste composto é utilizado 

para a formação de carbonato de cálcio, de acordo com Zampieri (1989). 

A Figura 2 mostra a reação na pasta de cimento sem e com adição pozolânica. 
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Figura 2 - Pastas de cimento (i) sem adição e (ii) com adição pozolânica. 

       

Fonte: Mehta e Monteiro (2006). 

 

É possível observar, na Figura 2 (i), a reação entre o cimento e a água na pasta. 

Observa-se a formação de C-S-H e cristais de hidróxido de cálcio. Já na Figura 2  (ii), vê-se 

que os cristais de cálcio foram substituídos por C-S-H de baixa densidade e a reação 

pozolânica eliminou ou reduziu em tamanho os vazios capilares. (MEHTA E MONTEIRO, 

2006). 

O mesmo autor cita que na reação de cimento Portland com adição de pozolana as 

taxas de liberação de calor e desenvolvimento de resistência são lentas devido a lentidão da 

reação, que garante uma velocidade reduzida ao processo. Para esta reação, há o consumo de 

hidróxido de cálcio, o que garante durabilidade da pasta hidratada perante os ambientes 

ácidos, o resultado das reações garante eficiência no preenchimento de espaços capilares, o 

que melhora a resistência à impermeabilidade do sistema. 

No aspecto físico, pode-se citar ainda o fato de a cinza atuar como Fíler, nesse 

caso, há o preenchimento de vazios do concreto e o efeito de nucleação age na velocidade das 

partículas de cimento Portland no início da cura. A reação faz com que exista uma maior 

quantidade de hidratos, o que leva a um maior número de hidróxido de cálcio neste período, 

esse fator irá incrementar a reação pozolânica posteriormente. As variações de tamanho das 

partículas influenciam consideravelmente sobre a necessidade de água, trabalhabilidade e 

velocidade no desenvolvimento da resistência. (MEHTA E MONTEIRO, 2006). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para que se possa experimentar o que foi estudado, é necessário que se estabeleça 

o método e os materiais a serem utilizados. Dessa forma, os materiais aqui descritos vão desde 

os agregados até os equipamentos utilizados.  

São mostrados, também, os ensaios realizados para a caracterização dos materiais, 

os quais servem para que se possa conhecer os agregados e suas características físicas. Na 

cinza, os resultados da granulometria a laser, do Blaine, da microscopia eletrônica de 

varredura e o ensaio do índice de pozolanicidade também são descritos nesta seção. O método 

de adição e substituição é explicado de forma concisa, seguido da execução do concreto e dos 

ensaios no estado fresco e endurecido, como o slump test e o ensaio de compressão axial, 

respectivamente. 

4.1 Materiais 

O material utilizado foi coletado na usina de concreto que executa os traços 

realizados nesse trabalho, exceto dois tipos de cimento, o CPV ARI RS e o CP II F 40 que 

foram comprados separadamente. O restante do material, como agregados e aditivos são os 

mesmos utilizados na usina. Os traços utilizados foram os mesmos para todos os tipos de 

cimento, haja vista a possível semelhança entre eles. Os materiais usados foram a Brita 0, a 

Brita 1 e a areia natural lavada. Os ensaios realizados em todos os materiais estão descritos 

nessa seção e servem para caracterizar os componentes da mistura.  

4.2 Caracterização dos agregados 

Os agregados graúdos utilizados na execução deste trabalho, foram as britas 0 ( 

DMC de 12,5 mm) e  1 (DMC de 19 mm). Foi realizado o ensaio de granulometria com o 

material, de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), a fim de se obter sua curva 

granulométrica e seu diâmetro máximo característico. Foi feito também o ensaio de massa 

específica segundo a NBR NM 53 (ABNT, 2002). O Gráfico 1 e o Gráfico 2 mostram a 

distribuição granulométrica das britas, e a Tabela 3 traz os resultados das massas específicas 

para esses agregados. 
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Gráfico 1 - Distribuição granulométrica da brita 0 

 

Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição granulométrica da brita 1 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 3 - Massa específica das britas 

Agregado DMC (mm) MF 

Massa 

específica 

(g/cm³) 

Absorção 

(%) 

Brita 0 12,5 5,9 2,542 2,15 

Brita 1 19,0 6,90 2,481 1,37 

Fonte: Autor. 

 

Já o agregado miúdo utilizado foi a areia lavada de rio. Foi realizado o ensaio de 

massa específica segundo a NBR NM 52 (ABNT, 2009), bem como o ensaio de 

granulometria, de acordo com a NBR NM 248 (ABNT, 2003), para se obter a curva 

granulométrica e o módulo de finura. O Gráfico 3 mostra a granulometria da areia, e a Tabela 

4 contém a informação da massa específica. 

 

Gráfico 3 - Granulometria da areia 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 4 - Massa específica da areia 

Agregado DMC (mm) MF 

Massa 

específica 

(g/cm³) 

Absorção 

(%) 

Areia 4,75 2,69 2,56 0,9 

Fonte: Autor. 
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4.3 Caracterização dos aglomerantes 

 Tendo sido feitos os ensaios com os agregados, é necessário analisar os 

aglomerantes. Para a caraterização do cimento, foi realizado o ensaio de massa específica 

seguindo a NBR NM 23 (ABNT, 2001), no Laboratório de Materiais de Construção Civil 

(LMCC-UFC), necessário para o cálculo da substituição em volume de cimento por cinza. 

Além disso, foi verificado o boletim técnico do cimento, contendo as características de 

resistência bem como resultados de ensaios realizados pelo fabricante para a caracterização do 

material, como perda ao fogo, finura, Blaine e tempo de pega. Foram utilizados três tipos de 

cimento: CPV ARI (A), CPV ARI RS (B), CPII F 40 (C). As massas específicas dos cimentos 

são mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5  - Massa específica dos cimentos 

Material Massa específica (g/cm³) 

Cimento CP V ARI (A) 3,05 

Cimento CP V ARI RS (B) 3,10 

Cimento CP II F 40 (C) 3,09 

Fonte: Autor. 

 

Para a caracterização da cinza In natura, foi feito o ensaio de Fluorescência com 

raio X. Que indicou a quantidade dos compostos presentes na amostra. Os resultados do FRX 

serão apresentados na seção de resultados. 

A granulometria da cinza foi feita pelo método a laser, conforme mostra o Gráfico 

4 e a Tabela 6, revelando que cerca de 50% do material tem até 14,166 µm, mostrando que 

boa parte da cinza é fina, porém cerca de 90% do material tem até 95 µm, isso demonstra 

também que outra parte da cinza possui tamanho superior a 45 µm, que é o limite máximo de 

tamanho de partícula, de acordo com Isaia et al. (2010), para que uma cinza seja reativa. 

Porém uma análise do Gráfico 4, mostra que a maioria das partículas tem tamanho inferior a 

45 µm. 

Com relação à granulometria a laser, o método está descrito abaixo: 

 As amostras são previamente peneiradas em malha de 500m, para não 

riscar ou danificar as lentes.  

 É colocada uma fração da amostra, aproximadamente 5g, no inerior de um 

aparelho. 
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 Dentro do aparelho, a amostra é agitada o haverá um ajuste automático na 

quantidade ideal para o ensaio. 

 Operador deverá adicionar alíquotas da amostra até que haja uma boa 

diluição.  

 A mistura é então disposta num recipiente por onde os feixes de laser 

atravessarão e colidirão com as partículas.  

 A luz interage com os elétrons presos no material que re-irradiam 

espalhando a luz (os fenômenos de dispersão em termos de difração, 

reflexão, refracção e absorção). 

 No plano posterior haverá as lentes com placas de detecção acopladas a 

um processador de sinal que emitirá as informações para um computador. 

 

Gráfico 4 - Granulometria a laser da cinza in natura 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 6 - Granulometria a laser da cinza in natura 

Cinza D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) 

In natura 2,398 14,166 95,698 
Fonte: Autor. 

 

O valor de finura Blaine para a cinza in natura foi de 4.091 cm²/g. 

Outros ensaios também se fizeram necessários, como o de termogravimetria, 

massa específica de acordo com a NBR NM 23 (ABNT, 2001), realizado no Laboratório de 

Materiais de Construção Civil (LMCC-UFC), MEV (Microscópio eletrônico de varredura), e 

índice de pozolanicidade segundo a NBR 5752 (ABNT, 2014) e NBR 7215 (ABNT, 1996). A 

massa específica da cinza in natura é de 2,31 g/cm³. 
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4.4 Microspcopia de varredura eletrônica 

Os resultados da microscopia de varredura são mostrados a seguir, na Figura 3, 

com aumentos de 1000, 2000, 3000 e 5000X mostram o formato esférico da cinza, conforme 

citado anteriormente. O tamanho da maioria das partículas é superior a 10 μm e inferior a 45 

μm, dessa forma, a reatividade da cinza é reduzida. Isso também pode ser observado na 

Tabela 6. 

 

Figura 3 - Microscopia de varredura eletrônica com aumentos 

 

Fonte: Autor/Central analítica UFC 

4.5 Avaliação da pozolanicidade 

Os ensaios para a determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 

dias foram feitos conforme determinação da NBR-5752 (ABNT, 2014), tendo sido executados 

no Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC), da UFC. O índice de desempenho 

pozolânico foi avaliado através da determinação de resistência à compressão simples de 

argamassa, de acordo com a NBR-7215 (ABNT, 1996). Para a execução dos ensaios, foram 

feitas duas argamassas denominadas “X” e “Y”. A argamassa de referencia “X” foi composta 

pelos materiais cimento Portland CPII-F-32, areia normal e água, e a argamassa “Y” 

composta de cimento Portland CPII-F-32, areia normal, água e 25 % em massa de cinza 

volante, em substituição em mesmo percentual de massa de cimento Portland. 

A Tabela 7 mostra as quantidades de material utilizadas nos traços de argamassa. 



37 

 

 

Tabela 7 - Quantidade material em massa para a moldagem 

de seis corpos de prova cilíndricos 

  Aragamassa X Aragamassa Y 

Materiais Massa(g) 

Cimento CPII-F-32 624 ± 0,4 468 ± 0,4 

Cinza Volante   156±0,2 

Areia Normal 1872,0 1872,0 

Água 300 ± 0,2 300 ± 0,2 

Aditivo 
Superplastificante 

  Não utilizado 

 

  
Fonte: NBR-7215 (ABNT, 1996). 

  

A verificação da consistência foi feita por meio do ensaio da mesa de (flow table), 

de acordo com o prescrito nas NBR-7215 (ABNT, 1996). As etapas de preenchimento do 

molde com argamassa foram executadas através de três camadas de mesma altura, onde cada 

uma das camadas recebeu 15, 10 e 5 golpes, posteriormente a finalização do preenchimento o 

material que ultrapassou a borda superior do molde foi retirado e o topo foi alisado com régua 

metálica.  

Após a retirada do molde a argamassa foi submetida a queda da mesa em 30 

repetições, no período de 30 segundos, o que provocou o abatimento de tronco de cone. O 

índice de consistência das argamassas foi calculado através da média aritmética das medidas 

dos dois diâmetros ortogonais, que não devem ultrapassar 5 mm.  

Os corpos de prova para ensaio de compressão simples foram moldados com 50 

mm de diâmetro e 100 mm de altura. Os moldes foram preenchidos com a ajuda de uma 

espátula, em quatro camadas de igual altura, recebendo cada camada 30 golpes uniformes 

com soquete normal, de acordo com o prescrito na NBR-7215 (ABNT, 1996). 

Após a moldagem dos corpos-de-prova, os mesmos permaneceram nos moldes, 

até a idade de 24 horas. Após este período, os corpos de prova foram submersos em um 

tanque de água onde permaneceram até atingir a cura necessária, de acordo com a idade de 

rompimento. Após atingir a cura, os mesmos foram submetidos ao ensaio de resistência à 

compressão simples.  

Posteriormente ao ensaio de resistência à compressão dos quatro corpos-de-prova 

moldados, para ensaio aos 28 dias, foi calculada a média da resistência compressão, o 

resultado foi arredondado para o décimo mais próximo. O desvio relativo máximo foi 

calculado através da divisão do valor das diferenças entre a resistência média e a resistência 

individual obtida mais distante da média, e o resultado foi multiplicado por 100, a 
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porcentagem resultante foi arredondada para o decimal mais próximo, conforme prescrito na 

NBR-7216 (ABNT, 1987). 

Após o desenvolvimento destas etapas foi avaliado o índice de desempenho com 

cimento Portland aos 28 dias, de acordo com a fórmula disposta a seguir, disponível na NBR-

5752 (ABNT, 2014): 

 

𝐼𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑓𝑐𝑏

𝑓𝑐𝑎
∗ 100 

 

Onde: 

 

Icimento = índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, em %; 

fcB = resistência média aos 28 dias dos corpos de prova da Argamassa B, em MPa; 

fcA = resistência média aos 28 dias dos corpos de prova da Argamassa A, em MPa; 
 

Após a obtenção da resistência das argamassas na idade de 28 dias, foi verificado 

o percentual do índice de atividade pozolânica com cimento, a fim de analisar como foi o 

desenvolvimento do potencial pozolânico. E as exigências mínimas do índice de atividade 

pozolânica com cimento aos 28 dias, de acordo com a NBR-5752 (ABNT, 2014) conforme a 

proposta principal deste trabalho. 

4.6 Execução do concreto 

4.6.1 Secagem do material 

Antes de se utilizar os agregados, tornou-se necessário, devido às condições 

impostas pela dosagem, realizar a retirada de toda a umidade do material. Para isso, fez-se a 

secagem de todos os agregados em estufas (Figura 4) a 105 °C durante 24h. Nesse processo, a 

areia e a brita foram separadas em fôrmas e colocadas nas estufas, após o período indicado, o 

material foi despejado em sacos, que foram posteriormente fechados e colocados dentro de 

tambores, para evitar a umidade. 
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Figura 4 - Estufas utilizadas na secagem do material 

 

Fonte: Autor. 

 

4.6.2 Pesagem do material 

Após o processo de secagem, o material (agregados e aglomerantes) foi pesado 

em balança com precisão de gramas, conforme mostrada na Figura 5, de acordo com os traços 

fornecidos pela usina de concreto. Depois de pesado e colocado em sacos, separou-se o 

material por traço, sendo, então, para cada traço, utilizado uma medida de brita 0, uma medida 

de brita 1, uma medida de cimento e uma medida de areia. 

 

Figura 5 - Balança utilizada na pesagem dos traços 

 

Fonte: Autor. 
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Nos traços com adição, a cinza foi pesada de acordo com a quantidade de 

cimento, sendo acrescido um valor percentual em massa de cinza In natura em relação ao 

cimento. 

Nos traços com substituição, utilizou-se a massa especifica do cimento para que 

se pudesse converter um percentual de massa de cimento, no caso, 8% ou 15%, em volume e, 

dessa forma, relacionar esse volume a um volume de cinza. Após isso é calculada a massa de 

cinza no traço, utilizando sua massa específica. A Figura 6 mostra os processos de adição 

substituição. 

 

Figura 6 - Método de adição e substituição de cinza 

 

 

Fonte: Autor 

 

Houve ainda a utilização de um aditivo plastificante polifuncional redutor de 

água, com massa específica variando de 1,15 a 1,21 g/cm³, que foi pesado em relação à 

quantidade de cimento presente no traço.  

A cinza, o aditivo e a água foram pesados pouco antes da execução do traço. 

4.6.3 Ensaios realizados no concreto 
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Tabela 8 - Traços 

Resistência Tipo de cimento Utilização Percentual de cinza 

30 

35 

40 

Cimento CP V ARI(A) 

Cimento CP II F 40 (B) 

Cimento CP V ARI RS (C) 

Adição 

Substituição 

0% 

8% 

15% 

Fonte: Autor. 

 

Foram executados 45 traços, conforme mostra a Tabela 8, com resistências 

características de 30, 35 e 40 MPa. Nesse aspecto, os traços foram divididos por quantidade 

de adição e substituição de cinza in natura, nos percentuais de 0, 8% e 15% de cinza em 

relação ao cimento. Assim sendo, foram nove traços com percentual 0, dezoito traços com 

percentual 8 e dezoito traços com percentual 15 de cinza.  

O primeiro material a entrar na betoneira foi o agregado graúdo (Britas 1 e 0). 

Após isso, acrescentou-se metade água. A betoneira (Figura 7) foi então ligada por 1 minuto. 

Em sequência, foi colocado o cimento e a betoneira entrou em funcionamento por mais um 

minuto. A areia foi colocada por último, junto do restante da água, e o tempo em que a 

betoneira ficou ligada foi intercalado tendo em vista a colocação do aditivo, sendo esse tempo 

final da ordem de três minutos. O aditivo pôde ser adicionado em no máximo três doses, caso 

o concreto não atingisse trabalhabilidade necessária, para isto foi preciso verificar o slump 

test. 

 

Figura 7 - Betoneira de 120 litros 

 

Fonte: Autor. 
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Após a execução do traço, o concreto foi mantido na betoneira para a realização 

do abatimento do slump test. 

A Figura 8 mostra a execução do slump test, que foi feita seguindo a NBR NM 67 

(ABNT, 1998). Para isso, retirou-se o concreto da betoneira com auxilio de uma concha e 

aquele foi colocado em um tronco de cone em três camadas de mesma altura intercaladas por 

25 golpes com uma haste metálica. A superfície do topo do tronco de cone foi então rasada e 

este será retirado em movimento ascendente num período entre cinco e dez segundos. O 

resultado foi então verificado com o auxílio de uma trena e da haste metálica, onde foi medida 

a diferença entre a altura do concreto e a altura do tronco de cone. Tendo sido atendidos os 

limites fixados de acordo com a dosagem (100 ± 20 mm), foi dado prosseguimento ao 

processo de moldagem dos corpos de prova. 

 

Figura 8 - Slump test 

 

Fonte: Autor. 

 

4.6.4 Moldagem dos corpos de prova e ensaio de compressão axial 

A moldagem dos corpos de prova, que pode ser vista na Figura 9, seguiu a NBR 

5738 (ABNT, 2015). Para isso, o concreto foi retirado da betoneira e colocado em um 

recipiente metálico. Foram utilizadas fôrmas cilíndricas com 100 mm de diâmetro e 200 mm 

de altura. Estando as fôrmas devidamente fechadas e untadas com óleo mineral, o concreto foi 
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colocado preenchendo-as completamente e então foi vibrado com o auxilio de um adensador 

mecânico (vibrador de agulha). Moldaram-se 10 corpos de prova por traço. O excesso de 

material foi retirado e a fôrma rasada. Após isso, os corpos de prova se mantiveram no local 

onde foram moldados por, no mínimo 24h, e, após esse período, realizou-se a desforma. Em 

sequência os corpos de prova foram colocados em tanques com água saturada com cal (Figura 

10). 

 

Figura 9 - Moldagem dos corpos de prova 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 10 - Cura dos corpos de prova 

 

Fonte: Autor. 
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Os ensaios de compressão axial foram realizados para as idades de 7 e 28 dias. 

Para a realização desse procedimento, os corpos de prova foram previamente retificados ou 

capeados com enxofre, para garantir que a superfície estivesse retilínea e então houvesse uma 

boa distribuição da carga aplicada pela máquina. 

O instrumento utilizado na execução do ensaio de compressão axial foi a prensa 

hidráulica computadorizada (Figura 11). Todo processo foi feito de acordo com a norma NBR 

5739 (ABNT, 1994). 

 

Figura 11 - Prensa hidráulica 

 

Fonte: Autor. 

 

4.7 Análise de variância 

Para análise estatística, utilizou-se o software Statistca 7.0, que usa a análise 

variacional (ANOVA) para a comparação de variáveis. Dessa forma, verificou-se se existia 

uma relação significativa entre os teores de cinza e o tipo de cimento nas resistências à 

compressão do concreto. 
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Na análise, foram adotados alguns critérios de aceitação e de correção dos dados. 

O parâmetro Z (Desvio padronizado), adotado como aceitável, possui margem, tanto positiva 

como negativa, de 1,96, para um intervalo de confiança de 95%, sendo este parâmetro 

descrito como uma razão entre o resíduo amostral e o desvio padrão do conjunto. Não foi 

levada em consideração a interação entre os fatores cimento e cinza, tendo sido analisados 

apenas os efeitos principais, ou seja, relação entre o cimento e a resistência e relação entre o 

percentual de cinza e a resistência. Isto foi feito com o intuito de simplificar a análise, visto 

que os resultados de uma análise com interação seriam de difícil compreensão no contexto 

geral dos resultados do trabalho. 

 Vários são os fatores que influenciam em erros nas medidas das resistências das 

amostras, entre eles estão o manuseio incorreto dos equipamentos, adensamento insuficiente 

ou excessivo, condições ambientais adversas, embora estas tenham sido controladas com 

rigor, e falhas no capeamento e retificação. Dessa forma, Quando um dado resultado de uma 

amostra supera estatisticamente aquele parâmetro citado anteriormente de 1,96, ele é 

considerado espúrio, sendo, então, excluído. Desse modo, a análise prossegue com os dados 

restantes. Caso, na nova amostra, haja algum dado fora do padrão estabelecido, este dado é 

também excluído, dando sequência à uma nova análise e assim sucessivamente. 

Na análise de variância apresentada, para a comparação das médias dos dados 

padronizados, os valores nas tabelas de ANOVA e do teste de Duncan que se apresentam na 

cor vermelha revelam diferença significativa entre si. Ou seja, na análise de duas médias, 

linha e coluna, dois valores em vermelho significam que hipótese nula foi rejeitada, havendo, 

dessa forma, diferença suficiente para garantir, com 95% de confiança, a desigualdade entre 

os tratamentos. 
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5 RESULTADOS  

Os resultados, tanto dos ensaios físicos e químicos, quanto dos ensaios mecânicos 

serão apresentados nesta seção.  

5.1 Análise química 

5.1.1 Fluorescência de Raios-X 

A caracterização da cinza foi feita pela análise de fluorescências de raios X (FRX), 

buscando-se conhecer sua composição química. A composição química trazida pelo FRX 

encontra-se na Tabela 9. 

Observando os valores constantes na Tabela 9, verifica-se que a soma de [SiO2 + 

Fe2O3 + Al2O3] foi de 77,97%, sendo superior ao valo de 70% exigido por norma para atender 

se caracterizar o material como pozolana do tipo C. Além disso a quantidade de álcalis 

presentes,Na2O, e a quantidade de SO3 foram de  0,79 e 1,32 valores inferiores aos limites 

máximos norma. Desse modo, o material se enquadra quimicamente como pozolana, quando 

comparado com as exigências da norma de materiais pozolânicos  NBR 12653 (ABNT, 2014), 

exposta na seção de revisão bibliográfica. 

 

Tabela 9 - FRX - Cinza in natura 

Óxidos Percentual  Óxidos Percentual 

Na2O 0,79  CaO 9,62 

MgO 0,82  TiO2 3,74 

Al2O3 9,10  MnO 0,25 

SiO2 37,89  Fe2O3 30,98 

P2O5 0,41  ZnO 0,16 

SO3 1,32  SeO2 0,14 

K2O 3,67  SrO 1,13 

Fonte: Autor. 

5.1.2 Perda ao fogo 

No caso da perda ao fogo, a NBR 12653 (ABNT, 2014) estabelece para o material 

enquadrado na classe C um valor inferior a 6%. De acordo com os dados do ensaio realizado 

no Laboratório do Departamento Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC (Labosan), o 
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resultado para a cinza in natura demonstrou que não houve perda de massa ao fogo, o que 

satisfaz mais um requisito para que a cinza in natura seja considerada pozolânica. 

 

5.2 Índice de atividade pozolânica 

A consistência fixa foi verificada através do ensaio da mesa de consistência (flow table), 

de acordo com o prescrito nas NBR-7215 (ABNT, 1996). Os resultados para o abatimento de 

tronco das argamassas “A” e “B” foram de: 

- Argamassa A: 14,1 cm e 14,5 cm durante a execução. 

- Argamassa B: 15,5 cm e 15,5 cm durante a execução. 

Os resultados obtidos geraram a possibilidade de dispensar a utilização de aditivo 

superplastificante, uma vez que o índice de consistência da argamassa B foi superior a 10 mm, 

quando comparado ao índice de consistência da argamassa A. 

Através do ensaio de resistência a compressão simples foi possível obter a resistência 

das argamassas para cada idade, sendo a argamassa “A” sem substituição e argamassa “B”, 

com 25% de substituição em massa de cimento por cinza volante. Os resultados estão 

especificados na Tabela 10. 

O Índice de atividade pozolânica foi determinado de acordo com as NBR 5752 

(ABNT, 2014) e NBR 7215 (ABNT, 1996). Estando os resultados expostos na Tabela 11. 

 

Tabela 10 - Índice de Desempenho Pozolânico referência 

Índice de Desempenho Pozolânico com cimento referência 

Argamassa A 

Identificação 

(referência) 

Resistência à Compressão 

(Mpa) 

Desvio 

Relativo 

CP1 29,23 2,5% 

CP2 26,93 5,6% 

CP3 29,63 3,9% 

CP4 28,27 0,9% 

MÉDIA 28,5 
 

DESVIO PADRÃO 1,20 
 

Fonte: Autor. 
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Tabela 11 - Índice de desempenho pozolânico 

Índice de Desempenho Pozolânico com cimento Argamassa B 

Identificação 

(referência) 

Resistência à Compressão 

(Mpa) 

Desvio 

Relativo 

CP1 30,53 2,1% 

CP2 29,99 0,3% 

CP3 30,83 3,1% 

CP4 28,27 5,5% 

MÉDIA 29,9 
 

DESVIO PADRÃO 1,14 
 

Fonte: Autor. 

Conforme se observa, o desvio máximo é de 5,5% na amostra, nesse caso, o 

índice é calculado como mostra a Equação (5), tendo como referência a Tabela 10. 

 

𝐼 =
29,9

28,5
= 1,05 = 105%                                                                                                          (5) 

 

Pela Tabela 11, pode-se observar que a cinza in natura possui atividade 

pozolânica, pois o valor normalizado para o índice de atividade pozolânica, em percentual, é 

de no mínimo 90%, e o resultado do ensaio revelou um índice de 105%. 

No que diz respeito às características físicas, pode-se observar pelo Gráfico 4, que 

menos de 34% do total fica retido na peneira de 45 μm, o que está de acordo com a NBR 

12653 (ABNT, 2014). 

5.3 Análise estatística das resistências à compressão 

Neste tópico, serão apresentados os resultados da análise estatística das 

resistências à compressão do concreto com cinza in natura. Os dados apresentados estão 

divididos, primeiramente, por resistência, e depois por período de cura e, em seguida, por tipo 

de utilização.  

Os gráficos auxiliares à interpretação encontram-se no Apêndice A e a Tabela B 1 

mostra todos os resultados brutos dos ensaios de compressão realizados. 

5.3.1 Concreto de 30MPa  com adição 

5.3.1.1 Idade de 7 dias 

De acordo com os parâmetros usuais aplicados no tratamento estatístico do concreto, 

são encarados como aceitáveis valores com um parâmetro Z de até 1,96 distante da média. 

Assim, no Gráfico 5, têm-se os resíduos padronizados da resistência para esta idade, com a 
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cinza in natura. Verifica-se, pelo gráfico, que nenhuma das amostras está fora do limite 

aceitável que é 1,96. O caso que apresentou o resíduo mais próximo foi o de número 16. 

Nenhum dado foi excluído. 

De posse dos dados brutos realizou-se uma Análise de Variância (ANOVA) dos 

mesmos, apresentada na Tabela 12. A ANOVA mostrou que nenhuma das variáveis 

independentes (tipo de cimento e teor de adição) é significativa para a resistência à 

compressão aos 7 dias do concreto produzido com adição de cinza in natura.  

 

Gráfico 5 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 30MPa com cinza in natura em adição 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 

  

Tabela 12 - ANOVA dos dados de fc7 para 30MPa com cinza in naturaem adição 

Teste univariado de significância para fc7                                                                                                                                             

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -30MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 18841,93 1 18841,93 927,1214 0 

Cimento 23,59 2 11,79 0,5801 0,573689 

Teor de 

Cinza 
26,15 2 13,07 0,6433 0,541498 

Erro 264,2 13 20,32 
  

Fonte: Autor. 
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No Gráfico 6 e no Gráfico 7 tem-se a média da resistência à compressão aos 7 dias 

quando se varia o tipo de cimento e o teor de cinza in natura, respectivamente.  

 
Gráfico 6 - Comportamento da resistência à compressão aos 7 dias do concreto de 30 MPa com adição de cinza 

in natura quando se varia o tipo de cimento 

 
Fonte: Autor. 

 

Gráfico 7 - Comportamento da resistência à compressão aos 7 dias do concreto de 30 MPa com adição de cinza 

in natura quando se varia o teor de cinza 

Barras verticais denotam intervalo de confiança de 95%
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Fonte: Autor. 

 

Conforme pode-se constatar graficamente, os resultados apontam que as diferenças 

entre as médias não são significativas, tanto do ponto de vista do tipo de cimento, quanto do 

ponto de vista do teor de cinza. Com isso infere-se que é possível adicionar até 15% de cinza 
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in natura sem prejuízo para a resistência à compressão dos concretos, produzidos com 

quaisquer dos 3 tipos de cimento, para a idade de 7 dias. 

5.3.1.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico 8 tem-se os resíduos padronizados das resistências à compressão para a 

idade de 28 dias. Novamente não houve divergência além dos 1,96, assim mantiveram-se 

todos os dados. 

De posse dos dados brutos realizou-se uma Análise de Variância (ANOVA) dos 

mesmos, apresentada na Tabela 13. A ANOVA mostrou que apenas a variável independente 

“teor de cinza” é significativa para a resistência à compressão aos 28 dias do concreto 

produzido com adição de cinza in natura.  

Tem-se no Gráfico 8 e no Gráfico 9 a média da resistência à compressão aos 28 dias 

quando se varia o tipo de cimento e o teor de cinza in natura, respectivamente. 

 

Gráfico 8 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 30MPa com cinza in natura em adição 
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Fonte: Autor. 
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Tabela 13 - ANOVA dos dados de fc28 para 30MPa com cinza in natura em adição 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                                                                                         

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -30MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 27287,57 1 27287,57 1031,274 0 

Cimento 82,39 2 41,19 1,557 0,245183 

Teor de 

Cinza 
245,81 2 122,9 4,645 0,028362 

Erro 370,44 14 26,46 
  

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 9 - Comportamento da resistência à compressão aos 28 dias do concreto de 30 MPa com adição de cinza 

in natura quando se varia o tipo de cimento 

 
Fonte: Autor. 

 
Gráfico 10 - Comportamento da resistência à compressão aos 28 dias do concreto de 30 MPa com adição de 

cinza in natura quando se varia o teor de cinza 
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Fonte: Autor. 
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De acordo com a Tabela 13 verifica-se que o tipo de cimento não exerce 

influência significativa na resistência à compressão aos 28 dias para este tipo de cimento, 

apesar de, conforme o Gráfico 9, verifica-se que os cimentos A e B possuem desempenho 

numericamente superior ao C. 

Contudo, conforme dados da Tabela 13, verifica-se que a adição de cinza in natura 

exerce influência significativa sobre a resistência à compressão aos 28 dias deste concreto. 

Fez-se, portanto, o teste de Duncan (Tabela 14) para as resistências aos 28 dias dos concretos 

com as cinzas e verificou-se que a resistência média do concreto sem cinza (µ=32,7 MPa) 

diferencia-se significativamente das resistências médias dos concretos com 8% de cinza 

(µ=41,3 MPa) e com 15% de cinza (µ=39,8 MPa). Isto pode ser melhor visualizado no 

Gráfico 10. Não foram percebidas diferenças significativas entre as resistências dos concretos 

com 8% e 15% de cinza. 

 

Tabela 14 - Duncan para os dados de fc28 para 30MPa com cinza in naturaem adição, considerando o teor de 

cinza. 

Teste de Duncan : Variável fc28                                                          

( IN NATURA - ADIÇÃO - 30MPa) 

Teor de 

Cinza 

0% 

(32,749MPa) 

8% 

(41,312MPa) 

15% 

(39,768MPa) 

0 
 

0,013400 0,029730 

8 0,013400 
 

0,602867 

15 0,029730 0,602867 
 

Fonte: Autor. 

 

Diante disso infere-se que é possível adicionar até 15% de cinza in natura no 

concreto de fck=30 MPa, sendo que esses teores aumentam a resistência do concreto aos 28 

dias quando comparados com o concreto sem cinza. 

 

5.3.2 30 MPa em substituição 

5.3.2.1 Idade de 7 dias 

No Gráfico A 1, tem-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à compressão 

aos 7 dias para o concreto de 30 MPa com cinza in natura em substituição. Pode-se perceber 

que há um resultado espúrio que foi excluído. O Gráfico A 2 apresenta o resultado final. 
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Na Tabela 15, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 7 dias 

dos concretos com cinza in natura em substituição ao cimento. Pode-se verificar que apenas o 

teor de cinza possui efeito significativo sobre a resistência à compressão. 

 
Tabela 15 - ANOVA dos dados de fc7 para 30MPa com cinza in natura em substituição 

Teste univariado de significância para fc7                                                                                                  

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -30MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 16679,90 1 16679,90 1895,884 0,000000 

Cimento 19,98 2 9,99 1,135 0,351204 

Teor de 

Cinza 
133,55 2 66,78 7,590 0,006547 

Erro 114,37 13 8,80 
  

Fonte: Autor. 

 

O Gráfico 11 apresenta o comportamento da resistência à compressão em função do teor 

de cinza, enquanto que a Tabela 16 apresenta o resultado do teste de Duncan para esse 

resultado. 

 

Gráfico 11 - Comportamento da resistência à compressão aos 7 dias do concreto de 30 MPa com cinza in natura 

em substituição quando se varia o teor de cinza Substituição cinza in natura - 30 MPa
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Fonte: Autor. 
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Tabela 16 - Duncan para fc7 30MPa com cinza in natura em substituição, considerando o teor de cinza. 

Teste de Duncan : Variável fc7                                                                  

( IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO - 30MPa) 

Teor de 

Cinza 

0%       

(32,858MPa) 

8%           

(31,830MPa) 

15%       

(26,635MPa) 

0 
 

0,558661 0,004034 

8 0,558661 
 

0,009768 

15 0,004034 0,009768 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme os resultados da Tabela 16, pode-se verificar que o teor de cinza in natura de 

15% em substituição cimento diminui a resistência do concreto de forma significativa.  O teor 

de 8% não exerce influência significativa sobre a resistência do concreto aos 7 dias. Diante 

disso infere-se que é possível substituir cimento por cinza in natura apenas no teor de 8% no 

concreto de fck=30 MPa, uma vez que para 15% há influência negativa na resistência do 

concreto aos 7 dias. 

 

5.3.2.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico A 3, tem-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à compressão 

aos 28 dias para o concreto de 30 MPa com cinza in natura em substituição. Pode-se perceber 

que não há nenhum resultado espúrio. 

Na Tabela 17, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 28 dias 

dos concretos com cinza in natura em substituição ao cimento.  

 

Tabela 17 - ANOVA dos dados de fc28 para 30MPa com cinza in natura em substituição 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                            

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -30MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 20175,28 1 20175,28 628,667 0,000000 

Cimento 31,36 2 15,68 0,489 0,623577 

Teor de 

Cinza 
54,79 2 27,40 0,854 0,446864 

Erro 449,29 14 32,09 
  

Fonte: Autor. 

 

 

Pode-se verificar que nenhuma das variáveis independentes (tipo de cimento e teor de 

cinza) possuem efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. Diante disso 
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infere-se que é possível substituir cimento por cinza in natura no teor de até 15% no concreto 

de fck=30 MPa. 

 

5.3.3 35 MPa com adição 

5.3.3.1 Idade de 7 dias 

No Gráfico A 4, têm-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à compressão 

aos 7 dias para o concreto de 35 MPa com cinza in natura em adição. Pode-se perceber que 

não há valores espúrios. 

Na Tabela 18, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 7 dias 

dos concretos com cinza in natura em adição. Pode-se verificar que nem o cimento nem o teor 

de cinza possuem efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. 

 

Tabela 18 - ANOVA dos dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em adição 

Teste univariado de significância para fc7                                                                                               

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -35MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 25749,37 1 25749,37 1764,580 0,000000 

Cimento 7,90 2 3,95 0,271 0,767020 

Teor de 

Cinza 
42,13 2 21,07 1,444 0,271529 

Erro 189,71 13 14,59 
  

Fonte: Autor. 

 

Como não houve efeito significativo para nenhum dos tipos de cimento e nenhum dos 

teores de cinza, pode-se inferir que é possível utilizar teores de 8% e 15% de cinza in natura 

em adição sem haver modificações na resistência do concreto com fck=35 MPa. Do mesmo 

modo, pode-se utilizar qualquer um dos tipos de cimento sem que isso influencie os 

resultados. 

 

5.3.3.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico A 5, Gráfico A 6, Gráfico A 7 e Gráfico A 8, têm-se os resíduos 

padronizados dos dados da resistência à compressão aos 28 dias para o concreto de 35 MPa 

com cinza in natura em adição. Pode-se perceber que há valores espúrios, tendo sido estes 

excluídos. 
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Na Tabela 19, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 28 dias 

dos concretos com cinza in natura em adição. Pode-se verificar que o tipo de cimento possui 

efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. 

 

Tabela 19 - ANOVA dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                             

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -35MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 25938,82 1 25938,82 3778,168 0,000000 

Cimento 103,60 2 51,80 7,545 0,007556 

Teor de 

Cinza 
0,44 2 0,22 0,032 0,968522 

Erro 82,39 12 6,87 
  

Fonte: Autor. 

 

O Gráfico 12 apresenta o comportamento da resistência à compressão em função do tipo 

de cimento enquanto que a Tabela 20 apresenta o resultado do teste de Duncan para esse 

resultado. 

 

Gráfico 12 - Comportamento da resistência à compressão aos 28 dias do concreto de 35MPa com cinza in natura 

em adição, quando se varia o tipo de cimento 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 20 - Duncan para fc28 35MPa com cinza in natura em adição, considerando o tipo de cimento 

Teste de Duncan : Variável fc28                                                             

( IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO - 35MPa) 

Cimento 
A          

(39,207MPa) 

B           

(42,570MPa) 

C       

(36,3605MPa) 

A 
 

0,052529 0,093598 

B 0,052529 
 

0,002498 

C 0,093598 0,002498 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme os resultados da Tabela 20, pôde-se verificar que o concreto produzido com 

cimento C apresentou a menor resistência para esta idade e tipo de concreto. A utilização dos 

teores de 8% e 15% da cinza in natura em adição ao concreto com fck=35 MPa é viável, 

tendo em vista que os teores de cinza não foram significativos para a resistência deste tipo de 

concreto. 

 

5.3.4 35MPa em substituição 

5.3.4.1 Idade de 7 dias 

No Gráfico A 10 e no Gráfico A 11, tem-se os resíduos padronizados dos dados da 

resistência à compressão aos 7 dias para o concreto de 35 MPa com cinza in natura em 

substituição ao cimento. Pode-se perceber que há valores espúrios, tendo sido estes excluídos. 

Na Tabela 21, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 7 dias 

dos concretos com cinza in natura em substituição ao cimento. Pode-se verificar que o teor de 

cinza possui efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. 

 

Tabela 21 - ANOVA dos dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao cimento 

Teste univariado de significância para fc63                                                                                           

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -35MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 19727,46 1 19727,46 1126,566 0,000000 

Cimento 29,14 2 14,57 0,832 0,455613 

Teor de 

Cinza 
463,47 2 231,74 13,234 0,000593 

Erro 245,16 14 17,51 
  

Fonte: Autor. 
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O Gráfico 13 apresenta o comportamento da resistência à compressão em função do tipo 

de cimento enquanto que a Tabela 22 apresenta o resultado do teste de Duncan para esse 

resultado. 

 

Gráfico 13 - Comportamento da resistência à compressão aos 7 dias do concreto de 35 MPa com cinza in natura 

em substituição ao cimento, quando se varia o teor de cinza 
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Fonte: Autor. 

 

 

Tabela 22 - Duncan para os dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao cimento, 

considerando o teor de cinza 

Teste de Duncan : Variável fc7                                                                                      

( IN NATURA - SUBTITUIÇÃO - 35MPa) 

Teor de 

Cinza 

0%       

(37,323MPa) 

8%           

(34,047MPa) 

15%          

(25,523MPa) 

0 
 

0,186448 0,000335 

8 0,186448 
 

0,002963 

15 0,000335 0,002963 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme os resultados da Tabela 22 pode-se verificar que a utilização do teor de 15% 

de cinza in natura não é viável pois este contribui significativamente para a redução da 

resistência à compressão do concreto com fck=35 MPa na idade de 7 dias. No caso do teor de 

8%, não houve diferença significativa na redução da resistência em relação à referência Já o 

tipo de cimento não tem influencia significativa nesta resistência. 
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5.3.4.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico A 12 e no Gráfico A 13, tem-se os resíduos padronizados dos dados da 

resistência à compressão aos 28 dias para o concreto de 35 MPa com cinza in natura em 

substituição ao cimento. Pode-se perceber que há valores espúrios, tendo sido estes excluídos. 

Na Tabela 23, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 28 dias 

dos concretos com cinza in natura em adição ao cimento. Pode-se verificar que o tipo de 

cimento possui efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. 

 
Tabela 23 - ANOVA dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao cimento 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                           

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -35MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 24733,10 1 24733,10 3174,451 0,000000 

Cimento 78,98 2 39,49 5,069 0,023584 

Teor de 

Cinza 
46,62 2 23,31 2,992 0,085327 

Erro 101,29 13 7,79 
  

Fonte: Autor. 

 

O Gráfico 14 apresenta o comportamento da resistência à compressão em função do tipo 

de cimento enquanto que a Tabela 24 apresenta o resultado do teste de Duncan para esse 

resultado. 

 

Gráfico 14 - Comportamento da resistência à compressão aos 28 dias do concreto de 35MPa com cinza in natura 

em substituição ao cimento, quando se varia o tipo de cimento 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 24 - Duncan para os dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao cimento, 

considerando o tipo de cimento 

Teste de Duncan : Variável fc28                                                           

( IN NATURA - SUBTITUIÇÃO - 35MPa) 

Cimento 
A          

(36,367MPa) 

B                   

(39,912MPa) 

C                 

(34,927MPa) 

A 
 

0,046655 0,388002 

B 0,046655 
 

0,010993 

C 0,388002 0,010993 
 

Fonte: Autor. 

 

Conforme os resultados da Tabela 24, pode-se verificar que o cimento B apresenta uma 

maior resistência em relação aos demais cimentos para este tipo de concreto com fck=35 

MPa. A utilização dos teores de 8% e 15% da cinza in natura em substituição ao cimento no 

concreto de fck=35 MPa é viável, tendo em vista que os teores de cinza não foram 

significativos para a mudança da resistência deste tipo de concreto na idade de 28 dias. 

5.3.5 40MPa em adição 

5.3.5.1 Idade de 7 dias 

No Gráfico A 14, têm-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à 

compressão aos 7 dias para o concreto de 40 MPa com cinza in natura em substituição. Pode-

se perceber que não há valores espúrios. 

Na Tabela 25, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 7 dias 

dos concretos com cinza in natura em adição. Pode-se verificar que nenhuma das variáveis 

independentes possui efeito significativo sobre a resistência à compressão nesta idade. Diante 

disso, infere-se que é possível adicionar cinza in natura no teor de até 15% no concreto de 

fck=40 MPa. Contudo deve-se destacar que numericamente os valores obtidos para os 

concretos com teores de cinza de 8% e 15% foram superiores (Gráfico 15). 

 

Tabela 25 - ANOVA dos dados de fc7 para 40MPa com cinza in natura em adição 

Teste univariado de significância para fc7                                                                                              

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -40MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 29891,52 1 29891,52 1445,291 0,000000 

Cimento 8,31 2 4,15 0,201 0,820361 

Teor de Cinza 133,63 2 66,82 3,231 0,070203 

Erro 289,55 14 20,68 
  

Fonte: Autor. 
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Gráfico 15 - Comportamento da resistência à compressão aos 7 dias do concreto de 40 MPa com adição de cinza 

in natura quando se varia o teor de cinza 

Teor de Cinza; LS Means

Current effect: F(2, 14)=3,2307, p=,07020

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Autor. 

5.3.5.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico A 15, no Gráfico A 16 e no Gráfico A 17 tem-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à 

compressão aos 28 dias para o concreto de 40 MPa com adição de cinza in natura. Pode-se perceber que houve a 

ocorrência de dois valores espúrios, tendo sido estes excluídos. 

Tabela 26, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 28 dias dos 

concretos com cinza in natura em adição. Pode-se verificar que nenhuma das variáveis 

independentes (tipo de cimento e teor de cinza) possui efeito significativo sobre a resistência à 

compressão nesta idade. Diante disso infere-se que é possível adicionar cinza in natura no teor 

de até 15% no concreto de fck=40 MPa. Contudo deve-se destacar que numericamente o valor 

obtido para o concreto com teor de cinza de 8% foi superior (Gráfico 16). 

 

Tabela 26 - ANOVA dos dados de fc28 para 40MPa com cinza in natura em adição 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                            

( CINZA IN NATURA - ADIÇÃO -40MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 40619,08 1 40619,08 702,283 0,000000 

Cimento 273,27 2 136,64 2,362 0,121266 

Teor de 

Cinza 
384,00 2 192,00 3,320 0,058012 

Erro 1098,93 19 57,84 
  

Fonte: Autor. 
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Gráfico 16 - Comportamento da resistência à compressão aos 28 dias do concreto de 40 MPa com adição de 

cinza in natura quando se varia o teor de cinza 

Teor de Cinza; LS Means

Current effect: F(2, 19)=3,3196, p=,05802

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: Autor. 

5.3.6 40 MPa em substituição 

5.3.6.1 Idade de 7 dias 

No Gráfico A 18, tem-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à compressão aos 7 dias para o 

concreto de 40 MPa com cinza in natura em substituição. Pode-se perceber que não há valores espúrios. 

Tabela 27, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 7 dias dos 

concretos com cinza in natura em substituição. Pode-se verificar que nenhuma das variáveis 

independentes (tipo de cimento e teor de cinza) possui efeito significativo sobre a resistência à 

compressão nesta idade. Diante disso infere-se que é possível substituir cimento por cinza in 

natura no teor de até 15% no concreto de fck=40 MPa. 

 

Tabela 27 - ANOVA dos dados de fc7 para 40MPa com cinza in natura em substituição 

Teste univariado de significância para fc7                                                                                             

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -40MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 21802,64 1 21802,64 1069,836 0,000000 

Cimento 15,75 2 7,87 0,386 0,686088 

Teor de 

Cinza 
80,27 2 40,14 1,969 0,173984 

Erro 305,69 15 20,38 
  

Fonte: Autor. 
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5.3.6.2 Idade de 28 dias 

No Gráfico A 19, têm-se os resíduos padronizados dos dados da resistência à 

compressão aos 28 dias para o concreto de 40 MPa com cinza in natura em substituição. 

Pode-se perceber que não há valores espúrios. 

 

Tabela 28 - ANOVA dos dados de fc28 para 40MPa com cinza in natura em substituição 

Teste univariado de significância para fc28                                                                                          

( CINZA IN NATURA - SUBSTITUIÇÃO -40MPa) 

Efeito 
Soma 

Quadrática 

Graus. De 

liberdade 

Média 

Quadrática 

Estatística 

de teste F 
Valor P 

Interseção 41978,21 1 41978,21 871,294 0,000000 

Cimento 133,16 2 66,58 1,382 0,273021 

Teor de 

Cinza 
155,12 2 77,56 1,610 0,223635 

Erro 1011,76 21 48,18 
  

Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 28, tem-se a ANOVA dos resultados da resistência à compressão aos 28 dias 

dos concretos com cinza in natura em substituição. Pode-se verificar que nenhuma das 

variáveis independentes (tipo de cimento e teor de cinza) possui efeito significativo sobre a 

resistência à compressão nesta idade. Diante disso, infere-se que é possível substituir cimento 

por cinza in natura no teor de até 15% no concreto de fck=40 MPa. 

 

 

5.3.7 Resultados resumidos 

O Quadro 1 mostra os resultados resumidos da análise estatística. As letras “S” e 

“N” denotam significância e não significância respectivamente. 
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Quadro 1 - Resumo dos resultados da análise estatística 

fck Uso da cinza 
Idade 

(dias) 

Significância tipo de 

cimento 

Significância teor de 

cinza 

30 

Adição 

7 N N 

28 N 
S (8% e 15% 

aumentaram) 

Substituição 
7 N 

S (8% e 15% 

diminuíram) 

28 N N 

35 

Adição 

7 N N 

28 S (C menor) N 

Substituição 

7 N S (15% diminuiu) 

28 S (B maior) N 

40 

Adição 

7 N 
N (8% e 15% 

numericamente maior) 

28 N 
N (8% numericamente 

maior) 

Substituição 
7 N N 

28 N N 

 

Fonte: Autor. 
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6 CONCLUSÕS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões do presente trabalho bem como 

sugestões para a continuidade dos trabalhos na área. 

 

6.1 Conclusões 

Diante das análises e testes realizados neste trabalho, pôde-se constatar determinadas 

características químicas, físicas e mecânicas das cinzas advindas da Termelétrica do Pecém II.  

A microscopia eletrônica de varredura mostrou que o formato da cinza in natura é 

esférico, corroborando com o texto de Mehta e Monteiro (2006). Além disso, o Blaine da 

cinza (4.091 cm²/g) e sua granulometria mostraram que esta se enquadra, como o descrito por 

Isaia et al. (2010), num perfil de cinza reativa. 

Na verificação química, no FRX, constatou-se que a soma [SiO2 + Fe2O3 + Al2O3] foi 

de 77,97%, valor superior ao normalizado de 70% para as pozolanas. Foi possível, também, 

verificar que a quantidade de SiO2 é de 37,89%. De acordo com Alonso e Wesche (1991), 

cinzas com 35% de SiO2 apresentam atividade pozolânica considerada inativa. Diante desse 

fato, a cinza estudada atende aos requisitos da NBR 12653 (ABNT, 2014), possuindo, então, 

características pozolânicas, porém com baixa reatividade. 

O ensaio do índice de atividade pozolânica com cimento revelou também a existência 

de reações pozolânicas provenientes da cinza, visto que a resistência da argamassa foi 

aumentada em 5% quando houve a substituição de cimento por cinza. Dessa forma, mais uma 

comprovação de que a cinza é pozolânica foi verificada. 

Diante das modificações nas resistências à compressão, pôde-se notar, a princípio, que 

não há um tipo de cimento dominante, ou seja, que diferencia a resistência de um concreto 

dos demais. As poucas diferenças existentes foram pontuais e não se perpetuaram no decorrer 

do estudo. 

Para a idade de 7 dias, foi possível verificar que houve uma manutenção, de modo geral, 

nas resistências dos concretos, tanto em adição como em substituição, o que é um resultado 

positivo quando se observa do ponto de vista mecânico. 

Para a idade de 28 dias, houve a manutenção ou um aumento sutil, de forma geral, nas 

resistências. Alguns aumentos pontuais foram significativos, porém não são constantes em 

todas as amostras. Pode-se citar que um aumento sutil ocorreu no traço de 30 MPa, onde a 

adição de cinza foi estatisticamente significativa para o incremento da resistência. 
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Portanto, a utilização das cinzas in natura é perfeitamente viável, do ponto de 

vista mecânico, pois não atrapalha no desempenho do concreto neste aspecto. Do ponto de 

vista ambiental, a utilização das cinzas, como parte constituinte de um material de construção, 

pode ser benéfica. Esse processo de upcyclin, onde um material de descarte e poluente passa 

ter valor superior ao inicial, quando utilizado de uma forma diferente, é de interesse para a 

sociedade. 

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Conforme citado no trabalho, para a análise estatística, não foi considerada a 

interação entre o tipo de cimento e a cinza adicionada ou substituída no traço. Por isso, 

sugere-se que seja realizada uma análise mais complexa a fim de se verificar, por meio da 

interação entre os fatores cimento e cinza, a existência de um tipo de cimento que influencia 

na resistência tanto aos7 dias quanto aos 28 dias.  

Sugere-se, também, que se busque um teor ideal de cinza a ser utilizada em adição 

ou substituição no concreto, para melhorar a sua resistência à compressão. Tendo em vista 

que os teores estudados neste trabalho foram de 8% e 15%. 
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7 APÊNDICE A – GRÁFICOS DE DISPERSÃO 

 

Gráfico A 1 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 30MPa com cinza in natura em substituição – 1ª 

rodada 

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 

 

Gráfico A 2 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 30MPa com cinza in natura em substituição – 2ª 

rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 3 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 30MPa com cinza in natura em substituição 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

 

 

 
Gráfico A 4 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em adição 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 5 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição– 1ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

 

Gráfico A 6 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição– 2ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 7 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição– 3ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

 

Gráfico A 8 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição– 4ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 9 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em adição– 5ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico A 10 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao 

cimento– 1ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 11 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao 

cimento– 2ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico A 12 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao 

cimento– 1ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 13 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 35MPa com cinza in natura em substituição ao 

cimento– 2ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

                       

Gráfico A 14 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 40MPa com  adição de cinza in natura 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 15 - Resíduos padronizados de fc28 para 40MPa com  adição de cinza in natura– 1ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

 

 

 

 

Gráfico A 16 - Resíduos padronizados de fc28 para 40MPa com  adição de cinza in natura– 2ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 17 - Resíduos padronizados de fc28 para 40MPa com  adição de cinza in natura– 3ª rodada 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 

  

 

 

 

Gráfico A 18 - Resíduos padronizados dos dados de fc7 para 40MPa com cinza in natura em substituição 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc7
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Fonte: Autor. 
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Gráfico A 19 - Resíduos padronizados dos dados de fc28 para 40MPa com cinza in natura em substituição 

Case Numbers vs. Residuals

Dependent variable: fc28
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Fonte: Autor. 
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8 APÊNDICE B – DADOS BRUTOS 

 

Tabela B 1 - Dados Brutos 

Fck(Mpa) Marca Cinza (%) Modo II (7 Dias) III (28 Dias) 

30 A 0 - 30,31 28,64 - 41,79 38,26   

35 A 0 - 32,56 34,53 - 39,31 39,45   

40 A 0 - 32,08 37,02 - 44,34 35,43 33,38 25,52 

30 A 8 Adição 32,36 36,44 - 45,95 40,53   

35 A 8 Adição 38,78 39,54 - 39,74 40,35   

40 A 8 Adição 41,76 47,99 - 49,27 36,98 58,27  

30 A 15 Adição 36,86 31,27 - 35,12 37,16   

35 A 15 Adição 40,13 39,47 - 35,24 41,15   

40 A 15 Adição 40,24 36,86 - 34,56 32,37 64,23  

30 B 0 - 34,45 39,85 - 35,99 36,81   

35 B 0 - 38,27 37,18 - 24,52 42,74 46,15  

40 B 0 - 43,77 34,45 31,01 35,85 54,16 46,88  

30 B 8 Adição 24,95 28,40 - 37,65 41,82   

35 B 8 Adição 42,03 42,48 - 42,79 38,78   

40 B 8 Adição 39,88 38,67 - 45,87 43,11   

30 B 15 Adição 27,16 30,17 - 39,12 44,00   

35 B 15 Adição 31,49 31,87 - 43,95 41,01   

40 B 15 Adição 42,75 41,85  54,16 40,24 47,55  

30 C 0 - 28,60 35,30 - 30,18 21,73 24,48  

35 C 0 - 42,86 38,54 - 33,94 34,41   

40 C 0 - 40,72 33,75 - 33,23 43,14 26,85  

30 C 8 Adição 31,43 30,57 - 37,81 44,11   

35 C 8 Adição 33,66 42,88 - 39,44 23,79 59,96  

40 C 8 Adição 45,79 35,69 - 44,62 52,13 69,52  

30 C 15 Adição 39,89 35,74 - 39,61 43,60   

35 C 15 Adição 35,79 38,74 - 27,23 39,25 34,76  

40 C 15 Adição 47,61 41,27 - 37,46 38,77   

30 A 8 Substituição 32,92 32,81  32,84 31,66   

35 A 8 Substituição 38,21 38,43  33,69 33,23   
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40 A 8 Substituição 38,75 33,86  35,33 40,52   

30 A 15 Substituição 26,98 24,69  29,02 32,20   

35 A 15 Substituição 24,04 29,63  36,01 36,51   

40 A 15 Substituição 29,41 28,64  35,83 38,13 43,22  

30 B 8 Substituição 21,55 29,28 31,69 28,45 33,61   

35 B 8 Substituição 28,36 19,74 39,12 40,89 38,15   

40 B 8 Substituição 34,97 32,69  51,74 43,27 38,34  

30 B 15 Substituição 28,92 27,10  31,55 30,16   

35 B 15 Substituição 28,99 29,31  34,39 37,15   

40 B 15 Substituição 30,81 34,46  41,33 33,72 40,83  

30 C 8 Substituição 30,31 33,97  40,65 41,32   

35 C 8 Substituição 31,22 28,94  33,47 35,02   

40 C 8 Substituição 33,95 24,89 25,85 45,03 43,71 56,41  

30 C 15 Substituição 28,18 23,94  31,81 28,27   

35 C 15 Substituição 21,86 21,02 23,81 33,53 39,19   

40 C 15 Substituição 35,13 29,25  40,62 40,17   

Fonte: Autor. 

 

 


