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RESUMO 

A casca do arroz é utilizada por algumas indústrias de beneficiamento desse cereal 
como combustível de caldeiras, e deste processo se origina a cinza de casca de arroz 
(CCA), a qual é depositado, na maioria das vezes, em aterros à céu aberto, 
provocando elevados impactos ambientais. Pesquisas sobre este resíduo já 
demostraram o seu grande potencial de utilização como suplementação ao cimento 
Portland, em razão do seu principal componente, a sílica, além da grande área 
superficial proporcionada por suas partículas. Mas, a maioria dos estudos possui 
como enfoque o controle da temperatura de queima da CA, a fim de produzir uma 
sílica altamente amorfa. Dessa forma, ainda há uma lacuna em pesquisas que 
abrangem o efeito da finura da CCA obtida diretamente das indústrias, chamada de 
residual. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo investigar a influência que a 
redução das partículas da CCA possui nas propriedades de argamassas de 
revestimento, afim de melhorar a atividade pozolânica deste resíduo industrial e 
desenvolver um produto com maior qualidade por meio de um baixo gasto energético. 
Além disso, utilizá-la em materiais cimentício de forma a reduzir o consumo do cimento 
Portland, o qual gera impactos ao meio ambiente devido à grande liberação de CO2 
em sua cadeia produtiva. Para verificar a influência nas propriedades mecânicas, de 
durabilidade e microestruturais foram realizados ensaios no estado fresco e 
endurecido da argamassa, bem como análises químicas e mineralógicas, com o intuito 
de estudar a sua microestrutura. A partir dos dados obtidos desses ensaios, foi 
realizado uma análise global das argamassas estudas, por meio de ferramentas do 
processo decisório, com o objetivo de verificar qual mistura obteve o melhor 
desempenho. Foram produzidas quatro misturas, a de referência e com CCA residual 
não moída e moída por 2h e 3h, em teor de 15% de substituição ao cimento. Os 
ensaios mecânicos foram satisfatórios para todas as misturas com CCA, inclusive 
para a cinza que não passou pelo processo de moagem. A mistura com CCA moída 
por 3h obteve os melhores resultados a partir dos 28 dias, tanto na resistência à 
compressão quanto na resistência à tração na flexão. Os ensaios de absorção de 
água e índice de vazios apresentaram resultados semelhantes entre todas as 
argamassas estudadas, com uma ligeira vantagem para as argamassas com CCA 
moídas. As análises térmicas e mineralógicas mostraram que a pasta com CCA não 
moída possuía um teor maior de Ca(OH)2 remanescente ao compará-la com as 
misturas com a CCA moída. As imagens de MEV indicaram uma formação mais densa 
da microestrutura das misturas com CCA moída em relação as misturas de referência 
e com CCA não moída. Com a análise global, concluiu-se que a mistura com CCA 
moída por 3h alcançou o melhor desempenho, indicando que a redução da finura da 
cinza de casca de arroz possui influência significativa na atividade pozolânica, 
melhorado as propriedades mecânicas e de durabilidade, a partir de um consumo 
maior de portlandita e efeitos físicos, como o preenchimento dos vazios e melhor 
arranjo interno dos produtos hidratados. 

 

Palavras-chave: Cinza de casca de arroz. Finura. Argamassa. Durabilidade. Método 
Decisório.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The rice husk is used by some rice processing industries as fuel for their boilers, from 
this process originates the rice husk ash (CCA), which is mostly deposited in open 
landfills, causing high environmental impacts. Research on this residue has already 
demonstrated its great potential for use as a Portland cement supplements, due to its 
main component, silica, in addition to the large surface area provided by its particles. 
But most studies focus on the control of the burning temperature of CA in order to 
produce a highly amorphous silica. Thus, there is still a gap in research that covers the 
effect of the fineness of CA obtained directly from industries, called residual. Therefore, 
this work aimed to investigate the influence that the reduction of residual CCA particles 
has on the properties of mortars in order to improve the pozzolanic activity of this 
pozzolan and develop a product with higher quality through low energy expenditure. In 
addition, use it in cement materials in order to reduce the consumption of Portland 
cement, which generates impacts to the environment due to the large release of CO2 
in its production chain. To verify the influence on the mechanical, durability and 
microstructural properties, tests on the fresh and hardened state of the mortar were 
performed, as well as chemical and mineralogical analyses, in order to study its 
microstructure. From the data obtained from these tests, a global analysis of the 
mortars studied was performed, using tools from the decision-making process, in order 
to verify which mixture obtained the best performance. Four mixtures were produced, 
the reference one and others with residual unfilled and ground CCA for 2h and 3h, in 
a 15% cement substitution content. The mechanical tests were satisfactory for all 
mixtures with CCA, including the ash that did not go through the grinding process. The 
blended with ground CCA for 3h obtained the best results from the 28 days, both in the 
compressive strength and in the flexural tensile strength. The water absorption and 
void index tests showed similar results among all mortars studied, with a slight 
advantage for mortars with ground CCA. The thermal and mineralogical analyses 
showed that the paste with unground CCA had a higher content of Ca(OH)2 remaining 
when compared with the mixtures with ground CCA. SEM images indicated a denser 
formation of the microstructure of the mixtures with ground CCA compared to the 
reference and unground CCA mixtures. With the overall analysis, it was concluded that 
the mixture with ground CCA for 3h achieved the best performance significantly, 
indicating that the reduction in the fineness of rice husk ash has great influence on 
pozzolanic activity by improving mechanical properties and durability, from a higher 
consumption of portlandite and physical effects such as filling voids and better internal 
arrangement of hydrated products. 

 

Keywords: Rice Husk Ash. Fineness. Mortar. Durability. Multiple-criteria decision-
making. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A produção de cimento possui um impacto muito significativo na emissão de 

gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono (CO2), em grande parte 

(60%) devido a decomposição de uma de suas matérias primas, o calcário. O restante 

das emissões diretas se origina da queima de combustível durante o processo de 

fabricação do cimento Portland, necessário para alcançar as altas temperaturas que 

formarão o clínquer, seu principal componente (WBCSD, 2010). 

Estima-se que mundialmente as indústrias produtoras de cimentos sejam 

responsáveis por aproximadamente 5% do total das emissões antrópicas de carbono 

(WBCSD, 2009). Além do CO2, também é liberado outros materiais poluentes 

atmosféricos e óxidos relacionados a chuva ácida, tornando a fabricação de cimento 

benéfica a indústria da construção civil, mas tóxica ao meio ambiente.  

Todavia, o consumo de cimento vem aumentando nos últimos anos, pois é 

um material amplamente utilizado na construção civil para a produção de diversos 

componentes importantes nesta indústria, como concretos e argamassas.  

À vista disso, algumas alternativas vêm sendo estudadas com o intuito de 

diminuir a produção de CP em escala mundial ao substituí-lo em partes nos materiais 

de base cimentícia. Uma das linhas de pesquisas mais disseminadas, e que vem 

obtendo maior sucesso, é direcionada ao uso de subprodutos industriais que não 

possuem uma destinação adequada.   

Como exemplo de materiais que vêm sendo utilizados como suplementares 

ao cimento Portland, encontra-se a cinza de casca de arroz (CCA), resultado da 

queima da casca de arroz (CA) nas indústrias de beneficiamento deste grão. A CA 

possui elevado poder calorífico (aproximadamente 16720 kJ/kg) e substitui a lenha 

empregada na geração de calor nos secadores desse cereal (DELLA et al., 2006).  

No Brasil, a região sul é a maior produtora de arroz, com uma produção 

estimada para a safra de 2020 em 11,1 milhões de toneladas, representando um 

aumento de 6,5% em relação à safra do ano anterior (CONAB, 2020). Juntamente 

com a produção de arroz, uma grande quantidade de CA também é produzida, o 

equivalente a 20% do volume do grão. Com o processo de queima da casca, a cinza 

originada é, por vezes, depositada em aterros a céu aberto ou em beiras de estradas 
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e rios, oferecendo impactos à flora e fauna local, assim como a dispersão de partículas 

finas ao ar, que podem ocasionar danos à saúde ao serem inaladas.  

Todavia, a cinza residual é um recurso de grande potencial, em razão do seu 

alto teor de sílica (SiO2), que pode desenvolver importante atividade pozolânica. Além 

disso, quando a casca de arroz é calcinada em determinadas faixas de temperatura, 

proporcionando um caráter amorfo, propriedade importante para a reatividade da 

cinza (SAAD et al.,2016; BENASSI et al.,2015; CORDEIRO et al.; 2014). Em vista 

desta propriedade, a maioria dos estudos se concentra em trabalhar com a CCA 

queimada em laboratório, onde é possível produzir uma queima com as condições 

ideais. 

A partir desta premissa, iniciaram-se pesquisas com o objetivo de reutilizar a 

CCA como aglutinante, visto que o SiO2 encontrado em sua composição pode ser 

incorporado em materiais a base de cimento Portland, em substituição ou adição, 

devido à sua capacitação de reação pozolânica. Por consequência, o uso da CCA em 

produtos de matriz cimentícia é uma alternativa para a deposição inadequada deste 

resíduo. Assim, novos produtos poderiam ser obtidos com melhores propriedades e 

consequentemente mais valor agregado, tanto no âmbito econômico, como ambiental.   

   Todavia, algumas pesquisas têm demostrado que há outras características 

da cinza que influenciam na reatividade com o cimento Portland, além do seu caráter 

amorfo, como o tamanho das partículas da CCA, que pode ser reduzido por processo 

mecânico de moagem (CORDEIRO et al., 2009; ZERBINO et al., 2012; ANTIOHOS et 

al., 2014; RAISI et al., 2018). 

  Tendo em vista que a casca do arroz já é queimada nas indústrias, sua 

queima em laboratório em condições ideais para gerar uma CCA de alta qualidade, 

com o objetivo de utilizá-la em novos materiais cimentícios, não se justificaria, pois 

este processo acarretaria uma alta demanda energética, além de não reaproveitar um 

resíduo que já é descartado pela indústria. Ademais, a maioria dos estudos possui 

como foco as condições de queima da CCA, pois seu desempenho ainda está muito 

atrelado ao processo de combustão da casca de arroz.  

Dessa forma, observa-se a importância de estudar a CCA residual, com a 

finalidade de se obter um material com melhor desempenho técnico e uma qualidade 

estável da sílica, que não seja dependente exclusivamente do processo de queima. 

Quando o controle de temperatura não for mais um fator predominante, será possível 
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realizar uma produção industrial em grande escala, abrindo um novo caminho para a 

aplicação da cinza de casca de arroz (LIU et al., 2016). 

Tendo em vista tais preceitos, mesmo que o processo de queima controlada 

e moagem, os quais objetivam melhorar a qualidade da CCA, implicam em custos 

energéticos, o estudo de suas propriedades é importante para o desenvolvimento de 

estratégias de seleção e disposição da CCA gerada nas indústrias.  

  Neste contexto, este estudo visa avaliar a potencial utilização da CAA residual 

(vinda diretamente das indústrias de beneficiamento de arroz) em argamassas de 

revestimento, com enfoque na redução do tamanho de suas partículas por meio do 

processo de moagem.  

As diversas funções desempenhadas pela argamassa de revestimento 

traduzem a importância de estudar muitas propriedades físicas e químicas deste 

material e seus componentes, os quais estão relacionadas a resistência mecânica e 

de durabilidade. De mesmo modo, as características por meio de novas composições 

e adições, como a incorporação de pozolanas, traduzem a importância de pesquisas 

com argamassas.  

 No entanto, ao se estudar a aplicação de novas misturas, há a produção de 

um grande volume de dados, tendo em vista os diversos ensaios que se fazem 

necessários. Esse cenário dificulta uma análise mais ampla do sistema em análise e 

consequentemente uma decisão mais precisa quanto as melhores proporções e 

materiais a serem utilizados (MATTANA et al., 2012).  

A maioria das pesquisas na engenharia civil ainda utiliza uma abordagem 

qualitativa no processo de decisão, deixando, por vezes, uma conclusão subjetiva da 

pesquisa. Neste contexto, a aplicação de ferramentas do processo decisório, como o 

AHP (Analytic Hierarchy Process) e TOPSIS (Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution), são um adendo neste trabalho e poderão contribuir no 

auxílio de conclusões mais sistemáticas, com o intuito de verificar qual argamassa 

obteve o melhor desempenho quanto ao objetivo proposto. 

Deste modo, tais ferramentas serão utilizadas com o objetivo de contribuir 

com a análise global (geral) dos resultados e proporcionar uma melhor fundamentação 

quanto ao comportamento das argamassas estudadas, ajudando ao pesquisador, 

bem como ao leitor, a obter respostas mais objetivas quanto ao tema abordado. 
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Todo esse processo de decisão visa contribuir com a análise do objetivo deste 

estudo, que abrange a influência que a finura das partículas da CCA possui em sua 

reatividade, quando esta pozolana é utilizada como material suplementar ao cimento 

Portland. 

  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1  Objetivo Geral 

Análise global da influência da finura da cinza de casca de arroz como 

substituição parcial ao cimento Portland nas propriedades da argamassa de 

revestimento. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

a) analisar o efeito da finura da CCA em substituição parcial ao cimento 

Portland nas propriedades mecânicas, durabilidade e microestruturais da argamassa 

de revestimento; 

b) avaliar a influência global da finura da CCA no desempenho da 

argamassa de revestimento com o auxílio de ferramentas do método decisório, AHP 

e TOPSIS.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CIMENTO PORTLAND  

O cimento Portland é um dos materiais mais utilizados na indústria da 

construção civil, devido a sua versatilidade e adequação aos diversos tipos de obra. 

Possui em sua composição principal o clínquer, uma mistura de calcário, argila e 

componentes químicos, e pode ser diferenciado conforme a adições minerais, como 

as pozolanas.  

Para a fabricação do clínquer, é necessária uma fonte de cal (CaO), 

componente em maior proporção, sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro 

(Fe2O3). Na maioria dos casos, o CaO é obtido da pedra calcária, enquanto os outros 

componentes são extraídos do xisto e da argila, que são minerais de silicato contendo 

compostos de alumina e ferro. A areia de quartzo, que é fonte de sílica, e o minério 

de ferro também são usados (STROTHER, 2019). 

Após a seleção dos materiais, moagem e homogenização inicia-se o processo 

de clinquerização. Nesse estágio, ocorre a queima de matéria na forma de carbono e 

hidrocarbonetos fósseis, os quais, com o aumento da temperatura dão origem ao CO2 

(dióxido de carbono), material altamente poluente e que vai direto para a atmosfera 

(STROTHER, 2019).  

 O processo de formação do clínquer e as proporções indicativas de minerais 

presentes durante essa conversão são mostrados na Figura 1. Em sequência, a 

Tabela 1 ilustra as principais reações químicas que ocorrem para formar os 

componentes do clínquer e as respectivas faixas de temperaturas em que acontecem.  

 

Tabela 1 - Faixas de temperatura e principais reações do clínquer 

Temperatura Matéria-prima Composto formado Abreviação/nome 

~ 800ºC–900ºC CaCO3 CaO+CO2     Cal + dióxido de carbono  

800ºC–900ºC 2CaO+SiO2  (CaO)2⋅SiO2     C2S (Silicato dicálcio) 

900ºC–1300ºC 3CaO+Al2O3  (CaO)3⋅Al2O3     C3A (Aluminato tricálcio) 

900ºC–1300ºC 4CaO+Al2O3+Fe2O3  (CaO)4⋅Al2O3⋅Fe2O3     C4AF (Ferro aluminato tetracálcio) 

>1300ºC CaO+(CaO)2.SiO2  (CaO)3⋅SiO2     C3S (Silicato tricálcio) 

Fonte: Adaptado de Strother (2019) 
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Figura 1 – Proporções indicativas de minerais presentes durante a conversão das matérias-
primas em clínquer. Cristobalita (Cr) é um polimorfo de quartzo de alta temperatura 

Fonte:  Strother (2019) 

 

Após a queima das matérias-primas calcárias e silicosas em alta temperatura, 

cerca de 1450 oC, é adicionado ao clínquer o oxido sulfúrico (SO3), obtido, na maioria 

das vezes, da gipsita (Ca2H₂O), e possui o objetivo de controlar as características de 

fixação. Conforme o tipo de cimento, também se adiciona outros componentes como 

escória ou pozolanas, que será discutida no item 2.2 deste trabalho. Por último, o 

cimento Portland é moído até obter o nível desejado de finura e, assim, estar apto 

para a comercialização 

  As altas temperaturas necessárias para a formação do clínquer, também são 

responsáveis pela emissão de cerca de 5% de todo o CO2 (dióxido de carbono) 

antropogênico (WBCSD, 2009). Além disso, ocorre a dispersão de outros elementos 

tóxicos, como compostos de zinco, chumbo e flúor, que podem ter na pedra calcária 

e que durante a incineração são lançados na atmosfera. 

  O dióxido de carbono é um dos maiores responsáveis pelo efeito estufa, em 

razão do seu volume produzido. Embora muitos questionem o mecanismo de 

aquecimento do planeta Terra, a maioria da comunidade científica é unânime ao 

mencionar a implicação da liberação de CO2 no aumento da temperatura.  

 O cimento é um produto com alta demanda comercial, em razão dos diversos 

produtos que possuem como base este material. Em razão da sua ampla utilização, a 

previsão é que o seu crescimento continue, em paralelo, também haverá o aumento 
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da emissão de CO2, conforme uma análise de previsão matemática (simulação de 

Monte Carlo) realizada por Andrew (2018) e mostrada na Figura 2.  

 

 
Figura 2 - Emissões globais de processos da produção de cimento e a previsão para os 

próximos anos, com intervalo de confiança de 95% 
Fonte: Andrew (2018). 

 

Neste contexto, em especial a partir dos anos de 1990, quando se intensificou 

a produção de cimento, assim como a disponibilidade de dados de referência, também 

houve um aumento da consciência quanto ao impacto ambiental relacionado a 

liberação de poluentes na atmosfera.  

À vista disso, iniciaram-se muitas pesquisas que buscam substituir o uso do 

cimento por materiais mais sustentáveis, em especial, os resíduos industriais. O 

objetivo é diminuir a emissão de gases poluentes, obter maior eficiência energética na 

cadeia produtiva, reduzir o impacto ao meio ambiente com diminuição dos resíduos e, 

simultaneamente, melhorar as propriedades dos materiais a base de cimento. 

O principal objetivo aos se produzir cimentos de baixa energia é a substituição 

do clínquer do cimento Portland por materiais inorgânicos selecionados (HARRISON 

et al., 2019). A norma europeia para cimentos comuns, EN 197-1 (2012), permite os 

seguintes materiais para incorporação ao cimento Portland (semelhantes aos 

materiais constantes em normas de outros países): 

a) escória granulada de alto forno; 

b) pozolanas naturais; 

c) pozolanas calcinadas naturais; 



25 

 

 

 

d) cinzas volantes de fornos queimados com carvão pulverizado e subdivididas 

em cinzas volantes siliciosas e cinzas volantes calcárias; 

e) xisto queimado; 

f) calcário; 

g) sílica ativa. 

  Estes materiais podem entrar como adição ao cimento ou como substituição 

parcial, dependendo das propriedades almejadas do produto cimentício final, visto 

que, em razão das diferentes características e proporções dos materiais, há uma 

influência positiva ou negativa.  

  A substituição do clínquer por outros minerais reduz a quantidade de 

combustível e energia relacionadas a produção do cimento Portland. Cimentos 

compostos, portanto, emitem menos CO2 por tonelada de produto cimentício fabricado 

(WBCSD, 2009). Assim, reduzir o teor de clínquer no cimento Portland pode ser uma 

opção mais sustentável, visto que os requisitos de qualidade do cimento estão 

relacionados com sua aplicação e desempenho, os quais podem ser melhorados com 

a incorporação de determinados resíduos ou subprodutos da indústria.  

 

2.2 MATERIAIS POZOLÂNICOS  

2.2.1 Definição e Classificação 

Em geral, o nome pozolana faz referência às rochas piroclásticas encontradas 

na região do sul da Itália. Enquanto que, o termo materiais pozolânicos condizem aos 

materiais inorgânicos, naturais ou artificiais, que endurecem em água quando 

misturados com hidróxido de cálcio (cal hidratada - Ca(OH)2), ou com materiais que 

podem liberar este composto (MCCARTHY E DYER, 2019).  

As pozolanas resultam de rochas que se formaram a partir de explosões 

vulcânicas. Nestes eventos, gotículas de magma fundido na atmosfera são projetados 

e os gases que se encontram dissolvidos são liberados, em razão da drástica 

diminuição da pressão que ocorre durante a erupção. Por consequência, há a 

formação de bolhas no magma lançado, formando, após o seu resfriamento, uma 

estrutura microporosa (MCCARTHY E DYER, 2019).  
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Quanto a composição, as pozolanas são essencialmente formadas por sílica 

e alumina em uma matriz vítrea (amorfa) com incorporações de materiais cristalinos, 

como quartzo e feldspatos.  

A sílica e a alumina, em seu estado amorfo, são altamente reativas com o 

cimento. As pozolanas em contato com a água reagem com o hidróxido de cálcio 

presente no cimento, formando compostos estáveis na água e com propriedades 

aglomerantes. 

Não há um consenso entre o termo apropriando a se utilizar entre pozolanas 

e materiais pozolânicos. A NBR 12653 (2015), por exemplo, usa apenas o termo 

pozolanas e faz distinção apenas ao classificá-las em naturais ou artificiais:  

 

Pozolanas naturais: materiais de origem vulcânica, geralmente de caráter 

petrográfico ácido (65% de SiO2) ou de origem sedimentar com atividade 

pozolânica.   

Pozolanas artificiais: materiais provenientes de tratamento térmico ou 

subprodutos industriais com atividade pozolânica. 

 

   A divisão entre o tipo de pozolanas, conforme sua origem, também não é bem 

definido, havendo diferentes classificações na literatura. A NBR 12653 (2015) 

classifica em três classes, sendo: 

 

Classe N: Pozolanas naturais e artificiais que obedeçam aos requisitos 

aplicáveis nesta Norma, como certos materiais vulcânicos de caráter 

petrográfico ácido, “cherts” silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas.  

Classe C: Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas que obedece aos requisitos aplicáveis nesta Norma.  

Classe E: Qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores, 

conforme estabelecido nesta Norma. 

 

De forma semelhante faz a ASTM C 618-19 (2019) ao classificar as pozolanas 

em classes de acordo com a sua origem: 

 

Classe N: pozolanas naturais cruas ou calcinadas, oriundas de terras 

diatomáceas, quartzo de opalina e xistos; tufos e cinzas vulcânicos ou 

materiais que requerem calcinação para induzir propriedades satisfatórias, 

como argilas; 
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Classe F: cinza volante cinzas que possui propriedades poliméricas. 

Classe E: Cinzas volantes que, além de possuir propriedades pozolânica, 

também possui algumas propriedades cimentícias. 

 

Enquanto a composição química, ambas as normas determinam que deve 

haver uma porcentagem mínima de SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (sílica + alumina + óxido de 

ferro), bem como uma quantidade máxima de SO3 (óxido sulfúrico) e o equivalente 

alcalino em Na2O (óxido de sódio), variando conforme a classe da pozolana.  

 Outras exigências físicas, químicas e de índice de atividade pozolânica, 

também devem se enquadrar nas exigências de cada norma. O objetivo é padronizar 

o uso dos materiais pozolânicos como adição em materiais cimentícios, a fim de obter 

as propriedades aglomerantes, além de outras propriedades normalmente atribuídas 

às adições minerais (NBR 12653, 2015; ASTM C 618, 2019). 

  Alguns dos materiais pozolânicos (ou pozolanas, este trabalho não fará 

distinção entre esses dois termos) utilizados como materiais cimentícios 

suplementares são as cinzas volantes, sílica ativa, escória granulada de alto forno 

moída, cinza do bagaço de cana e a cinza de casca de arroz. 

 

2.2.2 Reação das pozolanas no cimento 

  As fases de hidratação do clínquer ocorre em várias velocidades, resultando 

principalmente na formação das fases C–S–H (silicato de cálcio hidratado), portlandita 

(Ca(OH)2), etringita (C6 ASH32) e AFm (monossulfoaluminato de cálcio). No entanto, 

a mistura com os materiais pozolânicos leva a um sistema mais complexo, com 

velocidades de hidratação mais lenta (LOTHENBACH et al., 2011).  

  A cinética da reação do CP com pozolanas depende da composição química, 

da finura e da quantidade de fases reativas, bem como da composição da solução que 

interage. Comparativamente, pouco se sabe sobre o efeito detalhado destes 

parâmetros devido à dificuldade de medir quantitativamente a reação em sistemas 

mistos (LOTHENBACH et al., 2011).  

No entanto, como afirma Mccarthy e Dyer (2019), a natureza dos compostos 

hidratados formados na reação entre o cimento Portland e a pozolana é dependente, 
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essencialmente, da composição química do material pozolânico, e afeta a quantidade, 

não a natureza das fases de hidratação.  

 A reação da pozolana acontece com o hidróxido de cálcio liberado pelo 

processo de hidratação do cimento em contato com água, formando C-S-H e o 

aluminato hexagonal (C4AH13). Diferentes tipos de material pozolânico produzem 

hidratos de aluminato e silicato similares (MCCARTHY E DYER, 2019).  

 

   O gel C-S-H é uma fase não estequiométrica com uma relação Ca / Si que 

varia dependendo do tipo de material pozolânico, a duração e temperatura de 

cura, a razão cal / material pozolânico, bem como o método analítico utilizado. 

Como exemplo, uma pozolana à base de opala produz uma relação na faixa 

de 0,75–0,87, enquanto pozolanas naturais vítreas produzem razões C-S-H 

que são substancialmente mais altas - entre 1,35 e 1,75. (MCCARTHY E 

DYER, 2019) 

  

  Em razão da influência que o C-S-H possui nas propriedades dos materiais 

cimentícios, muitos estudos verificaram que há uma interação positiva entre as 

pozolanas e o cimento Portland, podendo contribuir positivamente com suas 

propriedades (GHRICI et al., 2007; MERIDA et al., 2015; JAMIL et al., 2016; 

BALAPOUR et al., 2017). 

  O gel C-S-H secundário formado na reação pozolânica entre a pozolana e o 

cimento, deposita-se nos poros do concreto e argamassa, resultando em uma pasta 

mais densa e uma interface com o agregado mais forte (GHRICI et al.,2007). Ainda, 

conforme Merida et al.(2015), com a incorporação de pozolana no concreto, ocorre 

uma segmentação dos poros e capilares maiores, contribuindo com a redução da 

porosidade (MERIDA et al.,2015). Essas reações possuem um efeito benéfico nas 

propriedades mecânicas de materiais cimentícios, como o aumento da resistência à 

compressão.  

 A redução da porosidade em argamassas com pozolanas, também corroboram 

com o aumento da resistência à aderência ao substrato desse material.  Kieling et al. 

(2009), ao estudarem a incorporação de CCA à argamassa de revestimento, verificam 

um efeito positivo na resistência de aderência entre a argamassa e a base na ordem 

de 100% em relação a referência (sem CCA), para o um teor de substituição do CP 

de 5%. 
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 Bezerra et al. (2011) também observaram melhorias nas propriedades físicas e 

mecânicas em argamassa de assentamento com cinza de casca de arroz. Os 

melhores resultados foram obtidos com 15% de CCA em substituição ao cimento 

Portland, após um período de cura de 63 dias. 

Ao investigar a microestrutura de argamassas com a adição de cinza de casca 

de arroz, Jamil et al. (2016) identificou uma maior densidade na pasta e menor 

porosidade. Essas características foram atribuídas a capacidade de preenchimento 

dos poros desenvolvido pelas reações pozolânicas da CCA, devido à menor 

quantidades de grãos de cimento não hidratados, mesmo que essa contribuição seja 

mais lenta e ocorra em idade mais tardias (após os 14 dias). 

O difratograma (Figura 3) realizado por Jamil et al. (2016) em pastas de 

cimento contendo CCA aos 28 dias de hidratação, mostra que a altura dos picos que 

caracterizam a fase portlandita (CH) diminui com o aumento do conteúdo de CCA 

(SRHA e LRHA) em relação a pasta de controle. Esse padrão indica que o hidróxido 

de cálcio, liberado durante a hidratação do cimento, reagiu com a sílica presente na 

CCA para formação das fases do C-S-H (JAMIL et al., 2016).  

 

 
Figura 3 – Difratograma de argamassas com CCA (SRHA e LRHA).  

   

No entanto, a melhora nas propriedades de argamassas e concretos com 

pozolanas ocorrem nas idades mais tardias (após os 7 dias). Ainda não há um 

consenso quanto ao tempo que a pozolana demora para reagir completamente com o 

Ca(OH)2, pois dependente das características físicas e químicas do material 

pozolânico utilizado. 
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 Na Figura 4, por exemplo, observa-se que a combinação de Ca(OH)2 com 

sílica ativa pode estar completa em 28 dias, enquanto que com cinzas volantes pode 

demorar mais que 90 dias. O tamanho da área superficial, característico de pozolanas 

naturais, tem um papel importante nessa reatividade, favorecendo uma taxa inicial 

mais alta de combinação de Ca(OH)2. 

 

 
Figura 4 – Combinação de Ca(OH)2 com pozolanas; pozolana/cal hidratada = 70:30. 1-6 são 

pozolanas naturais (sílica ativa); M, G e V são cinzas volantes. 
Fonte: Massazza (1998) 

 

  A estrutura porosa das partículas do material pozolânico é uma possível 

explicação para as reações mais lentas, pois absorvem mais água durante a mistura, 

diminuindo a taxa de hidratação do cimento em um estágio inicial (CHRISTOPHER et 

al., 2017). 

 No entanto, apesar das pozolanas possuírem compostos semelhantes, 

pequenas variações microestruturais e químicas podem afetar potencialmente as 

propriedades dos materiais em seu estado endurecido. À vista disso, é importante 

estudar o material pozolânico individualmente, a fim de verificar suas composições e 

o quanto afetam as características do produto final.    

   Também é importante ressaltar que o uso de materiais pozolânicos misturados 

ao cimento, como adição ou substituição, não é motivado apenas em razão dos 

benefícios técnicos. A redução no gasto energético na produção do cimento Portland, 

diminui os custos, assim como a poluição gerada pelo processo de queima do 

clínquer. 

  Alguns materiais pozolânicos tradicionalmente utilizados, como sílica ativa, 

cinza volante, metacaulim e cinza de casca de arroz, são subprodutos de processos 
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industriais e agroindustriais, que contribuem ainda mais para reduzir os problemas 

ambientais e econômicos que poderiam estar associados ao seu descarte 

(CORDEIRO et al., 2009).  

 

2.3 SÍLICA 

2.3.1 Mineralogia da Sílica 

   A sílica é o óxido mais comum na Terra, assim como nos materiais pozolânicos, 

e exceto por sua fórmula química simples, SiO2, possui propriedades estruturais 

complexas. Este composto pode ser encontrado sob duas fases, amorfa ou cristalina. 

Nesta última, são mais de 20 fases identificadas, as quais variam conforme o aumento 

da pressão e da temperatura.  

Assim como mostra a Figura 5, os primeiros polimorfos a serem formados são 

nas pressões mais baixas: α-quartzo, β-quartzo, tridimita e β-cristobalita, 

respectivamente conforme o aumento da temperatura. O quartzo se transforma em 

coesita a cerca de 3 GPa, a qual se tranforma em stishovite a mais de 9 GPa (MYSEN 

e RICHET, 2019; ONO et al., 2017).  

O processo de queima nas indústrias de beneficiamento de arroz não ocorre 

em altas pressões, assim, a variável mais expressiva é a temperatura, que pode atingir 

os 900oC. Dessa forma, as fases cristalinas mais comuns encontradas na sílica 

oriunda da CCA são o quartzo, tridmita e cristobalita, as quais podem ser identificadas 

pela difratometria de raios X (DRX).  

 As propriedades da sílica amorfa também variam conforme o conteúdo de 

impurezas da amostra. No entanto, as propriedades do seu estado cristalino, 

observadas próximas às temperaturas das transições α-β sofridas pelos polimorfos de 

SiO2 de baixa pressão, são consideradas as mais semelhantes com a sílica em seu 

estado amorfo (MYSEN e RICHET, 2019).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!


32 

 

 

 

 
Figura 5 - Polimorfos da sílica formados com o aumento da temperatura e pressão 

Fonte:  Mysen e Richet (2019) 

 

  O estado amorfo da sílica, também chamado de vítreo, é o resultado da ação 

de condições naturais ou artificiais sobre o dióxido de silício, formando sólidos 

genéricos sem ordenação espacial dos átomos. Além disso, as diversas formas de 

sílica amorfa não exibem padrão de difratometria dos raios X, como acontece com as 

várias formas de sílica cristalizada (GOMES et al., 2018). 

  Na natureza, a sílica pode ser encontrada em rochas diatomáceas ou em fontes 

vegetais, como a casca de arroz e a cana-de-açúcar. Nestes casos, a SiO2 é gerada 

a partir do processamento térmico da biomassa dessas plantas (CHAVES et al., 

2009). Sendo que, a casca de arroz é a principal fonte de sílica, pois nenhuma outra 

planta é capaz de reter uma proporção tão grande deste composto (ZOU e YANG, 

2019).   

  

2.4 CINZA DE CASCA DE ARROZ 

2.4.1 Produção de Arroz 

O arroz é uma das principais fontes de alimento para bilhões de pessoas e sua 

área de plantio equivale a 1% de toda a superfície terrestre (XU et al., 2012). Conforme 

dados disponibilizados pela FAO (2018), a produção de arroz mundial na safra 

2018/2019 irá superar os anos anteriores e alcançar 759,6 milhões de toneladas. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637086000053#!
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O gráfico mostrado na Figura 6, indica que há uma tendência de crescimento na 

produção de arroz no cenário mundial, as quais possuem baixas em alguns anos, mas 

isso ocorre principalmente em razão dos fatores climáticos, como secas e ciclones, 

característicos de regiões com alta produção desse grão (FAO, 2018). 

 

 

Figura 6 - Produção global de arroz com casca e sua área de plantio 
Fonte:  FAO (2018) 

 

No processo de beneficamente do arroz, há a divisão entre o grão e a casca, a 

qual representa cerca de 20% do peso do arroz e é composta por: celulose (50%), 

lignina (25% -30%), sílica (15% -20%) e umidade (10% -15%), além de proteínas e 

vitaminas que normalmente são eliminadas da casca durante o processo de queima 

(CHRISTOPHER et al., 2017; BAKAR et al., 2016; YALÇIN e SEVINÇ, 2011). 

 A CA é utilizada como combustível e geração de energia térmica em caldeiras 

da própria indústria de beneficiamento do arroz. Este processo resulta na cinza de 

casca de arroz, resíduo sólido que possui grande quantidade de sílica e que, 

dependendo das condições de combustão, pode apresentar elevada atividade 

pozolânica. 

  Quando queimada sob condições controladas de temperatura, a cinza de casca 

de arroz é composta principalmente de sílica amorfa, material que pode representar 

até 90% em massa de sua composição.  Dessa forma, a utilização da CCA como 

material suplementar ao cimento Portland pode ser um aliado nas propriedades 

mecânicas e de durabilidade de argamassas e concretos. 
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  A substituição parcial do cimento pelo CCA também contribui com a redução 

de emissão de dióxido de carbono resultado da obtenção do clínquer. Além disso, a 

substituição do cimento Portland pelo CCA tem outra vantagem ambiental: o carbono 

remanescente na cinza, o qual poderia ser liberado para a atmosfera durante um longo 

período de armazenamento, fica preso no concreto (CORDEIRO et al., 2009).  

 

2.4.2 Composição Química e Atividade Pozolânica 

 

 Depois de queimar a uma temperatura na faixa de 600oC a 700oC por 2 horas, 

a CCA consiste em 90% a 95% de SiO2, de 1% a 3% de K2O e cerca de 5% de carbono 

não queimado. Desde que haja uma queima sem grandes variações na temperatura, 

as diferentes fontes de obtenção e localização geográfica não irão interferir de forma 

significativa na composição química da CCA (SINGH, 2019).  

A Tabela 2 apresenta as composições da CCA encontradas por diversos 

autores. Observa-se que não houve mudanças expressivas nos teores de sílica, 

ficando em torno de 90%.  O mesmo acontece com os outros compostos químicos da 

CCA, podendo haver pequenas variações em razão das localizações, variedades, 

clima, solo e fertilizantes utilizados durante o crescimento do arroz (ZOU e YANG, 

2019).  

 

Tabela 2 - Composição química de CCA conforme alguns autores 

  Autor  

Composto 
Mehta 
(1992) 

Bui et al. 
(2005) 

Gastaldini et 
al. (2010) 

Mahmud et 
al. (2016) 

Fernandes 
et al. (2016) 

Adesina e 
Olutoge 
(2019) 

Vieira et 
al. (2020) 

SiO2 87.2 86.2 90 85.76 96.71 93.80 89,85  

Al2O3 0.15 0.84 0.28 0.25 0.09 0.74 4,79 

Fe2O3 0.16 0.73 0.14 1.15 0.01 0.30 0,86 

CaO 0.55 1.4 0.45 0.74 __ 0.89 0,79 

MgO 0.35 0.57 0.28 0.81 __ 0.32 __ 

Na2O 0.24 __ 0.02 0.31 __ 0.28 __ 

K2O 1.12 0.11 0.08 __ 0.69 0.12 1,38 

SO3 3.68 2.46 1.55 __ __ __ 1,34 

LOI* 8.55 5.14 5 4.05 2.96 3.37 0,53 

Local Brasil Vietnã Brasil Malásia Brasil índia Brasil 

*LOI: perda por ignição (do inglês loss-in-ignition) é considerada um indicador de eficiência e qualidade 
na combustão de CA. 
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  No entanto, a reatividade da CCA com o cimento Portland é dependente, 

principalmente, do caráter amorfo que a sílica apresenta. Quanto mais amorfa a SiO2, 

mais rápido será a reação pozolânica e melhores serão os benefícios nas 

propriedades de concretos e argamassas. Outros fatores como a finura e área 

superficial das partículas também influenciam no comportamento pozolânico da CCA. 

 A sílica amorfa pode reagir com Ca(OH)2 em uma reação de hidratação 

secundária do cimento Portland, formando um tipo de gel C-S-H (conforme Reação 

1), que possui uma morfologia semelhante a um floco. Esse tipo de C-S-H é mais fino 

e sua estrutura é porosa, conferindo grande superfície específica (SINGH, 2019).  

 

2SiO2 + 3Ca(OH)2  + H2O -> 2 Ca 1.5 SiO 3.5 2H2O                           (1) 

 

  A morfologia do C-S-H formado em uma reação secundária da sílica amorfa 

com a Ca(OH)2 pode ser observada no MEV realizados por Cizer et al. (2006) e 

mostrada na Figura 7. A estrutura é semelhante a flocos conectados entre si e com 

uma estrutura porosa. Essa conexão pode contribuir com uma zona de transição, 

entre o agregado e a pasta, mais resistente, pois forma uma ponte entre as partículas 

circundantes ao grão do agregado (CIZER et al.,2006).   

 

 

Figura 7 – MEV do C-S-H com morfologia semelhante a um floco formado aos 120 dias em uma 
matriz de argamassa com 50% de CCA em substituição ao cimento Portland. Fonte: Cizer et al. 

(2006) 

 

 A formação do C-S-H adicional influencia positivamente na resistência 

mecânica e durabilidade de concretos e argamassas, pois, na reação de hidratação 

C-S-H  
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secundária, a cal livre é convertida em gel C-S-H, que é insolúvel em água. Além 

disso, contribui com uma zona de transição forte e menos permeável (SINGH, 2019).  

  A Figura 8 apresenta um esquema de atuação da pasta de cimento contendo 

CCA e a formação de gel C-S-H, devido à reação que ocorre entre a sílica existente 

na cinza e os compostos químicos liberados no processo de hidratação do cimento 

(Ca2+, OH- ou Ca(OH)2). 

 A reação pozolânica da sílica é mais duradoura do que da pasta de cimento 

Portland sem materiais pozolânicos. O processo de hidratação da SiO2 com o Ca(OH)2 

é contínua até 40 horas, assim como indica a Figura 8. O aprimoramento dessa 

atividade pozolânica é consequência da absorção de umidade da estrutura celular da 

CCA. O resultado da hidratação de materiais cimentícios misturados com CCA, é uma 

matriz com mais gel C-S-H e menos portlandita, que preenchem a estrutura porosa 

da matriz e reduzem a permeabilidade à água (SINGH, 2019; FENG et al., 2004; 

MOSABERPANAH e UMAR, 2019). 

 

 
Figura 8 - Reação entre a sílica da CCA e o clínquer para formação de C-S-H 

Fonte:  Hwang e Chandra (1997) apud Singh (2019).  
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  No entanto, a produção de CCA em condições insatisfatórias pode apresentar 

alto teor de carbono e maior quantidade de sílica em seu estado cristalino, o que 

poderia afetar sua atividade pozolânica. Assim, a moagem mecânica da CCA pode 

mitigar o efeito negativo ocasionado pelo carbono residual e a presença de polimorfos 

da sílica (CORDEIRO, 2009).  

 As impurezas contidas na CA, como o óxido de potássio, também podem 

influenciar na fase cristalina da sílica, acelerando este processo e formando polimorfos 

em temperatura mais baixas do que usualmente ocorre (na faixa de 800oC) 

(KRISHNARAO et al., 2001; HASLINAWATI et al., 2009). 

 

2.5 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE QUEIMA NAS CARACTERÍSTICAS DA CCA 

Dependendo da faixa de temperatura e duração de combustão da casca de 

arroz, obtêm-se a sílica em sua forma amorfa ou cristalina. Já é amplamente aceito 

que a CCA queimada em temperaturas abaixo de 800oC produz SiO2 com certo 

caráter de amorfo, enquanto sua fase cristalina ocorrer acima de 900oC. O tipo de 

sílica produzida também é influenciado pelo tempo de combustão. 

Xu et al. (2012) realizou análises de DRX em amostras de CCA queimadas em 

temperaturas de 500-800oC por 2 horas. Assim como mostra a Figura 9, o estudo 

verificou que as amostras queimadas entre 500-600oC continuaram essencialmente 

amorfas, com poucas reflexões cristalinas. Também é possível identificar picos mais 

acentuados a partir de 700oC, evidenciando a formação de cristobalita, um polimorfo 

da sílica. Já em 800oC, a amostra de CCA se mostrou altamente cristalina, assim 

como revela o pico padrão deste composto observado da Figura 9.  
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Figura 9 - Análise da CCA no DRX com diferentes temperaturas de queima 

Fonte: Xu et al. (2012) 

 

A partir da utilização de um método quantitativo para análise das fases reativas 

de CCA, o refinamento de Rietveld, Cordeiro et al. (2014) fez uma correlação entre 

diferentes temperaturas de queima da casca de arroz e o índice de amorfismo. Os 

autores identificaram que a partir de 650oC começa a diminuir a quantidade de sílica 

reativa, conforme mostra a Figura 10.  

Os resultados de Cordeiro et al. (2014) estão de acordo com outras pesquisas 

já realizadas (KRISHNARAO et al., 2001; FENG et al., 2004; CHANDRASEKHAR et 

al., 2006; NAIR et al., 2018), as quais mostraram que, para evitar qualquer 

transformação da SiO2 de sua forma amorfa para a forma cristalina, a temperatura de 

calcinação deve estar preferivelmente abaixo de 700°C. 

 

 
Figura 10 - Correlação entre a temperatura de queima e o índice de amorfismo 

Fonte: Cordeiro et al. (2014) 

 

Cristobalita  
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Outra variável que influencia a composição da sílica na CCA é a taxa de 

aquecimento do processo de queima, quanto mais rápido, maior a oxidação do 

carbono antes da fusão da superfície, resultando em maior quantidade de partículas 

escuras. Mas se a taxa de aquecimento é reduzida, a oxidação do carbono ocorre 

antes da fusão da superfície da sílica e a quantidade de partículas escuras é 

consideravelmente reduzida (CHANDRASEKHAR et al., 2006). 

As partículas escuras na sílica da casca de arroz ocorrem por causa do carbono 

contido nelas e, segundo Krishnarao et al. (2001), isso acontece devido a fusão da 

superfície da sílica na presença de impureza de óxido de potássio (K2O).  

 A quantidade das partículas de coloração escura também aumenta com a 

temperatura de calcinação (até 700ºC). A partir de 800ºC a quantidade destas 

partículas diminui, aumentando a coloração clara. Este processo é decorrência da 

oxidação do carbono, que é melhorada com o aumento da temperatura de queima 

(XU et al. 2012).  

No entanto, ao tentar remover o carbono não queimado por aquecimento a 

temperaturas mais altas (maiores que 700ºC), ocorre a cristalização de sílica amorfa, 

com a formação de cristobalita e tridimita. O carbono não queimado nas partículas 

escuras não pode ser removido por oxidação em altas temperaturas, pois é fixado na 

sílica (KRISHNARAO et al., 2001).  

Esses estudos evidenciaram que a sílica mais reativa ocorre em um processo 

de queima com baixa taxa de aquecimento e temperaturas inferiores a 700ºC. Neste 

cenário, ocorre uma queima significativa de carbono, deixando a CCA com maior 

índice de pureza, e conservando a SiO2 em sua forma amorfa.  

Quanto a quantidade de sílica na CCA, de acordo com Taku et al. (2016), a 

temperatura de calcinação não possui um efeito significativo, quando a casca de arroz 

é queimada a temperaturas entre 400°C e 800°C. Bakar et al. (2016) corroboram ao 

verificarem que o efeito da combustão em diferentes temperaturas (entre 500°C e 

900°C) é muito pequeno na produção de sílica ativa, particularmente em temperaturas 

acima de 600°C. 
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2.6 INFLUÊNCIA DA FINURA DA CINZA DE CASCA DE ARROZ NA 

POZOLANICIDADE   

A CCA é um material fino, com tamanho médio das partículas em torno de 45 

µm (micrômetros), com partículas de estrutura celular porosa, com poros de tamanho 

entre 1-10 µm e microporos inferiores a 0,1 µm. Enquanto que a área superficial 

específica das partículas de CCA gira em torno de 50-100m²/g, considerada grande 

quando comparada, por exemplo, com a sílica ativa que possui cerca de 20 m2/g (XU 

et al., 2012; SINGH, 2019). 

A imagem obtida por MEV de uma camada intermediária de CCA (apresentada 

na Figura 11) verifica que sua estrutura é semelhante a um favo de mel. Na imagem 

é possível identificar que a estrutura da CCA possui poros que variam de nanômetros 

a micrômetros. Estes poros determinam a área superficial específica e também têm 

efeito significativo sobre a atividade pozolânica da CCA (XU et al., 2012). 

 

 
Figura 11 - Imagem do MEV de uma camada interna de CCA queimada a 600oC 

Fonte: Xu et al. (2012) 

 

No entanto, os estudos citados anteriormente foram realizados com cinza de 

casca de arroz obtida a partir de condições controladas de queima, temperatura, taxa 

de aquecimento, tipo de forno e tratamento físico-químico. Nestas condições é 

produzida uma pozolana altamente reativa, com pequeno teor de carbono e alta área 

superficial específica (CORDEIRO, 2009). Entretanto, a CCA residual advinda 

diretamente das indústrias possui uma qualidade inferior, pois não há um controle no 

processo de queima das indústrias semelhante ao realizado em laboratório. 



41 

 

 

 

Neste contexto, surge o processo de moagem mecânico com o objetivo de 

melhorar a reatividade da CCA ao reduzir a finura de suas partículas, as quais, 

geralmente, são maiores que 200 µm e formadas por poros maiores, os macroporos 

(> 50 nm) e mesoporos (2 - 50 nm).  No processo de moagem, não há uma variação 

química significante da cinza de casca de arroz (PARK et al., 2016), mas as 

características físicas importantes na reatividade das pozolanas são afetadas, como 

a área superficial específica. 

A Figura 12 apresenta um esquema do que acontece no processo de moagem 

da CCA, que influenciam na mudança de suas características físicas. Primeiro há um 

colapso dos macroporos e o seu preenchimento com as partículas mais finas. Em um 

momento intermediário do processo, os mesoporos existentes no interior dos 

macroporos são expostos. A aglomeração de partículas menores, sem a presença de 

macroporos em seu interior, reduz o volume de poros abertos e aumenta a área 

superficial específica da CCA (LE et al., 2015). 

 

 
Figura 12 – Diferentes estágios das partículas de CCA e o efeito no volume dos poros e área 

superficial específica (medida pelo BET) durante o processo de moagem.  
Fonte: LE et al., 2015. 

 

 A combinação dos efeitos de aumento (+) e redução (-), mostrados na Figura 

12, reflete no volume de poros e área superficial específica da CCA, variando 

conforme a etapa de moagem. A quantificação desse processo, realizada por Le et al. 

(2015), pode ser observada na Figura 13, que indica um aumento da área superficial, 

conforme o tempo de moagem, assim como uma redução do volume dos poros, em 

razão da quebra dos macroporos.  
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Figura 13 – Mudanças nas características físicas de CCA com diferentes tempos de moagem. 

Fonte: Le et al., 2015. 

 

O MEV apresentado na Figura 14, mostra a estrutura interna da cinza de casca 

de arroz conforme o período de moagem (15, 60 e 120 minutos). A forma inicial (Figura 

13-a) da CCA é composta de partes grossas com alta porosidade interna (os 

macroporos), característica que propicia maior absorção de água. Após 60 minutos 

de moagem, a maioria dos macroporos são quebrados, resultando em uma estrutura 

mais fina, que absorve menos água (ZAIN et al., 2011).  

 

 

Figura 14 - MEV de CCA moídas por: (a) 15 minutos, (b) 60 minutos e (c) 120 minutos 
Fonte: Zain et al. (2011). 
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O efeito da retificação da estrutura porosa da CCA com o processo de moagem 

é mostrado por Viera et al. (2020), que analisaram a microestrutura da CCA após moer 

por 30 minutos (com 50% de partículas passantes de tamanho correspondente a 20 

mm). Os autores conseguiram observar por MEV que as partículas colapsadas pelo 

processo de moagem ainda preservavam uma estrutura porosa, com alguns poros 

preenchidos com partículas ainda mais finas (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Estrutura porosa interna da CCA após 30 minutos de moagem 
Fonte: Viera et al. (2020) 

 

Van et al. (2013), ao aplicarem MEV de alta resolução, conseguiram ir além e 

mostrar a estrutura mesoporosa das partículas moídas de CCA, as quais, 

anteriormente ao seu estudo, eram calculadas teoricamente com medições de BET-

SSA ou BJH. Os mesoporos observados possuem diâmetros de 2 a 50 mm, assim 

como mostra a Figura 16. São esses poros menores que captam a água livre do 

sistema cimentício, liberando-a de forma mais lenta durante o processo de hidratação.   

 

Poros preservados da 
partícula de CCA 
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Figura 16 - Microestrutura e morfologia da CCA após a moagem de 9h: (a) aglomerados de 
partículas de CCA em nanoescala e (b) superfície da partícula de CCA com mesoporos 

 Fonte: Van et al. (2013) 

 

Ao reduzir o tamanho das partículas, a CCA residual torna-se uma alternativa 

mais atrativa para ser utilizada como pozolana. Isso se deve ao fato da reatividade da 

sílica não estar vinculado somente com seu caráter amorfo, mas, também, com a área 

superficial específica, que é diretamente afetada pela finura de suas partículas (BUI 

et al., 2005; CORDEIRO et al., 2011; BENASSI et al., 2015; JAMIL et al., 2016). Assim, 

há uma ação binária das partículas: finura e caráter amorfo da sílica contida na CCA, 

que afeta diretamente a atividade pozolânica do material cimentício, como lembram 

Antiohos et al. (2014). 

A moagem também interfere na permeabilidade da CCA, em razão da variação 

da porosidade que acontece no decorrer deste processo. Uma maior demanda de 

água pode afetar negativamente as propriedades frescas e endurecidas de 

argamassa contendo CCA. Por outro lado, a moagem fina de CCA poderia funcionar 

como efeito fíler, visto que possui potencial de alterar a estrutura do poro de modo que 

a absorção de água seja reduzida (SINGH et al., 2019). Um preenchimento dos 

microvazios, também contribui com maiores resistências nas argamassas e concretos. 

A resistência à compressão é dependente do efeito físico de enchimento 

proporcionado pelo tamanho da partícula. Pozolanas de tamanho menor 

proporcionam uma resistência à compressão comparativamente maior do que as 

pozolanas de tamanho maior. Isso ocorre porque as partículas menores preenchem 

mais espaços intersticiais do que as partículas maiores (JAMIL et al., 2016). 
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Uma Comparação realizada entre a atividade pozolânica e valores da área de 

superfície específica, com base no tamanho da partícula, demonstra que elas estão 

intimamente relacionadas, como pode ser visto na Figura 17 (CORDEIRO et al., 2011). 

 

 

Figura 17 - Relação entre a atividade pozolânica e a área específica de CCA em diferentes 
moagens 

Fonte: Cordeiro et al. (2011) 

No entanto, a moagem de CCA a um alto grau de finura deve ser evitada, visto 

que a sua atividade pozolânica decorre principalmente da área de superfície interna 

das partículas (METHA, 1979). Além disso, conforme mencionam Torres-Carrasco et 

al. (2019), partículas muito pequenas são altamente voláteis, promovendo a perda de 

material ao manuseá-lo e potencializando danos à saúde, em decorrência da inalação 

e contato com a pele.  

 O tamanho da partícula, ao influenciar na quantidade de água necessária para 

a mistura, também requer gastos maiores com o uso de superplastificantes para 

manter a trabalhabilidade da argamassa ou concreto. Partículas excessivamente finas 

demandam mais água, o que pode afetar a resistência do material e outras 

propriedades diretamente envolvidas, como a absorção.  

  Em razão dessas questões, obter uma CCA com tamanho de partículas 

menores do que as residuais, mas que também não sejam excessivamente finas, 

podem trazer melhorias nas propriedades dos materiais cimentícios sem a 

necessidade de gastos com aditivos para compensar a alta demanda de água. 

Não há um consenso da finura ideal da CCA, mas estudos com materiais 

cimentícios alcançaram resultados satisfatórios com partículas menores do que 75 
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µm, obtidas a partir da moagem mecânica da CCA. Ao substituir a CCA moída pelo 

cimento Portland em até 20%, houve efeitos positivos nas propriedades mecânicas e 

de durabilidade, como resistência à compressão e absorção de água (ZERBINO et al., 

2012; ANTIOHOS et al., 2014; RAISI et al., 2018).  

O estudo realizado por Raisi et al. (2018) obteve bons resultados para 

resistência à compressão em concretos com até 20% de substituição do cimento por 

CCA, ao moer a cinza no moinho de bolas até passar pela peneira com uma abertura 

de 75 mm (75 µm).  

Moghaddam et al. (2018) também observaram um consumo maior de hidróxido 

de cálcio em 7 e 28 dias ao aumentar a finura de cinzas volantes adicionados em 

pastas de cimento (em níveis de substituição de cimento de 20% e 40%), refletindo a 

reatividade pozolânica. O estudo também mostrou uma microestrutura mais densa do 

que as pastas contendo cinzas mais grossas, identificado através de ensaios de MEV, 

DRX e resistência à compressão. 

Para alcançar tamanhos menores de partículas, pode ser realizado a moagem 

da CCA de forma mecânica, assim, a finura dependerá estritamente do período deste 

procedimento. Cordeiro et al. (2009), a partir de CCA residual com partículas de 

tamanho médio igual 224 µm, obtiveram partículas com até 3,6 µm em um tempo de 

moagem de 240 minutos, assim como apresenta a Figura 18.  

 

 

Figura 18 - Distribuição do tamanho das partículas de CCA com diferentes tempos de moagem 
(em minutos) 

Fonte: Cordeiro et al. (2009) 
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Um tempo de moagem de 90 a 270 minutos resultou em uma redução no 

tamanho médio de partícula em cerca de 70%, conforme estudo de Habeeb e Mahmud 

(2010) mostrado na Figura 19, de tal forma que o tamanho das partículas de CCA foi 

comparável ao tamanho médio dos grãos de cimento. 

 

 
Figura 19 - Variação do tamanho da partícula com diferentes tempos de moagem 

Fonte: Habeeb e Mahmud (2010) 

 

Embora um período de moagem de 30 minutos já produz um bom resultado, 

Zain et al. (2011) recomendam um tempo superior a 60 minutos para obter a finura 

padrão de CCA (com partículas médias menores do que 45 µm). A Figura 20 

apresenta a relação utilizada por Zain et al. (2011) entre o tempo de moagem e a 

finura da CCA obtida a partir de três métodos diferentes de combustão (diferenciados 

pelo tempo de duração da queima, suprimento de ar e resfriamento). 

 

 
Figura 20 - Variação da finura de CCA após a moagem obtida de três diferentes métodos de 

combustão (A, B e C) 
Fonte: Zain et al. (2011) 
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Os estudos elencados acima sugerem que as partículas da CCA com tamanho 

médio entre 10 e 75 µm apresentam comportamento pozolânico satisfatório. Quanto 

ao tempo de moagem, não há um consenso. No entanto, entre 60 e 120 minutos é o 

tempo mais recorrente nos estudos relacionados a esse tema. 

Ao avaliar os efeitos da moagem na microestrutura da CCA, Van et al. (2013) 

sugeriram que 120 minutos é o tempo de moagem mais adequado para obter uma 

finura capaz de produzir a máxima resistência à compressão de argamassa de 

cimento Portland misturada com CCA. 

Neste contexto, verifica-se que a otimização da moagem da cinza de casca de 

arroz ocorre em torno de 120 minutos. Com esse tempo é possível produzir uma CCA 

com finura adequada para se obter resultados positivos em matrizes cimentícias, sem 

um gasto energético além do necessário, bem como a redução excessiva das 

partículas. 

 

2.7 ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 

  Argamassa é um dos materiais mais empregados na construção civil, e é 

composta por uma mistura homogênea de aglomerantes (cimento e cal), agregados 

(areia) e água. A fim de melhorar suas propriedades, pode conter aditivos e adições 

minerais (ISAIAS et al., 2010).  

  Conforme a necessidade, a argamassa pode possuir diversos empregos na 

construção civil, como assentamento de tijolos, regularização de pisos, colantes e nas 

etapas de revestimento de uma parede, como emboço, reboco ou revestimento de 

camada única.  

  Quando utilizada como revestimento de parede, a argamassa adquire a função 

de proteger uma superfície porosa, podendo ser a alvenaria, placas cimentícias ou 

outros materiais, com uma mais camada superpostas, com espessura uniforme e 

definida em projeto. O resultado é uma superfície homogênea e apta para receber a 

decoração desejada, como pintura ou azulejos (ABCP, 2002).  

  Além de proteger a parede das intempéries e servir como acabamento, as 

argamassas de revestimento são importantes para o isolamento térmico e acústico, 

estanqueidade à água, segurança ao fogo, resistência aos desgastes mecânicos e 

abalos superficiais (ISAIAS et al., 2010; CINTRA et al., 2014).  
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 Para que possam cumprir adequadamente as suas funções, as argamassas de 

revestimentos precisam apresentar algumas propriedades em seu estado fresco e 

endurecido. A Tabela 3 mostra algumas destas propriedades, as quais serão 

analisadas neste trabalho, em conjunto com sua definição e efeito.  

 

Tabela 3 - Propriedades e suas implicações na argamassa de revestimento 
                                                                                                                                        (continua) 

Propriedade Definição/efeito 

Consistência 
Maior ou menor facilidade da argamassa deforma-se sob 

ação de cargas. Análise da trabalhabilidade da argamassa. 

Retenção de água  

Capacidade da argamassa fresca manter sua 
trabalhabilidade quando sujeita a solicitações que 

provoquem perda de água, além de influenciar as reações 
de hidratação do cimento e carbonatação da cal (Ca(OH2)). 

Densidade de massa (massa 
específica)  

Relação entre a massa e o volume do material, possui 
efeito nas propriedades do estado endurecido da 

argamassa, em razão do volume/quantidade de poros. 

Tabela 4 - Propriedades e suas implicações na argamassa de revestimento 
                                                                                                                                          (conclusão) 

Propriedade Definição/efeito 

Teor de ar incorporado  
 Quantidade de ar presente 

em um determinado volume de argamassa, afeta a 
porosidade e propriedades no estado endurecido. 

Resistência mecânica  
Capacidade de resistir às tensões normais e tangenciais 

que surgem na interface 
substrato/revestimento, além de impactos superficiais.  

Permeabilidade  

Passagem de água pelas argamassas, que é um material 
poroso e permite o processo de percolação. Relacionado a 

impermeabilização à água do revestimento e à 
durabilidade.  

Retração  

 
Variação de volume da pasta aglomerante e está 
relacionado, principalmente, à estanqueidade e à 

durabilidade do revestimento.  

Fonte: Adaptado de Isaias et al., 2010; Cintra et al., 2014 e Temp, 2014. 

 

2.8 ANÁLISE GLOBAL  

O processo de hierarquia analítica é um método de decisão multicritério 

(MCDM) formulado por Thomas Saaty na década de 1970. Seu objetivo é apoiar os 

tomadores de decisão que enfrentam vários critérios e alternativas no processo 
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decisivo (TOLOIE-ESHLAGHY e HOMAYONFAR, 2014), contribuindo na formulação 

e solução quantitativa de seus problemas (SAATY, 1977). 

Conforme explica Srdjevic (2005):  

O AHP aplica-se ao problema de decisão depois de estruturado 

hierarquicamente em diferentes níveis, cada nível consistindo de um número 

finito de elementos. O AHP procura as prioridades que representam a 

importância relativa dos elementos de decisão em cada nível particular. Por 

agregação aditiva, finalmente calcula as prioridades dos elementos no nível 

inferior da hierarquia, geralmente conhecidas como alternativas. Suas 

prioridades são interpretadas com relação à meta geral no topo da hierarquia, 

e elementos em níveis superiores, como critérios, subcritérios, etc., são 

usados para mediar o processo de Comparação. 

O método AHP é iniciado a partir da definição de um objetivo ou meta, onde 

se relaciona uma série de critérios com as alternativas do problema, o qual é 

organizado de forma hierárquica para melhor representação. 

De forma geral, o modelo se organiza em três níveis hierárquicos. O primeiro 

é referente a meta ou o objetivo do problema, necessário para definição dos critérios 

inseridos no segundo nível. Enquanto as alternativas, correspondentes ao terceiro 

nível, são as opções escolhidas pelo tomador de decisão para atingir o objetivo. 

Conforme a complexidade do problema, múltiplos níveis de critérios e subcritérios 

poderão ser usados no modelo de hierarquização. 

Enquanto o TOPSIS, é uma técnica de preferência de ordem por semelhança 

com a solução ideal desenvolvida por Hwang e Yoon (1981), a qual se baseia no 

conceito de que a melhor alternativa corresponde a distância mais curta da solução 

ideal positiva e a mais distante da solução ideal negativa.  

Na Figura 21, são representadas a solução ideal positiva (mais desejada) e a 

solução ideal negativa (menos desejada) em um sistema de duas dimensões, cada 

uma representando um objetivo. O TOPSIS representa este projeto imaginário a partir 

de uma combinação dos melhores atributos de desempenho ante todo o conjunto de 

soluções consideradas (LAFLEUR, 2011). A combinação mais próxima da solução 

ideal positiva e mais distante da solução ideal negativa será considerada a melhor 

perante o método TOPSIS.  
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Figura 21 - Representação do TOPSIS em duas dimensões 

Fonte: Adaptado de Lafleur (2011) 

 

O método TOPSIS avalia uma matriz de decisão que consiste em m 

alternativas (linhas) e n critérios (colunas), a partir da intersecção entre eles.  O 

TOPSIS assume que cada atributo na matriz de decisão tem utilidade decrescente ou 

monotônica decrescente. Dessa forma, quanto maior o resultado do atributo, maior a 

preferência pelo critério "benefício" e menor a preferência pelo critério "custo" 

(HWANG e YOON, 1981).  

Ao contrário de abordagens comparativas como AHP, o método TOPSIS 

possibilita a adoção de uma quantidade não limitada de critérios para avaliar uma 

quantidade não limitada de alternativas. Ainda, a simplicidade dos procedimentos 

matemáticos contribui para a facilidade de implementação e variada aplicação (LIMA 

e CARPINETT, 2015). 

Ao realizar uma revisão da literatura sobre AHPs e aplicações integradas de 

1997 a 2006, Ho (2008) observou que este método pode ser combinado com outras 

técnicas, em razão de sua simplicidade e flexibilidade, garantindo maiores campos de 

aplicação e resolução de problemas.  

Em sequência ao estudo de Ho (2008), Ho e Ma (2018) revisaram a literatura 

sobre as abordagens integradas de AHP e as aplicações publicadas entre 2007 e 

2016 e verificaram que ainda há lacunas nas aplicações deste método. Também 

estimaram que a integração do AHP com mais de um método atrairá mais atenção, 

devido aos resultados mais satisfatórios e passíveis de adaptação aos mais diversos 
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cenários. Na revisão feita por Ho e Ma (2018) de 88 artigos científicos, apenas um era 

voltado para a indústria da construção, expondo a lacuna que possui nesta área.  

Dessa forma, o emprego do AHP em conjunto com o TOPSIS, neste trabalho, 

visa realizar uma interpretação sistêmica e simplificada para obtenção de uma análise 

global e definição da melhor solução ante as argamassas produzidas. 

Outrossim, como corroboram Khaira e Dwivedi (2018), em razão da 

incorporação de todos os critérios relevantes ao estudo, métodos do processo 

decisório contribuem com uma visão equilibrada do problema, ao analisarem em sua 

totalidade.  

Alguns autores na área de engenharia civil já utilizaram a AHP como auxílio 

na tomada de decisão (MATTANA et al., 2012; PEREIRA et al., 2012; LI et al., 2018). 

No entanto, ainda há poucos estudos aplicando as ferramentas do processo decisório 

na construção civil, em especial, na formulação de concretos e argamassas. 

Enquanto isso, em áreas como logística, agrícola, têxtil, entre inúmeras 

outras, como mostra a revisão realizada por Ho e Ma (2018), há uma vasta aplicação 

dos métodos de decisão com os mais diversos objetivos, tais como: estratégia de 

operações, redução de custos, planejamento e desenvolvimento de produtos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAS 

3.1.1 Cimento Portland 

O aglomerante utilizado foi o cimento tipo CPII F 32 (Cimento Portland 

Composto com Fíler), produzido pela empresa Supremo – Brasil. Foi escolhido por 

ser um dos mais utilizados na construção civil e indicado para as mais diversas 

aplicações. Além disso, não possui pozolana em sua composição, visto que a CCA 

entrará com essa função. A Tabela 4 apresenta as características do cimento utilizado, 

conforme o fabricante.  

 

Tabela 5 - Características do cimento CPII F 32 

Ensaio Químicos - CP II F 32 

Índices de controle Unidade Resutado Requisitos* 

Perda ao Fogo % 12,2 ≤ 12,5 

Resíduo Insolúvel  % 3,5 ≤ 7,5 

Óxido de Silício % 15,4  

Óxido de Alumínio % 3,8  

Óxido de Ferro % 2,6  

Óxido de Cálcio % 58,8  

Óxido de Magnésio % 5,8  

Sulfatos % 2,7 ≤ 4,5 

Óxido de Potássio % 0,88  

Óxido de Sódio % 0,22  

Cloretos % 0  

Anidrido Carbônico % 10,8 ≤ 11,5 

Cal Livre % 0,7  

Ensaio Físicos e Mecânicos - CP II F 32 

Ensaio Unidade Resultado Requisitos* 

Rest. à Compressão - 1 Dia MPa 14  

Rest. à Compressão - 3 Dias MPa 25 ≥ 10 

Rest. à Compressão - 7 Dias MPa 29 ≥ 20 

Rest. à Compressão - 28 Dias MPa 34 ≥ 32 

Massa Específica  g/cm³ 3,03 ≥ 2600 

Sup. Específica de Blaine cm²/g 3968  

Tempo de Pega - Início min 252 ≥ 60 

Tempo de Pega - Fim min 316 ≤ 600 

Finura  

75 µm 0,58 ≤ 12,0 

 45 µm 7,21  

32 µm  17,09   

*Norma de referência NBR 16697 (2018). 

Fonte: Cimentos Supremo  
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 A cinza da casca de arroz residual foi obtida da Empresa Cooperativa 

Agroindustrial Alegrete Ltda., localizada na cidade de Alegrete/RS e corresponde a 

safra de arroz do ano de 2018. 

 

 
Figura 23 - Cinzas de casca de arroz utilizadas neste trabalho: CCA não moída (a); CCA moída 

por 2h; CCA moída por 3h.  
 

3.1.4 Cal Hidratada 

Foi utilizada cal hidratada tipo CH-III, constituída essencialmente de uma 

mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, correspondente a 90% do 

total. Na Tabela 6 são apresentadas algumas características deste material, conforme 

fabricante.  

 

Tabela 6 - Características da cal hidratada 

Ensaio Unidade Resultado Requisitos* 

Óxidos totais na base de não-voláteis (CaOtotal + MgOtotal) % 90,12 ≥ 88% 

Anidrido carbônico (%CO2) % 10,82 ≤ 13 

Óxidos não hidratado calculado (CaO+MgO) % 13,25  ≤ 15 

Finura (% retida acumulada) 
60 µm % 0,02  ≤ 0,5 

75 µm % 10,54  ≤ 15 

* Referência NBR 7175 (2003)        
Fonte: Comércio e Indústria de Cal Tancal Ltda. 

 

A massa específica da cal foi determinada no laboratório de engenharia civil 

da UTPR campus Pato Branco, seguindo os procedimentos da norma NBR 16605 

(2017), por meio do frasco volumétrico de Le Chatelier, o valor encontrado foi de 2,47 

g/cm³. 

 

(a) (b) (c) 
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3.2 MÉTODOS  

3.2.1 Caracterização da CCA 

3.2.1.1  Moagem   

Para a redução das partículas da CCA foi utilizado um processo mecânico de 

moagem em um equipamento conhecido como moinho de bolas (marca Servitech e 

modelo CT 242), o qual já é amplamente utilizado para este fim (ZAIN et al., 2011; 

CORDEIRO et al., 2014; VAN et al., 2013; FERNANDES et. al., 2016; ADESINA E 

OLUTOGE, 2019).  

Quanto ao período de moagem, foi adotado dois tempos, o primeiro por 2 

horas (120 minutos) e o segundo por 3 horas (180 minutos), com a finalidade de atingir 

uma finura que apresente ganhos na qualidade da CCA sem que haja um gasto 

excessivo de energia. A escolha deste tempo vai ao encontro das pesquisas 

realizadas com o mesmo escopo - redução da finura de material pozolânico.  

 

3.2.1.2  Massa Específica 

A massa específica das cinzas utilizadas neste trabalho foi determinada 

conforme método prescrito na NBR 16605 (2017), por meio do frasco volumétrico de 

Le Chatelier. 

 

3.2.1.3 Superfície específica 

A superfície específica (superfície referida à massa) foi determinada pelo 

método de permeabilidade ao ar, conhecido como Método de Blaine, conforme NBR 

NM 76 (1998).  
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3.2.1.4 Análise granulométrica 

Para analisar a granulometria das cinzas de casca de arroz, foi aplicado a 

técnica de difração a laser, a qual possui grande precisão para este tipo de material. 

O equipamento utilizado foi o granulômetro a laser da marca CILAS, modelo 1064, 

com um intervalo de medição das partículas de 0.0215 a 2000 μm. Este ensaio foi 

realizado no Laboratório de análise de minerais e rochas (LAMIR) da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) – Campus Curitiba. 

 

3.2.1.5  Análise química e mineralógica (CCA) 

A técnica de fluorescência de raios X (FRX) foi utilizada neste trabalho para 

verificar a composição química das CCAs. Este método analítico consiste na emissão 

de radiografias “secundárias” (ou fluorescentes) características de um material que foi 

excitado por bombardeamento com raios X de alta energia ou raios gama, fornecendo 

de forma precisa a composição química de muitos tipos materiais, como as amostras 

em pó (OMATOLA e ONOJAH, 2009). 

O equipamento utilizado na análise química por espectrometria de 

fluorescência de raios X, foi o espectrômetro PANalytical Axios Max do laboratório de 

análise de minerais e rochas (LAMIR) da UFPR – Campus Curitiba. 

Para verificar a forma cristalina ou amorfa da sílica existente nas CCAs, foi 

utilizada a difratometria de raios X (DRX), a qual permite identificar os polimorfos da 

SiO2, por picos padrão de difração, conforme sua forma, posição e largura.  

 

3.2.1.6 Índice de atividade pozolânica com Cimento Portland 

A determinação prévia da atividade pozolânica da CCA com cimento Portland 

foi realizada conforme preconiza NBR 5752 (2014), que determina o índice de 

desempenho das argamassas produzidas a partir de um traço pré-determinado aos 

28 dias.  

Dessa forma, foi produzido quatro tipos de argamassas, a primeira de 

referência, conforme traço estipulado pela NBR 5752 (2014), e as outras com 25% em 
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massa de material pozolânico, em substituição igual à porcentagem do cimento CP II 

F 32. A quantidade de areia foi igual ao estipulado pela NBR 5752 (2014), e a água 

foi determinada conforme a necessidade da argamassa para atingir os índices de 

consistência de (225 ± 5) mm.  

O índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias foi determinado 

pela relação entre a resistência à compressão dos corpos de prova com pozolana e 

dos moldados apenas com cimento, que deve ser expresso em procentagem (%). 

Segundo a NBR 12653 (2015), esse índice deve ser igual ou maior que 90%. 

 

3.2.1.7  Índice de atividade pozolânica com Cal  

O potencial reativo da CCA com cal foi obtido pelo método indireto disposto na 

NBR 5751 (2015). Assim, foi produzido três tipos de argamassa, cada uma com um 

tipo de CCA: sem moer, moída por 2 horas e moída por 3 horas.  

Para a moldagem dos corpos de prova, seguiu-se as proporções de materiais 

dispostos na NBR 5751 (2015). Sendo que, a quantidade de água utilizada deve 

corresponder ao necessário para se obter um índice de consistência de (225+5) mm, 

conforme prescreve a NBR 7215 (1996). 

 Para efeito de avaliação da atividade pozolânica com cal, foi tomado como 

parâmetro o valor estipulado na NBR 12653 (2015), que cita como requisito para esse 

ensaio um índice igual ou maior do que 6,0 MPa, correspondente a resistência à 

compressão média dos corpos de prova aos 7 dias. 

 

3.2.2 Traço da Argamassa 

A argamassa ainda não possui um método de dosagem consensualmente 

reconhecido no meio técnico nacional. Dessa forma, a relação de materiais da 

argamassa de revestimento utilizado como referência para este trabalho foi baseada 

em traços pré-fixados pela literatura e que são amplamente difundidos na prática. 

Assim, tomou-se como traço em volume o disposto na NBR 7200 (1982) e Isaia (2010) 

e mostrado na Tabela 7. 
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Quanto a quantidade de água, foi utilizado um teor fixo para todas as 

argamassas produzidas, para que não seja mais uma variável no processo. O valor 

foi definido a partir do ensaio de índice de consistência normal disposto na NBR 7215 

(2019), tomando como base a quantidade de água necessária para que a argamassas 

de referência atinja um espalhamento médio de 225 mm (±5mm), conforme dispõem 

a NBR 7215 (1992). 

 

Tabela 7 - Traço de argamassa 

  Traço em Volume  

Tipo de argamassa Cimento  Cal  Areia 

Revestimento de paredes 
interno e de fachada  

1 2 9 

 

Em relação às quantidades de substituição da CCA pelo cimento Portland, foi 

utilizado 15% de substituição em massa, tendo como base as proporções que 

obtiveram os melhores resultados em estudos com CCA (ZERBINO et al., 2012; 

ANTIOHOS et al., 2014; RAISI et al., 2018).  

O traço em massa é calculado a partir do teor em volume dos materiais 

constituintes (cal hidrata e areia) multiplicado pelas suas respectivas massas unitárias 

e divididos pelo teor de cimento, assim como mostra a Equação 2 adaptada de Isaias 

(2010).  

 

𝟏 ∶
𝒑.𝜹𝒑

𝜹𝒄
 ∶

𝒒.𝜹𝒒

𝜹𝒄
                                                                       (2) 

 

Onde:  

p = traço de cal (em volume) 

q = traço do agregado (em volume) 

δc = massa unitária do cimento (kg/m³) 

δp = massa unitária da cal (Kg/m³) 

δq = massa unitária do agregado (Kg/m³) 
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3.2.3 Ensaios no Estado Fresco 

   Para analisar as propriedades no estado fresco das argamassas produzidas, 

assim como a influência nas propriedades do estado endurecido, foram realizados os 

ensaios elencados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Ensaios no estado fresco  

Ensaio  Unidade Referência Objetivo  

Índice de consistência 
(flow-table) 

mm 
NBR 7215(2019) 

e 7215(1996)   
Avaliar a fluidez 

Densidade de massa 
(massa específica) 

g/cm³ 
NBR 13278 

(1995) 

Caracterização do material e influência nas 
propriedades no estado endurecido 

(porosidade) 

Retenção de água % 
NBR 13277 

(2005) 

Interferência nas reações químicas dos 
aglomerantes da argamassa/ influência na 
aderência e trabalhabilidade da argamassa 

Teor de ar 
incorporado  

% 
NBR 13278 

(1995) 

Interferência nas propriedades da argamassa 
(densidade de massa, trabalhabilidade, 

coesão, exsudação e a 
retenção de água) 

 

3.2.4 Propriedades Mecânicas - Ensaios no Estado Endurecido 

3.2.4.1  Resistência à tração na flexão 

O ensaio de resistência à tração na flexão foi realizado com base na NBR 

13279 (2005). Após o preparo da argamassa, foram moldados nove corpos de prova 

em três moldes, para serem rompidos nas idades de 7, 28 e 91 dias, sendo três 

amostras por idade. Cada molde era composto por três compartimento com seções 

transversais de 40mm x 40mm e 160mm de comprimento. 

A cura dos corpos de prova foi realizada em laboratório com temperatura de 

(23 ± 2) °C e umidade relativa do ar de (60 ± 5) %, assim como recomenda a NBR 

13279 (2005). 

O equipamento utilizado para o ensaio foi a EMIC DL 3000 do laboratório de 

engenharia civil da UTFPR - Campus Pato Branco. 
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3.2.4.2 Resistência à compressão  

O ensaio de resistência à compressão também foi realizado com base na NBR 

13279 (2005). Utilizou-se as metades dos três corpos de prova do ensaio de flexão, 

os quais foram rompidos nas idades de 7, 28 e 91 dias.  

A resistência à compressão é dada pela média dos seis corpos de prova 

rompidos, quando há um desvio absoluto máximo de 0,5 MPa, o corpo de prova que 

excedeu esse desvio é desconsiderado e calculado nova média e novo desvio. O 

mínimo de corpos de prova para validar o procedimento são quatro (NBR 13279, 

2009). 

O equipamento utilizado para romper os corpos de prova foi o EMIC DL3000 

do laboratório de engenharia civil da UTFPR - Campus Pato Branco. 

 

3.2.5  Propriedades de Durabilidade - Ensaios no Estado Endurecido 

3.2.5.1  Absorção de água por capilaridade 

Para realizar o ensaio de absorção capilar das argamassas foi produzido três 

corpos de prova cilíndricos (50mm x 100mm) por idade, os quais foram moldados 

conforme a NBR 7215 (2019) e ensaiados aos 7, 28 e 91 dias. 

 A realização do ensaio seguiu as recomendações da NBR 9779 (2012). 

Dessa forma, inicialmente, os corpos de prova foram secos em estufa à temperatura 

de (105 ± 5) °C até constância de massa (aproximadamente 24 h). Em sequência, 

foram colocados em um recipiente com água, de modo que o nível atingisse (5 ± 1) 

mm acima da face inferior dos corpos de prova e permanece constante por um período 

de 72 h. 

Foi mensurado a massa saturada (msat) dos corpos de prova no período de 3 

h, 6 h, 24 h, 48 h e 72 h, contadas a partir da colocação destes em contato com a 

água. Após as medições, foi calculada a absorção de água por capilaridade, expressa 

em gramas por centímetro quadrado (g/cm2), de acordo com a NBR 9779 (2012). 
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3.2.5.2 Absorção de água por imersão  

O ensaio de absorção de água por imersão, preconizado pela NBR 9778 

(2009), analisa o processo pelo qual a água é conduzida e tende a ocupar os poros 

permeáveis da argamassa em relação à sua massa em estado seco. Para a realização 

do ensaio, as argamassas foram preparadas e moldadas de acordo com a NBR 7215 

(2019). Para cada traço foram moldados nove corpos de prova, sendo três para cada 

idade a ser ensaiada: 7, 28 e 91 dias.  

Na idade do ensaio, as amostras foram secas em estufa por um período de 

24 h ou até que não diferissem em mais de 0,5% da menor massa. Após a secagem, 

as amostras foram imersas em água à temperatura de (23 ± 2)°C por 72 h. 

Completada a etapa de saturação, as amostras foram levadas à ebulição por 

um período de 5 h. Após o resfriamento natural, foi determinado e registrado a massa 

imersa após fervura (mi) das amostras e, depois de secá-las com um pano úmido, a 

massa saturada (msat). 

Além da absorção de água (expresso em porcentagem), a partir do mesmo 

ensaio (NBR 9778, 2009), também foi possível mensurar o índice de vazios por 

imersão e fervura (expresso em porcentagem), massa específica (Kg/m³) (seca e 

saturada) e massa específica real (Kg/m³), que corresponde a “relação entre a massa 

do material seco e o seu volume, excluindo os poros permeáveis” (NBR 9778, 2009). 

 

3.2.6  Análise Térmica (Pastas) 

Para a análise térmica foi utilizado a técnica de termogravimétrica (TG/DTG) 

e calorimetria diferencial de varredura (DSC) de pastas semelhantes às argamassas 

produzidas neste estudo, conforme mostrado na Tabela 9. O equipamento utilizado 

foi o SDT Q600 V20.9 Build 20 e o ensaio foi realizado na Central de Análises da 

UTFPR - Campus Pato Branco. Utilizou-se um intervalo de temperatura de 25 ºC a 

600 ºC, taxa de aquecimento de 10ºC/min-1 e atmosfera de gás N2 a 50 ml/min-1. 

As pastas foram produzidas com um teor de água de 0,4 em relação ao 

aglomerante (cimento Portland + CCA).  Para a preparação das pastas, foi adicionado 

água em um período de 1 minuto, após esse tempo foi realizado a mistura 

manualmente por 2 minutos.  
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Tabela 9 – Composição das pastas em massa 

Mistura  Tipo de CCA Cimento  CCA  Água 

Ref. Nenhuma 1 0 0,4 

CCA0h  Sem moer 0,85 0,15 0,4 

CCA2h  Moída por 2h 0,85 0,15 0,4 

CCA3h  Moída por 3h 0,85 0,15 0,4 

  

Após a mistura, as pastas foram moldadas e armazenadas em câmera úmida 

por 28 dias, momento em que ocorreu a interrupção da reação pozolânica. Este 

processo consistiu em moer grosseiramente as amostras e submergi-las em acetona 

P.A. por 2 horas. Em seguida, os fragmentos passaram por um processo de filtragem 

por funil de Büchner acoplado a uma bomba de vácuo e secas em estufa a uma 

temperatura de 80 °C (± 5°C) por 24 horas. Por fim, as amostras foram moídas até 

obter partículas menores do que 75µm (passantes na peneira de 200 mesh) e 

enviadas para a central de análises.  

A análise termogravimétrica (TG/DTG) foi realizada com o objetivo de 

observar as perdas de massa e consequentemente analisar os compostos hidratados 

formados, em especial o hidróxido de cálcio remanescente. Essa quantificação é 

baseada na variação que acontece na massa do material em função do tempo a uma 

temperatura determinada e é importante para verificação da intensidade da reação 

pozolânica. O DSC também objetiva identificar os compostos formados na hidratação 

das pastas, ao mensurar a diferença de energia fornecida em função da temperatura. 

 

3.2.7 Análise Mineralógica (Pastas)  

Foi utilizado a técnica de difratometria por raios X para identificar os principais 

compostos cristalinos formados com a hidratação do cimento, em especial a 

determinação do teor de hidróxido de cálcio remanescente, a fim de analisar a 

reatividade pozolânica desenvolvida pelas pastas com CCA.  

As pastas utilizadas para análise de DRX foram as mesmas descritas na 

análise térmica, com o mesmo processo de interrupção de hidratação aos 28 dias e 

processo de moagem para obter um tamanho de partículas menor do que 75 µm.  

O equipamento utilizado foi o difratômetro de raios X (modelo Miniflex 600, 

Rigaku) e os parâmetro da análise foram:  
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a) comprimento de onda de 1,54 Å;  

b) intervalo de leitura de 5˚ a 60˚ (2θ);  

c) velocidade de varredura de 3˚/min; 0,05°/s; 

d) radiação de Cu-Kα. 

 

3.2.8  Análise Microestrutural  

A microestrutura e a análise elementar de amostras das argamassas e pastas 

produzidas neste trabalho, foram verificadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). As imagens produzidas pelo MEV são importantes para analisar a porosidade 

das amostras e os compostos formados a partir da hidratação do cimento Portland em 

reação com a CCA.  

O equipamento utilizado para esse ensaio foi o Zeiss, modelo EVO MA 15 do 

Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - Campus Curitiba.  

Para realização da análise microestrutural da argamassa, foram separados 

alguns fragmentos dos corpos de prova anteriormente utilizados para a resistência à 

compressão simples. Em relação as amostras de pasta, foram utilizados fragmentos 

dos corpos de prova preparados para os ensaios de análise térmica.  

 Anteriormente à análise pelo MEV, as amostras de argamassa e pastas 

passaram pelo processo de metalização a ouro, com o objetivo de melhorar o nível de 

emissão de elétrons secundários.  

 

3.2.9  Análise Estatística  

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), a fim 

de verificar se há diferenças significativas entre as médias das amostras (cada traço 

de argamassa) estudadas ou se elas são estatisticamente iguais.  

No entanto, a ANOVA não é capaz de identificar qual par de médias é 

diferente, para isso, foi realizado o Teste de Tukey com um nível de significância (α) 

de 0,05, ou seja, probabilidade de 5% de cometer o erro mais comum (tipo I) que é 

rejeitar a H0 (hipótese nula) no teste de hipóteses sendo a mesma verdadeira. Esse 
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teste é importante para comparar todos os pares de médias, com o mesmo nível de 

confiança, por isso é considerado um dos testes múltiplos mais rigorosos, sendo 

chamado por Tukey de Procedimento de Diferença Honestamente Significativa (HSD).  

A análise estatística é usada com o objetivo de obter conclusões válidas, que 

deem suporte a tomada de decisões, as quais possuam estes dados como base. Para 

realizar essa análise, tanto da ANOVA como do Teste de Tukey, foi utilizado o 

software Statgraphics Centurion XVI.I. 

 

3.2.10 Análise Global – Método Decisório   

Para a realização da análise global foi utilizado dois métodos de tomada de 

decisão, o AHP e o TOPSIS. A análise terá como objeto a verificação de qual das 

quatro argamassas estudadas apresentou melhor desempenho, de forma quantitativa, 

quanto as propriedades estudadas, as quais serão designadas como critérios. 

A utilização do AHP em conjunto com o TOPSIS se dará devido a 

complementação de ambos para o objetivo deste trabalho. Pois, apesar da 

simplicidade da aplicação do TOPSIS, esse necessita de especificações quanto as 

ponderações dos tomadores de decisão. Assim, o método AHP é importante para 

avaliar e ponderar os critérios selecionados (LAFLEUR, 2011). 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas principais, a primeira utilizando 

o AHP, conforme Saaty (1977, 1990 e 1991), para verificar a consistência dos 

julgamentos realizados pelo tomador de decisão.  

Em seguida será aplicado o TOPSIS, conforme Hwang e Yoon (1981), para 

prosseguir na resolução da matriz de decisão, em decorrência da simplicidade deste 

método, evitando o grande número de comparações paritárias existentes no AHP, 

bem como a complexidade de seus cálculos.  

  Os três níveis da análise são apresentados na Figura 24. Em sequência, estão 

descritos os passos dos métodos AHP e TOPSIS que serão seguidos neste trabalho. 
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Figura 24 - Definição dos níveis do processo decisório 

   

a) matriz de combinações entre critérios (propriedades da argamassa) e 

alternativas (tipo de argamassa); 

b) definição das prioridades dos critérios utilizados; 

c) verificação da consistência, a fim de garantir que o julgamento realizado 

pelo decisor seja válido; 

d) construção da matriz de decisão normalizada a fim de transformá-la em uma 

matriz adimensional para que seja possível a Comparação entre os vários 

critérios; 

e) construção da matriz de decisão normalizada ponderada, multiplicando 

cada coluna da matriz normalizada pelo seu respectivo peso; 

f) determinação das soluções positivas (benefícios) e negativas (custos) 

ideais, ou seja, o maior valor é melhor para um critério benéfico (+), 

enquanto para o critério custo (-) se aplica o inverso; 

g) cálculo da medida de separação, distâncias entre as alternativas e as 

soluções positivas e negativas ideais; 

h) cálculo da proximidade relativa à solução ideal; 

I) classificação da ordem de preferência (ranking), sendo que as melhores 

alternativas serão aquelas cujo desempenho global é mais próximo de 1,0.  
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4 RESULTADOS  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA CINZA DE CASCA DE ARROZ  

4.1.2 Propriedades Físicas 

 

 

A moagem da CCA residual alterou a massa específica, mas sem uma 

variação importante. Para as cinzas moídas por 2h e 3h, os valores obtidos foram de 

1,924g/cm³ e de 1,87g/cm³, respectivamente. Enquanto que a CCA residual 

apresentou um resultado mais alto, que foi de 2,241g/cm³. 

 A distribuição das partículas das CCAs utilizadas neste trabalho (Figura 25) 

mostra que, mesmo havendo uma variação ampla do tamanho das partículas, houve 

uma redução significativa após a moagem da cinza de casca de arroz no moinho de 

bolas. 

 

 
Figura 25 – Distribuição granulométrica das CCAs. 

 

  O tempo de moagem igual a 120 minutos (2h) obteve uma redução no tamanho 

médio das partículas em cerca de 80%, passando de 55,56 µm para 12,87 µm. Já, a 

redução média das partículas com um tempo de moagem de 180 min (3h), foi de 

aproximadamente 90% em relação a CCA residual. Isso mostra o efeito positivo da 

moagem com o moinho de bolas, sendo que, o tempo de 2h resultou em uma 
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eficiência energética maior, visto a relação tempo de moagem por redução das 

partículas.  

 

4.1.1 Superfície Específica  

As superfícies específicas das CCAs foram analisadas pelo método de Blaine 

e são apresentadas na Tabela 10. Este método não é o mais indicado para cinzas 

vegetais com alta superfície específica, pois não é tão sensível, mas é capaz de 

identificar a diferença que ocorre nesta propriedade a partir do processo de moagem 

da CCA.  

Os resultados obtidos mostram que houve uma diferença expressiva na 

superfície específica da CCA após a moagem, com um aumento de aproximadamente 

5 vezes, como mostrado na Tabela 10. Entre a CCA2h e CCA3h a diferença foi pequena, 

indicando que um tempo de moagem superior a 3 horas não possui mais tanta 

influência na superfície específica da CCA.   

 

Tabela 10 – Superfície específica de Blaine 

Amostra 
Superfície  

específica (cm²/g) 

CPII F 32 3968,00* 

CCAR 2281,53 

CCAM2 12407,08 

CCAM3 11790,82 

* Valor do fabricante para efeito de Comparação 

 

4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura – CCA 

Na Figura 26 é mostrado a microscopia eletrônica de varredura das cinzas de 

casca de arroz utilizadas neste trabalho, CCA não moída (Figura 26-a), CCA moída 

por 2h (Figura 26-b) e CCA moída por 3h (Figura 26-c). Ao comparar estas imagens, 

a partir de uma ampliação de 50 vezes, observou-se que houve uma redução 

expressiva das partículas de CCA com o processo de moagem, em concordância com 

o apresentado no ensaio de granulometria a laser.  
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Entre os tempos de 2 e 3 h de moagem, a redução da finura foi menos 

significativa, especialmente em relação aos macroporos, visto que, com um tempo de 

2 h, a maioria destes poros já havia sido quebrada, conforme visualizado no MEV. 

 

  

 

Figura 26 - MEV das partículas de cca moídas por: (a) 0 horas, (b) 2 horas, e (c) 3 horas. 

 

A porosidade interna da CCA não moída é mostrada na Figura 26, onde se 

observa uma estrutura parecida com uma colmeia. Ao moer a cinza, há uma quebra 

dessa estrutura celular, assim como mostrado na Figura 27, que são referentes a CCA 

que foi moída por 2h e 3h, respectivamente.  

Nas imagens da Figura 28, também é possível observar que há uma 

semelhança no tamanho das partículas das CCAM2 e CCAM3, mesmo com uma grande 

variação de tamanho. Evidenciando que a maior diferença na microestrutura da CCA 

ocorre com um período de moagem de 2 horas, assim como também concluíram 

outros autores ao estudarem a microestrutura desta pozolana (VAN et al., 2013, 

HABEEB E MAHMUD, 2010). 

 

(c) 

(a) (b) 
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Figura 27 - MEV da CCAM2(a) e CCAM3(b) 

 

A Figura 28 apresenta uma sequência de imagens da CCA não moída, para 

análise da sua epiderme e tamanho dos poros, visto que suas partículas são mais 

grossas e, portanto, mais fáceis de visualizar no MEV. Na Figura 28-a se observa a 

epiderme externa da partícula, caracterizada por uma superfície mais áspera, 

enquanto que a superfície interna é mais uniforme (Figura 28-b). A camada 

intermediária é composta por mesoporos, assim como identifica a Figura 28-d, com 

tamanhos inferiores a 50µm. Entre as duas epidermes é possível distinguir uma rede 

de poros com diferentes tamanhos e formas (Figura 28-c). Esta estrutura porosa é a 

responsável pela alta absorção de água atribuída a cinza de casca de arroz por vários 

autores (LE et al., 2015; SINGH et al, 2018; JAMIL et al., 2016).  

O processo de moagem é responsável por colapsar a estrutura porosa da 

CCA, formando um aglomerado de partículas muito menores, assim como se observa 

na Figura 29. Esse efeito também foi verificado por Viera et al. (2020), que analisaram 

a CCA queimada em laboratório sem moer e após a moagem por 30 minutos.  

Viera et al. (2020) conseguiram observar a porosidade das partículas 

quebradas após o processo de moagem e identificar que ainda persistiam meso e 

microporos, os quais são importantes para a absorção da água livre na matriz 

cimentícia e consequente benefício nas propriedades do estado endurecido da 

argamassa.  
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Figura 28 - MEV da superfície externa (a), superfície interna (b), seção lateral (c) e poros da 

camada intermediaria (d) da CCA não moída. 

 

Van et al. (2013), também verificaram a predominância de mesoporos em 

partículas de CCA moídas ao utilizar um MEV de alta resolução. Segundo os autores, 

as partículas menores formam aglomerados em nanoescala, semelhante ao 

visualizado na CCA moída por 3h neste trabalho (Figura 29), mas em escala superior, 

que mostra um aglomerado de pequenas partículas ao redor de uma maior. Essa 

porosidade interna das partículas de CCA explica a maior superfície específica 

conferida pelas cinzas moídas em comparação com a CCA não moída, conforme 

verificado no ensaio de Blaine.  

Tendo em vista que este trabalho utilizou uma CCA moída por um tempo 

superior ao estudada por Viera et al. (2020), não foi possível observar no MEV a 

morfologia interna das partículas quebradas, pois seria necessária uma capacidade 

de ampliação maior do equipamento para analisar em nanoescala.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 29 - Morfologia das partículas de CCAM3, (a) aglomerado de partículas menores 

oriundas do processo de moagem em torno de uma partícula maior (b).  

 

 

4.1.2 Propriedades Químicas 

 

  A formação de fases cristalinas é consequência da queima não controlada da 

casca de arroz em temperatura mais altas, em torno de 700 oC. Conforme se observa 

no difratograma da CCAR na Figura 30, há a presença de dois picos referentes aos 

polimorfos do SiO2, a cristobalita e o quartzo, que se localizam em 2θ entre 20o e 40o.  

No entanto, mesmo com picos que caracterizam as fases cristalinas da sílica, a 

presença de base alargada, entre 15o e 35o, indica a existência de estrutura amorfa.  

 

 
Figura 30 - Difratrograma da CCA residual 

 

 

(a) 

(b) 
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A composição química da CCAR, obtida com o ensaio de fluorescência de 

raios X, é apresentada na Tabela 10. Verifica-se que a quantidade de sílica, cerca de 

86%, é semelhante, em alguns casos superior, ao teor encontrada na CCA analisada 

por outros autores (MEHTA, 1992; BUI et al., 2005; GASTALDINI et al., 2010; 

MAHMUD et al., 2016; FERNANDES et al., 2016; ADESINA e OLUTOGE, 2019; 

VIEIRA et al., 2020).  

 

Tabela 11 - Composição química da CCAR 

Composição Química % 

Silica (SiO2) 86,1 

Óxido de potássio (K2O) 1,8 

Óxido de cálcio (CaO) 0,9 

Óxido de Manésio (Mgo) 0,4 

Óxido de Maganês (Mno) 0,4 

Óxido de Fosfóro (P2O5) 0,4 

Óxido de ferro (Fe2O3) 0,3 

Óxido sulfúrico (SO3) 0,1 

Alumina (Al2O3) 0,1 

Perda ao Fogo 9,44 

 

Ao comparar os resultados obtidos pelo FRX da CCA utilizada neste trabalho 

com a classificação disposta pela NBR 12653 (2015), tem-se que a CCA alcança todas 

as exigências químicas impostas pela norma brasileira, assim como mostram os 

valores dispostos na Tabela 12. A soma dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3 é maior do 

que 70%; o óxido sulfúrico é menor do que 5,0; a perda ao fogo é menor do que 10,0 

e não foi identificado a presença de álcalis disponíveis em Na2O (Tabela 10).  

Dessa forma, os resultados alcançados por meio do FRX indicam a 

adequação da CCA utilizada neste trabalho como pozolana em matrizes cimentícias, 

conforme seus compostos químicos. Cabe destacar que, os limites impostos pela 

norma internacional ASTM C618 (2019) para os mesmos compostos são semelhantes 

aos exigidos pela norma brasileira, assim como apresenta a Tabela 12. 

 

 

 



74 

 

 

 

Tabela 12- Requisitos químicos de materiais pozolânicos 

Propriedades CCA  NBR 12653(2015) ASTM C 618(2019) 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 86,5 ≥ 70,0 ≥ 70,0 

SO3 0,1 ≤ 4,0 ≤ 5,0 

Teor de umidade 0,02 ≤ 3,0 ≤ 3,0 

Perda ao fogo 9,44 ≤ 10,0 ≤ 10,0 

Álcalis disponíveis em Na2O 0,0 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

 

4.1.3  Índice de Atividade Pozolânica 

 

O resultado das resistências à compressão das argamassas estudadas, com 

base no ensaio de atividade pozolânica com cimento (NBR 5752, 2014), encontram-

se na Figura 31. A referida norma preconiza que, para ser considerado um material 

pozolânico, o valor da resistência à compressão da argamassa com adição mineral, 

aos 28 dias, precisa ser igual ou superior a 90% do valor da argamassa de referência 

(que contém apenas cimento Portland).  

 

 
Figura 31 - Índice de atividade pozolânica com cimento (28 dias). 

 

Tendo em vista as especificações da NBR 5752 (2014), o ensaio foi favorável 

às argamassas com CCA moídas por 2h e 3h, visto que ambas alcançaram um valor 

de resistência maior que o de referência (116,80% e 109,40%, respectivamente). Por 

outro lado, a argamassa com a cinza de casca de arroz sem moer, não atingiu os 90% 
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da resistência de referência, alcançando apenas 77,20% do valor requerido, o qual foi 

de 21,20 MPa.  

Dessa forma, tendo como referência a NBR 5752 (2014), apenas as CCAs 

que passaram pelo processo de moagem (2h e 3h) podem ser classificadas como 

materiais pozolânicos, sendo passíveis de utilização na composição de cimento 

Portland composto.  

Já, o ensaio de atividade pozolânica com a cal, conforme NBR 5751 (2015), 

não obteve resultados favoráveis para as argamassas com cinza de casca de arroz. 

A referência de resistência à compressão aos 7 dias seguiu a NBR 12653 (2015), que 

estabelece um valor mínimo de 6,0 MPa. A argamassa que obteve o maior índice de 

atividade pozolânica foi com CCA moída por 2h, enquanto que com a CCA não moída 

alcançou apenas 0,9 MPa, assim como apresentado na Figura 32. 

 

 
Figura 32 - Índice de atividade pozolânica com cal (7dias). 

 

Todavia, é importante ressaltar que a NBR 5751 (2015) não impõe um limite 

na quantidade de água que comporá a argamassa com a adição mineral em avaliação, 

apenas dispõe sobre o valor de referência do espalhamento (225 mm ± 5mm). A fim 

de obter o índice de consistência estipulado pela norma, deve-se variar a quantidade 

de água para cada mistura, mantendo o volume de particulados constante.  

Dessa forma, a argamassa com a adição de pozolanas altamente porosas, 

como é o caso da CCA não moída, requerem mais água para obter o espalhamento 

solicitado, interferindo na porosidade do sistema e consequentemente na resistência 

à compressão da argamassa em seu estado endurecido (HOPPE FILHO et al., 2017). 
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Outro fator relevante no desempenho de argamassas com pozolana, e que não 

é considerado pela NBR 5751 (2015), é o tempo que demora para a reação pozolânica 

estar completa, a qual acontece, geralmente, em idades mais tardias (a partir dos 7 

dias) (MASSAZZA, 1998). A estrutura mais porosa da CCA não moída absorve mais 

água durante a mistura, contribuindo para uma reação pozolânica mais lenta, 

diminuindo a taxa de hidratação do cimento em um estágio inicial (CHRISTOPHER et 

al., 2017).  

Essas variáveis podem interferir nos resultados da resistência à compressão 

aos 7 dias, camuflando possíveis potenciais das pozolanas, como a cinza de casca 

de arroz sem o processo de moagem. Considerando esses fatores, evidencia-se a 

importância de estudar de modo mais abrangente as características das pozolana, 

bem como seu desempenho quando adicionadas em sistemas cimentícios.  

 

4.2 DOSAGEM DAS ARGAMASSAS 

  Foram produzidas quatro argamassas com o mesmo traço em volume (1:2:9), 

alterando apenas a quantidade e o tipo da cinza de casca de arroz. Sendo uma das 

argamassas de referência e as outras com CCA, nas quais foi substituído 15% em 

massa do cimento Portland por CCA, assim como mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Proporção das misturas das argamassas produzidas em massa 

Mistura  Tipo de CCA Cimento  CCA*  Cal Hidratada Agregado Água 

Ref. Nenhuma 1 0 1,12 9,2 1,94 

CCA0h Sem moer 0,85 0,15 1,12 9,2 1,94 

CCA2h Moída por 2h 0,85 0,15 1,12 9,2 1,94 

CCA3h Moída por 3h 0,85 0,15 1,12 9,2 1,94 

*Tipo da cinza conforme a sigla da mistura.  

 

4.3 PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO  

Os resultados referentes aos ensaios realizados nas argamassas no estado 

fresco estão apresentados na Tabela 14 e correspondem à consistência conferida a 

cada mistura, a massa específica, a retenção de água e o teor de ar incorporado. 
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Tabela 14 - Resultado dos ensaios no estado fresco 

Propriedade Ref. CCA0h CCA2h CCA3h 

Índice de consistência (mm) 228 226 226 227 

Densidade de massa (g/cm³) 1,937 1,767 1,811 1,799 

Retenção de água (%) 91,20 83,17 96,8 96,5 

Teor de ar incorporado (%) 9,74 17,41 15,18 15,75 

 

 

Os índices de consistência das argamassas foram semelhantes, com uma 

variação menor do que 1,0% entre as misturas produzidas. Também não foi 

constatado exsudação em nenhuma das argamassas ensaiadas.  

A densidade de massa, também denominada de massa específica, 

apresentou pouca variação, com um valor ligeiramente mais alto para a argamassa 

de referência. Esse fato se deve a massa específica da CCA ser menor do que o 

cimento, em razão da porosidade conferida por suas partículas. 

Segundo a classificação de Casarek (2010), argamassas que possuem uma 

massa específica entre 1,80 e 2,00 g/cm³ são consideradas normais e apropriadas 

para as aplicações convencionais de revestimento. Para intervalos menores, as 

argamassas são consideradas leves e para intervalos maiores, pesadas, sendo 

destinadas a usos específicos, como isolamentos e blindagens. Dessa forma, todas 

as argamassas produzidas neste trabalho se enquadram na classificação normal e, 

portanto, estão aptas para os usos mais comuns, conforme a classificação de Casarek 

(2010). 

Na retenção de água se observou valores semelhantes entres as argamassas 

com CCA moída e a referência, mas uma diferença significativa em relação a 

argamassa com CCA não moída, a qual obteve um valor de aproximadamente 14% a 

menos.  Essa redução na retenção de água para a CCA2h e CCA3h quanto a CCA0h é 

mais um indicativo da diminuição da porosidade após a moagem da cinza de casca 

de arroz.  

De modo geral, a retenção de água é uma propriedade positiva para 

argamassas de revestimento, especialmente quando aplicada em substratos com alta 
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sucção de água ou em dias de temperatura elevada, que favorecem a evaporação 

excessiva.  

A ASTM C-270 (2007) menciona que a retenção de água em argamassas não 

deve ser inferior a 75%. Para a norma brasileira, NBR 13281 (2005), a restrição é um 

pouco maior, 78%, e classifica as argamassas em seis classes por meio da retenção 

de água. Dessa forma, todas as argamassas se enquadraram nos limites impostos 

pela norma brasileira, mas em classes diferentes, como indicado na Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Classificação das argamassas por meio da retenção de água 

Classe Retenção de água 

U1 ≤ 78 

U2 72 a 85 

U3 80 a 90 

U4 86 a 94 

U5 91 a 97 

U6 95 a 100 

Fonte: NBR 13280 (2005) 

 

Quanto ao teor de ar incorporado, todas as argamassas com adição de CCA 

obtiveram os valores mais altos. Sendo que, a argamassa com cinza não moída 

alcançou o maior teor (17,41%), representando aproximadamente 40% a mais do que 

a argamassa de referência. Neste caso, todos os valores de teor de ar incorporado se 

enquadram no intervalo B da classificação da NBR 13281 (2005). 

Os valores do teor de ar incorporando vão ao encontro da densidade de 

massa, visto que essas propriedades estão relacionadas, pois quanto maior a porção 

de ar contida na argamassa, maior será seu volume.  Essas propriedades também 

influenciam na trabalhabilidade, que será maior ao longo do tempo quando a 

argamassa for mais leve, ou seja, com menor densidade de massa e maior teor de ar 

incorporado (CASAREK, 2010).  

A quantidade de ar incorporado nas argamassas com CCA pode ser explicado 

pela porosidade interna das partículas de cinza de casca de arroz, assim como 

demostrou as análises pelo MEV. Essa estrutura porosa possui alta absorção de água, 

tornando as partículas de CCA micros reservatórios de água ou de ar (VAN et al., 

2014).  
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Os resultados dos 28 dias seguiram uma linearidade nas idades mais tardias, 

sendo que, aos 91 dias, todas as argamassas com CCA superaram o valor de 

resistência à compressão alcançado pela referência. A CCA3h alcançou o valor mais 

alto (4,0 MPa), com um ganho de 77% em relação a argamassa de referência (2,3 

MPa). A CCA0h obteve os valores mais baixos entre as argamassas com cinza de 

casca de arroz, mas ainda superou a referência aos 91 dias, conforme mostrou o teste 

estatístico.  

A aplicação dos testes ANOVA e Tukey nos resultados da resistência à 

compressão, apontou que, aos 28 dias, a CCAref e a CCA2h não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, com um nível de confiança de 95%. Já, para 

a CCA3h, tanto aos 28 dias, como aos 91 dias, o teste de Tukey confirmou que há 

diferença significativa de resistência à compressão entres todas as médias analisadas 

(APÊNDICE A).  

O aumento da resistência das argamassas com CCA ocorreram nas idades 

mais tardias (a partir dos 7 e 28 dias), assim como observado em outras pesquisas 

que estudaram a resistência à compressão de materiais cimentícios contendo esta 

pozolana.  

Bezzera et al. (2011), ao estudarem argamassas de assentamento com CCA, 

obtiveram resultados semelhantes para a resistência à compressão a partir dos 28 

dias. Entre as argamassas estudadas pelos autores (6%, 9%, 15%, 20% e 30% de 

substituição), a que apresentou maiores resistências mecânicas também foi com 15% 

de substituição do cimento Portland por CCA aos 63 e 91 dias.   

A menor resistência nas idades iniciais pode ser atribuída as atividades 

pozolânicas desenvolvidas pela CCA, assim como observa Massazza (1998), pois o 

efeito pozolonânico ocorre de forma mais lenta inicialmente, ao contrário do que 

acontece em argamassas sem a presença de pozolanas. O processo de hidratação 

mais lento decorre essencialmente da porosidade característica da cinza de casca de 

arroz, assim como concluíram os autores que investigaram a microestrutura desta 

pozolana (VIEIRA et al., 2020; JAMIL et al., 2016; VAN et al., 2013). 

Antiohos et al. (2014) também constataram um aumento da resistência à 

compressão em argamassas e concretos com CCA a partir dos 28 dias, os quais com 

a diminuição do tamanho das partículas da CCA. “A CCA é um material extremamente 
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‘sensível’ as mudanças de finura, quanto maior a finura, mais positivo é o efeito da 

inclusão de CCA em misturas cimentícias” (ANTIOHOS et al., 2014). 

A CCA3h apresentou uma resistência à compressão 60% maior do que a 

CCA0h, a qual não passou pelo processo de moagem. Entre as duas argamassas com 

cinza de casca de arroz moídas, 2h e 3h, a diferença também foi importante, com 

vantagem de 35% para a CCA mais fina. Esses resultados são semelhantes aos 

encontrados por Antiohos et al. (2014), os quais relacionaram fortemente a finura da 

CCA com o aumento das propriedades mecânicas de materiais cimentícios.    

Mesmo com condições de queima diferente, ao analisar argamassas com 

CCA que possuíam partículas de tamanhos diferentes, Jamil et al. (2016) também 

verificaram melhores resultados no ensaio de resistência à compressão utilizando 

CCA mais finas do que a obtida usando a CCA com partículas mais grossas. Os 

autores deste estudo atribuíram o resultado a capacidade de reação pozolânica 

desenvolvida pelas partículas menores, as quais preenchem os vazios da argamassa 

de forma mais efetiva, contribuindo com os ganhos na resistência à compressão.       

A estrutura porosa preservada das partículas de CCA mais finas, além de 

melhorar a cinética do processo de hidratação em argamassas e concretos, atua como 

agente de cura interna. Este processo é resultado da estrutura mesoporosa que 

absorve a água livre, facilitando os produtos de hidratação da reação pozolânica e, 

como consequência, aumentando as propriedades mecânicas em idades mais 

avançadas (VIEIRA et al., 2020). 

A estrutura dos poros das partículas de CCA inibe o vazamento da água 

absorvida, o que compensa a queda da umidade relativa inerente ao processo de 

hidratação do material cimentício. Assim, a CCA pode ser considerada como um fator 

de atraso para o período de hidratação, aumentando a curva exotérmica secundária 

máxima (Mosaberpanah e Uma, 2020). Dessa forma, a água absorvida pela 

porosidade interna da CCA reagirá com os íons Ca2+ presentes nos materiais 

cimentícios, aumentando a reação pozolânica e, consequentemente suas 

propriedades mecânicas, principalmente, em períodos mais tardios, analisa 

Mosaberpanah e Uma (2020). 

 Nesse ponto é importante lembrar que o ensaio de pozolanicidade com a cal 

não foi favorável para a CCA. O resultado mostrado pelo ensaio de resistência à 

compressão possibilita o entendimento de que os efeitos benéficos desta pozolana, 
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em misturas com o cimento Portland, ocorrem em idades mais tardias. Dessa forma, 

ao contrário do que recomenda o ensaio para IAP com cal, a medição aos 7 dias não 

expõe a real potencialidade da CCA quanto a sua reatividade, subestimando-a como 

material pozolânico.   

 

4.4.2  Resistência à Tração na Flexão  

 O mesmo comportamento da resistência à compressão foi observado no ensaio 

de resistência à tração na flexão, conforme os resultados mostrados na Figura 34. A 

argamassa com CCA moída por 3 horas obteve o melhor resultado em todas as 

idades, alcançando uma resistência de 1,63 MPa aos 91 dias.  

  Nesta mesma idade, a argamassa de referência obteve os menores valores 

para a resistência à tração na flexão, especialmente em relação a CCA3h, que obteve 

1,63 MPa de resistência, ou seja, aproximadamente 80% maior do que o valor da 

argamassa de referência. 

 

 
Figura 34 - Resistência à tração na flexão das argamassas em diferentes idades. 

 

 Estes resultados são comprovados pela análise estatística, a qual demonstrou, 

por meio do teste de Tukey, que a CCA3h é estatisticamente diferente e superior as 

outras argamassas quanto a resistência à flexão a partir dos 28 dias, ficando mais 

evidente aos 91 dias (APÊNDICE B).  
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 O comportamento simétrico observado nas argamassas quanto as 

propriedades de resistência à tração na flexão e à compressão, é consequência da 

utilização dos mesmos corpos de provas, que possuíam, portanto, o mesmo modo de 

preparo e reologia.  

  

4.5 PROPRIEDADES DE DURABILIDADE 

4.5.1  Absorção de Água por Imersão  

  Os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por imersão, conforme 

NBR 9778 (2009), são mostrados no gráfico das Figura 35 e 36, bem como na Tabela 

15. A partir destes dados é possível constatar que a absorção por imersão foi menor 

nas argamassas com CCA moída em relação a não moída, confirmada posteriormente 

pela análise estatística, principalmente aos 91 dias de idade. 

 Ao aplicar o tratamento estatístico, verificou-se que, aos 28 dias, não havia 

nenhuma diferença estatisticamente significante entre as médias das argamassas, 

pois o valor P (= 0,2370) do teste F calculado pela ANOVA foi maior que 0,05. Aos 91 

dias, a semelhança estatística entre as argamassas continuou entre CCA2h e CCA3h, 

com um risco de 5,0% de chamar um ou mais pares significativamente diferentes 

quando a diferença real é igual a 0 (APÊNDICE C). 

   O teste de Tukey também apontou que a CCA0h denota diferenças 

estatisticamente significativas com CCA2h e CCA3h, confirmando o pior resultado para 

a argamassa com cinza não moída quanto a absorção de água aos 91 dias, com um 

nível de confiança de 95% (APÊNDICE C).  

 A mesma relação ocorreu nos outros ensaios, conforme os resultados 

mostrados na Tabela 16. É possível identificar que o índice de vazios foi maior na 

argamassa com cinza não moída, condizente com o seu resultado na absorção de 

água por imersão, a qual também obteve o pior desempenho. A CCA3h, que obteve o 

melhor resultado no ensaio anterior, também apresentou o menor índice de vazios em 

comparação com as outras argamassas produzidas.  

  Estatisticamente, o teste de Tukey verificou que não há diferenças significativas 

entre Ref. e CCA0h, assim como Ref. e CCA2h, ao contrário do que acontece ao 

compará-la com CCA3h (APÊNDICE D). Esse relatório estatístico aponta que o melhor 
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resultado do ensaio de índice de vazios foi coerente com o de absorção de água por 

imersão, confirmando a vantagem para CCA3h. 

 

 
Figura 35 - Absorção de água.  

 

 
Figura 36 - Índice de Vazios. 

 

   A diminuição da quantidade de vazios das argamassas com CCA moída pode 

ser relacionada com a finura adquirida por esta pozolana no processo de moagem, 

visto que a redução de suas partículas interfere na porosidade da matriz, ao preencher 

os vazios e densificar a pasta.  Um exemplo dessa diminuição dos vazios (poros) pode 

ser observado, a título de exemplificação, na pasta confeccionada para o ensaio de 

IAP da CCA, mostrado na Figura 37, visto que a diferença no tamanho dos poros é 

facilmente observável a olho nu. 
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Figura 37 – Poros das pastas confeccionadas com (a) 0% de CCA (b) 15% de CCA sem moer e 

(c) 15% de CCA moída por 3 horas. 

 

   Os melhores resultados alcançado pela argamassa com CCA mais fina, 

especialmente nas idades mais tardias, também pode ser atribuído ao efeito fíler e a 

formação de compostos hidratados secundários, os quais preenchem os espaços 

vazios e reduzem a quantidade de poros permeáveis (JAMIL et al., 2016).   

 A redução da absorção de água é de elevada importância para as argamassas, 

pois inibem o transporte de massa para o seu interior e evitam fenômenos de 

degradação inerentes a este material construtivo quando em contato com umidade 

excessiva ou agentes agressivos.  

  Em relação as massas específicas, as quatro argamassas obtiveram valores 

próximos, sem uma variação expressiva, assim como mostra a Tabela 17, a qual 

compara a diferença ocorrida nas argamassas com CCA em relação à referência. 

    

Tabela 16 - Resultados da caracterização das argamassas pelo ensaio de absorção de água 

Mistura / Idade 
Massa específica 

(seca) (kg/m³) 
Massa específica 
(saturada) (kg/m³) 

Massa específica 
(real) (kg/m³) 

Ref. 

7 dias 1,72 2,04 2,54 

28 dias 1,72 2,04 2,54 

91 dias 1,74 2,06 2,55 

CCA0h 

7 dias 1,70 2,05 2,63 

28 dias 1,73 2,06 2,57 

91 dias 1,71 2,03 2,54 

CCA2h 

7 dias 1,72 2,03 2,50 

28 dias 1,71 2,03 2,49 

91 dias 1,77 2,08 2,55 

CCA3h 

7 dias 1,77 2,09 2,61 

28 dias 1,76 2,08 2,58 

91 dias 1,80 2,08 2,51 
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Tabela 17 - Variações ocorridas nas propriedades das argamassas em Comparação à 
argamassa de referência 

 Variações nas propriedades  

Mistura /  Idade 
Massa específica 

(seca) (kg/m³) 
Massa específica 
(saturada) (kg/m³) 

Massa específica 
real (kg/m³) 

CCA0h 

7 dias -0,02 0,01 0,09 

28 dias 0,01 0,01 0,03 

91 dias -0,03 -0,02 -0,01 

CCA2h 

7 dias 0,00 -0,01 -0,03 

28 dias 0,00 -0,02 -0,05 

91 dias 0,04 0,02 0,00 

CCA3h 

7 dias 0,05 0,05 0,08 

28 dias 0,04 0,04 0,04 

91 dias 0,06 0,03 -0,03 

 

4.5.2  Absorção de Água por Capilaridade 

   Os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade são 

apresentados no gráfico da Figura 38. Nas idades iniciais (7 dias) todas as 

argamassas obtiveram valores similares na absorção de água por capilaridade, com 

uma pequena variação entre elas, de no máximo 7%, que foi atingido pela CCA0h em 

relação a referência.  Ao aplicar o teste da ANOVA, encontrou-se um valor P igual a 

0,2038 (maior que 0,05), indicando que não há diferença estatisticamente significante 

entre as médias das argamassas analisadas aos 7 dias. Esse mesmo comportamento 

foi identificado aos 28 dias (APÊNDICE E).  

   Aos 91 dias, a argamassa com a cinza não moída também obteve os 

maiores valores de absorção de água por capilaridade, mas com uma variação muito 

mais expressiva, cerca de 100% maior do que o valor obtido pela referência. Entre 

todas as argamassas, o melhor desempenho foi alcançado pela referência aos 91 

dias, com 1,16 g/cm³ às 72h de ensaio. A CCA2h foi o resultado mais próximo, com 

1,79 g/cm³ às 72h de ensaio e, em seguida, a CCA3h, com 1,97 g/cm³.  

  Ao analisar estatisticamente as médias obtidas aos 91 dias em 72 horas de 

ensaio, constatou-se que apenas a CCA0h apresentava diferenças estatisticamente 

diferentes das outras argamassas (APÊNDICE E). Dessa forma, considerando um 

nível de significância de 5%, a CCA2h e CCA3h não apresentaram diferenças em 

relação a argamassa de referência, quanto a absorção de água. 
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 Esses resultados são um indicativo de que a finura do CCA é a principal 

responsável por reduzir a água absorvida por imersão e capilaridade no sistema 

cimentício estudado. O efeito proporcionado pela diminuição das partículas da cinza 

de casca de arroz exerceu um papel importante ao longo do processo de hidratação 

dos compostos das argamassas, interferindo na porosidade da matriz e atuando como 

um aliado em suas propriedades mecânicas, assim como visto nos ensaios anteriores.  

 

4.6 ANÁLISE TÉRMICA (TG/DTG) 

A análise termogravimétrica (TG) e a termogravimetria derivada (DTG) são 

mostradas na Figura 39. Os TG/DTG mostram que os produtos resultantes da 

hidratação da pasta de referência são iguais às encontradas nas pastas com CCA. 

Esses resultados são semelhantes aos expostos por McCarthy e Dyer (2019), os quais 

afirmam que as diferenças da hidratação de materiais cimentícios misturados com 

pozolanas envolvem apenas as proporções e morfologia dos compostos, mas as 

reações são as mesmas que ocorrem na hidratação do cimento.   

 

 

Figura 39 - Análise termogravimétrica (TG: curva em azul; DTG: curva em vermelho) da pasta 
de referência (a), com CCA0h (b), CCA2h (c) e CCA3h (d) aos 28 dias. 
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Essas semelhanças, apontadas por McCarthy e Dyer (2019), são verificadas 

na curva de TG (Figura 39), que indica perdas similares de massas entres todas as 

pastas analisadas, no intervalo de 50-150°C, o qual corresponde a evaporação da 

água fisicamente adsorvida. Também há perda de massa entre 400-500°C, que está 

relacionada a desidroxilação do Ca(OH)2, sendo mais expressiva na pasta com CCA0h 

e Referência. A análise do DTG também sugeriu a mesma diferença nesta pasta, ao 

apresentar dois picos acentuados e parcialmente sobrepostos no mesmo intervalo de 

temperatura.  

A análise obtida pelas curvas de TG/DTG indicam uma menor fixação de 

portlandita pela pasta com CCA não moída, expressa como a soma da perda de 

massa que ocorre na região de temperatura de 400–500°C atribuída ao Ca(OH)2 livre 

transformado em carbonato de cálcio (MORSY et al., 2009). Esse resultado expressa 

uma menor evolução na reação pozolânica deste material, refletindo no baixo 

desempenho encontrado nas propriedades mecânicas das argamassas com esta 

cinza em comparação com as CCAs moídas.  

A mesma relação é constatada na curva de DSC apresentado na Figura 40, o 

qual mostra dois picos endotérmicos parcialmente sobrepostos no intervalo de 

temperatura de 400-500°C, que estão relacionados a decomposição da portlandita.  

 

 
Figura 40 - DSC das pastas de cimento com diferentes CCAs.  

 

As análises térmicas mostraram que há maior presença de portlandita na 

pasta com CCA não moída. A menor fixação de Ca(OH)2, ampara os piores resultados 

obtidos nas propriedades mecânicas das argamassas com a cinza de casca de arroz 
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não moída. O esgotamento maior da portlandita nas pastas com CCA2h e CCA3h, indica 

que a finura da cinza de casca de arroz possui um papel relevante nas reações de 

hidratação do sistema, com formação de gel CSH secundário e, consequente,  

contribuição nas propriedades das argamassas em seu estado endurecido  (XU et al, 

2015; HOPPE FILHO et al, 2017; MCCARTHY E DYER, 2019). 

 

4.7  DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX) 

A técnica de difratometria de raios X auxilia na identificação das fases 

cristalinas mais frequentes no material estudado. Nas pastas analisadas, conforme 

apresenta a Figura 41, foram identificados cinco principais compostos: hidróxido de 

cálcio (CH), etringita (E), calcita (c), silicato (S) e quartzo (Q). O quartzo não 

representa um produto de hidratação, mas é provável que seja devido à presença de 

SiO2 proveniente de materiais que compõem o cimento Portland, assim como cita 

Jamil et al. (2016), ou oriundo da CCA. Com exceção do CH, os outros compostos 

apresentaram teores semelhantes nas pastas analisadas.  

Assim como mostra os difratogramas mostrados na Figura 41, as pastas com 

CCA moída apresentaram uma proporção de hidróxido de cálcio mais baixo, indicando 

um maior consumo deste composto. O menor teor de Ca(OH)₂ é característico em 

pastas com CCA, em razão de ser um dos principais produtos de hidratação e reação 

pozolânica (SINGH, 2019), pois o excesso de sílica reage com CH já formado e produz 

a segunda forma de C-S-H com uma menor relação Ca/Si (MCCARTHY E DYER, 

2019).  

Os picos que caracterizam a fase de portlandita nos difratogramas são mais 

altos nas pastas ref. e 0h, indicando que a finura da CCA afeta a reatividade 

pozolânica de forma positiva. Essa análise reflete a importância que a redução da 

finura da CCA possui nas reações pozolânicas.   

O resultado encontrado neste trabalho é coerente com a análise de DRX feita 

por Jamil et al. (2016), que também identificou menores picos que caracterizam a fase 

de portlandita em pastas com CCA mais fina. Os autores relacionaram o menor teor 

de Ca(OH)₂ encontrado no DRX com uma reação pozolânica mais pronunciada e 

melhores propriedades mecânicas e de durabilidade em concretos e argamassas. 
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Figura 41 – Difratogramas das pastas (referência, com CCA0h, CCA2h e CCA3h).  

 

4.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)  

 

  Foi realizada microscopia eletrônica de varredura em fragmentos das 

argamassas em seu estado endurecido (com 91 dias) e das pastas (com 28 dias), que 

foram produzidas neste trabalho para os ensaios de resistência à tração na flexão e 

análise térmica, respectivamente.    

 O MEV das quatros pastas ensaiadas é mostrado na Figura 42, e para efeito 

de Comparação da microestrutura, utilizou-se ampliações de 5000 a 20000 vezes. 

Nas imagens, observa-se a formação de trissulfoaluminato de cálcio hidratado 

(denominado de etringita), especialmente nas pastas com CCA, enquanto a referência 

apresentou menor quantidade deste composto e mais cristais de formação de 

Ca(OH)2. A morfologia da etringita é facilmente identificada pela forma de agulhas, no 

caso das argamassas  com CCA são mais longas e finas, indicando a fase primária 

deste composto. 
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Figura 42 – MEV das pastas: referência (a), com CCA0h (b), com CCA2h (c) e com CCA3h (d) 
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     A quantidade e forma de etringita identificada nas amostras, pode ser 

relacionada com a reação pozolânica mais lenta desenvolvida pela presença da CCA, 

indicando um processo de hidratação não completo da mistura cimentícia. Enquanto 

que, na pasta de referência (Figura 42-a), observou-se a etringita em sua forma mais 

tardia, com agulhas mais grossas e curtas. Na argamassa de referência, também foi 

possível verificar outros compostos de hidratação como a formação de Ca(OH)2  e gel 

CSH. 

 A quantidade de etringita foi mais acentuada no interior dos vazios capilares 

das pastas com CCA. A água absorvida pela cinza de casca de arroz, em razão de 

sua estrutura porosa, pode ter proporcionado um período mais extenso de umidade 

no interior da pasta, retardando as fases de hidratação do material cimentício 

(Mosaberpanah e Uma, 2020; Massazza, 1998). Esse aspecto é endossado pelas 

imagens do MEV das argamassas com 91 dias mostradas na Figura 43, onde é 

possível constatar uma redução significativa da quantidade de etringita em relação ao 

que foi observado nas pastas com 28 dias.  

  Nas pastas com CCA não moída (Figura 42-b), observou-se uma 

microestrutura menos coesa, com presença de grandes vazios, maior quantidade de 

grãos não hidratados e formação de portlandita (Figura 43).  

 

 
Figura 43 - Detalhe de portlandita na pasta com CCA não moída 

 

 As argamassas mostram uma morfologia mais similar entre todas as misturas, 

principalmente em relação a homogeneidade e densidade da matriz cimentícia, 

Ca(OH)2 
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conforme mostra a sequência de imagens na Figura 44 com MEVs de ampliação igual 

para todas as amostras (10.000x) para efeito de Comparação. 

  A reação pozolânica desenvolvida pela CCA desempenha um papel importante 

ao interligar os hidratos e as partículas de clínquer anidro. Essas ligações são mais 

evidentes nas imagens realizadas nas argamassas do que nas pastas, o gel CSH 

formado na reação pozolânica possui uma morfologia semelhante a um floco com uma 

estrutura porosa, que confere uma superfície específica maior, assim como descrito 

por Cizer et al. (2006) e Singh (2019).  

 Outro ponto importante observado nas imagens de MEV da Figura 44, diz 

respeito aos espaços vazios existentes em maior quantidade na argamassa e pasta 

com CCA não moída. Essa estrutura contribui com o baixo desempenho da CCA0h 

verificado nos ensaios anteriores, em comparação com as argamassas com cinza 

moída e a referência. Por outro lado, as partículas mais finas de CCA moída atuam 

de forma positiva no arranjo interno dos componentes da argamassa, proporcionando 

um efeito maior de preenchimento.  

     

  

  
Figura 44 - MEV das argamassas, CCAref (a), CCA0h (b), CCA2h (c), CCA3h (d) 
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 A CCA3h foi a argamassa que apresentou menos vazios em sua microestrutura, 

conforme mostrado na Figura 44-d. Esse arranjo morfológico formado pelos grãos 

hidratados, ajuda a justificar o aumento das resistências mecânicas atingido por essa 

argamassa e permite concluir que a redução da finura de CCA possui elevada 

influência nas propriedades deste material. 

 

4.9 ANÁLISE GLOBAL  

  Para analisar os dados obtidos nos ensaios anteriores de forma global, com o 

intuito de se obter um resultado mais objetivo, aplicou-se duas ferramentas do método 

decisório, AHP e TOPSIS.  

  A análise global foi desenvolvida em duas etapas principais, a primeira 

utilizando o AHP para estipular os critérios e sua importância na matriz de decisão. 

Em seguida, a aplicação do TOPSIS para prosseguir na resolução da matriz, em 

decorrência da simplicidade deste método, evitando o grande número de 

comparações paritárias existentes no AHP, bem como a complexidade de seus 

cálculos. 

  Dessa forma, inicialmente, foi estipulado os dados de entrada na matriz de 

decisão, que foram organizados em linhas e colunas, ou seja, critérios e alternativas, 

respectivamente. Os ensaios realizados neste trabalhado formam os critérios da 

matriz, enquanto que os quatro tipos de argamassas produzidas correspondem as 

alternativas, assim como apresentado nas Tabelas 18 e 19.  

 

Tabela 18 – Critérios da matriz de decisão 

Misturas (alternativas)  Código  

Argamassa de Referência  A1 

Argamassa com CCA0h A2 

Argamassa com CCA2h A3 

Argamassa com CCA3h  A4 

 

  O valor atribuído a cada critério corresponde aos resultados dos ensaios no 

estado fresco e endurecido das argamassas e pastas produzidas neste trabalhado, 

sendo que, para esse último, foram utilizados os dados testados nas idades mais 
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avançadas. As normas e pesquisas utilizadas como base para quantificação da 

importância dos valores obtidos nos ensaios, são apresentadas na Tabela 19. 

   

Tabela 19 – Critérios da matriz de decisão  

Ensaios 
(critérios) 

Código  
Estágio da 

argamassa/Pasta 

Atribuição 
da 

pontuação 
Critério de pontuação  

Índice de 
concistência 

(mm) 
C1 Estado Fresco Quantitativa 

Padronizado - NBR 7215 
(1996) 

Densidade de 
massa (g/cm³) 

C2 Estado Fresco Quantitativa 
NBR 13278 (1995) e Casarek 

(2010) 

Retenção de 
água (%) 

C3 Estado Fresco Quantitativa NBR 13281 (2005) 

Teor de ar 
incorporado (%) 

C4 Estado Fresco Quantitativa 
NBR 13278 (2005) e Casarek 

(2010) 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 
C5 

Estado 
Endurecido 

Quantitativa Quanto maior melhor 

Resistência à 
tração na flexão 

(MPa) 
C6 

Estado 
Endurecido 

Quantitativa Quanto maior melhor 

Absorção por 
imersão (%) 

C7 
Estado 

Endurecido 
Quantitativa Quanto menor melhor 

Absorção por 
capilaridade 

(g/cm³) 
C8 

Estado 
Endurecido 

Quantitativa Quanto menor melhor 

Índice de vazios 
(%) 

C9 
Estado 

Endurecido 
Quantitativa Quanto menor melhor 

Análise térmica 
(TG/DTG/DSC) 

C10 
Estado 

Endurecido 
Qualitativa 

Literatura: McCarthy e Dyer 
(2019), MORSY et al., 2009, 

XU et al, 2015; HOPPE FILHO 
et al, 2017 

DRX C11 
Estado 

Endurecido 
Qualitativa 

Literatura: Jamil et al. (2016), 
Singh (2019), Mccarthy e Dyer 

(2019) 

MEV C12 
Estado 

Endurecido 
Qualitativa 

Literatura:  Mosaberpanah e 
Uma (2020), Massazza 

(1998), Cizer et al. (2006), 
Singh (2019), Jamil et a.l 

(2016) 

 

  Em relação aos ensaios de caráter qualitativo (análise térmica, DRX e MEV), 

foi atribuído uma pontuação entre 0,0 e 1,0. A pontuação teve como base 

características como a perda de massa, teor de hidróxido de cálcio remanescente 

(para os ensaios térmicos) e densidade da pasta e compostos hidratados (para o 

MEV), pois são os pontos mais relevantes nesses ensaios para este trabalho, 

conforme as referências indicadas na Tabela 18. 
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   A pontuação atribuída aos ensaios qualitativos foi definida em razão da 

necessidade de ser um valor normalizado, sendo que, para a argamassa considerada 

com melhor desempenho, a pontuação foi igual a 1,0. O menor valor atribuído foi de 

0,80, em razão dos resultados alcançados não apresentarem grandes diferenças, bem 

como possuírem uma análise meramente interpretativa, deste modo não 

influenciariam negativamente o resultado da análise.  

  A escolha da pontuação para os ensaios qualitativos foi baseada em critérios 

comumente utilizados de normalização dentro do intervalo [0,1], pois não é o escopo 

deste trabalho estipular valores para cada ensaio qualitativo, mas sim relacioná-los de 

forma coerente e satisfatória com a importância que possuem em relação ao objetivo 

da resolução do problema, transformando seus resultados analíticos em dados 

numéricos que sejam passíveis de inserir na  matriz de decisão em estudo.  

  Em sequência, com os dados que constituirão a matriz de decisão 

selecionados, foi definido as prioridades dos critérios de avaliação com base na escala 

fundamental de Saaty (Tabela 20), que atribui valores segundo a importância de um 

critério em relação a outro. 

 

Tabela 20 - Escala fundamental de Saaty 

Importância Definição Explicação 

1 Importância igual Os dois critérios contribuem igualmente para o objetivo 

3 Importância moderada Um critério é levemente superior que o outro 

5 Importância forte Um critério é fortemente mais importante que o outro 

7 Importância muito forte Um dos critérios é predominante sobre o outro 

9 Importância absoluta 
Um dos critérios é absolutamente predominante sobre o 

outro 

2,4,6,8 Valores intermediários Valores intermediários em relação aos expostos acima 

Fonte:Adaptado de Saaty, 1990. 

 

 Optou-se por dar a mesma importância entre os critérios, pois todos os 

ensaios estudados possuem influência significativa para a meta estipulada, que 

corresponde a análise de qual argamassa obteve o melhor desempenho técnico de 

forma geral. A Tabela 21 apresenta a matriz pareada de importância, nela consta o 

peso relativo que cada critério terá na decisão final, o qual foi de 0,0833 ou 8,33%. 
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Este valor foi calculado a partir da soma do vetor de cada coluna, correspondente ao 

valor individual de cada critério, e dividido pela soma total dos critérios. 

 

Tabela 21 - Matriz coMParativa dos critérios 

Alter. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

A1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

A2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

A3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

A4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Peso 
(critério) 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

 

  A partir da atribuição do peso e da importância dos critérios encontrados com 

o AHP, seguiu-se os passos do método TOPSIS para resolução da matriz de decisão 

e ordenação das alternativas, a fim de verificar qual argamassa obteve o melhor 

desempenho ante os critérios verificados. Em conformidade com Hwang e Yoon 

(1981), a sequência para resolução da matriz foi: 

a) Construção da matriz de decisão normalizada a fim de transformá-la numa 

matriz adimensional para que seja possível a Comparação entre os vários 

critérios; 

b) Construção da matriz de decisão normalizada ponderada, multiplicando 

cada coluna da matriz normalizada pelo seu respectivo peso; 

c) Determinação das soluções positivas (benefícios) e negativas (custos) 

ideais, ou seja, o maior valor é melhor para um critério benefício (+), 

enquanto que para o critério custo (-) se aplica o inverso; 

d) Cálculo da medida de separação, distâncias entre as alternativas e as 

soluções positivas e negativas ideais; 

e) Cálculo da proximidade relativa à solução ideal; 

f) Classificação da ordem de preferência (ranking). 

Dessa forma, os ensaios foram classificados quanto ao critério benefício 

(quanto maior o resultado melhor), custo (quanto menor o resultado melhor) e neutros 

(N), que correspondem aos ensaios com valores padronizados, como o índice de 

consistência, ou com resultados dentro do intervalo determinado pelas normas 
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técnicas referenciadas na Tabela 17, não  havendo, portanto, diferença entre as 

misturas ensaiadas. Essa classificação é mostrada na Tabela 22, enquanto que a 

Tabela 23 apresenta a matriz de decisão do método TOPSIS com os dados de 

entrada.  

 
Tabela 22 – Classificação dos critérios quanto ao custo/benefício  

Ensaios (critérios) 
Critério 
(Topsis) 

Índice de concistência (mm) Neutro 

Densidade de massa (g/cm³) Neutro 

Retenção de água (%) Custo (-) 

Teor de ar incorporado (%) Neutro 

Resistência à compressão (MPa) Benefício (+) 

Resistência à tração na flexão (MPa) Benefício (+) 

Absorção por imersão (%) Custo (-) 

Absorção por capilaridade (g/cm³) Custo (-) 

Índice de vazios (%) Custo (-) 

Análise térmica (TG/DTG/DSC) Benefício (+) 

DRX Benefício (+) 

MEV Benefício (+) 

 
Tabela 23  - Matriz de decisão do método TOPSIS 

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

A1 225,0 1,9 91,2 9,7 2,3 0,9 15,4 1,2 31,7 0,9 0,9 1,0 

A2 225,0 1,8 83,2 17,4 2,5 0,9 16,1 2,4 32,8 0,8 0,9 0,9 

A3 225,0 1,8 96,8 15,2 2,9 1,1 14,6 1,8 30,4 1,0 1,0 1,0 

A4 225,0 1,8 96,5 15,8 4,0 1,6 13,7 2,0 28,5 1,0 1,0 1,0 

 

Os dados da matriz de decisão possuem origens diferentes, por isso devem 

ser normalizados com o objetivo de transformá-la em uma matriz adimensional, a fim 

de poder comparar os vários critérios (KROHLING e SOUZA, 2011). Neste trabalho, 

a normalização (Tabela 24) foi realizada por meio de um vetor calculado para cada 

critério que conservasse a proporcionalidade, de acordo coma a Equação 3.  

 

 

                                            
𝒂𝒊𝒋

(𝚺 𝒂𝒊𝒋
𝟐)𝟎,𝟓                                          (3) 
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Tabela 24 – Matriz normalizada 

Alternativa C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

A1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,38 0,39 0,51 0,31 0,51 0,48 0,47 0,51 

A2 0,50 0,50 0,45 0,50 0,42 0,40 0,54 0,64 0,53 0,43 0,47 0,46 

A3 0,50 0,50 0,53 0,50 0,48 0,46 0,49 0,48 0,49 0,54 0,53 0,51 

A4 0,50 0,50 0,52 0,50 0,67 0,69 0,46 0,52 0,46 0,54 0,53 0,51 

 

  Após a normalização, foi realizado a multiplicação de cada valor da matriz de 

Comparação (Tabela 23) pelo peso de cada critério (0,083), o qual foi estipulado pelo 

AHP, formando a matriz com valores ponderados mostrada na Tabela 25.  

 

Tabela 25 – Matriz ponderada 

Alte
r C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

A1 
0,03

6 
0,03

6 
0,03

5 
0,03

6 
0,02

7 
0,02

8 
0,03

7 
0,02

2 
0,03

7 
0,03

5 
0,03

4 
0,03

7 

A2 
0,03

6 
0,03

6 
0,03

2 
0,03

6 
0,03

0 
0,02

9 
0,03

8 
0,04

5 
0,03

8 
0,03

1 
0,03

4 
0,03

3 

A3 
0,03

6 
0,03

6 
0,03

8 
0,03

6 
0,03

4 
0,03

3 
0,03

5 
0,03

4 
0,03

5 
0,03

8 
0,03

8 
0,03

7 

A4 
0,03

6 
0,03

6 
0,03

7 
0,03

6 
0,04

8 
0,04

9 
0,03

3 
0,03

7 
0,03

3 
0,03

8 
0,03

8 
0,03

7 

 

  Em sequência, realizou-se o cálculo das distâncias euclidianas entre as 

alternativas e as soluções positivas e negativas ideais e posteriormente a classificação 

das alternativas, conforme o método TOPSIS. Todos os cálculos foram realizados no 

Microsoft Excel® e os resultados são mostrados nas Tabelas 26 e 27. Já, a 

classificação final das alternativas é mostrada na Tabela 28, com ordem decrescente, 

visto que, quanto maior a proximidade de 1,0, melhor o desempenho global da 

alternativa.  

 

Tabela 26 - Matriz solução negativa ideal 

Alternativa C1 (N) C2 (N) C3 (-) C4 (N) C5 (+) C6 (+) C7 (-) 

A1 0,00 0,00 -0,002 0,00 0,0000 0,0000 -0,002 

A2 0,00 0,00 -0,005 0,00 0,0029 0,0009 0,000 

A3 0,00 0,00 0,000 0,00 0,0074 0,0052 -0,004 

A4 0,00 0,00 0,000 0,00 0,0207 0,0217 -0,006 

Alternativa C8 (-) C9 (-) C10 (+) C11 (+) C12 (+) S- 

A1 -0,023 -0,001 0,0038 0,0000 0,0037 0,0243 

A2 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0061 

A3 -0,012 -0,003 0,0077 0,0038 0,0037 0,0179 

A4 -0,008 -0,005 0,0077 0,0038 0,0037 0,0333 
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Tabela 27 - Matriz solução positiva ideal 

Alternativa C1 (N) C2 (N) C3 (-) C4 (N) C5 (+) C6 (+) C7 (-) 

A1 0,0000 0,0000 0,0031 0,0000 -0,021 -0,022 0,0041 

A2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,018 -0,021 0,0057 

A3 0,0000 0,0000 0,0053 0,0000 -0,013 -0,017 0,0022 

A4 0,0000 0,0000 0,0052 0,0000 0,000 0,000 0,0000 

Alternativa              C8 (-) C9 (-) C10 (+) C11 (+) C12 (+) S+ 

A1 0,0000 0,0037 -0,004 -0,004 0,000 0,0311 

A2 0,0235 0,0049 -0,008 -0,004 -0,004 0,0380 

A3 0,0119 0,0021 0,000 0,000 0,000 0,0251 

A4 0,0154 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,0163 

 

Tabela 28 – Ranking das alternativas avaliadas 

Ranking Alternativa Argamassa Desempenho  

1 A4  CCA3h   0,67  

2 A1 Referência   0,44  

3 A3 CCA2h  0,42  

4 A2 CCA0h  0,14  

 

   

  A partir da análise da Tabela 28, que mostra o desempenho das alternativas 

avaliadas, constatou-se que a argamassa com melhor índice, conforme o resultado 

dos ensaios produzidos neste trabalho, foi com a CCA moída por 3 horas. O método 

também mostrou que as alternativas A1 e A3, que correspondem a referência e a 

CC2h, obtiveram comportamentos muito similares, com índice de 0,44 e 0,42, 

respectivamente. Já, a argamassa com CCA não moída apresentou o pior 

desempenho, com uma diferença de 53% em relação a primeira colocada.  

  O resultado quantitativo apresentado pelo método AHP e TOPSIS, ajudou a 

identificar que a finura da CCA possui elevada importância nas propriedades da 

argamassa, confirmando a análise realizada individualmente nos ensaios e expostas 

anteriores.  

  A facilidade de modelagem do processo decisório e resolução da matriz, torna 

as ferramentas AHP e TOPSIS fortes aliadas na análise geral do problema, 

possibilitando maior clareza diante dos valores obtidos em relação aos diferentes e 

numerosos ensaios. Assim, foi possível verificar a melhor mistura entre as 

argamassas estudadas, de forma objetiva e simples, permitindo maior suporte para a 

conclusão do trabalho.  

  No entanto, assim como menciona Triantaphyllou e Mann (1995), o método 

decisório é uma ferramenta de apoio à decisão, sendo necessário cautela no momento 
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de análise e atribuição de peso para os critérios, pois é dependente de aspectos 

humanos e estratégicos. Em atenção a essas ponderações, este trabalho considerou 

todos os critérios com mesma importância, mas é uma análise interessante para 

incrementar em trabalhos futuros, a fim de melhorar as respostas que abordem 

misturas semelhantes, mas com funções diferentes. 
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5 CONCLUSÃO  

  Este trabalho teve como objetivo analisar a importância que a redução da finura 

da cinza de casca de arroz residual possui em materiais cimentícios, em especial, na 

argamassa de revestimento. Os resultados também foram analisados de forma global 

por meio de ferramentas do processo decisório – AHP e TOPSIS, para identificar qual 

das misturas estudadas apresentou melhor desempenho em relação as propriedades 

mecânicas, de durabilidade e microestruturais, com base nos diversos ensaios 

realizados neste trabalho. 

Dessa forma, em relação a influência da finura da CCA, pode-se concluir que: 

a) Os resultados obtidos nos ensaios no estado fresco das argamassas, 

foram satisfatórios para todas as misturas analisadas, enquadrando-se nos intervalos 

estabelecidos pelas normas técnicas e/ou das referências bibliográficas; 

b) A resistência à compressão e tração na flexão foi maior nas argamassas 

com CCA moída, em especial nas idades mais tardias. A CCA3h alcançou o melhor 

desempenho, alcançando 4,0MPa de resistência à compressão aos 91 dias, com um 

ganho de 77% em relação a referência, comportamento similar ao observado na 

resistência à tração; 

c) Os ensaios de absorção de água e índice de vazios apresentaram 

resultados semelhantes entre todas as argamassas estudadas, com uma ligeira 

vantagem para as argamassas com CCA moídas. A estrutura porosa das partículas 

de cinza de casca de arroz poderia representar uma desvantagem nessas 

propriedades. No entanto, a redução da finura da cinza e os efeitos pozolânicos 

proporcionados por suas reações de hidratação e preenchimento, podem ter 

contribuído para os resultados obtidos; 

d) Com as análises térmicas, verificou-se que houve um maior consumo de 

Ca(OH)2 nas misturas com CCA moída. Esse comportamento indica que a finura da 

cinza de casca de arroz possui um papel importante na reatividade pozolânica 

desenvolvida no sistema cimentício estudado; 

e) O preenchimento dos vazios e melhor arranjo interno dos produtos 

hidratados formados com a adição da CCA mais fina, também resultaram em uma 

microestrutura mais densa das argamassas e pastas, assim como foi possível 

observar nas imagens obtidas pelo MEV; 
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f) O efeito positivo proporcionado pela redução da finura da CCA nas 

propriedades da argamassa, pode ser atribuído à reatividade conferida pelas 

partículas mais finas, provavelmente devido a quantidade menor de grãos de cimento 

não hidratados, bem como o arranjo interno conferido pelo melhor preenchimento dos 

vazios e organização dos compostos formados;  

Quanto a utilização do AHP integrado ao TOPSIS para avaliar o desempenho 

global das misturas estudadas, foi possível concluir que:  

g) A aplicação do método decisório permitiu analisar de forma global e 

quantitativa o comportamento das misturas e identificar que o melhor desempenho foi 

alcançado pela CCA3h. Enquanto que, a CCA0h obteve os piores resultados, com uma 

diferença de 53% em relação a primeira colocada.  

h) As técnicas de decisão multicritério - AHP e o TOPSIS – se mostraram 

eficientes e confiáveis na escolha de misturas de argamassas, oferecendo um suporte 

quantitativo na tomada de decisão.  A partir de uma modelagem simples, que não 

demandou operações matemáticas complexas e demasiado tempo, obteve-se um 

resultado harmônico com a análise individual dos ensaios e de fácil compressão 

quanto ao objetivo proposto.  

i) A integração do AHP e TOPSIS, como um auxílio à conclusão, é um 

método interessante para se aplicar em pesquisas com escopos semelhantes ao 

deste trabalho, pois são adaptáveis a diversos produtos e funções.  

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

a) Estudar outras porcentagens de substituição de CCA moída por cimento 

Portland em misturas de argamassas ou outros materiais como concreto e placas; 

b) Avaliar outras propriedades relacionadas a durabilidade de materiais 

cimentícios a base de CCA moída, como ensaios com exposições a diferentes meios 

de agressão (esgoto, marítimo, industrial);  

c) Análises mais abrangentes quanto a influência do tamanho das 

partículas na microestrutura de argamassas contento CCA; 

d) Estudar o uso do AHP quanto a atribuição de importância das 

propriedades de argamassas, a fim de dar maior confiabilidade na tomada de decisão 

em relação a aplicação desejada do produto. 
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APÊNDICE A 

 
 O APÊNCICE apresenta os valores obtidos nos ensaios de resistência à 

compressão para as argamassas estudadas nas idades de 7, 28 e 91 dias, assim 

como o tratamento estatístico realizado por meio da ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Tabela 29 - Resumo estatístico das resistências à compressão aos 7, 28 e 91 dias. 

Idade Mistura  
Resistência Individual 

(MPa)  
Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

7 dias 

Ref. 

1,49 

1,45667 0,133167 9,14% 1,57 

1,31 

CCA0h 

0,76 

0,803333 0,051316 6,39% 0,86 

0,79 

CCA2h 

0,9 

0,93 0,043589 4,69% 0,91 

0,98 

CCA3h 

1,25 

1,32 0,07 5,30% 1,32 

1,39 

28 dias 

Ref. 

1,85 

1,8833 0,057735 3,07% 1,85 

1,95 

CCA0h 

1,42 

1,41 0,017321 5,56% 1,42 

1,39 

CCA2h 

2,04 

2,1667 0,120554 7,02% 2,18 

2,28 

CCA3h 

2,45 

2,6433 0,185562 3,07% 2,66 

2,82 

91 dias 

Ref. 

2,39 

2,29 0,087178 3,81% 2,25 

2,23 

CCA0h 

2,31 

2,37 0,079373 3,35% 2,46 

2,34 

CCA2h 

2,76 

2,91667 0,142945 4,90% 3,04 

2,95 

CCA3h 
3,85 

4,04667 0,504612 12,47% 3,67 

4,62 
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Tabela 30 – Teste de Tukey para a resistência à compressão aos 7 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  -0,126667 0,215406 

0h - 3h * -0,516667 0,215406 

0h - Ref * -0,653333 0,215406 

2h - 3h * 0,39 0,215406 

2h - Ref * -0,526667 0,215406 

3h - Ref   -0,136667 0,215406 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 31 - Teste de Tukey para a resistência à compressão aos 28 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h * -0,756667 0,299731 

0h - 3h * -1,23333 0,299731 

0h - Ref * -0,473333 0,299731 

2h - 3h * -0,476667 0,299731 

2h - Ref  0,283333 0,299731 

3h - Ref * 0,76 0,299731 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 32 - - Teste de Tukey para a resistência à compressão aos 91 dias com 95% de 
confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  -0,546667 0,702526 

0h - 3h * -1,67667 0,702526 

0h - Ref  0,08 0,702526 

2h - 3h * -1,13 0,702526 

2h - Ref  0,626667 0,702526 

3h - Ref * 1,75667 0,702526 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 
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APÊNDICE B 

 
 O APÊNCICE apresenta os valores obtidos nos ensaios de resistência à tração 

na flexão para as argamassas estudadas nas idades de 7, 28 e 91 dias, assim como 

o tratamento estatístico realizado por meio da ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Tabela 33 – Resumo estatístico das resistências à tração na flexão aos 7, 28 e 91 dias. 

Idade Mistura  
Resistência Individual 

(MPa)  
Média 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

7 dias 

Ref. 

0,44 

0,46 0,017321 4,33% 0,47 

0,47 

CCA0h 

0,26 

0,266667 0,011547 11,09% 0,28 

0,26 

CCA2h 

0,28 

0,316667 0,035119 30,48% 0,35 

0,32 

CCA3h 

0,63 

0,466667 0,142244 3,77% 0,37 

0,4 

28 dias 

Ref. 

0,63 

0,46 0,051316 7,47% 0,7 

0,73 

CCA0h 

0,44 

0,266667 0,040415 8,36% 0,52 

0,49 

CCA2h 

0,7 

0,316667 0,015275 2,13% 0,72 

0,73 

CCA3h 

0,91 

0,466667 0,023094 2,58% 0,87 

0,91 

91 dias 

Ref. 

0,75 

0,913333 0,145717 15,95% 0,96 

1,03 

CCA0h 

0,87 

0,943333 0,094516 10,02% 0,91 

1,05 

CCA2h 

0,98 

1,08333 0,10504 9,70% 1,08 

1,19 

CCA3h 

1,45 

1,63 0,253574 15,56% 1,52 

1,92 
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Tabela 34 – Teste de Tukey para a resistência à tração na flexão aos 7 dias com 95% de 
confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  -0,05 0,193402 

0h - 3h * -0,2 0,193402 

0h - Ref * -0,194 0,193402 

2h - 3h  -0,15 0,193402 

2h - Ref  -0,143333 0,193402 

3h - Ref   0,00666667 0,193402 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 35 - Teste de Tukey para a resistência à tração na flexão aos 28 dias com 95% de 
confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h * -0,233333 0,0927185 

0h - 3h * -0,413333 0,0927185 

0h - Ref * -0,203333 0,0927185 

2h - 3h * -0,18 0,0927185 

2h - Ref  0,03 0,0927185 

3h - Ref * 0,21 0,0927185 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 36 - Teste de Tukey para a resistência à tração na flexão aos 91 dias com 95% de 
confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  -0,14 0,424487 

0h - 3h * -0,686667 0,424487 

0h - Ref  0,03 0,424487 

2h - 3h * -0,546667 0,424487 

2h - Ref  0,17 0,424487 

3h - Ref * 0,716667 0,424487 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 
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APÊNDICE C 

 
 O APÊNCICE apresenta os valores obtidos nos ensaios de absorção de água 

por imersão para as argamassas estudadas nas idades de 7, 28 e 91 dias, assim como 

o tratamento estatístico realizado por meio da ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Tabela 37 - Resumo estatístico de absorção de água por imersão aos 7, 28 e 91 dias. 

Idade Mistura  Absorção Individual (%) Média (%) Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

7 dias 

Ref. 

15,64 

15,7833 0,126623 0,80% 15,88 

15,83 

CCA0h 

16,17 

17,22 1,35532 7,87% 16,74 

18,75 

CCA2h 

15,28 

15,46 0,156205 1,01% 15,54 

15,56 

CCA3h 

15,37 

15,3567 0,011547 0,08% 15,35 

15,35 

28 dias 

Ref. 

16,14 

15,8933 0,231805 1,46% 15,86 

15,68 

CCA0h 

15,77 

15,9133 0,765136 4,81% 16,74 

15,23 

CCA2h 

15,5 

15,3967 0,10504 0,68% 15,29 

15,4 

CCA3h 

15,09 

15,3167 0,215948 1,41% 15,52 

15,34 

91 dias 

Ref. 

15,37 

0,913333 0,145717 15,95% 15,22 

15,65 

CCA0h 

15,57 

0,943333 0,094516 10,02% 16,23 

16,57 

CCA2h 

14,59 

1,08333 0,10504 9,70% 14,97 

14,17 

CCA3h 

14 

1,63 0,253574 15,56% 13,4 

13,72 
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Tabela 38 - Teste de Tukey para a absorão de água aos 7 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  1,76 1,79071 

0h - 3h * 1,86333 1,79071 

0h - Ref  1,43667 1,79071 

2h - 3h  0,103333 1,79071 

2h - Ref  -0,323333 1,79071 

3h - Ref   -0,426667 1,79071 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 39 – Teste de Tukey para a absorão de água aos 7 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  0,516667 1,09095 

0h - 3h  0,516667 1,09095 

0h - Ref  0,02 1,09095 

2h - 3h  0,08 1,09095 

2h - Ref  -0,496667 1,09095 

3h - Ref  -0,576667 1,09095 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 40 - Teste de Tukey para a absorão de água aos 7 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h * 1,54667 0,974867 

0h - 3h * 2,41667 0,974867 

0h - Ref  0,71 0,974867 

2h - 3h  0,87 0,974867 

2h - Ref  -0,836667 0,974867 

3h - Ref * -1,70667 0,974867 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 
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APÊNDICE D 

 
 O APÊNCICE apresenta os valores obtidos nos ensaios de índice de vazios 

para as argamassas estudadas nas idades de 7, 28 e 91 dias, assim como o 

tratamento estatístico realizado por meio da ANOVA e Teste de Tukey. 

 

Tabela 41 - Resumo estatístico de índice de vazios aos 7, 28 e 91 dias. 

Idade Mistura  Absorção Individual (%) Média (%) Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

7 dias 

Ref. 

31,99 
32,2567 0,23094 0,72% 32,39 

32,39 

CCA0h 

33,24 
35,3567 2,82157 7,98% 34,27 

38,56 

CCA2h 

31,04 
31,4033 0,317857 1,01% 31,54 

31,63 

CCA3h 

31,98 
32,15 0,147986 0,46% 32,25 

32,22 

28 dias 

Ref. 

33,01 
32,4567 0,499233 3,76% 32,32 

32,04 

CCA0h 

32,48 
32,7033 1,2303 1,54% 34,03 

31,6 

CCA2h 

31,41 
31,2033 0,20502 0,66% 31 

31,2 

CCA3h 

31,46 
31,82 0,365103 1,15% 32,19 

31,81 

91 dias 

Ref. 

31,63 

31,69 0,393446 1,24% 31,33 

32,11 

CCA0h 

31,8 

32,8 0,913291 2,78% 33,01 

33,59 

CCA2h 

30,39 

30,2933 0,869042 2,87% 31,11 

29,38 

CCA3h 

29,19 

28,5367 0,665307 2,33% 27,86 

28,56 
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Tabela 42 - Teste de Tukey para índice de vazios aos 7 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h * 3,95333 3,72807 

0h - 3h  3,20667 3,72807 

0h - Ref  3,1 3,72807 

2h - 3h  -0,746667 3,72807 

2h - Ref  -0,853333 3,72807 

3h - Ref  -0,106667 3,72807 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 43 - Teste de tukey para índice de vazios aos 28 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  Não há*   

0h - 3h  Não há*  
0h - Ref  Não há*  
2h - 3h  Não há*  
2h - Ref  Não há*  
3h - Ref  Não há*  

* Como o valor P (= 0,1078) do teste F é maior ou igual a 
0,05, não há diferença estatisticamente significante entre as 
argamassas aos 28 dias de um nível para outro no nível, 
com uma confiança de 95,0%. 
 
  

Tabela 44 - Teste de tukey para índice de vazios aos 91 dias com 95% de confiança. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h * 2,50667 1,93259 

0h - 3h * 4,26333 1,93259 

0h - Ref  1,11 1,93259 

2h - 3h  1,75667 1,93259 

2h - Ref  -1,39667 1,93259 

3h - Ref * -3,15333 1,93259 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 
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APÊNDICE E 

 
 O APÊNCICE apresenta os valores obtidos nos ensaios de absorção de água 

por capilaridade (72 horas) para as argamassas estudadas nas idades de 7, 28 e 91 

dias, assim como o tratamento estatístico realizado por meio da ANOVA e Teste de 

Tukey. 

 

Tabela 45 - Resumo estatístico do índice de vazios (72horas) aos 7, 28 e 91 dias. 

Idade Mistura  Absorção Individual (%) Média (%) Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

7 dias 

Ref. 

2,58686 
2,72287 0,051654 1,22% 2,55069 

2,48497 

CCA0h 

2,76108 
2,72287 0,033097 1,22% 2,70453 

2,70301 

CCA2h 

2,73968 
2,66853 0,063188 2,37% 2,61895 

2,64697 

CCA3h 

2,7188 
2,54288 0,210805 8,29% 2,30922 

2,60061 

28 dias 

Ref. 

2,35863 
2,51213 0,132968 5,29% 2,58991 

2,58788 

CCA0h 

2,24249 
1,37017 0,792578 57,85% 0,69435 

1,17371 

CCA2h 

0,87468 
2,00377 0,97827 48,82% 2,53795 

2,59857 

CCA3h 

2,56597 
2,02667 0,963835 47,56% 0,91391 

2,6001 

91 dias 

Ref. 

1,05553 

1,0645 0,166206 14,32% 1,3515 

1,07285 

CCA0h 

2 

2,4015 0,347025 14,47% 2,63321 

2,56291 

CCA2h 

0,65206 

2,359 0,997807 55,74% 2,51452 

2,20326 

CCA3h 

1,11768 

2,598 0,757582 38,38% 2,55935 

2,24401 
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Tabela 46 – Resumo estatístico do índice de vazios (72horas) aos 7 dias. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  0,05434 0,298575 

0h - 3h  0,179997 0,298575 

0h - Ref  0,182033 0,298575 

2h - 3h  0,125657 0,298575 

2h - Ref  0,127693 0,298575 

3h - Ref  0,00203667 0,298575 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 47 - Resumo estatístico do índice de vazios (72horas) aos 28 dias. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  Não há*   

0h - 3h  Não há*  
0h - Ref  Não há*  
2h - 3h  Não há*  
2h - Ref  Não há*  
3h - Ref  Não há*  

* Como o valor P (=0,426) do teste F é maior ou igual a 0,05, 
não há diferença estatisticamente significante entre as 
argamassas aos 28 dias de um nível para outro no nível, 
com uma confiança de 95,0%. 

 

Tabela 48 - Resumo estatístico do índice de vazios (72horas) aos 91 dias. 

Comparação Sinal  Diferença   Limites (+/-) 

0h - 2h  0,239 0,646492 

0h - 3h  0,1965 0,646492 

0h - Ref * 1,5335 0,646492 

2h - 3h  -0,0425 0,646492 

2h - Ref * 1,2945 0,646492 

3h - Ref * 1,337 0,646492 

* denota uma diferença estatisticamente significativa. 
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APÊNDICE F 

 

 Nas Figuras 45-48 são mostradas algumas imagens das argamassas 

produzidas neste trabalho a título de curiosidade quanto ao formato e consistência, 

bem como de alguns ensaios realizados.   

 

 
Figura 45 – Argamassas nos moldes e desmoldadas (os corpos de prova com quebras, nichos 

de adensamento e outras imperfeições foram descartados) 
 

 
Figura 46 – Consistência e cor das argamassas (referência e CCA2h) 

 

 
Figura 47 - Ensaio de absorção de água por capilaridade 
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Figura 48 - Ensaio de absorção de água por imersão (cozimento). 
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