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RESUMO 

As indústrias madeireiras que trabalham na produção de painéis de compensado 

utilizam a biomassa florestal de Pinus spp. como principal combustível na alimentação 

de caldeiras responsáveis pela produção de energia através do vapor. As cinzas 

resultantes deste processo representam em torno de 3% do volume de biomassa 

queimada, tornando-se importante passivo ambiental. As cinzas de Pinus spp. têm sido 

empregadas como corretivos e fertilizantes agrícolas, mesmo que de forma empírica. O 

cimento Portland representa atualmente um dos insumos mais consumidos pela 

humanidade, sendo responsável pela emissão de aproximadamente uma tonelada de 

gases por tonelada de clínquer produzido. O aproveitamento de resíduos na construção 

civil tem sido estimulado por ser este setor um dos maiores consumidores de recursos 

naturais. As cinzas agroindustriais ocupam lugar de destaque dentre os resíduos com 

possibilidades de adição ao cimento Portland e em matrizes cimentícias, por seu 

potencial pozolânico e de “efeito filler”, contribuindo para a redução do consumo de 

cimento Portland. Nesse sentido, esta pesquisa aborda as características físicas, 

químicas e morfológicas da cinza de Pinus spp. e seu potencial de uso em produtos de 

cimento Portland. Para atendimento aos objetivos, foram realizados ensaios para 

caracterização do seu potencial pozolânico de acordo com as normas (ABNT NBR 

12653:2014; ABNT NBR 12826:2014; ABNT NBR 15895:2010; ABNT NBR 5751:2012; 

ABNT NBR 5752:2014; ABNT NBR 7215:1997; ABNT NBR NM 23:2001; ABNT NBR 

NM 76:1998). Os resultados dos ensaios sobre as características físicas (massa 

específica seca variando de 2,62 a 2,98 g/cm3; superfície específica 5.416 cm²/g; 

distribuição granulométrica contínua; e, 18,1% de resíduo retido na peneira com 

abertura de 45 µm), características químicas (75,3% de concentração de 

SiO2+Al2O3+Fe2O3; 0,6% de SO3 e 3,18% de perda ao fogo) e resistência mecânica à 

compressão (índice de atividade pozolânica com cimento - IAP-cimento 77,4%), 

caracterizaram o potencial pozolânico das cinzas. Porém, o não atendimento de 

requisitos (229 mg/g de reatividade com o Ca(OH)2; índice de atividade pozolânica com 

a cal - IAP-Cal < 6,0 MPa e resistência mecânica à compressão com tempo de cura de 

1, 3 e 7 dias < que 14, 24 e 34 MPa, respectivamente, e, ausência da fase amorfa da 

sílica), não permitiu a sua classificação como material com atividade pozolânica. 

Finalmente, concluiu-se que a cinza de Pinus spp. mesmo não podendo ser classificada 

como pozolana, tem grande potencial de uso como adição mineral ou substituto parcial 

do cimento Portland em concretos e argamassas. 

 
 
Palavras-chave: Cinzas de Pinus spp., Adições minerais , Pozolanas, “Efeito filler”. 

  



 

 

ABSTRACT 

The logging companies engaged in the production of plywood panels use forest biomass 

of Pinus spp. as the principal fuel in power boilers responsible for the production of 

energy through the steam. The resulting ashes from this process represent about 3% of 

burned biomass volume, making it an important environmental liability. The Pinus spp. 

ashes have been used as corrective and agricultural fertilizers, even if empirically. 

Portland cement is currently one of the most consumed inputs, being  responsible for 

the emission of approximately one ton of gas per ton of clinker produced. The use of 

waste in construction has been stimulated because this sector is one of the largest 

consumers of natural resources. The agroindustrial ashes occupy a prominent place 

among the waste with added opportunities to Portland cement and cementitious 

matrices, for its potential pozzolan and filler effect, contributing to the reduction of 

Portland cement consumption. In this sense, this research addresses the physical, 

chemical and morphological Pinus spp. ash and its potential for use in Portland cement 

products. To meet the objectives laboratory tests were performed to characterize the 

potential pozzolanic according to the Brazilian standards (ABNT NBR 12653: 2014; 

ABNT NBR 12826: 2014; ABNT NBR 15895: 2010; ABNT NBR 5751: 2012; ABNT NBR 

5752: 2014; ABNT NBR 7215: 1997; ABNT NBR NM 23:2001; ABNT NBR NM 76:1998). 

The results tests on the physical characteristics (dry density ranging from 2.62 to 2.98 

g/cm3; specific surface 5,416 cm²/g; continuous particle size distribution; and 18.1% of 

residue retained on the sieve with opening of 45 µm), chemical characteristics [75.3% 

(SiO2+Al2O3+Fe2O3) concentration, 0.6 % (SO3) and 3.18% of loss on ignition] and 

compressive strength (pozzolanic activity index with cement - IAP-cement 77.4 %) 

characterized the potential pozzolanic ashes. However, the non-compliance of 

requirements (229 mg/g of reactivity with Ca(OH)2; pozzolanic activity index with lime - 

IAP-Cal <6.0 MPa and compressive strength with curing time of 1,3 and 7 days < than 

14, 24, 34 MPa, respectively, and the absence of the amorphous phase of silica), not 

allowed to be classified as material with pozzolanic activity. Finally, it was found that the 

Pinus spp. ash cannot be classified as pozzolan, but it has great potential for use as 

mineral addition or partial substitute Portland cement in concrete and mortar. 

 

 
Key-words: Pinus spp. ashes, Mineral additions, Pozzolanas, “Filler effect” . 
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1. INTRODUÇÃO 

O agronegócio apresenta grande importância para a atividade econômica do 

país, sendo responsável por, aproximadamente, 23% do PIB brasileiro (MAPA, 2015). O 

setor madeireiro faz parte desta área e, por sua vez, gera em torno de 1% do PIB 

brasileiro (ABIMCI, 2009). 

Do conjunto de indústrias do setor da madeira processada mecanicamente, a 

grande maioria, utiliza-se de caldeiras para a geração de vapor em seu processo 

produtivo e, estas, são alimentadas por biomassa de origem florestal como cavaco, 

recortes de painéis, pó-de-serra e pó-de-lixa (WIECHETECK, 2009). 

A utilização da biomassa para a geração de energia tem motivado muitos 

empresários do setor madeireiro, principalmente, em função da possibilidade de 

utilização dos resíduos de sua principal matéria-prima: a madeira. As vantagens destes 

materiais para a geração de energia podem ser caracterizadas por serem recursos 

renováveis, que em seu processo produtivo contribuem para o chamado sequestro do 

carbono, mitigando o efeito estufa, além de apresentarem um menor custo em 

comparação ao dos hidrocarbonetos (TUOTO, 2009). 

As cinzas de caldeira representam o resultado final da combustão da biomassa 

florestal e demais resíduos da madeira. O volume das cinzas geradas, assim como as 

suas características físicas e químicas variam em função das espécies florestais, das 

características dos solos de cultivo, dos corretivos e fertilizantes utilizados na produção 

florestal, idade e parte da planta (BRAND, 2010). Neste sentido, a caracterização físico-

química deste material faz-se necessária para a avaliação técnica de alternativas de 

utilização. 

As preocupações com as questões ambientais tem imposto alterações no 

ordenamento jurídico. Assim, a legislação ambiental brasileira apresenta-se cada vez 

mais restritiva em relação à produção e ao descarte de resíduos pelas agroindústrias, 

principalmente em função dos volumes, composição e risco ambiental (RIBEIRO, 2010). 

O histórico das relações entre os setores empresariais e o meio ambiente 

demonstra que os impactos ambientais resultantes das atividades produtivas pode 
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afetar, de maneira decisiva, o futuro do planeta. Neste sentido, a busca por promover o 

desenvolvimento sustentável faz-se fundamental e deve nortear as ações estratégicas 

empresariais. 

As investigações em ciência e em tecnologia vêm objetivando a 

sustentabilidade, e são as principais responsáveis pelo desenvolvimento de métodos e 

técnicas para o uso mais eficiente de recursos, captura, tratamento e disposição de 

poluentes (BARBIERI, 2007). 

Para o pesquisador, apesar deste esforço, observa-se que em muitos casos, 

resíduos das atividades econômicas e seus métodos tradicionais de gestão, tratamento 

e disposição final demonstram uma enorme ineficiência econômico-ambiental uma vez 

que afetam diretamente a competitividade das organizações sem dar uma solução 

ambiental adequada e definitiva. 

O plano de gestão de resíduos dos processos industriais precisa prever o 

encaminhamento que será dado aos resíduos gerados durante o seu processo 

produtivo. Uma das formas de destinação dos resíduos gerados pelas indústrias 

madeireiras, entre eles a cinza de caldeira, é seu encaminhamento para a disposição 

em aterros sanitários que podem ser de propriedade da indústria ou terceirizados. Os 

custos relativos à destinação de resíduos em aterros sanitários referem-se ao seu 

tratamento, transporte, disposição, manutenção e monitoramento contínuo ao longo do 

tempo, os quais devem ser feitos mesmo após ser interrompida a disposição de 

resíduos ou a indústria ter encerrado as suas atividades produtivas (RIBEIRO, 2010). 

Estudos realizados por Maeda et al. (2007), sobre a utilização da cinza de 

caldeira como insumo florestal apresentaram viabilidade, em função das suas 

características químicas que demonstraram ser possível seu uso como condicionador 

do solo e fonte de nutrientes de baixo custo. Porém, na visão do autor, a utilização deve 

ser controlada, uma vez que os volumes de aplicação excessivos podem causar 

desiquilíbrio entre os nutrientes, tornando-os indisponíveis para as plantas. Entende o 

pesquisador que a eficiência, a eficácia e a efetividade do atual modelo de 

gerenciamento de resíduos apresentam algumas lacunas na tecnologia atualmente 

adotada, que envolvem a baixa eficiência técnica e econômica desses sistemas de 

gestão de resíduos, quer seja em função do valor gasto pela coleta, transporte, 
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disposição final em locais clandestinos ou aterros licenciados, como também pelo seu 

uso como corretivo e fertilizante agrícola, fora de parâmetros técnicos prescritos por 

estudos científicos. 

Por outro lado, de acordo com John (2000), atualmente, quase a totalidade das 

atividades humanas demandam de espaços como edifícios, redes viárias, redes 

hidráulicas e elétricas, construídos de forma a atender as suas necessidades. Esses 

espaços podem apresentar-se com distintos graus de sofisticação, mas sempre são 

oriundos da construção civil. 

Inúmeros são os benefícios trazidos pela construção civil à sociedade. Porém, 

do ponto de vista ambiental, a cadeia produtiva ligada à construção civil, causa 

importantes impactos, dos quais se destacam a utilização de grandes quantidades de 

recursos naturais, emissões atmosféricas, elevado consumo de energia e geração de 

resíduos (MOREIRA & FREENZI, 2014). Nesse sentido, a construção civil caracteriza-

se por ser individualmente o setor que apresenta o maior consumo de recursos 

naturais, consumindo entre 15 a 50% do total desses recursos (JOHN, 2000). 

Para Maury & Blumenschein (2012), são muitos os impactos ambientais 

causados pela cadeia produtiva do cimento Portland: alterações e degradação do 

ambiente natural na retirada das matérias-primas para a produção do cimento; emissão 

de materiais particulados no processo de mineração, transporte da matéria prima e na 

fabricação do cimento; emissão CO2 e outros gases, na fase de produção do clínquer. 

Existem benefícios ambientais oriundos da utilização dos resíduos produzidos 

pelos diversos setores econômicos na construção civil, quer seja pelo crescente volume 

de resíduos gerados, ou pela escassez dos recursos naturais não renováveis (PAULA 

et al., 2009). 

Dentre os resíduos resultantes dos processos produtivos das diferentes 

atividades agroindustriais, destacam-se as cinzas minerais, por apresentarem em sua 

constituição química altas porcentagens de sílica e demais óxidos necessários para sua 

utilização como pozolanas (OLIVEIRA et al., 2004). 

Na região sudoeste do Paraná, mais especificamente no município de Palmas, 

existe um “cluster”, ou seja, um arranjo produtivo local que apresenta uma importante 

concentração de indústrias de madeira processadas mecanicamente que trabalham na 
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produção de painéis de compensado de lâminas de Pinus spp. Nessas indústrias há 

geração de cinzas de Pinus spp., resultante da produção de vapor em caldeira. 

A utilização da cinza de Pinus spp. como adição em cimento Portland ou como 

substituição parcial deste na confecção de concretos e argamassas pode ser uma 

forma de racionalização do uso dos recursos naturais e de mitigação de impactos 

ambientais na construção civil. Tais aspectos estão relacionados à possibilidade de 

redução do consumo das matérias-primas utilizadas na produção do cimento Portland, 

reclassificação da cinza, de resíduo para matéria prima, e, diminuição do consumo de 

energia e das emissões atmosféricas ocorrida na cadeia produtiva do cimento Portland. 

Neste trabalho, foram selecionadas três entre as principais indústrias 

madeireiras do município de Palmas-PR, em função de seus volumes de produção e 

das tecnologias utilizadas em seus processos produtivos. Em cada uma das empresas 

foram coletadas amostras de cinza de Pinus spp. oriundas das caldeiras mistas que 

trabalham com gases superaquecidos, com temperaturas médias de combustão em 

torno de 800° C e tempo de queima aproximado de 40 minutos. A quantidade de 

biomassa queimada nas caldeiras para cada uma das indústrias varia entre 5 a 15 

toneladas por hora, gerando uma quantidade entre 150 e 450 Kg de cinza por hora. As 

amostras de cinza coletadas foram submetidas a ensaios laboratoriais, caracterizadas e 

avaliadas quanto à sua viabilidade técnica de utilização em produtos de cimento 

Portland. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho tem o intuito de contribuir para o atendimento da demanda de 

conhecimento tecnológico em relação às alternativas de destinação da cinza de Pinus 

spp., bem como das demandas relacionadas à necessidade de mitigação dos impactos 

causados pelo uso de recursos naturais na construção civil. Desta forma, este trabalho 

se propõe a caracterizar física e quimicamente as cinzas de Pinus spp. e avaliar a 

viabilidade técnica de sua utilização em adição ao cimento Portland ou em substituição 

parcial deste em concretos e argamassas. 
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1.1.1 Aspectos científicos e tecnológicos 

 

 

Com a caracterização física e química da cinza de Pinus spp. foi possível 

avaliar o seu potencial pozolânico e de “efeito filler” bem com a possibilidade de sua 

utilização em produtos de cimento Portland. Salienta-se que para o efetivo 

desenvolvimento tecnológico, foi necessária a produção de conhecimento científico 

relativo às características físicas e químicas da cinza de Pinus spp. Neste sentido, as 

amostras de cinza coletadas nas indústrias madeireiras foram submetidas aos 

seguintes ensaios normatizados: massa específica (ABNT NBR NM 23:2001); superfície 

específica (ABNT NBR NM 76:1998); finura - peneira com abertura de 45 µm (ABNT 

NBR 12826:2014); atividade pozolânica com a cal – IAP-Cal (ABNT NBR 5751:2012); 

atividade pozolânica com o cimento – IAP-Cimento (ABNT NBR 5752:2014); teor de 

hidróxido de cálcio fixado – método de Chapelle modificado (ABNT NBR 15895:2010); 

resistência à compressão (ABNT NBR 7215:1997). Além destes, as amostras foram 

submetidas aos ensaios de caracterização química por espectrometria de fluorescência 

de raios X – XRF; análise granulométrica por difração de raios laser, e, 

termogravimetria – calorimetria (STA). Os resultados dos ensaios foram utilizados para 

determinar as características físico-químicas das cinzas de Pinus spp. e para 

determinar a viabilidade de seu uso em adição ou substituição parcial ao cimento 

Portland em concretos e argamassas. 

 

1.1.2 Aspectos econômicos e sociais 

 

 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais do setor de base florestal. Dentro 

desse setor, as indústrias de madeira processada mecanicamente contribuem para a 

geração de, aproximadamente, 2% dos empregos da população brasileira (ABIMCI, 

2009). 

O desenvolvimento de alternativas de destinação da cinza de Pinus spp. pode 

melhorar o desempenho econômico destas agroindústrias pela diminuição do custo da 
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destinação final destes resíduos, diminuição de impactos ambientais e a possibilidade 

de obtenção e manutenção de certificações ambientais, tornando-as mais competitivas 

e possibilitando maiores investimentos em desenvolvimento tecnológico, expansão e 

por consequência geração de emprego e renda para a população. 

Além de proporcionar uma maior eficiência econômica das indústrias 

madeireiras, a viabilidade técnica da utilização da cinza em adição ou substituição 

parcial ao cimento Portland, pode gerar a oportunidade de novos negócios, como o 

investimento em projetos de preparo da cinza e projetos de utilização destas na 

confecção de produtos de cimento: concretos e argamassas. 

 

1.1.3 Aspectos ambientais 

 

 

Do ponto de vista ambiental, admite-se que todos os resíduos e rejeitos podem 

ser considerados como falha de processo (PAULI, 1996). Porém, enquanto a tecnologia 

disponível para a combustão de biomassa florestal apresentar como resíduo a cinza, 

esta deverá ser objeto de gestão dos setores industriais.  

A disposição inadequada desse resíduo fora de aterros industriais licenciados, 

bem como seu uso de forma indiscriminada na fertilização de solos de plantio em 

desacordo com a prescrição técnica, pode causar problemas ambientais (MAEDA et al., 

2007). 

Assim, a utilização da cinza de Pinus spp. em adição ou substituição parcial ao 

cimento Portland, poderá mitigar os impactos ambientais causados pela sua disposição 

final de forma clandestina ou mesmo nos aterros industriais licenciados, podendo 

aumentar a vida útil destes aterros pela diminuição do volume de cinzas a serem 

dispostos. Além disso, poderá diminuir os impactos causados pelo seu uso 

indiscriminado como corretivo e fertilizante nos solos de cultivo. Por outro lado, poderá 

proporcionar a diminuição do uso de recursos naturais, das emissões atmosféricas e do 

consumo de energia nos processos de obtenção de matéria prima e produção do 

cimento Portland. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar as propriedades físicas e químicas 

das cinzas de Pinus spp. resultantes do processo de queima em caldeiras de indústrias 

madeireiras considerando-se, também, a viabilidade técnica de sua utilização em 

adição ou substituição parcial ao cimento Portland. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 selecionar três indústrias madeireiras que produzem cinzas de Pinus spp. 

em caldeira e obter 20 kg de amostras de cinza de cada empresa para a 

realização dos ensaios laboratoriais; 

 preparar o material residual (cinzas), a partir de moagem e peneiramento, 

para possibilitar a realização dos ensaios necessários para a avaliação das 

suas propriedades físico-químicas; 

 caracterizar a cinza de Pinus spp. avaliando as suas propriedades físico-

químicas, a partir dos seguintes ensaios laboratoriais: massa específica 

(ABNT NBR NM 23:2001); superfície específica (ABNT NBR NM 76:1998); 

finura - peneira com abertura de 45 µm (ABNT NBR 12826:2014); atividade 

pozolânica com a cal – IAP-Cal (ABNT NBR 5751:2012); atividade 

pozolânica com o cimento – IAP-Cimento (ABNT NBR 5752:2014); teor de 

hidróxido de cálcio fixado – método de Chapelle modificado (ABNT NBR 

15895:2010); resistência à compressão (ABNT NBR 7215:1997); 

caracterização química por fluorescência de raios X – XRF; granulometria 

por difração de raios laser, e, termogravimetria - calorimetria (STA); 

 determinar o potencial pozolânico e de “efeito filler” das cinzas, bem como a 

possibilidade de sua utilização em substituição parcial ao cimento Portland 

em concretos e argamassas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL E O USO DE RESÍDUOS 

 

 

As atividades relacionadas a toda a cadeia produtiva da construção civil 

possuem um elevado potencial de geração de impactos ambientais, por apresentarem-

se como as maiores consumidoras de recursos naturais. No Brasil, a construção civil é 

responsável por, aproximadamente, 14% do PIB nacional, para tanto, utiliza entre 20% 

e 50% do volume de recursos naturais consumidos pela sociedade (MESQUITA, 2012). 

Por outro lado, o setor da construção civil por suas características de grande 

consumidor de matérias-primas, pela diversidade de produtos utilizados nas diferentes 

etapas do processo construtivo e pela necessidade de redução de custos, apresenta 

grande potencial de consumo de resíduos produzidos por outras cadeias produtivas 

(ROCHA & CHERIAF, 2003). 

Apesar da capacidade de aproveitamento de resíduos pela construção civil, 

para Rocha & Cheriaf (2003), isso deve ser feito utilizando-se de critérios técnico-

científicos que levem em consideração não só os aspectos qualitativos como a textura, 

a forma, a granulometria, a cor e a capacidade de aglutinar dos resíduos, como, 

também, o seu comportamento ao longo do tempo, evitando danos ao meio ambiente e 

riscos de contaminação das edificações. Neste sentido, na visão dos autores, 

objetivando-se a utilização de resíduos ou de matérias primas secundárias de outros 

setores na construção civil, devem ser estudados de maneira detalhada os processos 

industriais que dão origem aos resíduos, o potencial de aproveitamento desses 

resíduos e as características que possam limitar a sua aplicação (ROCHA & CHERIAF, 

2003). 

A comprovação da viabilidade técnica de uso de um resíduo não deve ser o 

único e principal método de avaliação de sua utilização e esta deve servir de ponto de 

partida para uma análise continuada e ampla que envolva outros aspectos, como o 

desenvolvimento de novas tecnologias que possam culminar na viabilização de sua 

aplicação (LIMA, 2008). Neste mesmo sentido, o caminho para a utilização de resíduos 
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de outros setores na construção civil, passa pela busca de nichos de mercado que cada 

tipo de resíduo possa atender (ROCHA & CHERIAF, 2003). 

 

2.2 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

 

 

Os processos produtivos agroindustriais são voltados para a produção de bens 

e serviços com o objetivo de atender determinado grupo de consumidores individuais, 

governos ou empresas. Entretanto, com a tecnologia atualmente utilizada há 

necessariamente a geração de resíduos que podem também ser considerados como 

“ineficiência” ou “falha” do processo produtivo (PAULI, 1996). 

Para o CONAMA (2002), os resíduos sólidos industriais são aqueles resultantes 

de atividades industriais e que se encontram nos estados sólido, semissólido ou gasoso 

(quando contido e líquido), que apresentam particularidades que não viabilizam seu 

lançamento na rede pública de esgoto nem em corpos de água, ou que necessitam 

para seu lançamento soluções técnicas economicamente viáveis de acordo com a 

melhor tecnologia disponível. 

De acordo com a ABNT NBR 10004 (2004), os resíduos industriais devem ser 

classificados como: 

 “Resíduos Classe I – Perigosos: são os resíduos ou mistura de resíduos 
que, devido às suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade e patogenicidade podem representar risco à saúde 
pública e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando 
manuseados ou dispostos de forma errônea.  

 Resíduos Classe II – Não Perigosos 
o Resíduos Classe II A – não inertes: são os resíduos que 

apresentam propriedades como solubilidade em água, 
biodegradabilidade ou combustibilidade. 

o Resíduos Classe II B – inertes: resíduos que, quando amostrados 
de forma representativa e submetidos a um contato estático ou 
dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura 
ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez e 
sabor.”. 

 

De maneira geral, os resíduos gerados nos processos produtivos industriais 

representam custos para as empresas geradoras, não só pela sub-utilização das 
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matérias primas, como pela obrigatoriedade de sua estocagem, transporte, tratamento, 

disposição final e monitoramento (PAULI, 1996).  

Para Lima (2008), as técnicas visando à utilização de resíduos agroindustriais 

estão sendo cada vez mais empregadas, dentre estas se destaca a sua utilização como 

combustível. A incineração de resíduos industriais muito embora possibilite a redução 

de seu volume, por sua vez, é responsável por gerar outros resíduos como as cinzas, o 

lodo e as escórias, que precisam ser destinadas de acordo com a tecnologia disponível 

e os requisitos da legislação ambiental (LIMA, 2008). Do ponto de vista agroindustrial, 

destacam-se as cinzas entre os principais resíduos gerados, por serem estas oriundas 

de diferentes processos de secagem, geração de vapor e energia, e, também, por seu 

potencial de geração de impactos ambientais (CINCOTTO, 1988). 

 

2.3 RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS EM MATRIZES CIMENTÍCIAS 

 

 

Para Freire & Beraldo (2003), as cinzas de origem vegetal, que apresentarem 

em sua composição química a presença predominante de sílica no estado amorfo e 

finura adequada, podem ser utilizadas como adição mineral ao cimento Portland. Além 

disso, caso apresentem reatividade em meio aquoso com o Ca(OH)2, podem ser 

utilizadas também como adição mineral pozolânica (FREIRE & BERALDO, 2003). 

Em função da revisão bibliográfica sobre os estudos científicos já produzidos 

nesta área, observou-se que as principais cinzas agroindustriais com potencial 

pozolânico já determinados e que podem ser utilizadas como adições minerais ao 

cimento Portland ou em substituição parcial deste em matrizes cimentícias, são as 

provenientes da casca de arroz, do bagaço de cana de açúcar e da folha de bananeira, 

as quais serviram de embasamento para essa investigação. 
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2.3.1 Cinza de casca de arroz 

 

 

Dos resíduos industriais submetidos à pesquisa científica e que tiveram 

pozolanicidade reconhecida, a cinza resultante da queima da casca de arroz apresenta-

se como o mais estudado. Dessa forma, as investigações que comprovaram o potencial 

de utilização das cinzas de casca de arroz como adição mineral ao cimento Portland, 

têm sido utilizadas ao longo do tempo como ponto de partida para o estudo das 

características químicas, físicas e morfológicas de outras cinzas de origem vegetal 

(PRUDENCIO JR et al., 2003). 

Para Lima (2008), o consumo das cascas de arroz como combustível se dá 

principalmente pelas próprias indústrias responsáveis pelo beneficiamento de arroz, 

utilizando a sua queima para a geração da energia necessária aos processos de 

secagem e parbolização. Por serem geralmente indústrias de pequeno porte, muitas 

delas não possuem planos de gestão de resíduos sólidos, assim, as cinzas resultantes 

da queima das cascas de arroz, são muitas vezes dispostas em terrenos baldios ou 

lançadas em cursos de água (LIMA, 2008). 

O início dos estudos sobre a utilização das cinzas de casca de arroz como 

material pozolânico é datado da década de 70, quando foram desenvolvidos os 

primeiros estudos sobre o tema nos Estados Unidos da América e na Índia. Na década 

de 80 foi estudado o desenvolvimento da tecnologia do concreto de alto desempenho. 

Diversos estudos vêm sendo realizados visando à produção de cinza de casca de arroz 

com elevada pozolanicidade, que possa ser utilizada em substituição à sílica ativa. 

Segundo Prudencio Jr et al. (2003), no Brasil, inúmeros trabalhos sobre o uso de cinzas 

de casca de arroz como material pozolânico vêm sendo desenvolvidos, alguns com a 

participação ativa de indústrias beneficiadoras de arroz, centros de pesquisa e 

universidades, como os trabalhos de Cincotto (1988), Guedert (1989), Farias e Recena 

(1990), Isaia (1995), Silveira (1996), Santos (1997), Gava (1999), Dafico (2001) e 

Weber (2001). Além destes trabalhos citados pelo autor, foram encontrados na literatura 

os trabalhos de Cordeiro (2006); Pouey (2006); Tashima (2006); Zerbino et al. (2012); 

Coelho (2013); Rêgo et al. (2015).  



25 

 

Para Prudencio Jr et al. (2003), nos trabalhos realizados no Brasil, houve uma 

importante e surpreendente constatação de que mesmo as cinzas de casca de arroz 

que apresentavam picos cristalinos nos ensaios de difração de raios X, demonstraram 

desempenho satisfatório como adições minerais, justificados pela elevada área 

específica da sílica presente nas cinzas e pelo “efeito filler” determinado pela presença 

de carbono não queimado que apresenta característica de extrema finura. 

Nos estudos realizados observou-se que em parte das indústrias pesquisadas 

as cascas de arroz são submetidas à incineração em queimadores de leito fluidizado, 

com temperatura de queima controlada o que pode evitar a formação da sílica 

cristalina. Em outras indústrias, as cinzas são obtidas sem um controle efetivo do tempo 

e da temperatura de queima. Em ambos os casos, foram demonstrados que o grande 

potencial de uso das cinzas de casca de arroz na construção civil está ligado ao 

elevado percentual de sílica (SiO2) presente na sua constituição, que a permite ser 

utilizada como pozolana, com desempenho comparável aos da sílica ativa 

(PRUDENCIO JR et al., 2003).  

A utilização das cinzas de casca de arroz na construção civil encontra restrições 

por parte da população, sendo muito pouco utilizada em escala comercial, devido, 

principalmente, à sua coloração escura que leva ao escurecimento os cimentos, 

concretos e argamassas quando as cinzas são adicionadas e, a heterogeneidade das 

características químicas e mineralógicas que trazem incertezas quanto ao grau de 

reatividade das cinzas (POUEY, 2006). 

 

2.3.2 Cinza do bagaço da cana-de-açúcar 

 

 

A cana-de-açúcar ocupa lugar de destaque nos setores agrícola e agroindustrial 

brasileiro por seu volume de produção, tornando o país responsável pela produção de 

cerca de 60% do álcool etílico consumido no planeta, além de colocar o Brasil em 

primeiro lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de açúcar (SOUTO, 2010). 

A geração de resíduos é um dos principais problemas enfrentados pela gestão 

ambiental industrial, fato que também ocorre nas usinas sucroalcooleiras que precisam 
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destinar adequadamente as cinzas residuais provenientes da queima do bagaço de 

cana. Neste sentido, observa-se que a destinação das cinzas é feita 

predominantemente de duas formas: de maneira temporária, enquanto aguarda o seu 

encaminhamento para as áreas de cultivo de cana para ser utilizada como corretivo e 

como fertilizante do solo, ou, de forma definitiva, quando as cinzas são dispostas no 

ambiente, em aterros sanitários (CORDEIRO, 2006).  

Para Cordeiro (2006), pode-se definir que a melhor opção de destinação das 

cinzas do bagaço de cana-de-açúcar seria sua utilização como fertilizante orgânico. 

Porém, as características das cinzas do bagaço de cana, que apresentam elevados 

teores de sílica e pequena concentração de nutrientes, dificultam a sua degradação 

tornando sua adição aos solos de cultivo não recomendada. 

Estudos realizados demostraram a viabilidade técnica da utilização da cinza do 

bagaço de cana-de-açúcar como adição mineral ao cimento Portland ou como 

substituição deste em matrizes cimentícias (FREITAS, 1996); (CORDEIRO, 2006); 

(SOUTO, 2010); (POGGIALI, 2010); (LIMA et al.,  2010); (SRINIVAZAN & SATHIYA, 

2010); (LIMA et al., 2011). 

Observando pesquisas realizadas sobre a viabilidade de utilização de resíduos 

dos diversos setores da economia na construção civil, o pesquisador concluiu que a 

forma de obtenção e de manipulação das matérias-primas, assim, como a dinâmica dos 

processos industriais que culminam na geração das cinzas residuais, em muitos casos 

dificultam a sua utilização pela construção civil. No caso da cinza do bagaço de cana, 

um dos problemas observados relaciona-se às partículas de quartzo oriundas da areia 

presente no solo de cultivo e que ao ficarem aderidas à cana de açúcar no momento da 

colheita, são encaminhadas às indústrias, e ao não serem totalmente separadas no 

processo de lavagem, estarão presentes no material residual. Dessa forma, a 

capacidade reativa da cinza que poderá apresentar um maior ou menor grau de 

quartzo, acaba sendo comprometida, uma vez que este é um material que apresenta 

morfologia cristalina sendo, portanto, não reativo (CORDEIRO, 2006). 
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2.3.3 Cinza da folha de bananeira 

 

 

Kanning (2010), (2013); Kanning et al. (2014) desenvolveu trabalhos visando 

avaliar o potencial pozolânico da cinza de folha de bananeira como adição em 

argamassas e concreto de cimento Portland; a influência da adição de cinza de folha de 

bananeira, cinza volante e sílica ativa em uma argamassa de cimento Portland; e, 

ensaios de envelhecimento em câmara. 

No primeiro trabalho, as folhas de bananeira foram tratadas termicamente até a 

sua combustão em um forno. As amostras de cinzas residuais foram coletadas e 

moídas em um moinho de bolas durante diferentes tempos (0,5; 1; 2 e 3) h. Foram 

realizados ensaios para determinar o índice de atividade pozolânica da cinza de folha 

de bananeira por meio do IAP-Cal e IAP-Cimento. Os resultados mostraram que a cinza 

da folha de bananeira apresentou atividade pozolânica, atendendo aos requisitos 

mínimos prescritos pelas normas NBR 5751/92 e NBR 5752/92, sendo estes superiores 

em 40% para a cal e 17,64% para o cimento (KANNING, 2010). 

No segundo trabalho foram estudadas adições de cinza de folha de bananeira, 

cinza volante e sílica ativa em diferentes proporções: 5%, 7,5% e 10% em relação à 

argamassa de referência. Os resultados dos ensaios demonstraram que a cinza da 

folha de bananeira quando adicionada em argamassas de cimento Portland apresentou 

resistências mecânicas superiores à argamassa de referência e a argamassa com 

adição de cinza volante. Além disso, a argamassa com adições de cinza de folha de 

bananeira mostrou-se semelhante à argamassa com adição de sílica ativa (KANNING, 

2013). 

No terceiro trabalho, foram analisadas as adições de cinzas de folha de 

bananeira em argamassas com a substituição do cimento Portland de 0 a 10% em 

massa. Além disso, os resultados da adição de 10 a 20% das cinzas de folha de 

bananeira em concretos também foram reportados em termos de durabilidade relativa 

em câmara de intemperismo artificial (KANNING et al., 2014). As argamassas 

apresentaram desempenhos compatíveis em relação aos parâmetros do estado fresco 

e ao comportamento mecânico no estado endurecido. Com a adição de 10% de cinza 

na argamassa, chegou-se a uma resistência 25% maior que a argamassa de referência. 
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A resistência mecânica dos concretos com a adição de 20% de cinza foi 40% maior que 

o concreto de referência. Nos ensaios de envelhecimento em câmara, os materiais 

apresentaram ótimos parâmetros eletroquímicos, demonstrando que as cinzas de folha 

de bananeira podem ser utilizadas como material pozolânico na construção civil, com 

vantagens econômicas e ambientais. 

 

2.3.4 Outros resíduos agroindustriais 

 

 

As cinzas de eucalipto foram investigadas por Vaske, (2012) e Resende, 

(2013). No primeiro estudo, o pesquisador concluiu que a soma dos teores médios de 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 (14,60%), resultaram em um valor abaixo do mínimo necessário 

para que o material fosse considerado pozolânico, além dos teores de álcalis expressos 

em termos de Na2Oeq representarem 4,34%, não atendendo aos parâmetros da norma 

(ABNT NBR 12653:2014). Foram produzidos corpos de prova com traços de 1:6; 1:7,5 e 

1:9 utilizando-se da substituição de 0%, 15% e 45% do cimento Portland em massa 

pela cinza de eucalipto, os quais foram submetidos aos ensaios de resistência à 

compressão. O melhor resultado foi obtido pelo traço 1:9 com 15% de substituição do 

cimento, chegando a um valor de resistência 41,23% maior que o valor de referência. 

Do ponto de vista físico, os resultados dos ensaios realizados com as amostras de 

cinza, apresentaram o diâmetro médio de 32,59 µm com uma superfície específica de 

10.551 cm2/kg. O ensaio de difratometria de raios X ao qual foi submetida à amostra de 

cinza, apresentou a presença de picos no difratograma, característicos das fases 

cristalinas presentes, demonstrando assim, a baixa capacidade reativa da cinza. O 

pesquisador concluiu que as cinzas de eucalipto tem viabilidade técnica para serem 

aproveitadas na construção civil na forma de adição como “filler” (VASKE, 2012). 

O trabalho de Resende (2013) caracterizou a cinza de cavaco de eucalipto e 

avaliou a sua utilização como material cimentício suplementar. Foram avaliadas duas 

amostras de cinza: cinzas innatura e cinzas beneficiadas a partir da moagem e da 

requeima. Foram realizados ensaios para determinar a granulometria das cinzas os 

quais apresentaram como resultado o tamanho médio dos grãos 14,89 µm para a cinza 
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moída requeimada e de 71,29 µm para a cinza innatura. Os ensaios referentes à 

caracterização química das cinzas demostraram que a soma de SiO2+Al2O3+Fe2O3 foi 

de 39,88%, abaixo do mínimo exigido pela norma (ABNT NBR 12653:2014). Além 

disso, o potencial pozolânico das cinzas foi avaliado pelo método de Chapelle 

modificado, onde os resultados dos ensaios apresentaram o consumo de Ca(OH)2 

chegando a 116 mg/g, não atendendo aos requisitos mínimos de pozolanicidade (ABNT 

NBR 15895:2010). Foram produzidos corpos de prova com a substituição parcial ao 

cimento Portland por amostras de cinzas nas proporções de 5, 10 e 15%. Nas análises 

do índice de atividade pozolânica com cal, os corpos de prova não apresentaram 

resistência, não atendendo a norma (ABNT NBR 5751:2012). Os resultados obtidos 

para o índice de atividade pozolânica com cimento (97,98%) atenderam a norma (ABNT 

NBR 5752:2014) indicando pozolanicidade. O pesquisador concluiu que o uso da cinza 

de cavaco de eucalipto como material cimentício suplementar apresentou uma 

viabilidade técnica de uso, principalmente visando mitigar os passivos ambientais das 

empresas que geram este tipo de resíduo (RESENDE, 2013). 

Nas duas investigações sobre o aproveitamento de cinzas de eucalipto na 

forma de pozolana, os autores concluíram pela sua não pozolanicidade. Porém, a 

adição da cinza em concreto visando o aproveitamento de seu “efeito filler”, foi 

recomendada por ambos. 

Lima (2008) estudou amostras de cinza da casca da castanha de caju, 

submetendo-as a ensaios para a determinação da sua composição química e avaliando 

a presença de sílica na fase amorfa. Os índices de pozolanicidade com a cal e o 

cimento Portland também foram estudados e definidos segundo as normas ABNT NBR 

5751:92 e 5752:92, respectivamente. Como análise complementar, utilizando-se por 

referência a ABNT NBR 5752:92, o autor avaliou também a resistência à compressão 

de corpos-de-prova de argamassa com teores de cinza entre 0% e 30% em relação à 

massa de cimento, nas idades de 14, 28, 56 e 91 dias. Os resultados das análises 

químicas das amostras de cinza indicaram um somatório dos teores médios de 

SiO2+Al2O3+ Fe2O3 de 16,6%, abaixo do recomendado para ser um material pozolânico. 

Os álcalis presentes somaram 2,15% e perda ao fogo 17,9%. No ensaio de 

difratometria a que foi submetida a cinza, observou-se a presença de fase amorfa. Os 
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índices de pozolanicidade com a cal (menor que 1,0 MPa) e com o cimento (34,31% da 

resistência do corpo de prova de referência) ficaram abaixo dos parâmetros mínimos 

para um material pozolânico. Os resultados da análise da resistência à compressão das 

argamassas indicaram que apenas os teores abaixo de 5% de substituição do cimento 

por cinza apresentaram valores correspondentes ao traço de referência. Os demais 

teores de cinza (acima de 5%) reduziram em mais de 70% os valores da resistência à 

compressão das argamassas com tempo de cura de até 91 dias. Assim, o pesquisador 

concluiu pela não pozolanicidade do material (LIMA, 2008). 

Camelo (2005) submeteu amostras de cinzas de castanha-do-pará a ensaios 

para a determinação de suas características químicas e físicas. Os resultados das 

análises químicas indicaram baixos teores médios do somatório de SiO2+Al2O3+ Fe2O3 

e elevada perda ao fogo. O índice de pozolanicidade com a cal (menor que 1,0 MPa) 

ficou abaixo do parâmetro mínimo (6,0 MPa) exigido pela norma (ABNT NBR 5751:92). 

Já, o índice de pozolanicidade com o cimento apresentou como resultado 79,67% da 

resistência do corpo de prova de referência, acima do parâmetro mínimo (75%) da 

norma (ABNT NBR 5752:92). Apesar do não atendimento de parâmetros normativos 

para a cinza ser classificada com um material pozolânico, concluiu-se que é viável 

tecnicamente a obtenção de pozolanas da cinza da casca da castanha-do-pará, desde 

que observados parâmetros referentes à sua composição química, ao processo de 

calcinação e à moagem (CAMELO, 2005). 

A utilização da cinza da casca de coco verde em substituição parcial ao cimento 

Portland em concretos foi estudada por Bonato (2014). Para a obtenção das cinzas, foi 

realizado um estudo prévio que definiu os melhores parâmetros de processamento. 

Dessa forma, as cascas de coco verde foram submetidas a dois tratamentos em 

sequência: o primeiro em forno elétrico a uma temperatura de 550 °C por um período 

de 6 h; o segundo, em mufla, a uma temperatura de 900 °C durante 1,0 h. As cinzas 

obtidas representaram 0,83% do volume de material. As cinzas residuais foram 

submetidas ao processamento em moinho de bolas por um período de 12 h. Com as 

amostras das cinzas das cascas de cocos verdes já processadas, foram realizados 

ensaios para a sua caracterização química, física e morfológica. Os resultados dos 

ensaios demonstraram baixo teor médio do somatório de SiO2+Al2O3+ Fe2O3 que ficou 
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em 5,4%, com um teor de álcalis Na2Oeq de 6,1% e a perda ao fogo de 28,38%, todos 

em desacordo com os parâmetros de pozolanicidade dos materiais segundo a norma 

(ABNT NBR 12653:2014). Já, a concentração de SO3 observada ficou abaixo de 5%, 

adequado para uma pozolana. Do ponto de vista morfológico, o difratograma obtido 

pela análise do material calcinado, não apresentou halo amorfo, caracterizando a baixa 

reatividade do material. Os ensaios para a determinação da massa específica e da 

superfície específica da cinza resultaram em 2,27 g/cm3 e 3.300 cm2/g (Blaine), 

respectivamente. Foram produzidos corpos de prova com a substituição parcial ao 

cimento Portland de 0, 3, 5 e 8% em massa, sem levar em consideração a massa 

específica. Os resultados obtidos pelos ensaios de resistência à compressão axial 

demonstraram que as dosagens de substituição de 3 e 5% atenderam aos parâmetros 

da norma ABNT NBR 12655:2006 e ultrapassaram os valores de resistência da amostra 

de referência aos 91 dias de cura. Todas as dosagens (3, 5 e 8%), alcançaram os 

valores mínimos de resistência à compressão axial para a produção de postes de 

concreto definidos pela ABNT NBR 8451-1:2011 versão corrigida (2012), (BONATO, 

2014). 

Observando os trabalhos já realizados, pode-se constatar a importância do 

desenvolvimento de estudos sobre o aproveitamento das cinzas agroindustriais. O setor 

da construção civil como maior consumidor de recursos naturais tem um grande 

potencial de utilização de resíduos em substituição a esses recursos. Neste sentido, 

faz-se importante o conhecimento científico e o desenvolvimento de tecnologias que 

possibilitem a utilização efetiva desses resíduos na construção civil. 

 

2.4 CADEIA PRODUTIVA DO Pinus spp. 

 

 

As árvores do gênero Pinus spp. são pertencentes à ordem das coníferas e ao 

grupo das gimnospermas. São árvores exóticas na América do sul, ocorrendo 

naturalmente na Europa, Ásia, América do Norte e Central, desde a região polar 

estendendo-se aos trópicos. As folhas do Pinus spp. são aciculares (Figura 2.1 – A), as 

sementes são aladas, o que facilita a sua dispersão pelo vento (Figura 2.1 – B). Os 
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cones reprodutivos (Figura 2.1 – C) formam-se na primavera, são fecundados na 

primavera do ano seguinte e a sua maturação ocorre no outono (Figura 2.1 – B). As 

espécies são identificadas pela disposição, número e coloração das acículas, e também 

pelas formas e cores das sementes, pelo formato e tipos de abertura dos cones (Figura 

2.1 – D, E, F). (CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2015). Algumas 

espécies são apresentadas na Figura a 2.1. 

 

Figura 2.1 Características morfológicas e algumas espécies de Pinus spp., na qual A) Folha acicular de 
Pinus; B) Semente alada de Pinus; C) Cones de sementes de Pinus; D) Pinus taeda; E) Pinus elliotti; F) 

Pinus patula. 
FONTE: (CENTRO DE INTELIGÊNCIA EM FLORESTAS, 2015) 

 

Para Aguiar et al. (2014), as primeiras espécies de Pinus spp. cultivadas no 

Brasil, foram originárias dos Estados Unidos e adaptadas ao clima das regiões sul e 

sudeste. Englobando mais de 100 espécies, o gênero Pinus passou a ser objeto de 

experimentações a partir da década de 1960, com espécies tropicais como P. caribaea, 

P. oocarpa, P. tecunumanii, P. maximinoi e P. patula. 

A estratégia de desenvolvimento com incentivos fiscais para plantios florestais 

adotada pelo governo brasileiro na década de 60 e que se estendeu até 1986, foi 

responsável pelos primeiros plantios comerciais de Pinus spp. no país, tendo dado 
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suporte ao desenvolvimento de sua cadeia produtiva, que levou esse setor a uma 

importante participação na economia do país (DOSSA et al., 2002). 

No Brasil, as florestas ocupam uma área de, aproximadamente, 460 milhões de 

hectares, com predominância de 98,5% pelas florestas naturais, principalmente as 

localizadas na região norte do país. As florestas plantadas que representam em torno 

de 1,5% da área florestal, tem predominância de espécies exóticas, como o Eucalyptus 

spp. e o Pinus spp. que foram responsáveis pela produção de 131,8 milhões de m³ de 

material lenhoso no ano de 2012 (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2013). 

Segundo a ABRAF (2013), as florestas plantadas no Brasil representam 7,2 

milhões de hectares, 1,55% da área florestal e ocupam 0,84% do território. As espécies 

exóticas pertencentes aos gêneros Eucalyptus e Pinus, representam 92,8% dos 

reflorestamentos, conforme pode ser observado na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 - Composição da área de florestas plantadas no Brasil (2012) 

FONTE: (ABRAF, 2013) 

Espécie Nome científico Área (ha) % 

Eucalipto Eucalyptus spp. 5.102.030 71,00 

Pinus Pinus spp. 1.562.782 21,75 

Acácia Acacia mearnsii / Acacia mangium 148.311 2,12 

Seringueira Hevea brasiliensis 168.848 2,36 

Paricá Schizolobium amazonicum 87.901 1,22 

Teca Tectona grandis 67.329 0,97 

Araucária Araucaria angustifólia 11.343 0,16 

Populus Populus spp. 4.216 0,06 

Outras ------ 33.183 0,12 

Total ------ 7.185.943 100,00 

 
 

Para Aguiar et al. (2014), a madeira de Pinus spp. apresenta uma diversidade 

de aplicações, sendo principalmente utilizada pelas indústrias madeireiras, de papel e 

celulose e na produção de resinas. O desenvolvimento tecnológico observado no setor 

florestal possibilitou o abastecimento das indústrias da madeira com material lenhoso 

proveniente das florestas de Pinus spp., substituindo a exploração do pinheiro 

brasileiro, tornando a exploração do Pinus spp. um aliado na preservação dos 

ecossistemas florestais nativos (AGUIAR et al., 2014). 

Para Aguiar et al. (2014), a grande valorização das espécies de Pinus spp. dá-

se por suas características de rusticidade e tolerância que permitem o seu plantio em 

solos não aptos à produção agrícola; por ter uma madeira de cor clara, com fibras 
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longas apropriadas para a fabricação de papel; por apresentarem a possibilidade de 

extração de resina em escala comercial; e, por suas características ornamentais e 

paisagísticas. 

 

2.4.1 Setor da madeira processada mecanicamente 

 

 

Para a ABIMCI (2009), o setor florestal subdivide-se entre os grupos de 

produtos madeireiros e não madeireiros, conforme ilustrado na Figura 2.2. O grupo 

madeireiro concentra os produtos de madeira processada mecanicamente, celulose, 

papel e painéis reconstituídos. O grupo não madeireiro abrange as frutas, óleos, 

resinas, mel, bambu, entre outros. No subgrupo dos produtos da madeira processada 

mecanicamente encontra-se as indústrias de chapas de madeira, que apresentam 

grande importância econômica para o país, com ênfase ao estado do Paraná e ao 

município de Palmas-Pr.  

 

Figura 2.2 Cadeia produtiva do setor de base florestal. 
FONTE: (ABIMCI, 2009) 
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A importância socioeconômica do setor para o país pode ser traduzida 

conforme as informações da Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2 - Indicadores da indústria de produtos de madeira sólida em 2007. 

FONTE: Adaptado de (ABIMCI, 2009) 

Indicador Indústria de Base Florestal 
Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente 

PIB 
US$ 44,6 bilhões 

(3,4% do PIB nacional) 
US$ 13,1 bilhões 

(1,0% do PIB nacional) 

PEA (empregos) 
8,6 milhões 

(9,07% da PEA nacional) 
2,0 milhões 

(2,1% da PEA nacional) 

Arrecadação 
Tributária 

US$ 7,2 bilhões 
(1,5% do total da arrecadação 

nacional) 

US$ 2,3 bilhões 
(< 1,0% do total da arrecadação 

nacional) 

Exportação
1
 

US$ 8,8 bilhões 
(5,5% do total da exportação) 

US$ 3,6 bilhões 
(2,3% do total da exportação) 

Investimentos 
Anunciados 

US$ 19,6 bilhões até 2015 US$ 5 bilhões até 2015 

 
 

2.4.2 Cinza de Pinus spp.  

 

 

A cinza residual da madeira é gerada pela sua combustão e representa os 

resíduos remanescentes desse processo. As propriedades das cinzas residuais obtidas 

pela combustão do material lenhoso são dependentes das propriedades físicas e 

químicas das diferentes espécies florestais (SIDDIQUE, 2009).  

Na Tabela 2.3 estão apresentados os teores de cinzas dos componentes de 

Pinus taeda em diferentes idades. Observa-se que aos 14 anos de idade, tende a ser 

maior o teor de cinzas resultantes do processo de combustão. 

 
Tabela 2.3 - Teor de cinzas (%) de componentes de Pinus taeda em diferentes idades 

FONTE: (BRAND, 2010) 

Componente Média 
Idade 

6 anos 10 anos 12 anos 14 anos 24 anos 

Copa 0,75 - 1,09 0,60 0,82 0,50 

Acículas 3,13 3,36 3,04 3,25 3,94 1,59 

Galhos 0,90 0,84 0,69 0,93 1,45 0,60 

Casca 0,85 - 1,0 0,40 0,70 0,30 

 

 

Pela diversidade das espécies florestais, das características ambientais e dos 

sistemas de cultivo, os materiais lenhosos são heterogêneos e as características de sua 

constituição química e estrutural dependem de propriedades como: densidade, 
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permeabilidade, capilaridade, condutividade térmica, difusão da água, etc. (KLOCK et 

al., 2005). Em função das características da madeira, os resíduos obtidos no processo 

de sua combustão, são compostos predominantemente por: carbono (C), hidrogênio 

(H2), oxigênio (O2), enxofre (S), água (H2O) e cinzas (sílica, resíduos de óxidos 

metálicos, entre outros) (NOGUEIRA & LORA, 2003).  

Para Nogueira e Lora (2003), as reações de combustão da madeira na 

presença de ar, podem ser apresentadas pela equação a seguir:  

 

Biomassa + ar = CO2 + SO2 + H2O + N2 + O2 + CO + H2 + CH2 + fuligem + cinzas 

       i                       ii                          iii                               iv 

onde: 

(i) produtos da oxidação completa: CO2, SO2, H2O;  

(ii) ar em excesso (N2 + O2);  

(iii) produtos gasosos (CO + H2 + CH4) e sólidos (fuligem) de combustão incompleta; e 

(iv) fração não combustível da biomassa representada pelas cinzas, que agregam os 

elementos irrelevantes nas reações de combustão como o potássio, o fósforo e o cálcio. 

 

2.4.3 Utilização dos resíduos do Pinus spp. 

 

 

Alguns trabalhos já foram realizados avaliando o potencial de utilização dos 

resíduos do Pinus spp. na construção civil, como os de Lima e Iwakiri, (2010) e (2012), 

os quais investigaram a utilização de resíduos do desdobro de toras do Pinus spp. em 

compósitos cimento madeira. 

No primeiro trabalho os autores avaliaram o potencial de utilização do resíduo 

do desdobro de toras de Pinus spp. e de substituições parciais do cimento Portland por 

sílica ativa e cinza de casca de arroz. As avaliações das características físicas (massa 

específica, índice de vazios e absorção de água) e mecânicas (resistência à 

compressão e a tração) dos compósitos. Na pesquisa, foram testadas substituições do 

cimento Portland por teores de 5% a 20% de sílica ativa e 5% a 40% de cinza de casca 

de arroz. Em ambos os casos foram utilizados, também, aditivos químicos para acelerar 
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a pega do cimento (CaCl2.2H2O) e o superplastificante, a fim de manter inalteradas as 

características reológicas do compósito no estado fresco. Os resultados das análises 

multivariadas demonstraram viabilidade técnica da utilização do resíduo de Pinus spp. e 

das substituições parciais do cimento Portland no compósito, em proporções de 10% de 

sílica ativa e de até 30% de cinza de casca de arroz (LIMA & IWAKIRI, 2010). 

Na segunda investigação, os autores tiveram como objetivo avaliar o potencial 

de utilização do resíduo do desdobro de toras de Pinus spp. e de substituições parciais 

do cimento Portland por cinza volante e escória de alto-forno. Foram avaliadas 

substituições do cimento Portland por teores de 5% a 40% de cinza volante e 25% a 

60% de escória de alto-forno. Em ambos os casos, foi utilizado aditivo químico para 

acelerar a pega do cimento (CaCl2.2H2O). Os resultados demonstraram viabilidade 

técnica da utilização do resíduo de Pinus spp. e das substituições do cimento Portland 

do compósito, sendo que os valores otimizados, determinados por análise multivariada, 

foram de 5% de cinza volante e 25% de escória de alto-forno (LIMA & IWAKIRI, 2012). 

A pesquisa realizada por Bardini (2008), buscou verificar a viabilidade técnica 

da utilização das cinzas da casca de Pinus spp. como “filler” em misturas asfálticas. 

Nesse estudo, o “filler” mineral foi substituído em massa pelo resíduo. Apesar dos 

resultados indicarem uma piora de características com a utilização do resíduo, os 

valores obtidos ainda se situaram, na maioria dos casos, acima dos limites mínimos 

estabelecidos pelas normas técnicas, encorajando pesquisas adicionais, principalmente 

em função do problema ambiental representado pelas cinzas da queima da casca de 

Pinus spp. (BARDINI, 2008). 

Os trabalhos de investigação já realizados representam iniciativas na busca por 

viabilizar o uso de resíduos de Pinus spp. em obras de engenharia civil o que, além de 

diminuir a pressão sobre os recursos naturais, poderá diminuir os impactos ambientais 

causados pela disposição inadequada desses resíduos. Porém, estudos sobre a 

possibilidade da utilização das cinzas de Pinus spp. como adição mineral ao cimento 

Portland ou como substituto parcial deste em produtos de cimento, não foram 

encontrados na literatura.  
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2.4.4 Influência da queima e da moagem nas características das cinzas 

 

 

A utilização de resíduos agroindustriais no setor da construção civil requer que 

esses resíduos apresentem características técnicas que viabilizem sua aplicação. 

Porém os métodos utilizados nos processos industriais que dão origem a esses 

resíduos, nem sempre contribuem para que estes possam ser utilizados pela 

construção civil. No caso das cinzas agroindustriais, a temperatura de combustão a que 

são submetidos os resíduos, irá determinar as características morfológicas (cristalina ou 

amorfa) da sílica presente nas cinzas (TASHIMA, 2006). Outro aspecto importante que 

se relaciona diretamente com as características das cinzas é o período de tempo em 

que se processa a queima do resíduo, influenciando a quantidade e a forma da sílica 

produzida (PAULA, 2006). Na literatura não foram encontradas referências sobre a 

temperatura ideal e o tempo de queima para que se obtenha um material amorfo, 

principalmente em se tratando de biomassa de Pinus spp. Porém, estudos realizados 

por diversos pesquisadores demonstraram a importância do controle de queima das 

cinzas para otimizar a sua reatividade (PAULA, 2006; CORDEIRO, 2006; RIBEIRO & 

MORELLI, 2014; KAWABATA, 2008; MANSANEIRA, 2010). 

As condições de queima e obtenção das cinzas são parâmetros adicionais e 

fundamentais para a obtenção de um resíduo que possa ser considerado para seu uso 

na construção civil, como evidenciado no trabalho sobre as cinzas de bagaço de cana 

de açúcar (PAULA, 2006). Com a elevação da temperatura até 100° C ocorre à perda 

de massa em função da evaporação da água contida no material; elevando-se a 

temperatura a cerca de 350° C, inicia-se a combustão do material mais volátil; com 

temperaturas entre 400 e 500° C, ocorre a oxidação do carbono, observando-se uma 

importante perda da massa, culminando em uma cinza residual rica em sílica no estado 

amorfo; caso as temperaturas de queima sejam elevadas acima de 700° C será 

favorecida a formação de quartzo e de outras formas cristalinas; finalmente, elevando-

se a temperatura de queima acima de 800° C, a cinza residual será composta 

essencialmente por sílica na fase cristalina (PAULA, 2006). 

Além da temperatura de queima, as características dos equipamentos utilizados 

na combustão (tipos de caldeiras e fornalhas) determinam o tempo de exposição à 
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queima e influenciam diretamente as características morfológicas e distribuição 

granulométrica das cinzas, determinando a necessidade de procedimentos como a 

moagem para a obtenção de produtos com as características técnicas necessárias para 

a utilização na construção civil (VASKE, 2012). 

Observou-se nos estudos já realizados sobre a temperatura, as condições de 

queima e os processos de resfriamento das cinzas residuais obtidas em caldeira de 

agroindústrias, que os pesquisadores apresentam diferentes visões, algumas vezes 

contraditórias, em relação aos procedimentos mais indicados para a obtenção de 

materiais com características que possibilitem a sua utilização na construção civil. De 

acordo com os pesquisadores, a obtenção de cinzas residuais com predominância de 

sílica na fase amorfa e com finura adequada, está diretamente ligada a variáveis, como: 

o tempo da combustão a que são submetidos os resíduos na caldeira, temperatura de 

calcinação dos resíduos, velocidade de aquecimento dos resíduos durante o processo 

de calcinação, e a velocidade de resfriamento das cinzas. Além disso, visando 

obtenção de materiais com maior superfície específica, os pesquisadores utilizaram 

diferentes tempos de moagem (Tabela 2.4). 

 
Tabela 2.4 – Métodos de obtenção de cinzas agroindustriais e suas características físicas 

Resíduo 
Temperatura de 

queima (°C) 

Tempo 
de 

queima 
(min.) 

Tempo de 
moagem 

(min.) 

Massa 
específica 

(g/cm
3
) 

Superfície 
Específica 

(cm
2
/g) 

Fonte 

Cinza de 
Casca de 

arroz 
400 a 1200 

60 
 a 2160 

20  
a 

1440 
1,93 a 2,14 

6000  
a  

274200 

(CINCOTO 1988); 
(WEBER, 2001); 

(CORDEIRO 2006); 
(POUEY, 2006); 

(TASHIMA, 2006);  
(ZERBINO, 2012); 
(COELHO, 2013); 

(REGO, 2015). 

Cinza de 
bagaço de 
cana-de-
açúcar 

500 a 1000 
60  
a  

360 

0 a 20 
horas 

0,55 a 2,65 
1960  

a  
181200 

(ZARDO, 2004); 
(CORDEIRO, 2006);  

(PAULA, 2006);  
(PAULA, 2009); 

(MANSANEIRA, 2010); 
(POGGIALI, 2010);  

(SOUTO, 2010); 
(SRIVIVAZAN, 2010); 
 (LIMA et al., 2010 e 

2011); (RIBEIRO, 
2014);  

Cinza de 
folha de 

bananeira 
80 a 850 -- 

0,5 a 3 
horas 

2,38 a 2,49 
8350  

a  
15400 

(KANNING, 2010); 
(KANNING,  2013); 

(KANNING et al.,2014)   
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Para Cordeiro (2006), uma vez que as cinzas residuais resultantes dos 

processos agroindustriais não apresentem uma granulometria adequada, estas deverão 

ser encaminhadas a processos de cominuição, que mesmo sendo operações 

dispendiosas, são necessárias para possibilitar a sua utilização como material 

cimentício e adição mineral. A obtenção de uma finura adequada para os materiais é 

extremamente importante, pois quanto menor a finura e, portanto, maior a superfície 

específica, maior será o grau de ativação das reações químicas (CORDEIRO, 2006). A 

moagem é, portanto, uma etapa fundamental que deve ser utilizada para aumentar a 

superfície específica, visando o aumento da superfície de reação dos materiais que se 

pretende utilizar como adição mineral (ZARDO et al., 2004).  

 

2.5 CIMENTO PORTLAND 

 

 

O cimento Portland apresenta extrema importância para a construção civil, em 

função das suas características pode ser empregado em todas as etapas dos 

processos construtivos, por isso, constitui-se com um dos materiais mais utilizados 

neste setor. Este se caracteriza como um pó fino com propriedades aglomerantes, 

aglutinantes ou ligantes, com capacidade de endurecer-se em presença de água. Em 

meio aquoso ele forma uma pasta homogênea que durante o processo de cura adquire 

rigidez conservando a sua estrutura, mesmo com novo contato com a água (ABCP, 

2002). 

Segundo Scandiuzzi e Andriolo (1986), historicamente materiais com 

propriedade de endurecimento sob a ação da água tem sido utilizados nos processos 

construtivos, destacando-se as grandes obras construídas com a utilização de solos 

com origem vulcânica, principalmente no Egito antigo, Grécia e Roma. No ano de 1924, 

o químico Joseph Aspdin realizou a descoberta do cimento Portland, que assim foi 

denominado pela semelhança do clínquer com um tipo de pedra arenosa que muito 

utilizada nas construções na região de Portland na Inglaterra, denominada 

Portlandstone (SCANDIUZZI & ANDRIOLO, 1986). 
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Atualmente, o tipo de cimento mais utilizado na construção civil é o Portland, 

que tem como principais matérias-primas o calcário e a argila, sendo constituído 

basicamente por silicatos de cálcio, alumina e óxido de ferro reativos, os quais são os 

responsáveis pela adesividade e estabilidade do cimento quando hidratado (MEHTA & 

MONTEIRO, 2014). 

O processo produtivo do cimento Portland pode ser resumido de acordo com a 

realização das seguintes etapas: o calcário e a argila obtidos por mineração são 

analisados quanto às suas características químicas para que sejam definidas as suas 

respectivas proporções na formulação do clínquer; após triturados, o calcário e a argila 

são aquecidos à temperaturas em torno de 1500° C em fornos cilíndricos e rotativos, 

originando o clínquer Portland; o clínquer sofre a adição de gesso passando pelo 

processo de pulverização para a obtenção do cimento Portland, cujos principais 

componentes são: silicato tricálcico (C3S), silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico 

(C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF) (CORDEIRO, 2006). 

 

2.5.1 Reações de hidratação do cimento Portland 

 

 

As reações de hidratação do cimento Portland são reações químicas que 

ocorrem entre os silicatos e os aluminatos quase que imediatamente após a adição de 

água. Ocorrem sob mecanismos distintos com o passar do tempo. Num primeiro 

momento, a hidratação ocorre pelo mecanismo de dissolução-precipitação, que envolve 

a dissolução dos compostos anidros, a formação de hidratos na solução e, a 

precipitação dos produtos hidratados devido às suas baixas solubilidades. 

Posteriormente, quando ocorre restrição na mobilidade iônica, a hidratação passa a 

ocorrer por reações no estado sólido (MEHTA & MONTEIRO, 2014). 

Como resultado da hidratação do cimento, são formados, principalmente, dois 

compostos, conforme apresentado nas Equações 1 e 2.  

 

2C3S + 6H →C3S2H3+ 3CH                                                                              (1) 

2C2S + 4H →C3S2H3+ CH                                                                                (2) 
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No processo de hidratação dos silicatos e aluminatos são formados os C-S-H 

(silicato de cálcio hidratado), dando início à aglomeração com a formação de agulhas 

de etringita (Figura 2.3), responsáveis pelo início de pega e pela resistência inicial 

(LAGUNA & IKEMATSU, 2009). 

 

Figura 2.3. Processo de aglomeração do cimento Portland 
FONTE: (MEHTA & MONTEIRO, 2014) 

 

O processo de enrijecimento da massa de cimento Portland quando hidratado 

pode ser dividido em etapas: inicialmente com a hidratação do cimento inicia-se o 

intervalo que corresponde à mudança progressiva do estado fluído para uma estrutura 

mais rígida denominado de período de pega da pasta; quando a mistura deixa de ser 

deformável transformando-se em uma massa rígida, ocorre o fim da pega e o início da 

etapa do endurecimento da pasta (CORDEIRO, 2006). 
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2.5.2 Classificação do cimento Portland 

 

 

Em função da sua composição, o cimento Portland apresenta várias 

especificações. Quando são constituídos apenas por clínquer e por uma substância que 

regula a pega, são denominados cimento Portland comum. Quando outros materiais 

são utilizados como adições ao cimento Portland, conferindo características específicas, 

os cimentos sofrem outras classificações. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) publicou normas determinando as características a serem observadas na 

produção dos diferentes tipos de cimento, de acordo com os seus componentes e 

propriedades. Cada tipo de cimento pode ser classificado de acordo com sua 

resistência mínima potencial aos 28 dias em três classes: 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa 

(BATTAGIN, 2011). 

Na Tabela 2.4, está apresentado um resumo dos diversos tipos de cimento 

vendidos no mercado e suas principais características. 

 
Tabela 2.5 - Os tipos de cimento Portland e suas características 

FONTE: (BATTAGIN, 2011) 

Nome técnico do 
cimento Portland 

Sigla Classe 

Conteúdo dos componentes (%) 

Clínquer 
+ gesso 

Escória Pozolana 
“Filler” 

Calcário 

Comum CP I 25, 32, 40 100  0  

Comum com adição CP I-S 25, 32, 40 99-95  1-5  

Composto com 
escória 

CP II-E 25, 32, 40 94-56 6-34 0 0-10 

Composto com 
pozolana 

CP II-Z 25, 32, 40 94-76 0 6-14 0-10 

Composto com Filler CP II-F 25, 32, 40 94-90 0 0 6-10 

Alto-forno CP III 25, 32, 40 65-25 35-70 0 0-5 

Pozolânico CP IV 25, 32 85-45 0 15-50 0-5 

Alta resistência 
inicial 

CP V-ARI - 100-95 0 0 0-5 

Resistente a sulfatos RS 25, 32, 40 
A composição depende do tipo original 

do qual é derivado 
Baixo calor de 

Hidratação 
BC 25, 32, 40 

Branco estrutural CPB 25, 32, 40 - - - - 

 

A escolha do tipo de cimento ocorre em função das propriedades que se deseja 

do produto cimentício. Para cada situação específica de projeto devem ser avaliadas 

condições de aplicação e cura, cronograma de execução e o que mais se fizer 
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necessário para que o cimento escolhido seja o mais adequado para garantir a vida útil 

da estrutura. 

Apesar da sua importância para o setor da construção civil, as indústrias 

cimenteiras são atualmente classificadas entre as maiores causadoras de impactos 

ambientais, em função do consumo excessivo de recursos naturais obtidos em 

extensas áreas de mineração e, principalmente, em função das elevadas taxas de 

emissão atmosféricas, estimadas em até uma tonelada por tonelada de clínquer 

produzido (CAPELLO, 2008). Estima-se que a produção do clínquer seja responsável 

por até 90% das emissões atmosféricas oriundas da fabricação do cimento, nas etapas 

de calcinação e descarbonatação das matérias-primas e durante a queima de 

combustíveis no interior dos fornos (CETESB, 2010). 

Diante deste contexto, importante se faz a busca por tecnologias alternativas 

como novas adições minerais ou materiais que possam proporcionar substituições 

parciais do cimento Portland e seus derivados, diminuindo o seu consumo e por 

consequência sua produção e os impactos ambientais derivados de sua cadeia 

produtiva. 

 

2.6 ADIÇÕES MINERAIS 

 

 

Os resíduos agroindustriais, de acordo com suas características podem ser 

empregados como adições minerais utilizados em conjunto com o cimento Portland, 

objetivando um desempenho tecnológico diferenciado aos produtos cimentícios. Com a 

utilização dos adições minerais, pode ocorrer também uma diminuição nos custos de 

produção do cimento Portland, em função da substituição de uma parcela de clínquer 

por materiais que consomem menor quantidade energia na sua produção (CORDEIRO, 

2006). 

As adições minerais normalmente são ricas em sílica reativa e apresentam 

elevado grau de finura sendo, portanto, materiais com potencial pozolânico ou com 

propriedades cimentantes, que podem ser adicionados às argamassas ou aos 

concretos objetivando a melhoria de suas propriedades (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 
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Os principais produtos atualmente utilizados como adições minerais, são 

resíduos industriais ou agroindustriais, que normalmente não apresentam outra 

aplicação econômica e não sendo utilizados como adições minerais tendem a ser 

descartados gerando impactos ao meio ambiente (DALMOLIN, 2011).  

Para Dalmolin (2011), as adições minerais, quanto a sua ação físico-química, 

podem ser classificadas como:  

 materiais pozolânicos: quando apresentarem predominantemente materiais 

silicosos ou silico-aluminosos com elevado grau de finura e com capacidade 

de reagir em meio aquoso com o hidróxido de cálcio formando compostos 

com propriedades aglomerantes, sendo representados de maneira mais 

importante pela sílica ativa, cinzas de casca de arroz e de bagaço de cana; 

 material cimentante: quando não reagem com o hidróxido de cálcio presente 

no cimento para formar produtos como o C-S-H. Nestes casos a auto-

hidratação ocorre de forma lenta formando uma quantidade insuficiente de 

produtos cimentantes não sendo indicados para aplicações com fins 

estruturais, sendo basicamente representada pela escória granulada de alto 

forno;  

 “filler”: são materiais com elevado grau de finura, inertes quimicamente, cuja 

ação refere-se ao efeito físico de melhoria de empacotamento 

granulométrico atuando como pontos de nucleação, melhorando a 

hidratação do cimento Portland. 

 

2.7 MATERIAL POZOLÂNICO 

 

 

De acordo com Mehta e Monteiro (2014), os materiais classificados como 

pozolanas podem ser de origem natural ou artificial, devem apresentar em sua 

constituição a predominância de SiO2 em estado amorfo. As atividades pozolânicas são 

oriundas das reações entre a cal e os óxidos presentes nas pozolanas, tais reações são 

as maiores responsáveis pela melhoria das características atribuídas aos materiais 

cimentícios pelo uso das pozolanas. A principal reação pozolânica descrita na Equação 
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(3), ocorre lentamente, promovendo a formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

de forma semelhante ao que é produzido pela hidratação dos silicatos de cálcios 

presentes no cimento Portland e que foram apresentados nas Equações (1) e (2) 

 

CH + S + H2O →C-S-H                                                                              (3) 

 

Pode-se visualizar na Figura 2.4, um desenho esquemático representando duas 

pastas de cimento bem hidratadas, onde: (2.4 a) representa o cimento sem adições e 

(2.4 b) o cimento com adição de pozolana. Na Figura 2.4 a, as partículas identificadas 

por “A”, representam agregados de C-S-H pouco cristalinos, as partículas identificadas 

por “H” representam grandes cristais formados por produtos cristalinos hexagonais, os 

espaços identificados por “C” representam as cavidades capilares e os vazios formados 

pelo não preenchimento dos espaços inicialmente ocupados pela água durante a 

hidratação do cimento. Na Figura 2.4 b, são demonstrados os resultados da reação 

pozolânica, onde os vazios capilares são eliminados ou reduzidos em tamanho, além 

disso, observa-se que os cristais de hidróxido de cálcio foram substituídos por C-S-H 

adicional de baixa densidade (MEHTA & MONTEIRO, 2014). 

 

Legenda: A - CSH; H - Cristais: CH, CAH, CASH; C - Vazios 
Figura 2.4. Representação esquemática da microestrutura do cimento hidratado, X sem adições e Y com 

adição de pozolana. 

FONTE: (MEHTA; MONTEIRO, 2014). 

 

As reações pozolânicas caracterizam-se por apresentar três aspectos principais 

(MEHTA & MONTEIRO, 2014): 

X Y 
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 inicialmente, as reações pozolânicas ocorrem lentamente com a liberação 

de calor. O aumento de sua resistência também ocorre de maneira lenta, 

chegando ao seu auge aos 91 dias de cura, de maneira diferente ao que 

ocorre nas pastas de cimento sem pozolana que chegam perto ao auge de 

sua resistência (entre 90 a 96%) aos 28 dias de cura; 

 as reações pozolânicas consomem o hidróxido de cálcio, presente na 

mistura proporcionando um aumento na durabilidade da pasta; 

 os produtos obtidos pelas reações pozolânicas apresentam grande 

eficiência para fechar os poros capilares aumentando a resistência e 

proporcionando um maior grau de impermeabilidade à pasta, além disso, 

fortalece a interface na zona de transição com os agregados. 

Na norma ABNT NBR 12653 (2014), estão definidas as pozolanas como sendo 

materiais silicosos ou silico-aluminosos que, de maneira isolada, apresentam pouca ou 

nenhuma atividade aglomerante, mas, quando apresentam alto grau de finura e são 

submetidas a um meio aquoso, reagem com o hidróxido de cálcio formando compostos 

com propriedades aglomerantes.  

A mesma norma classifica os materiais pozolânicos segundo três classes: 

 classe N: pozolanas naturais, materiais vulcânicos, terras diatomáceas e 

argilas calcinadas;  

 classe C: cinzas volantes, produzidas pela queima de carvão mineral em 

usinas termoelétricas; 

 classe E: qualquer material cujos requisitos diferem das classes anteriores 

e que possa ser classificado como pozolana de acordo com os critérios 

estabelecidos na mesma norma. 

A divisão das pozolanas nestas três classes depende de suas características 

químicas e físicas, as quais devem ser comparadas com os parâmetros pré-

estabelecidas pela norma para a sua classificação. Os parâmetros mínimos para que 

um material possa ser considerado pozolânico, são apresentados pelas Tabelas 2.6 e 

2.7. 
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Tabela 2.6. Exigências normativas para as propriedades químicas dos materiais pozolânicos 
FONTE: (ABNT NBR 12653:2014)  

Propriedades Classe do material 

N C E 

SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 (% mínima) 70 70 50 
SO3(% máxima) 4 5 5 
Teor de umidade (% máxima) 3 3 3 
Perda ao fogo (% máxima) 10 6 6 
Álcalis disponíveis em Na2O (% máxima) 1,5 1,5 1,5 

 

Tabela 2.7. Exigências normativas para as propriedades físicas dos materiais pozolânicos 
FONTE: (ABNT NBR 12653:2014)  

Propriedades Classe do material 

N C E 

Material retido na peneira #325 (45 µm) 34 34 34 

Índice de atividade pozolânica com cimento aos 28 dias (% mínima) 75 75 75 
Índice de atividade pozolânica com cal aos 7 dias (MPa) 6 6 6 
Água requerida (% máxima) 115 110 110 

 

2.8 ADIÇÕES INERTES OU QUASE INERTES – “FILLER” 

 

 

O “filler” pode ser caracterizado como um material com elevada superfície 

específica, apresentando diâmetro médio próximo ao apresentado pelo cimento 

Portland e que em função das suas ações físicas, proporciona melhorias às 

características de trabalhabilidade, permeabilidade, massa específica e tendência à 

fissuração de concretos e argamassas (DALMOLIN, 2011). Os “fillers”, normalmente 

ativam a hidratação do cimento atuando como pontos de nucleação sem aumentar a 

demanda de água na mistura quando usados em concreto (NEVILLE; BROOKS, 2013). 

O calcário finamente moído é um dos importantes materiais utilizado como 

“filler”. Este, quando adicionado ao cimento, tem a finalidade de promover uma melhor 

distribuição das partículas, preenchendo os vazios entre os grãos de clínquer, 

melhorando o empacotamento e aumentando a resistência do sistema (MELO, 2012). 

Segundo a ABNT NBR 11578:1991 - versão corrigida (1997), a quantidade 

máxima de “filler” a ser adicionada em cimentos Portland compostos está limitada em 

10%. Além disso, o material carbonático usado deve ter, no mínimo, 85% de 

concentração de CaCO3. 



49 

 

A distribuição granulométrica adequada de um sistema é o principal fator 

responsável pelo aumento da sua densidade de empacotamento. Assim, visando à 

obtenção de empacotamentos com menor porosidade, os vazios entre as partículas de 

uma dispersão devem ser preenchidos por partículas ainda menores e assim 

sucessivamente. Por outro lado, no caso da introdução de partículas maiores que os 

vazios já existentes, essas causarão o surgimento de novos vazios oriundos do 

deslocamento das partículas maiores de suas posições originais, acarretando dessa 

forma um aumento na porosidade do sistema com a redução da eficiência do 

empacotamento (SANTOS, 2012). 

A distribuição granulométrica de um sistema e o preenchimento de vazios 

visando à obtenção de sistemas de empacotamento com menor porosidade podem ser 

observados no desenho esquemático representado pela Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5. Distribuição de partículas e o empacotamento do sistema. 

FONTE: (PET CIVIL - UFJF, 2012) 

 

.  
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

O programa experimental da presente pesquisa foi elaborado com enfoque no 

preparo e caracterização físico-química das cinzas de Pinus spp., de modo a avaliar a 

possibilidade de sua adição ao cimento Portland ou substituição parcial deste em 

produtos de cimento: concretos e argamassas. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

Para a realização dos ensaios de massa específica, superfície específica, 

finura, índice de atividade pozolânica com a cal, índice de atividade pozolânica com o 

cimento, índice de atividade pozolânica (método de Chapelle Modificado), resistência 

mecânica à compressão, caracterização química por espectrometria de fluorescência 

de raios X, caracterização da cristalinidade e das fases químicas presentes por difração 

de raios X, análise granulométrica por difração de raios laser, e, termogravimetria – 

calorimetria (STA), foram utilizados os seguintes materiais: cinza de Pinus spp., cal 

hidratada, cimento Portland, areia e água. 

 

3.1.1 Cinza de Pinus spp. 

 

 

Dentre as indústrias madeireiras que trabalham na produção de painéis de 

compensado de lâminas de Pinus spp., localizadas no município de Palmas-PR, foram 

selecionadas três, optando-se pela sua não identificação para a preservação de seus 

nomes. Assim, no presente estudo, as indústrias passaram a ser denominadas: 

indústria A, indústria B e indústria C. A seleção das indústrias se deu em função do 

maior volume de produção de painéis, capacidade de produção de vapor em caldeira e 

consequentemente maior volume de geração de cinzas de Pinus spp. 
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Nas Figuras 3.1 e 3.2 apresentam-se os aspectos do processo de utilização de 

biomassa de Pinus spp. para a combustão em caldeira e geração de vapor, bem como 

os resíduos gerados (cinza). A biomassa florestal coletada a campo no momento da 

retirada da madeira para a industrialização e que fora transportada até os depósitos da 

indústria (Figura 3.1 A) é encaminhada para o triturador. Depois de triturada, a 

biomassa é armazenada em depósito (Figura 3.1 B) até ser encaminhada para a 

combustão em caldeira. A biomassa depois de triturada apresenta granulometria média 

em torno de 2,0 cm (Figura 3.1 C). A biomassa triturada é transportada por máquina 

carregadeira (Figura 3.1 D) até o funil receptor que é responsável por dispor a biomassa 

sobre a esteira de transporte (Figura 3.2 E). A esteira transporta a biomassa triturada 

alimentando a caldeira, de forma controlada (Figura 3.2 F). Na sala de controle é feito o 

acompanhamento dos parâmetros de operação da caldeira de forma informatizada 

(Figura 3.2 G). Após a combustão da biomassa em caldeira, a cinza resultante é 

retirada por uma esteira transportadora (figura 3.2 H), até o depósito temporário para 

completar o seu resfriamento e aguardar o acondicionamento para o transporte externo. 

A coleta das amostras foi feita diretamente no depósito temporário na saída da esteira 

transportadora da cinza (Figura 3.2 I). Após o resfriamento, a cinza é acondicionada em 

caçambas (Figura 3.2 J) para ser encaminhada para a disposição final. 

As cinzas de Pinus spp. coletadas foram produzidas em caldeiras mistas que 

trabalham com gases superaquecidos. As temperaturas médias de combustão e tempo 

de queima foram de, aproximadamente, 800 °C e 40 minutos. O volume de biomassa 

queimado variou entre 5 e 15 t/h, gerando, aproximadamente, 3% desse volume em 

cinzas. Em cada uma das três indústrias foram coletados 20 kg de amostras de cinza, 

denominadas de: “cinza A”, “cinza B” e “cinza C” em função da denominação das 

indústrias neste trabalho. A amostra de cinza de cada indústria foi resultado de uma 

única coleta, realizada no dia 09/10/14, sem aviso prévio aos funcionários da empresa 

de que haveria a coleta. Para a realização da coleta foram utilizados: uma pá que foi 

lavada em água corrente e detergente antes da realização de cada amostragem; três 

recipientes de PVC com capacidade de 30 l (um para cada amostra); três sacos 

plásticos com capacidade para 50 l (um para cada amostra). Os sacos foram dispostos 

sobre os recipientes de forma a receber as cinzas e poderem ser fechados e 
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transportados sem o risco de vazamento ou contaminação das amostras (Figuras 3.3). 

As amostras de cada indústria foram coletadas diretamente dos estoques temporários 

de cinza que aguardavam nas indústrias a sua destinação final. Após a coleta das 

amostras, os sacos plásticos foram amarrados com barbante e os recipientes de PVC 

foram tampados e identificados como amostras A, B e C. A armazenagem e o 

transporte das amostras até os laboratórios onde se realizaram os ensaios, foram feitos 

pelo pesquisador sem nenhum controle sobre as condições ambientais. 

 

 
Figura 3.1. Fotografias das etapas de obtenção das amostras de cinzas de Pinus spp., sendo A) 
biomassa sendo encaminhada para o processo de trituração; B) triturada e armazenada; C) aspecto 
físico da biomassa triturada; D) máquina carregadeira transportando a biomassa triturada até o funil 
receptor da esteira de transporte. 
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Figura 3.2. Fotografias das etapas de obtenção das amostras de cinzas de Pinus spp., sendo E) funil 
receptor e esteira de transporte; F) transporte da biomassa até a caldeira para a incineração; G) sala de 
controle da caldeira; H) transporte da cinza até a deposição de resfriamento; I) coleta da amostra da 
cinza; e, J) aspecto da cinza acondicionada em caçambas para a destinação final. 
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Figura 3.3. Foto ilustrativa dos recipientes utilizados para a coleta das cinzas nas indústrias. 

 

No laboratório, as amostras foram preparadas por moagem no britador de 

mandíbula (Figura 3.4 - A), e, posteriormente pelo ensaio de abrasão Los Angeles 

(Figura 3.4 - B) ABNT NBR NM 51 (2001), por um período de 1 h.  

 
Figura 3.4. Fotografias ilustrativas dos equipamentos utilizados para o preparo das amostras de cinza. 

 

O material obtido foi então peneirado até diâmetro máximo característico, 

utilizando-se da peneira (#200), ou seja, com abertura de 0,075 mm (75 µm). As 

amostras obtidas foram acondicionadas em sacos plásticos que foram vedados, 

identificados e encaminhados para os diferentes ensaios do programa experimental. 

 

3.1.2 Cimento Portland 

 

 

Na confecção das argamassas para a realização dos ensaios de índice de 

atividade pozolânica com o cimento (IAP – Cimento), foi utilizado o CP V-ARI RS (alta 
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resistência inicial e resistente a sulfatos) da marca Votorantim adquirido no comércio 

local, devido o mesmo não possuir em sua composição materiais pozolânicos. 

 

3.1.3 Cal hidratada 

 

 

Na confecção das argamassas para a realização dos ensaios de índice de 

atividade pozolânica com a cal (IAP – Cal), foi utilizada a cal hidratada, conforme a 

ABNT NBR 7175 (2003), disponível no depósito dos laboratórios responsáveis pelos 

ensaios. 

 

3.1.4 Agregado Miúdo 

 

 

Os agregados miúdos utilizado na produção das argamassas foram do tipo 

areia normal e lavada, produzida pelo IPT, com quatro frações de mesma proporção, 

em massa, sendo: fração grossa compreendida em 2,4 mm <material retido <1,2 mm; 

fração média grossa: 1,2 mm <material retido <0,6 mm; fração média fina: 0,6 mm 

<material retido <0,3 mm e fração fina: 0,3 mm <material retido <0,15 mm, conforme 

norma (ABNT NBR 7214: 2012). 

 

3.1.5 Água 

 

 

A água utilizada na mistura foi proveniente da rede pública de abastecimento de 

água, em função de suas características de ausência de impurezas pH adequado e 

ausência de sulfatos. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DA CINZA DE Pinus spp. 

 

 

Visando a caracterização físico-química das cinzas foram realizados os 

seguintes ensaios: massa específica, superfície específica por permeabilidade ao ar 

(Blaine), resíduo retino na peneira de malha com abertura de 45 µm, caracterização 

química elementar, caracterização das fases químicas presentes, análises 

granulométricas, análises termogravimétricas – calorimétricas – STA. 

 

3.2.1 Massa específica 

 

 

Os ensaios de massa específica do cimento Portland CP V- ARI RS e das 

cinzas de Pinus spp. foram realizados utilizando-se o frasco de Le Chatelier (Figura 

3.5), em conformidade com a norma ABNT NBR NM 23:2001. 

 

 
Figura 3.5.Frasco de Le Chatelier - determinação de massa específica. 

 

Os resultados da massa específica do cimento Portland e das amostras de 

cinza de Pinus spp. analisadas foram obtidos por cálculo, utilizando-se a Equação (4): 

 

𝜌 =
𝑚

v−𝑣0
                                                                    (4) 
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onde:  

𝜌 – massa específica (g/cm3);  

𝑚 – massa da cinza de Pinus spp. analisada (g);  

v – volume do líquido + cinza (cm3);  

𝑣0 – volume do líquido (cm3). 

 

O objetivo da realização deste ensaio foi o de utilizar os resultados para a 

comparação da massa específica obtida para as argamassas com a obtida para o 

cimento Portland e utiliza-las para a determinação da quantidade de cada material a ser 

utilizado no preparo das argamassas para os corpos de prova necessários para os 

ensaios de índice de atividade pozolânica (IAP-Cal, IAP-Cimento e resistência à 

compressão axial com 1, 3, 7 e 28 dias). 

 

3.2.2 Permeabilidade ao ar pelo método de Blaine ou da finura 

 

 

Os ensaios para a determinação da superfície específica do cimento Portland e 

das amostras de cinza de Pinus spp. foram realizados utilizando-se o método de Blaine, 

tendo como base a passagem de ar em uma camada compactada de material com 

dimensões e porosidade especificadas, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 

NM 76:1998, e utilizando-se o aparelho de Blaine, mostrado na Figura 3.6.  

O objetivo da realização dos ensaios foi de utilizar os resultados obtidos para 

comparar as superfícies específicas das amostras de cinzas com o do cimento e avaliar 

a possibilidade da utilização das cinzas no preparo das argamassas para a confecção 

dos corpos de prova. Além disso, materiais com maiores superfícies específicas 

apresentam maior potencial de reatividade e tendência de melhoria no sistema de 

empacotamento das argamassas.   
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Figura 3.6. Aparelho de permeabilidade ao ar de Blaine. 

 

 

3.2.3 Resíduo retido na peneira de abertura 45 µm 

 

 

O ensaio foi efetuado de acordo com a ABNT NBR 12826: 2014. Inicialmente, 

com a medida de 1,00 g de cada amostra de cinza de Pinus spp. em balança de 

precisão, seguido do seu acondicionamento em uma peneira com malha de abertura de 

45 µm (#325).  

O funcionamento do peneirador aerodinâmico é baseado na movimentação de 

partículas por meio de um jato cíclico de ar e uma pressão negativa ajustável. O jato 

movimenta todas as partículas várias vezes, permitindo que as menores sejam sugadas 

pela pressão negativa, restando somente às partículas maiores, retidas na peneira. 

O resultado obtém-se da correlação entre a massa inicial e final retida na 

peneira, como mostrado na Equação (5): 
 

𝑅 =  
𝑚𝑖

𝑚𝑓 
 𝑥100                                                             (5) 

onde: 

R - resíduo na peneira com abertura de 45 µm; 

mi - massa inicial da cinza (g); e 

mf – massa final da cinza retida (g). 
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A realização desse ensaio teve como objetivo a avaliação da granulometria das 

amostras de cinza, bem como a verificação do atendimento ao limite máximo de 

resíduos retidos na peneira com malha de abertura 45 µm, de acordo com a norma 

ABNT NBR 12653:2014, para materiais pozolânicos. 

 

3.2.4 Caracterização química por espectrometria de fluorescência de raios-X (XRF) 

 

 

Para a caracterização da composição química elementar das três amostras de 

cinza, foram realizadas análises químicas semi-quantitativas por espectrometria de 

fluorescência de raios-X, XRF. A análise por XRF está baseada na intensidade dos 

raios X emitidos pelos elementos químicos presentes na amostra, quando esta é 

excitada. Com a excitação de um elemento da amostra, este tem uma tendência a 

ejetar elétrons de seus níveis mais internos, o que ocasiona um salto quântico dos 

eletros dos níveis mais afastados para preencher a vacância ocorrida. Dessa forma, 

cada transição entre elétrons constitui uma perda de energia a qual é emitida na forma 

de um fóton de raios X, que apresenta para cada elemento características bem 

definidas (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

As análises das amostras de “pó prensado” de cinzas, foram realizadas, 

utilizando-se um espectrômetro de fluorescência de raios-X da marca PANalytical Asios 

Max. Os resultados obtidos (teores de óxidos SiO2+ Al2O3+ Fe2O3; Na2Oeq; SO3 e perda 

ao fogo das amostras permitiram avaliar a adequação dos teores aos padrões definidos 

pela norma ABNT NBR 12653:2014 para materiais pozolânicos. 

 

3.2.5 Caracterização das fases químicas presentes nas amostras de cinzas 

 

 

Para a caracterização das fases químicas presente em cada uma das três 

amostras de cinza foi utilizado a técnica de difratometria de raios-X (XDR). Para a 

realização dessa análise, foi realizada a incidência de um feixe de raios X sobre as 

amostras de cinza, fazendo com que os elétrons de seus átomos vibrassem com a 
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mesma frequência do feixe de raio incidente. Por consequência, as camadas de átomos 

fizeram a difração dos raios incidentes produzindo um padrão de picos característico de 

cada amostra de cinza analisada. O ângulo de difração típico de um padrão XRD 

determina o espaçamento do arranjo cristalino na escala horizontal, enquanto que a 

intensidade ou altura do raio difratado é apresentada em escala vertical (FERREIRA, 

2012). 

Os materiais com fases amorfas ou ausência de cristalinidade se caracterizam 

por apresentarem, em seus difratogramas, a linha de base com forma abaulada, com a 

ausência ou redução de picos. Já os materiais cristalinos apresentam maior definição e 

volume de picos em seus espectros (VASKE, 2012). As análises das amostras foram 

realizadas, utilizando-se um espectrômetro de difratometria de raios-X da marca 

PANalytical Asios Max, em amostras de “pó prensado” de cinza, de acordo como o 

procedimento padrão de ensaio, foram submetidas a uma amplitude de varredura de 

3,5 a 70 graus e 2Ɵ (anodo de Cu, K-Alpha1 [Å] 1,54060, generator Settings 40 mA - 40 

kV). A identificação dos compostos presentes nas amostras foi feita por comparação 

dos raios difratados com os cartões de referência do – “International Centre for 

Diffraction Data (ICDD). 

A realização deste ensaio teve como objetivo auxiliar a análise qualitativa da 

pozolanicidade das amostras de cinza de Pinus spp., a partir da identificação da 

ausência de cristalinidade ou a partir da verificação da ocorrência de um halo amorfo na 

linha de base.  

 

3.2.6 Análise granulométrica por difração de raios laser 

 

 

As análises granulométricas das amostras de cinzas de Pinus spp. foram 

realizada por análise de difração à laser, em granulômetro a laser, marca CILAS, 

modelo 1064.  

Nesse tipo de ensaio, quando atinge certas quantidades de partículas, a luz 

incidente exerce sua interação de acordo com quatro fenômenos diferentes: difração, 

refração, reflexão e absorção, e forma um invólucro tridimensional de luz que é afetado 
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pelo índice de refração relativo das partículas presentes no meio dispersante, pelo 

tamanho e formato das partículas e pelo comprimento de onda da luz. Utilizando-se de 

detectores posicionados de forma estratégica, foi possível medir o ângulo e a 

intensidade da luz espalhada e converter os sinais obtidos com a ajuda de softwares 

matemáticos na distribuição do tamanho das partículas (PAPINI, 2003). Por se tratar de 

um material fino, cada amostra de 100 g de cinza de Pinus spp. foi analisada por um 

período de 60 s. 

Os ensaios foram realizados com o objetivo de se conhecer a distribuição 

granulométrica das cinzas bem como os diâmetros médios das partículas de cada 

amostra para avaliar a sua adequação enquanto material a ser utilizado como adição 

mineral ou como substituto parcial ao cimento Portland em matrizes cimentícias.  

 

3.2.7 Análise termogravimétrica – calorimétrica (STA) 

 

 

As análises termogravimétricas - calorimétricas das cinzas de Pinus spp., 

utilizadas para a verificação de sua estabilidade térmica, transformações de fases, 

ganho ou perda de massa, foram realizadas em um analisador térmico simultâneo, 

marca NETZSCH STA 449 F3 Jupiter, em uma faixa de temperaturas entre 20 e 

1000°C, com uma taxa de aquecimento de 10°C/ min e atmosfera inerte, de nitrogênio. 

O objetivo principal da realização deste ensaio foi de verificar o índice de calcinação 

das amostras e por consequência a eficiência do processo de combustão em caldeira  

das indústrias que forneceram as amostras.  

 

3.3 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL POZOLÂNICO DA CINZA DE Pinus spp. 

 

Para a determinação do potencial pozolânico das amostras de cinza de Pinus 

spp., foram realizados os ensaios de índice de atividade pozolânica pelo método de 

Chapelle modificado. Além disso, visando a realização dos ensaios de atividade 

pozolânica por resistência à compressão, foram realizadas misturas de argamassas e a 

moldagem de corpos de prova os quais foram utilizados para a realização dos ensaios 
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relativos ao índice de atividade pozolânica com a cal (IAP-Cal), índice de atividade 

pozolânica com o cimento (IAP-Cimento) e resistência à compressão axial com 1, 3, 7 e 

28 dias de cura. 

 

3.3.1 Atividade Pozolânica: método “Chapelle modificado” 

 

 

O ensaio de “Chapelle modificado” teve como objetivo verificar as quantidades 

de cada amostra de cinza de Pinus spp. que reagem em meio aquoso com óxido de 

cálcio (CaO). Para tanto, a atividade pozolânica foi determinada conforme a ABNT NBR 

15895:2010. Foram realizados os ensaios para cada uma das três amostras de cinza 

de Pinus spp., pela colocação de 2 g de CaO, 1 g de amostra de cinza e 250 ml de 

água livre de CO2 em um recipiente que estando em banho-maria foi submetido à 

agitação por 16 h. A quantidade em massa (mg) de CaO que reagiu com 1 g do 

material, correspondeu ao valor da atividade pozolânica de cada amostra de cinza.  

O Objetivo da realização deste ensaio foi verificar o consumo de Ca(OH)2 por 

cada amostra de cinza e comparar como o parâmetro recomendado pela norma ABNT 

NBR 15895:2010, de 436 mg/g, como o mínimo necessário para o material apresentar 

uma atividade pozolânica considerável. Outra comparação utilizada foi com o limite 

mínimo definido por Raverdy et al. (1980), de 330 mg/g.  

 

3.3.2 Preparo de argamassas e confecção dos corpos de prova  

 

 

Para a realização dos ensaios de IAP-Cal, IAP-Cimento e de resistência 

mecânica à compressão axial, foi necessário preparar as argamassas e confeccionar os 

corpos-de-prova (CPs). Para dar confiabilidade aos resultados foi determinado 

estatisticamente o número de repetições, ou seja, o número de corpos de prova 

necessários, a partir da Equação (6): 

 

𝑛 = 𝑍𝛼

2

2𝑥
𝐶𝑉2

𝐸𝑟2
                                                                                   (6) 
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onde:  

𝑛 = número de repetições; 

𝐸𝑟  = erro relativo admitido da estimativa, fixado em 10%;  

𝐶𝑉  = coeficiente de variação da amostra determinado em no máximo 6%; e 

𝑍𝛼

2

 = valor tabelado para o grau α = 5% de significância. Apresenta um valor de 1,96. 

 

Dessa forma, número de corpos de prova calculado estatisticamente foi 2, 

porém, optou-se por moldar 4 corpos de prova de cada argamassa contendo as 

amostra de cinza. Também foram preparados 4 corpos de prova para a argamassa de 

referência, para dar maior confiabilidade aos resultados dos ensaios. Os corpos-de-

prova foram moldados em formas metálicas com medidas internas de 5 cm de diâmetro 

e 10 cm de altura (Figura 3.7 - C). 

Para os ensaios do índice de atividade pozolânica com a cal (IAP-Cal), de 

acordo com a norma ABNT NBR 5751:2012, foram preparadas 4 argamassas, cada 

uma delas com 9 partes em massa de areia normal do IPT, uma parte em massa de 

hidróxido de cálcio puro - Ca(OH)2, e mais uma quantidade de cada amostra de cinza 

de Pinus spp., que corresponde ao dobro do volume de hidróxido de cálcio utilizado. 

Para o cálculo do volume dos constituintes na mistura, foram utilizadas as massas 

específicas da cal e da cinza. A quantidade de água da mistura foi determinada pela 

obtenção de uma argamassa com índice de consistência de (225 ± 5) mm, que foi 

obtida pela realização do ensaio de “flow table”. O processo de mistura do hidróxido de 

cálcio com cada amostra de cinza de Pinus spp., foi realizado utilizando-se de um 

recipiente fechado, durante um período de aproximadamente 2 minutos. Na sequência 

a mistura foi colocada sobre a água já presente na cuba da argamassadeira (Figura 3.7 

- B), finalizando a composição da mistura com a adição da areia. Com as argamassas 

elaboradas, foram moldados 4 corpos-de-prova da cada amostra de cinza, perfazendo 

um total de 12 corpos-de-prova, os quais foram utilizados na determinação da 

resistência à compressão.  
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Figura 3.7. Equipamentos utilizados para o preparo e moldagem da argamassa para o ensaio de IAP-Cal, 
IAP Cimento e resistência mecânica à compressão axial, sendo A) balança eletrônica de precisão; B) 
argamassadeira ou misturador mecânico; C) forma metálica para preparo dos corpos-de-prova; e D) 
prensa utilizada em ensaios de resistência à compressão. 

 

Para os ensaios de avaliação do índice de atividade pozolânica com o cimento 

(IAP-Cimento), de acordo com a norma da ABNT NBR 5752:2014, foram realizadas 

quatro misturas de argamassas, sendo uma mistura de referência e outras três misturas 

que substituíram 35 % do volume absoluto do cimento Portland por cada uma das três 

amostras de cinzas a serem avaliadas. Para a determinação da quantidade de 

materiais em cada mistura, foi necessária a utilização da massa específica do cimento e 

das amostras de cinza. 

Para os ensaios de resistência mecânica à compressão axial de acordo com a 

norma (ABNT NBR 7215:1997), foram preparadas quatro diferentes misturas de 

argamassas, sendo uma de referência e outras três com a presença de cinza, com 

substituição de 35% ao cimento Portland em massa. Foram moldados 16 corpos-de-

prova para cada amostra de cinza e mais 16 para a argamassa de referência. Os 

corpos de prova foram divididos em 4 grupos com 4 corpos de prova cada, sendo cada 

grupo submetido ao período de cura úmida de 1, 3, 7 e 28 dias.  

 

3.3.3 Índice de atividade pozolânica com a cal – IAP Cal 

 

 

O ensaio de determinação da atividade pozolânica da cinza de Pinus spp. com 

a cal (hidróxido de cálcio) foi realizado, conforme a ABNT NBR 5751:2012. Após a 

moldagem, os corpos de prova foram submetidos ao processo de cura conforme ABNT 
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NBR 5751:2012, até antes do ensaio de rompimento. Aos 7 dias, os corpos-de-prova 

foram rompidos no ensaio de resistência mecânica à compressão. Para os ensaios, foi 

utilizada a prensa de compressão marca EMIC, modelo DL 3000 certificado de 

calibração n° 629/14 expedido em 29/09/14. O objetivo do ensaio foi avaliar o índice de 

atividade pozolânica com a cal, através da obtenção dos valores da resistência à 

compressão a que foram submetidos os corpos de prova. A norma ABNT NBR 

12653:2014 estabelece que o índice de atividade pozolânica de um material com a cal, 

aos 7 dias, deve ser igual ou superior a 6,0 MPa. 

 

3.3.4 Índice de atividade pozolânica com o cimento – IAP-Cimento 

 

 

Os ensaios de determinação da atividade pozolânica das cinzas de Pinus spp. 

com o cimento foram realizados, conforme a ABNT NBR 5752:2014. Aos 28 dias de 

cura úmida, os corpos-de-prova foram rompidos nos ensaios de resistência mecânica à 

compressão sendo utilizada a prensa de compressão marca EMIC, modelo DL 10000 - 

certificado de calibração n° 097/14 expedido em 10/02/14. O objetivo da realização 

desse ensaio foi o de obter o índice de atividade pozolânica pela relação entre a 

resistência à compressão das argamassas contendo 35% de amostras de cinzas em 

substituição ao cimento Portland e a resistência à compressão da argamassa de 

referência, ou seja, com 0% de substituição. O índice de atividade pozolânica com 

cimento, aos 28 dias, em relação à argamassa de referência, de acordo com a ABNT 

NBR 12653:2014, deve ser, no mínimo, de 75%. 

 

3.3.5 Resistência mecânica à compressão axial 

 

 

Para os ensaios de determinação da atividade pozolânica pela resistência à 

compressão axial, os grupos de corpos de prova após passarem pelo processo de cura 

úmida durante o período de 1, 3, 7 e 28 dias, foram submetidos à prensa de 

compressão marca EMIC, modelo DL 10.000 - certificado de calibração n° 097/14 
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expedido em 10/02/14. Esse ensaio teve como objetivo avaliar a resistência à 

compressão axial a que foram submetidos os corpos de prova e comparar com os 

valores mínimos de resistência a ser alcançados segundo a norma ABNT NBR 

7215:1997, que são de 14 MPa com 1 dia de cura; 24 MPa com 3 dias de cura e 34 

MPa com 7 dias de cura. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, estão apresentados os resultados obtidos a partir do programa 

experimental, analisados em função dos materiais empregados e dos parâmetros 

adotados mediante o embasamento nas normas brasileiras vigentes. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE CINZA 

 

4.1.1 Massa específica 

 

 

Os resultados de massa específica para as amostras das cinzas A, B e C e do 

Cimento Portland CP V-ARI RS, obtidos pelos ensaios realizados, estão apresentados 

nas Figuras 4.1 e 4.2. 

 
 

Figura 4.1. Massa específica das amostras de cinza e do cimento CP V-ARI RS. 
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Figura 4.2. Massa específica das amostras de cinza em relação ao percentual do cimento CP V-ARI RS. 

 

Observa-se que os resultados obtidos para as amostras de cinza se 

assemelham aos resultados da massa específica do cimento Portland analisado. A 

máxima variação em relação à massa específica do cimento foi de, aproximadamente, 

12%, relativa à amostra “Cinza A”. Do ponto de vista da utilização como adição mineral, 

observa-se que as amostras apresentam massa específica adequada muito similar a do 

Cimento Portland. Os resultados obtidos para a massa específica de cada amostra de 

cinza foram utilizados na dosagem das argamassas preparadas para os ensaios de 

avaliação de atividade pozolânica por resistência á compressão axial. 

 

4.1.2 Superfície específica pelo método de Blaine 

 

 

Para a determinação da superfície específica das cinzas de Pinus spp. foi 

utilizado o “método de permeabilidade ao ar – método Blaine”. Os resultados obtidos 

nos ensaios estão apresentados na Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Blaine das diferentes amostras de cinza. 

 
 

Observou-se que os valores para as diferentes amostras de cinza de Pinus 

spp. variaram entre si. Em relação à superfície específica do cimento Portland 

analisada, as variações observadas foram: 18,4% maior para a amostra de cinza A, 

33,9% menor para a B e 28,1% menor para C. 

Muito embora a amostra de cinza A tenha apresentado um valor de Blaine 

18,4% maior que o cimento Portland analisado, para as adições minerais o ideal é que 

se obtenha uma elevada superfície específica, como é o caso das obtidas para a sílica 

(10.840 cm2/g), 137% maior em relação ao aglomerante (KANNING, 2013). Quanto 

maior o resultado de Blaine, mais elevada será a reatividade em consequência do 

aumento do número de pontos de nucleação da reação com os compostos do cimento 

Portland, principalmente o (Ca(OH))2. Este aumento de reatividade tende a ter relação 

direta com os resultados de atividade pozolânica com a cal. 

 

4.1.3 Distribuição granulométrica 

 

As curvas da distribuição granulométrica das amostras de Pinus spp. estão 

apresentadas nas Figura 4.4. a 4.6. Verificou-se que a distribuição granulométrica das 

cinzas de Pinus spp. obtida pela análise granulométrica por difração de raios laser, 
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apresentou-se adequada para adições minerais, por apresentar partículas de diferentes 

diâmetros, com diâmetro médio próximo a 30 µm. 

 

 
Figura 4.4. Distribuição granulométrica da amostra de cinza A de Pinus spp. 

 
 

 
Figura 4.5 Distribuição granulométrica da amostra de cinza B de Pinus spp. 

 
 

 
Figura 4.6 Distribuição granulométrica da amostra de cinza C de Pinus spp. 
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Na Figura 4.7 está representada, de forma comparativa, a distribuição 

granulométrica das três amostras de cinza, na qual foi possível observar um 

comportamento semelhante entre as amostras, evidenciando a uniformidade entre elas. 

 

Figura 4.7 Comparativo das distribuições granulométricas das amostras de cinza de Pinus spp. 

 

A distribuição granulométrica apresentada pelas três amostras de cinza 

demonstra que a sua utilização como adição mineral ao cimento Portland ou em 

substituição deste em concretos e argamassas, pode contribuir para a obtenção de uma 

melhor granulometria das misturas, contribuindo com o preenchimento de vazios, 

proporcionando a obtenção de sistemas de empacotamento com a menor porosidade e 

ampliando os pontos de nucleação favorecendo a hidratação do cimento Portland.  

O diâmetro médio das partículas de cinzas, obtido para cada uma das 

amostras, encontra-se listado na Tabela 4.1. A diferença do diâmetro médio entre as 3 

amostras de cinzas analisadas foi de, no máximo, 13,7%, entre as amostras de cinza A 

e B, respectivamente. 

 
Tabela 4.1. Diâmetro médio das partículas das amostras de cinzas de Pinus spp. 

Material Quantidade de material analisado (g) Diâmetro médio (µm) 

Cinza A 100 27,30 

Cinza B 100 31,04 

Cinza C 100 30,80 
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4.1.4 Determinação do resíduo retido na peneira com abertura de 45 µm 

 

 

Os valores resultantes do ensaio de resíduo na peneira 45 µm estão 

apresentados na Figura 4.8. 

 

  
Figura 4.8. Quantidade de material retido na peneira de malha 45 µm (%) 

 

Pela análise dos dados apresentados, verificaram-se valores médios de 13,7% 

para a cinza A; 20,7% para a B e 18,1% para C, de material retido na peneira de malha 

com abertura de 45 µm, sendo os valores inferiores ao máximo permitido pela norma 

que é de 34% para materiais pozolânicos (ABNT NBR 12653:2014). 

Observou-se que as amostras de cinza de Pinus spp. analisadas atenderam 

ao padrão da norma, apresentando granulometria adequada para materiais com 

potencial pozolânico. Além disso, a finura observada pode contribuir para o “efeito filler” 

em produtos cimentícios, podendo inclusive ser utilizadas para tal fim. 

 

4.1.5 Composição química elementar das cinzas 

 

 

A determinação dos óxidos presentes nas amostras de cinza de Pinus spp. foi 

realizada por análise química semi-quantitativa por XRF e seus resultados apresentam-

se listados na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Composição química das amostras de cinza de Pinus spp. 

Teor de óxidos Cinza A (%) Cinza B (%) Cinza C (%) 

SiO2* 16,6 35,4 35,9 

CaO 17,2 9,7 8,5 

MgO 10,1 3,1 2,9 

Al2O3* 9,6 16,5 16,7 

K2O *** 1,7 7,3 3,4 

P2O5 1,0 2,2 1,1 

SO3** 0,6 0,4 < 0,1 

Fe2O3* 13,2 15,8 22,7 

MnO 0,5 1,1 0,8 

Cl 0,1 < 0,1  

Na2O*** 3,0 2,6 2,7 

BaO - - - 

TiO2 2,6 2,6 5,0 

SrO < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Rb2O - < 0,1 - 

ZnO < 0,1 - - 

V2O5 0,1 - 0,1 

ZrO2 < 0,1 0,1 0,1 

Cr2O3 - 0,1 - 

Perda ao Fogo**** 23,8 3,18 -0,33 

* óxidos de interesse para as reações pozolânicas; **óxido com característica de retardar o tempo de 
pega e causar expansão das massas de cimento Portland; ***álcalis responsáveis pelas reações álcali-
agregados. **** Material não calcinado no processo de combustão. 

 

Comparando-se os resultados das análises semi-quantitativas com os valores 

indicativos para materiais pozolânicos descritos na norma ABNT NBR 12653:2014, cuja 

concentração percentual da soma dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3, é indicada como 

sendo ≥ a 50%, em massa, as cinzas B e C, de 67,70% e de 75,30%, respectivamente, 

atenderam a esse parâmetro da norma. 

Quanto aos outros parâmetros determinados pela norma ABNT NBR 

12653:2014, a quantidade de SO3 encontrada foi de 0,06%; 0,4% e < 0,1% (cinza A, 

cinza B e cinza C), portanto inferior ao limite máximo de 5% previsto, uma vez que os 

altos valores deste constituinte podem elevar o tempo de pega e provocar a expansão 

nas primeiras horas de hidratação do cimento Portland pela formação da etringita. A 

perda ao fogo obtida para as amostras de cinza foi de 23,8%; 3,18% e -0,33% (cinza A, 
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B e C). Dessa forma, a cinza A não atendeu ao parâmetro máximo de 6% determinado 

pela norma, ao contrário das cinzas “B” e “C” que ficaram abaixo do limite normativo. A 

perda ao fogo representa a quantidade de material não totalmente calcinado existente, 

influenciando, desta forma, na quantidade de água de amassamento e também na 

reatividade do material. Ou seja, para a cinza A, há a necessidade de se inferir 

melhorias no processo de queima da respectiva indústria, de forma a se obter um 

resíduo de maior valor tecnológico para o uso pretendido. Na cinza C, observou-se a 

inexistência de material não calcinado. Embora a cinza B tenha apresentado 3,18% de 

perda ao fogo, esta ainda se encontra abaixo do limite previsto pela norma, o que 

favorece a utilização deste material como adição mineral ou como substituto parcial ao 

cimento Portland. A quantidade de equivalente alcalino em Na2O (0,658 x K2O% + 

Na2O%), óxido relacionado à ocorrência da reação álcali agregado foi de 4,12%; 7,40% 

e 4,94% (cinza A, B e C), sendo estes valores superiores ao parâmetro máximo previsto 

na norma que é de 1,5%. 

Caso as amostras de cinzas de Pinus spp. analisadas atendessem a 

totalidade dos parâmetros da norma, estas seriam classificadas como uma pozolana de 

classe E, conforme a ABNT NBR 12653:2014. 

 

4.1.6 Caracterização das fases químicas presentes nas amostras 

 

Para a caracterização das fases químicas presentes em cada uma das três 

amostras de cinza de Pinus spp., foram realizadas análises por difratometria de raios X. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 4.9 a 4.11. 
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Figura 4.9. Difratograma das cinzas de Pinus spp. amostra A. 

 

 
Figura 4.10. Difratograma das cinzas de Pinus spp. amostra B 

 
 

 
Figura 4.11. Difratograma das cinzas de Pinus spp. amostra C 
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Nos difratogramas das três amostras de cinza de Pinus spp. representados 

pelas Figuras 4.9 a 4.11, verificou-se a presença predominante de materiais na forma 

cristalina, em função da linha de base apresentar-se retilínea e sem a presença do halo 

amorfo definido. 

As formas cristalinas tenderam a diminuir a ocorrência de atividade 

pozolânica, uma vez que materiais cristalinos apresentam pouca ou nenhuma 

reatividade por apresentarem-se em sua forma fundamental, em estado de menor 

energia. Estas fases cristalinas podem ter sido originadas pela temperatura e tempo de 

queima, e, pelo resfriamento lento da cinza. 

 

4.1.7 Caracterização termogravimétrica – calorimétrica - (STA) 

 

 

As amostras de cinza de Pinus spp. foram submetidas aos ensaios 

termogravimétricos – calorimétricos (STA) e os resultados estão apresentados nas 

Figuras 4.12 a 4.14. 

 

 
Figura 4.12. Curva termogravimétrica – calorimétricas – (STA) da amostra de cinza A.  
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Figura 4.13. Curva termogravimétrica – calorimétricas – (STA) da amostra de cinza B.  

 

 
Figura 4.14. Curva termogravimétrica – calorimétricas – (STA) da amostra de cinza C 

 

 

Observou-se, na Figura 4.12, que a cinza A, como mostrado em outros 

ensaios analíticos realizados neste trabalho, ainda possui material incombusto em sua 

composição, dentre os quais umidade em torno de 3,6% (até cerca de 200o C), água de 

constituição e outros compostos orgânicos, não analisados por outras técnicas 

analíticas, os quais inferiram a uma perda de massa relativa total de cerca de 20%. 

A amostra de cinza B, Figura 4.13, apresentou, mais acentuadamente, uma 

perda de material, possivelmente, orgânico, a partir de 320o C, em um teor máximo de 

2,9%, podendo-se inferir que o processo de queima adotado pela indústria foi mais 

efetivo do que ao da cinza A. 

Finalmente, a cinza C, Figura 4.14, não apresentou resíduo não queimado ou 

umidade, caracterizando um processo de queima totalmente efetivo. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DO POTENCIAL POZOLÂNICO DAS CINZA DE Pinus spp. 

 

4.2.1 Atividade pozolânica das cinzas: método de Chapelle modificado 

 

 

Os ensaios para a determinação do teor de hidróxido de cálcio fixado, pelo 

método de Chapelle modificado foram realizados segundo as diretrizes das normas 

(ABNT NBR 15895:2010), sendo os resultados apresentados na Tabela 4.3. 

 
 

Tabela 4.3. Determinação do teor de hidróxido de cálcio fixado 

Material 
Índice de atividade pozolânica Chapelle 

mg de Ca(OH)2 por g de material 

Cinza A 109 

Cinza B 207 

Cinza C 229 

 

A quantidade em mg de CaO reagida com 1 g do material correspondeu ao 

valor de atividade pozolânica de cada amostra de cinza de Pinus spp. O mínimo 

recomendado para o material apresentar uma atividade pozolânica considerável, de 

acordo com a norma (ABNT NBR 15895:2010), ocorre quando o consumo de Ca(OH)2 

é ≥ a 436 mg/g. Para Raverdy et al. (1980), o limite mínimo de reatividade para um 

material pozolânico é de 330 mg/g.  

Dessa forma, observou-se que as amostras de cinza de Pinus spp. avaliadas 

pelo método de Chapelle modificado, não apresentaram o consumo mínimo necessário 

de Ca(OH)2 , para serem caracterizadas como material pozolânico. 

 

4.2.2 Índice de atividade pozolânica com a cal – IAP-Cal 

 

 

Na Figura 4.15, estão apresentados os resultados obtidos para as argamassas 

nos ensaios de resistência mecânica à compressão após 7 dias de cura, tendo sido os 

ensaios realizados de acordo com a norma ABNT NBR 5751:2012. Observou-se uma 

semelhança nos valores obtidos para a resistência à compressão dos corpos-de-prova 

das amostras de cinza (A; B e C). Para o pesquisador, apesar de a amostra de cinza A 
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apresentar um volume de material não totalmente calcinado acima de 20% (em massa), 

o que lhe confere uma menor reatividade, a maior superfície específica da cinza A 

possibilitou que a mesma apresentasse resistência semelhante às cinzas B e C que se 

apresentam com um índice de calcinação mais elevado, portanto, mais reativas. Além 

disso, verificou-se, também, que nenhuma das amostras de cinza obteve uma média de 

resistência à compressão igual ou superior ao parâmetro mínimo exigido pela norma. 

 
Figura 4.15. Resistência mecânica à compressão das argamassas IAP – cal. 

 

Os resultados do índice de atividade pozolânica com a cal para as amostras 

de cinza de Pinus spp. não atenderam à resistência mínima de 6,0 MPa, aos 7 dias, 

como preconizado pela norma ABNT NBR 5751:2012, evidenciando um índice de 

atividade pozolânica com a cal abaixo do limite mínimo para uma pozolana. Faz-se 

importante, porém, avaliar outros parâmetros antes de descartar o potencial pozolânico 

da cinza de Pinus spp. A reduzida resistência mecânica no ensaio de IAP pode ter sido 

decorrente da presença de materiais com pouca reatividade, conforme os resultados 

obtidos pelas análises de difratometria de raios – X, apresentados e discutidos no item 

4.1.6. 

Não há, até o momento, normatização pertinente quanto à utilização da cinza 

de Pinus spp. como adição mineral para o cimento Portland ou como substituto parcial 

deste em matrizes cimentícias. Porém, como este material é de origem orgânica como a 

casca de arroz, bagaço de cana e folha de bananeira, cinza da casca de coco verde, 
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entre outros, e levando em consideração os demais ensaios realizados, o material 

apresenta características necessárias para ser utilizado como substituto parcial do 

cimento Portland em concretos e argamassas. 

 

4.2.3 Índice de atividade pozolânica com o cimento Portland – IAP-Cimento 

 

 

Nas Figuras 4.16 e 4.17, estão representados os resultados obtidos pelas 

argamassas nos testes de resistência mecânica à compressão aos 28 dias de cura 

úmida, de acordo com a norma (ABNT NBR 5752:2014). Observou-se uma 

aproximação dos valores obtidos para a resistência à compressão dos corpos-de-prova 

das amostras de cinza (A; B e C). Levando-se em consideração o desvio padrão, teve-

se: 74,4% para a amostra de cinza A; 77,4% para a amostra de cinza B; 80,5% para a 

amostra de cinza C. Além disso, verificou-se, também, que as amostras de cinza B e C 

obtiveram uma resistência média à compressão igual ou maior ao parâmetro mínimo 

exigido pela norma que é de 75% do valor obtido pela amostra de referência. Por outro 

lado, a amostra de cinza A, ficou 0,6% abaixo do percentual mínimo definido pela 

norma. 

 

 
Figura 4.16. Resistências mecânicas à compressão das argamassas - IAP cimento 
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Figura 4.17. IAP - cimento: percentual de resistência à compressão em relação à amostra de referência. 

 

 

Observou-se que os resultados de índice de atividade pozolânica com o 

cimento para as amostras de cinza B e C atenderam à resistência mínima de 75% do 

valor de referência aos 28 dias, como preconizado pela norma (ABNT NBR 5752:2014). 

Levando-se em consideração este parâmetro, as amostras de cinzas B e C 

apresentaram índice de atividade pozolânica adequados para “pozolanas da classe E” 

podendo ser utilizadas como adição mineral ao cimento Portland. Além disso, as 

argamassas confeccionadas com substituição de 35% do cimento em massa 

apresentaram características de resistência mecânica para poderem ser empregadas 

em produtos de cimento Portland. 

 

4.2.4 Resistência mecânica à compressão axial – 1, 3, 7 e 28 dias de cura  

 

 

Na Figura 4.18 estão representados os resultados obtidos pelas argamassas 

nos testes de resistência mecânica à compressão axial, de acordo com a norma ABNT 

NBR 7215:1997. Observou-se que com a substituição de 35% do cimento de referência, 

as resistências à compressão dos corpos de prova, em todos os casos, ficaram abaixo 

do valor mínimo estipulado pela norma, não atendendo o índice mínimo de atividade 

pozolânica. 
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Figura 4.18. Resistência mecânica à compressão axial das argamassas – 1, 3, 7 e 28 dias de cura. 

 

Levando em consideração o desvio padrão, foi possível observar que, com 1 

dia de cura, a amostra de cinza A teve a maior resistência à compressão (62,5% do 

parâmetro mínimo), seguida das amostras de cinza B (52,1%) e C (50%). Aos 3 dias de 

cura, a amostra de cinza A teve o melhor desempenho (65,4% do parâmetro mínimo), 

seguida das amostras de cinza C (64,0%) e B (63,7%). Aos 7 dias de cura, o melhor 

desempenho foi obtido pela amostra de cinza B (59,9 %), seguido da amostra A 

(58,0%) e C (56,4%). Finalmente, aos 28 dias de cura, o melhor resultado foi obtido 

pela amostra de cinza B (83,0%), seguida das amostras de cinza C (77,4%) e A 

(72,8%). Observou-se que a amostra de cinza A, apresentou uma maior resistência 

inicial enquanto que a amostra de cinza B, uma maior resistência com maior tempo de 

cura. Além disso, o melhor resultado foi obtido para amostra de cinza B aos 28 dias de 

cura. 

Na figura 4.19 apresentam-se as curvas de resistência à compressão das 

argamassas com 1, 3, 7 e 28 dias de cura. Na figura é possível observar que as curvas 

de resistência das argamassas com substituição de 35% de cinzas de Pinus spp. ao 

cimento Portland, principalmente da cinza B, apresentam um crescimento maior que o 

apresentado pela argamassa com 0% de substituição a partir dos 7 dias de cura.   
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Figura 4.19. Curvas de resistência mecânica à compressão axial das argamassas  

 1, 3, 7 e 28 dias de cura 

 

Apesar dos resultados obtidos pelos ensaios de resistência mecânica à 

compressão a 1, 3 e 7 dias de cura ficarem abaixo dos valores mínimos definidos pela 

norma ABNT NBR 7215 (1997), as resistências alcançadas pelos corpos de prova com 

28 dias de cura, principalmente o evidenciado pela amostra de cinza B, que mesmo 

com 35% de substituição do cimento Portland alcançou 73% da resistência obtida pela 

amostra de referência, demostrou a viabilidade de uso da cinza de Pinus spp. em 

concretos e argamassas de cimento Portland, uma vez que os limites mínimos de 

resistência à compressão normatizados para vários produtos estão abaixo dos limites 

mínimos de resistência definidos pela ABNT NBR 7215:1997. A obtenção de 

argamassas com resistência acima de 25 MPa, mesmo com a substituição de 35% do 

cimento Portland em massa, demonstra a viabilidade de aplicação das cinzas em 

concretos e argamassas, uma vez que muitos produtos, como por exemplo, postes de 

concreto armado de seção duplo "T" tem a resistência mínima à compressão definida 

pela norma em 25,0 MPa, COPEL (2013); ABNT NBR 8451-1 (2012), e, blocos vazados 

de concreto simples para alvenaria - Classe A – com função estrutural, para uso em 
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elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo que apresenta requisito de 

resistência à compressão ≥ 6,0 MPa (ABNT NBR 6136:2014). 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ENSAIOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

Com a realização do programa experimental que teve como objetivos a 

caracterização química e física das cinzas de Pinus spp., e a avaliação da possibilidade 

de sua utilização como adição mineral ou como substituto parcial do cimento Portland 

em concretos e argamassas, observou-se que todos os ensaios realizados foram de 

extrema importância na caracterização das amostras de cinza.  

Para determinar a viabilidade da utilização das cinzas como pozolanas, de 

acordo com a normatização vigente, foi necessário realizar os ensaios de massa 

específica (ABNT NBR NM 23:2001); superfície específica (ABNT NBR NM 76:1998); 

finura - peneira com abertura de 45 µm (ABNT NBR 12826:2014) e (ABNT NBR 

12653:2014); atividade pozolânica com a cal – IAP-Cal (ABNT NBR 5751:2012); 

atividade pozolânica com o cimento – IAP-Cimento (ABNT NBR 5752:2014); teor de 

hidróxido de cálcio fixado – método de Chapelle modificado (ABNT NBR 15895:2010); 

resistência à compressão (ABNT NBR 7215:1997); materiais pozolânicos (ABNT NBR 

12653:2014).  

Porém, para possibilitar uma análise sobre os motivos pelos quais os resultados 

obtidos atenderam ou não os requisitos descritos pelas normas para que as cinzas 

fossem caracterizados como pozolanas, bem como para possibilitar a discussão sobre 

a viabilidade de utilização das cinzas em substituição parcial ao cimento Portland em 

concretos e argamassas, foi importante a realização dos ensaios de análise 

granulométrica (por difração de raios laser), difratometria (por fluorescência de raios X) 

e termogravimetria - calorimetria (STA), que possibilitaram o entendimento sobre a 

morfologia, a distribuição granulométrica e o índice de calcinação das amostras de 

cinza. Assim, foi possível  analisar a viabilidade técnica de sua utilização como adição 

mineral ou como substituto parcial ao cimento Portland em concretos e argamassas. 

Finalmente, na visão do pesquisador, todos os ensaios realizados trouxeram 
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importantes contribuições para caracterização das amostras de cinza de Pinus spp., 

bem como para a discussão sobre a viabilidade técnica de sua utilização, sendo 

recomendados para trabalhos que como este, objetivem avaliar o potencial de uso de 

resíduos na construção civil.  

A seguir, apresenta-se a tabela 4.4 com as avaliações sobre cada um dos 

resultados obtidos pelo programa experimental.  

 
Tabela 4.4. Ensaios do programa experimental - resultados e avaliações 

 

Ensaio Resultado Avaliação 

Massa específica A, B e C similar ao CP V-ARI RS Adequada para adições minerais 

Superfície específica 
A - superior ao CP V-ARI RS; 
A, B e C - inferiores à cinzas 

pozolânicas 

Pode ter sido decorrente do processo de 
obtenção e preparo utilizados 

Resíduo retino na peneira 
45 µm 

A, B e C abaixo de 34% Adequada para adições minerais 

Atividade pozolânica 
(Chapelle modificado) 

A, B e C - Consumo de Ca(OH)2 < 
436 mg/g; < 330 mg/g 

Atividade pozolânica abaixo do 
recomendado pela norma  

e pelo definido na literatura 

Composição química 
elementar 

B e C - Teores maiores que 50% 
de (SiO2+ Al2O3+ Fe2O3)  

B e C com teores de óxidos reativos 
adequados para pozolanas; 

A, B e C teores acima de (1,5%) 
de Na2Oeq 

Para utilização, devem ser dosadas para 
atender parâmetros máximos de 0,6% 

Fases químicas presentes 
A, B e C - Ausência de halo 

amorfo 
Baixa reatividade das cinzas 

Distribuição Granulométrica Diâmetro médio ± 30 µm Adequada para adições minerais 

Termogravimetria 
Calorimetria 

STA 

A - material não totalmente 
calcinado Quanto maior a calcinação melhor a 

reatividade B e C - elevado grau de 
calcinação 

IAP – Cal A, B e C Resistência < 6,0 MPa IAP - Abaixo do requisito normativo 

IAP – Cimento 

A – Resistência pouco abaixo de 
75% da REF. 

IAP - Abaixo do requisito normativo 

B e C – Resistência acima de 
75% da REF. 

IAP- Acima do requisito normativo 

Resistência mecânica à 
compressão: 
1, 3,  7 e 28 
dias de cura 

A, B e C – Resistência abaixo de 
14, 24 e 34 MPa 

Superior a 25 MPa aos 28 d 

Elevação de resistência com 
envelhecimento 

Resistência crescente com tempo de 
hidratação 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Ao serem utilizadas três diferentes amostras de cinza de Pinus spp. produzidas 

em caldeira de indústrias madeireiras, foi possível avaliar de forma comparativa as 

características das cinzas obtidas em cada processo. Os resultados dos ensaios da 

análise térmica (STA) demonstraram que no processo de operação da caldeira da 

“empresa A” ocorreu a combustão incompleta da biomassa, enquanto que na das 

“empresas B” e “C’, chegou-se próximo a 100% de sua calcinação. 

As amostras obtidas pelo preparo inicial do material residual (cinzas de Pinus 

spp.), a partir de uma passagem pelo britador de mandíbulas e posteriormente pelo 

ensaio de abrasão Los Angeles (durante uma hora), seguido do peneiramento em 

malha com abertura de 75 µm, possibilitou a realização de todos os ensaios previstos 

no programa experimental. 

Em termos de composição química resultante, as amostras de cinza Pinus 

spp., B e C atenderam aos parâmetros recomendados em norma para serem 

consideradas como materiais pozolânicos. A soma dos teores médios de SiO2, Fe2O3 e 

Al2O3 de 67,7% e 75,3%, em massa, em suas composições, foi superior aos 50%, em 

massa, para a pozolana classe E. A cinza A, devido ao seu alto teor de material 

orgânico presente, resultante da sua combustão incompleta, verificada, principalmente, 

pelo resultado da análise térmica por STA, não atendeu a este requisito. Os valores de 

Na2Oeq obtidos (7,40% e 4,94%, para as cinzas B e C, respectivamente) nas amostras 

testadas foram superiores aos recomendados na literatura para evitar manifestações 

patológicas, por reação álcali agregado. Assim, a composição da mistura na argamassa 

ou concreto, quando utilizada, deve ser dosada de forma a atender ao valor aceito 

internacionalmente de 0,6%. 

Os resultados dos ensaios de Chapelle modificado realizados nas cinzas 

demonstraram que os valores de 109 a 229 mg de consumo de Ca(OH)2/g de cinza, 

ficaram abaixo do valor mínimo recomendado pela norma ABNT NBR 15895:2010, que 

é de 436 mg/g e, também abaixo do mínimo definido pela bibliografia (RAVERDY et al., 

1980) de 330 mg/g, em função deste parâmetro, principalmente, as cinzas B e C, de 
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melhor desempenho na maioria dos ensaios realizados, não puderam ser classificadas 

como pozolanas. 

Nos ensaios de resistência mecânica à compressão axial das amostras, 

observou-se pelo ensaio de IAP–Cal que nenhuma destas atendeu ao parâmetro 

mínimo da norma ABNT NBR 5751:2012, de 6,0 MPa, para ser considerada como 

material pozolânico, ficando seus resultados em média, em torno de 5,0 MPa. Da 

mesma forma, os ensaios realizados de acordo com a norma ABNT NBR 7215:1997 

que prevê 35% de substituição do cimento de referência, com tempo de cura de 1, 3, 7 

dias, também, não atenderam aos parâmetros mínimos recomendados para a sua 

classificação como pozolana. Os resultados podem ter sido influenciados pela baixa 

reatividade da composição química resultante dos parâmetros de queima da biomassa 

e de obtenção da cinza, tais como a temperatura da caldeira, o tempo de residência no 

forno e, principalmente, a baixa velocidade de resfriamento ao ar da mistura, facilitando 

na formação e no crescimento dos cristais observados por XRD, ou seja, na sua baixa 

reatividade. 

Os ensaios de IAP-Cimento realizados de acordo com a norma ABNT NBR 

5752:2014, demonstraram que as amostras B e C atenderam os parâmetros de 

pozolanicidade recomendados, (com 77,4% e 80,5%, respectivamente), ou seja, >75% 

da resistência mecânica obtida para a composição com cimento, ficando apenas a 

amostra A com seus valores abaixo do limite mínimo definido pela norma, em 74,4%. 

Os resultados obtidos pelo conjunto de ensaios do programa experimental 

permitiram inferir que as cinzas de biomassa de Pinus spp., muito embora não tenham 

sido classificadas como pozolanas na maioria dos ensaios realizados e de acordo com 

a normatização, apresentaram características mecânicas compatíveis para sua 

utilização em produtos de cimento Portland, em substituição parcial deste em 

argamassas e concretos, como em postes de linhas de distribuição de energia elétrica 

(25 MPa) e em blocos vazados de concreto simples para alvenaria (6 MPa). Assim, 

tem-se a vantagem de poder utilizá-las em até 35%, em massa, em substituição ao 

cimento Portland, insumo este, com valor agregado elevado em estruturas civis e 

responsável por gerar impactos ambientais durante o seu processo de obtenção. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

As sugestões de trabalhos futuros que resultaram da presente dissertação 

são: 

 coletar e caracterizar amostras de cinza de Pinus spp., oriundas de outros 

processos fabris que utilizem diferentes caldeiras para a produção de vapor e/ou 

energia elétrica; 

 avaliar as características de amostras de cinza de Pinus spp. submetidas a 

diferentes preparos iniciais, como queima controlada, tempo de moagem, 

separação de madeira, casca e acículas; 

 estudar teores de adição variando de 5% a 30% em substituição ao cimento 

Portland em matrizes cimentícias, de modo a se ter um refinamento do efeito da 

cinza, seja em relação à resistência mecânica e durabilidade das argamassas, 

ou aspectos econômico-ambientais da substituição parcial ao cimento Portland 

por cinzas de Pinus spp.; 

 utilização da cinza de Pinus spp. como substituição parcial ao solo na produção 

de tijolos prensados de solo-cimento; 

 Desenvolver estudos para avaliar estabilidade e a durabilidade de produtos de 

cimento Portland com adições de cinza de Pinus spp.  
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