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RESUMO: 

Este trabalho apresenta resultados sobre o estudo da camada de cobrimento de protótipos 
moldados em formas de madeira e curados em cura úmida por 7 dias. Foram ensaiadas 
misturas com cimento Portland e com a sua substituição por 50% de cinza volante, com e sem 
adição de cal hidratada. Foram extraídos testemunhos secionados a cada 2,5cm de distância da  
superfície até 5,0cm de profundidade, e coletadas amostras pulverizadas em profundidades 
idênticas para análise. Os resultados evidenciam que a penetração de cloretos, avaliada pela 
carga passante em Coulombs, no concreto de referência cresce da superfície para o interior das 
peças, nas profundidades de 2,5 e 5,0cm. Enquanto que nos traços com cinza volante a carga 
passante é menor, demonstrando seu efeito benéfico em termos de proteção contra substâncias 
agressivas, protegendo com maior eficiência a armadura contra a corrosão. 
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ABSTRACT: 

This report presents results on the study of the covercrete prototypes, molded in wooden 
forms and cured in humid cure for 7 days. Portland cement (reference) and with its 
substitution, in mass, for 50% fly ash, with and without addition of lime were tested. The 
proprieties studied were tested at each 2,5cm of distance of the covercrete, from surface up to 
5cm depth, also collected powered samples, in identical depths to the previous ones. The 
results highlight that the chloride-ion penetration appraised by charge passed in Coulombs in 
the reference concrete increases from the surface to the depths 2,5 and 5,0 cm. While for the 
fly ash mixture the charge passed is smaller, showing the beneficial effect in terms of protection 
against aggressive substances, protecting the reinforcement more efficiently against corrosion. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O assunto desenvolvido neste trabalho envolve questões de sustentabilidade, ecoeficiência, 
poluição ambiental, economia e durabilidade das construções; temas estes, que preocupam a 
comunidade científica e a população em geral. Outro aspecto a ser considerado nesta pesquisa 
é o fato dos produtores de cimento, produtores de concreto e construtores, no intuito de 
preservar e conservar o meio ambiente terem, procurado nos dias de hoje, aumentar o 
desempenho técnico e potencializar os ganhos econômicos e ecológicos através da introdução 
de teores crescentes de adições minerais em concreto estrutural, haja vista que, muitas vezes, 



 

os subprodutos industriais, que poderiam ser utilizados na construção civil, são lançados sem 
qualquer controle na superfície do solo. 

Com fins de aproximar da melhor forma possível o estudo de laboratório das estruturas de 
concreto in situ, os ensaios foram realizados tanto em corpos de prova moldados quanto em 
testemunhos extraídos de protótipos curados em condições ambientais que melhor 
representaram as construções reais. Quando se realiza pesquisa em laboratório em corpos de 
prova moldados, as porosidades da pasta e da interface são levadas em conta nesses estudos, 
concomitantemente, ao se medir ou determinar as variáveis ligadas á microestrutura ou 
durabilidade. Entretanto, este método de abordagem não está em completa sintonia com o 
concreto de uma estrutura real porque os diversos elementos que compõem o arcabouço de 
uma construção apresentam volume, forma e dimensões distintas, especialmente devido às 
diferenças entre a interface fôrma/concreto e o concreto do interior da peça. 

O concreto é um material composto de três fases: agregado, pasta e interface pasta-
agregado, dependendo a durabilidade e os mecanismos de transporte de fluidos das duas 
últimas fases, em especial da sua porosidade e da conectividade dos poros, segundo uma 
abordagem clássica da constituição da microestrutura do concreto estrutural. Os poros 
capilares são os maiores responsáveis pela permeação de fluidos através da estrutura porosa e, 
também, as vias de acesso ou de saída da água para realizar o equilíbrio higrométrico com o 
meio ambiente. 

Devido ao efeito parede que se estabelece, no concreto, entre a pasta e o agregado há 
acúmulo de água nesta zona acarretando aumento da relação água/materiais cimentícios e 
provendo espaço para formação de compostos de maior tamanho como os cristais de 
hidróxido de cálcio e etringita. Esta zona com menor teor de sólidos apresenta maior 
porosidade, sendo local preferencial para a formação de fissuras devido ao acúmulo de 
tensões, que são transferidas grão a grão e aumentam de tamanho com o passar do tempo, seja 
por aumento de carga ou variações das condições termo-higrométricas (retração). 

Observa-se que a durabilidade de uma estrutura real de concreto será bastante distinta de 
um concreto moldado em corpos de prova em laboratório, pois não leva em conta as variações 
da microestrutura da camada de cobrimento da armadura nem as diferenças e variações de 
micro clima que ocorrem durante a vida útil desta estrutura. Assim, o concreto da superfície de 
uma dada peça apresenta características distintas do seu interior, ou seja, é mais poroso e mais 
suscetível à percolação e trocas de fluidos em ambos os sentidos. Assim como na interface 
pasta/agregado, a interface forma/concreto também apresenta o efeito parede tornando esta 
zona mais porosa, em escala distinta, pois na primeira a espessura não excede de alguns 
micrometros e na segunda de alguns centímetros.  

A camada de cobrimento da armadura é a porção da peça de concreto que deveria ter maior 
estabilidade dimensional, maior resistência e compacidade para possibilitar uma maior proteção 
ao aço e durabilidade à estrutura. Existem diferenças de constituição e de necessidades entre a 
microestrutura da superfície e microestrutura do interior de uma peça de concreto, porque, a 
superfície é o envoltório externo e deveria ser mais compacto e resistente à penetração de 
agentes agressivos externos para prover maior durabilidade à estrutura.  

O concreto com adições minerais apresenta sua microestrutura mais densa e impermeável, 
dificultando o transporte de substâncias agressivas através dos canais capilares (ref. [7]). Desta 
forma, o tema da pesquisa em pauta se fundamenta no estudo do comportamento da 
durabilidade da camada de cobrimento do concreto de testemunhos extraídos de protótipos 
moldados e curados em laboratório em condições mais próximas possíveis das condições 
ambientais das estruturas convencionais; e, na pesquisa de traços de concreto com altos teores 
de cinzas volantes, visto que este material é uma pozolana encontrada com abundância no 
estado do Rio Grande do Sul. 



 

2. OBJETIVOS 
 

Esta pesquisa visa estudar a durabilidade da camada de cobrimento, em diversas 
profundidades a partir da superfície do concreto, até 50 mm de espessura. São objeto de 
estudo as correlações de parâmetros de durabilidade referentes à permeabilidade a cloretos nos 
concretos estudados, comparando concretos de referência e pozolânicos (cinza volante), com e 
sem a adição de cal hidratada, entre ensaios acelerados de curta duração, sob condições 
laboratoriais, e de longa duração, sob ação natural dos agentes ambientais.  

No campo técnico pretende-se contribuir com esta pesquisa, através do incremento da 
durabilidade do concreto, para o aumento do desempenho das estruturas durante sua vida útil; 
no econômico, por meio de menor número de intervenções no decorrer da utilização das 
construções, diminuir os custos de manutenção e trazer melhores relações custo/benefício 
durante a vida da construção; no social, pela adição de altos teores de adições pozolânicas, 
este estudo visa diminuir os custos ambientais da produção do concreto, ou seja, uso de sub-
produtos industriais ou agrícolas minimizando a poluição dos ecossistemas, redução do 
consumo de energia na fabricação de clínquer e, finalmente, diminuição da emissão de gases 
poluentes para atmosfera reduzindo o efeito estufa. 

A não consideração, nos ensaios de laboratório, das diferenças microestruturais do concreto 
do cobrimento em relação ao do interior e a diferença que existe entre o volume de concreto 
sob ação de uma dada variável em corpo de prova moldado e o concreto de uma peça 
estrutural moldada e curada em condições reais demonstra que muitos problemas ligados à 
falta de durabilidade das estruturas de concreto são originados da falta de integração entre 
realidade virtual (laboratório) e realidade real (obra), em especial com respeito aos modelos 
para predição da vida útil de uma estrutura. Outros fatores importantes são os problemas 
decorrentes da modelagem dos mecanismos de deterioração do concreto em laboratório que 
são, muitas vezes, bastante distintos da realidade devido às diferenças de escala ou volume de 
concreto ensaiado, à idade do ensaio ou as correlações imprecisas entre ensaios acelerados e 
em escala natural (ref.[9]). 

Outro aspecto a ser considerado no tema desta pesquisa é devido ao fato que os produtores 
de cimento, produtores de concreto e construtores, com o intuito de preservar e conservar o 
meio ambiente, procuram nos dias de hoje, aumentar o desempenho técnico e potencializar os 
ganhos econômicos e ecológicos pela introdução de teores crescentes de adições minerais em 
concreto estrutural. 

As pozolanas, quando utilizadas como adições minerais, atuam na microestrutura da pasta e 
na interface pasta/agregado através da formação de compostos hidratados secundários que 
refinam os poros e o tamanho dos grãos, por efeito químico e, ainda, pela obstrução e 
densificação das partículas finas, por efeito físico (ref. [4]). Por isso, a microestrutura do 
concreto com adições minerais torna-se mais fina e homogênea, aumentando a compacidade, 
resistência e durabilidade da pasta cimentícia. Da mesma forma, reduzem a conectividade dos 
poros da pasta, também atuam na microestrutura da zona de cobrimento da armadura, 
tornando-a mais compacta e impermeável. 
 
3. PARTE EXPERIMENTAL 
 

Para realização desse estudo foram moldadas vigas de concreto – protótipos, com traços de 
cimento Portland de alta resistência inicial (ARI) – CP V, cinza volante, cal hidratada, areia 
média lavada de rio, brita 1, água e aditivo plastificante (GLENIUN), discriminados na Tabela 
1, abaixo, de onde foram extraídas as amostras para os ensaios. 
 



 

Tabela 1: Traços empregados em massa * 
Denominação Traço em Massa 

R 45 1 : 1,60 : 2,40 : 0,45 
R 60 1 : 2,511 : 3,156 : 0,60 
R 80 1 : 4,472 : 3,417 : 0,80 

CV 40 0,50 : (0,50) : 1,117 : 2,133 : 0,3979 : 0,003 
CV 55 0,50 : (0,50) : 1,984 : 2,933 : 0,54942 : 0,00083 
CV 75 0,50 : (0,50) : 3,75 : 3,389 : 0,74883 : 0,00167 

CV 40 c 0,50 : (0,50) :(0,20) : 0,507 : 1,778 : 0,39759 : 0,00345 
CV 55 c 0,50 : (0,50) : (0,20) : 1,229 : 2,444 : 0,54839 : 0,0023 
CV 75 c 0,50 : (0,50) : (0,20) : 2,316 : 3,21 : 0,75 

* cimento: (cinza volante): (cal): areia: brita: água: aditivo 
 

As moldagens das vigas, coletas do material para estudo e ensaios, utilizaram as instalações 
e equipamentos do Laboratório de Materiais para Construção Civil da Universidade Federal de 
Santa Maria.  

A pesquisa foi conduzida conforme as seguintes etapas descritas abaixo. 
 
3.1 Moldagem dos Protótipos 
 
 Foram confeccionados trinta e três protótipos prismáticos de concreto de 75 cm X 20 cm X 
15 cm para coletas de material estudado com idade de 28 e 91 dias, na intenção de aproximar 
estas amostras com uma viga estrutural de uma obra e comparar o desempenho de 
testemunhos extraídos destes protótipos com outros setenta e dois corpos-de-prova cilíndricos 
de 10 cm X 20 cm moldados e curados sob condições controladas para ensaio de resistência à 
compressão conforme a NBR 5739/94 [2], também nas idades de 28 e 91 dias. 
 Os corpos-de-prova cilíndricos foram moldados e adensados em mesa vibratória, 
desmoldados após vinte e quatro horas, identificados e acondicionados em câmara úmida com 
temperatura e umidade controladas em 23±2°C e 95% de umidade relativa, para serem curados 
até as idades de ensaio. 
 Os protótipos foram moldados em fôrmas, as quais eram compostas de cinco segmentos de 
chapas de compensado naval de 1,5 mm de espessura e encaixadas dentro de uma armação 
metálica, presa e regulada por parafusos, que fornecia rigidez às faces da fôrma, como 
apresentado na Figura 1.  
 

 
Figura 1: Fôrmas para a moldagem dos protótipos 



 

 
Figura 2: Protótipos em espera sob condições ambientais até a data de ensaio 

 
3.2 Extração de testemunhos 
 

As extrações dos protótipos de concretos foram realizadas sobre uma base firme e fixa, com 
equipamento adequado em boas condições de utilização, como está apresentado na Figura 3. 
Os testemunhos extraídos de cada protótipo de 75 cm X 20 cm X 15 cm, no sentido 
perpendicular ao sentido de concretagem, por máquina perfuratriz com broca de coroa 
diamantada do tipo copo, tinham dimensões idênticas aos corpos-de-prova moldados, ou seja, 
10 cm de diâmetro por 20 cm de altura, seguindo as recomendações da NBR 7680/83 [3]. O 
esquema das extrações pode ser verificado na Figura 4. 

Para o ensaio de permeabilidade a cloretos foram extraídos três testemunhos de um 
protótipo, por traço, na idade de 91 dias. Deste protótipo, também, foram coletadas amostras 
pulverizadas pertinentes. 
 

 
Figura 3: Extração dos testemunhos 

 
Figura 4: Esquema de extração de testemunhos (medidas em cm) 



 

3.3 Penetração de íons cloreto 
 

O ensaio de penetração de cloretos foi conduzido conforme a norma ASTM C1202/97 [1] 
em testemunhos de 100mm de diâmetro, extraídos por perfuratriz apropriada dos protótipos, 
aos 91 dias, os quais, foram devidamente preparados antes de serem submetidos a ensaio 
conforme exemplificado por Winck [14]. 
 

 
Figura 5: Testemunhos preparados para o corte 

 

  
Figura 6: Esquema de corte dos testemunhos - Camada 1 (medidas em cm) 

 

 
 

 
Figura 7: Esquema de corte dos testemunhos - Camada 2 (medidas em cm) 

 

 
 

Figura 8: Esquema de corte dos testemunhos - Camada 3 (medidas em cm) 
 



 

 
Figura 9: Corte dos testemunhos no preparo do ensaio 

 
As células de acrílico apropriadas ao ensaio eram montadas através do acondicionamento 

das amostras por meio de fixação com silicone, o que pode ser observado na Figura 10. Na 
lateral da célula carregada positivamente era inserida solução de 0,3 N de NaOH e na lateral 
negativa uma solução de NaCl a 3%.  
 

 
Figura 10: Células para o ensaio de penetração de cloretos 

 
Os terminais da célula eram conectados a uma fonte que fornece uma diferença de potencial 

de 60V por seis horas consecutivas e sem interrupção, apresentada na Figura 11. A cada 30 
minutos eram realizadas leituras da diferença de potencial entre os terminais das células, com o 
auxílio de um multímetro, conforme a Figura 12. 
 

 
Figura 11: Fonte 

 



 

 
Figura 12: Multímetro 

 
 A Figura 13 apresenta a disposição dos equipamentos utilizados durante o ensaio de 
penetração de cloretos, conforme a ASTM C1202/97 [1]. 
Durante o ensaio, a temperatura do ambiente era monitorada e mantida entre 20°C e 25°C, 
bem como a temperatura das soluções que não poderia ultrapassar 90°C para evitar danos às 
células, e, também evitar que as soluções não fervessem (ASTM C1202/97 [1]). Ao término 
das leituras o equipamento de ensaio era desligado, as células eram desmontadas e após prévia 
secagem das amostras eram coletadas amostras pulverizadas para os ensaio de cloretos totais. 

 

 
Figura 13: Ensaio de penetração de Cloretos 

 
3.4 Coleta de Material Pulverizado 
 

A coleta de material pulverizado foi realizada por meio de furadeira de precisão tipo 
martelete, com aspirador e filtro para o pó, com broca de 12 mm de diâmetro e nas 
profundidades distintas, da superfície até 6 cm de profundidade, em quantidade mínima para 
representar o concreto amostrado destinado aos ensaios químicos. Cabe registrar, que se trata 
de uma forma bastante prática de coleta de amostras, pois o material coletado já é obtido com 
uma granulometria quase em condições de ser ensaiado no laboratório, exigindo apenas uma 
ligeira moagem, que pode ser feita manualmente em almofariz de porcelana (Climent et al., 
[5]).  
 A extração das amostras pulverizadas para os ensaios de composição iônica do concreto foi 
proveniente dos protótipos, na idade de 91 dias, para cada traço e o pó coletado foi passado na 



 

peneira de malha #200. Já a extração das amostras pulverizadas para os ensaios de cloretos 
totais, cloretos livres e pH foi realizada nos testemunhos sujeitos ao ensaio de permeabilidade a 
cloretos (Figura 14), logo após o término deste ensaio aos 91 dias e passado na peneira ABNT 
número 20 (0,84mm). Após o peneiramento, as amostras pulverizadas passaram por um 
processo de lavagem em álcool etílico absoluto para que as reações de hidratação do cimento 
fossem paralisadas. O volume de líquido da amostra coletada na forma de pó foi filtrado em 
papel filtro apropriado e as amostras submetidas à secagem em estufa à 60ºC por 24 horas. 
Depois de secas as amostras pulverizadas foram acondicionadas em recipientes de vidro 
vedado até serem submetidas aos ensaios químicos (Figura 15). 
 

 
Figura 14: Testemunhos para a coleta de amostras pulverizadas 

 

 
Figura 15: Armazenagem do material pulverizado 

 
3.5 Resistência à compressão 
 

O ensaio de resistência à compressão foi conduzido conforme a norma NBR 5739/94 [2] 
nos corpos de prova moldados e nos testemunhos de 100mm de diâmetro, extraídos por 
perfuratriz apropriada dos protótipos, aos 28 e 91 dias. 
 
4. RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES 
 
4.1 Resistência à compressão 
 

Com o aumento da idade, o acréscimo da resistência à compressão dos traços com cinza 
volante torna-se conseqüência das reações da própria pozolana com o hidróxido de cálcio e da 
hidratação do clínquer, além do efeito das atrações físicas entre as partículas (potencial zeta). 
Este acréscimo de resistência também foi observado por Winck [14], confirmando, assim, que 
as pozolanas proporcionam um maior e melhor refinamento dos poros. 

Observou-se que os traços com cinza volante apresentaram comportamento diferenciado 
dos traços de referência. A Tabela 2 apresenta o valor médio da resistência à compressão aos 
28 dias dos traços descritos na Tabela 1, juntamente com o valor médio da resistência à 
compressão aos 91 dias e o acréscimo percentual de resistência dos 28 para os 91 dias. 
 
 



 

Tabela 2: Acréscimo percentual de resistência à compressão 

a/mc Traços 
Resistência à compressão (MPa) Acréscimo de resistência 

nos testemunhos aos 91 
dias (%) 

28 dias 91 dias 
CP Test. CP Test. 

0,75 

R 80 23,3 23,8 28,0 30,0 26,1 
R 75 * 26,1 26,7 29,9 32,4 21,4 
CV 75 13,9 8,8 20,4 15,0 70,5 

CV 75 c 12,2 12,6 19,8 19,5 54,8 

0,55 

R 60 38,4 39,6 38,9 44,1 11,4 
R 55 * 43,6 45,9 46,7 53,3 16,1 
CV 55 21,5 27,2 35,0 34,7 27,6 

CV 55 c 28,0 27,5 36,3 37,4 36,0 

0,40 

R 45 60,2 64,9 64,3 75,5 16,3 
R 40 * 73,7 79,9 74,1 88,9 11,3 
CV 40 36,1 41,2 51,2 50,6 22,8 

CV 40 c 41,2 44,0 56,2 57,1 29,8 
* valores obtidos por regressão estatística, pela equação de Abrahms 

CP – corpo de prova moldado em fôrma metálica cilíndrica padronizada 
Test. – testemunho, corpo de prova extraído de blocos com broca vazada 

 
Pode-se verificar com os resultados apresentados na Tabelas 2 que as misturas com cinza 

volante tem crescimentos na resistência à compressão encontrada aos 28 dias para aqueles 
obtidos aos 91 dias, em média, de: 26% para os traços com relação a/mc = 0,40, 32% nos 
traços com relação a/mc = 0,55 e 62% para os traços com relação a/mc = 0,75. Esses valores, 
apesar do crescimento acentuado, são inferiores aos resultados da resistência a compressão dos 
traços de referência, sendo que, as misturas com cinza volante aos 91 dias, apresentaram em 
média: nos traços com relação a/mc =0,40 resistência à compressão 40% inferior, o 
equivalente a uma redução de 35 MPa, para este caso; quando a relação a/mc = 0,55 a 
resistência à compressão é 32% inferior a do traço de referência, ou seja, 17,3 MPa a menos 
que o resultado do traço R 55 e; para a relação a/mc= 0,75 a resistência é 47% inferior a do 
traço de referência, o que equivale a 15,2 MPa. 
 Na Figura 16 é apresentado em forma de gráfico o desenvolvimento da resistência à 
compressão das misturas de concreto nas idades de 28 e 91 dias. Desta forma, podemos 
observar que o acréscimo de resistência dos 28 aos 91 dias nas misturas contendo cinza 
volante, é percentualmente maior que nos traços de referência. 
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Figura 16: Resistência à compressão aos 28 e 91 dias 

 



 

 Quando analisados os testemunhos extraídos constatou-se que, para os traços com 
substituição de 50% de cinza volante, o acréscimo mínimo foi de 22% dos 28 para os 91 dias 
no traço CV 40. Nos demais traços, inclusive os traços com adição de 20% de cal hidratada, o 
acréscimo foi superior, chegando até a 70% no traço CV 75. 

A adição da cal hidratada no concreto repôs o teor de hidróxido de cálcio que deixou de ser 
formado pela substituição do cimento Portland e, que, por seu efeito plastificante e retentor de 
água, contribuiu para acréscimos de resistência à compressão aos 91 dias, comparando-se aos 
concretos com mesma relação a/mc sem o emprego da cal. 

 
4.2 Estrutura dos poros 
 
 Os mecanismos de transporte são facilmente influenciados, não apenas pelas condições 
ambientais, como também pelas condições de produção de concreto, mais especificamente seu 
lançamento e cura que são decisivos para a porosidade do concreto. 
 A penetração de agentes agressivos está diretamente relacionada com o diâmetro crítico e a 
distribuição dos poros, de modo que o conhecimento destes é peça fundamental para a 
interpretação dos resultados. Desta forma, a Tabela 3 apresenta os resultados determinados 
por Silveira [12] através de ensaios realizados com testemunhos extraídos de protótipos 
moldados e curados juntamente com os protótipos utilizados para estudo nesta dissertação, ou 
seja, são originários do mesmo concreto. Esse trabalho e os estudos de Silveira [12] e Petry 
[10] fazem parte de um mesmo projeto de pesquisa desenvolvido no Curso de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria. 
  

Tabela 3: Distribuição das dimensões dos poros por intrusão de mercúrio aos 91 dias 

Traço Camada
Volume 
total de 

Hg (ml/g) 

∅∅∅∅Crítico 
(nm) 

Poros do gel 
∅ < 10 nm 

(%) 

Mesoporos 
10 <∅< 50 

nm (%) 

Macroporos 
∅ > 50 nm 

(%) 

Mesoporos + 
Macroporos 

(%) 

R 75 
1 0,0294 148 4,9 20,3 74,8 95,1 
2 0,0461 136 7,2 18,7 74,1 92,8 
3 0,0387 84 10,0 24,7 65,3 90,0 

CV 75 
1 0,0534 175 5,1 38,0 56,9 94,9 
2 0,0677 170 10,2 39,7 50,1 89,8 
3 0,0780 155 19,1 35,0 45,9 80,9 

CV 75 c 
1 0,0758 110 8,2 42,3 49,5 91,8 
2 0,0755 90 13,0 40,1 46,9 87,0 
3 0,0655 80 19,7 37,4 42,9 80,3 

R 40 
1 0,0359 97 14,0 13,4 72,6 86,0 
2 0,0208 100 15,2 12,7 72,1 84,8 
3 0,0078 73 16,7 28,8 54,5 83,3 

CV 40 
1 0,0403 80 20,0 52,0 28,0 80,0 
2 0,0390 55 23,3 55,4 21,3 76,7 
3 0,0574 40 30,0 58,7 11,3 70,0 

CV 40 c 
1 0,0929 90 19,8 43,5 36,7 80,2 
2 0,0949 80 22,8 43,5 33,7 77,2 
3 0,0898 70 28,0 44,2 27,8 72,0 

 
O efeito parede, causado pelo acúmulo de água na interface forma/concreto, tem sua 

existência verificada pela indicação de uma maior porosidade na camada exterior do concreto. 
Conforme se observa em todos os traços, onde a porcentagem de poros com diâmetros 



 

maiores que 50 nm diminui à medida que a profundidade aumenta (Figura 17).  
 Comparando os traços de referência com os traços binários de cimento Portland e cinza 
volante, com e sem adição de cal hidratada, verifica-se que a pozolana proporciona ao 
concreto uma diminuição do volume de poros capilares, tanto por seu efeito químico como 
pela sua atuação como filler inerte. Nos traços com cinza volante há uma menor porcentagem 
de poros grandes (macroporos – Φ > 50nm), quando comparados com o traço de referência 
nas mesmas profundidades, como pode ser observado, também na Figura 17. 
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Figura 17: Distribuição das dimensões dos poros aos 91 dias 
 

4.3 Penetração de íons cloreto 
 

A Tabela 4 apresenta um quadro resumo do cálculo da carga passante das leituras realizadas 
a cada trinta minutos, durante seis horas, conforme ASTM C1202/97 [1], em amostras, 
submetidas ao ensaio de penetração de íons. A Figura 18 corresponde aos valores de carga 
passante, em Coulombs, para os traços estudados na idade de 91 dias. 

É possível perceber, através da análise da Tabela 4, que há uma redução na penetração de 
cloretos com a diminuição da relação a/mc e com a substituição de parte do cimento por cinza 
volante. A redução da penetração de cloretos em função da redução da relação a/mc também é 
observada nos estudos realizados por Cervo [4] e Dalri [6]. 
 

Tabela 4: Penetração de cloretos aos 91 dias 
Penetração de íons cloreto (Coulombs) 

Traço Camada: 1 Camada: 2 Camada: 3 
R 80 4391 4659 5035 
R75 * 4078 4345 4708 
CV 75 1108 927 843 

CV 75 c 1766 1458 1332 
R 45 2269 2502 2768 
R40 * 1982 2502 2449 
CV 40 570 582 555 

CV 40 c 1328 1097 925 
* valores obtidos por regressão estatística, pela equação de potência 
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Figura 18: Permeabilidade a Cloretos aos 91 dias 

 
A Tabela 1 da ASTM C1202/97 [1], representada neste trabalho pela Tabela 5, define a 

penetração de cloretos que classifica o concreto a partir da carga passante medida em 
Coulombs. 
 

Tabela 5: Penetrabilidade a íons cloreto baseado na carga passante 
Carga Passante (Coulombs) Penetração de Cloretos 

> 4000 Alta 
2000 a 4000 Moderada 
1000 a 2000 Baixa 
100 a 1000 Muito Baixa 

< 100 Desprezível 
 
Confrontando-se os resultados das Tabelas 4 e 5 e Figura 18, pode ser concluído que: 

• para o concreto de traço R 40 a permeabilidade a cloretos é considerada baixa para a 
Camada 1 e moderada nas demais camadas; 
• para o concreto de traço R 75 a permeabilidade a cloretos é considera alta para as três 
camadas de profundidade; 
• para o concreto de traço CV 40 a permeabilidade a cloretos é muito baixa em todas 
profundidades analisadas; 
• para o concreto de traço CV 75 a permeabilidade a cloretos é baixa para a camada de 0 a 1 
cm de profundidade e muito baixa para as demais camadas; 
• para o concreto de traço CV 40 c a permeabilidade a cloretos é baixa nas Camadas 1 e 2 e 
muito baixa na Camada 3 e; 
• para o concreto de traço CV 75 c a permeabilidade a cloretos é baixa em todas as camadas 
estudadas também. 

Assim, podemos verificar que a utilização de adições minerais reduz a permeabilidade a 
cloretos quando comparados a traços de cimento Portland (neste estudo – R 40 e R 75) sem 
adições. O emprego de cinza volante nos traços de concreto, segundo informações de Isaia [8], 
refina os poros e obstrui os canais capilares reduzindo a penetração de cloretos. 

De acordo com os estudos desenvolvidos por Dalri [6], os resultados demonstram que 
misturas com teor de substituição de 50% de cimento por cinza volante apresentam, também, 
redução na penetração de íons cloreto; redução essa que não possui igual desempenho quando 
as misturas têm cal hidratada adicionada ao traço. A adição de cal pode aumentar a 
condutividade da solução aquosa dos poros, propiciada por uma maior concentração de OH, 



 

apesar da distribuição dos poros ser alterada por ações físicas e químicas, juntamente, 
aumentando a resistência à compressão do concreto. Cervo [4] também concluiu em seus 
estudos que o decréscimo da penetração de cloretos pode ser explicado pela diminuição do 
teor de cal livre e da menor permeabilidade do concreto proporcionada pelas reações 
pozolânicas. 

Pode-se ainda verificar que, para os traços dos concretos de referência a permeabilidade a 
cloretos aumenta do exterior para o interior da peça, enquanto os traços compostos por igual 
massa de cimento e cinza volante, com e sem adição de cal hidratada, têm no interior da peça 
menor permeabilidade a cloretos que na camada exterior. Mesmo sendo maior, a carga 
passante na camada mais exterior das peças de concreto com cinza volante, é considerada de 
baixa (1000 C a 2000 C) a muito baixa (100 C a 1000C), enquanto que, nos traços de 
referência, apresenta-se de moderada (2000 C a 4000 C) a alta (maior que 4000 C). 

O maior teor de macroporos do concreto de referência, devido à cura ambiental dos 
protótipos, pode ter ocasionado uma maior interação com as modificações de umidade no 
meio ambiente e, possivelmente, ocasionado à solubilização de íons em contato com o exterior 
e, assim, aumentado à resistividade elétrica do concreto superficial, diminuindo a carga em 
Coulombs, em relação às camadas mais interiores. Outros fatores que podem ser levados em 
consideração são a menor da soma de cátions (Si+Al+Fe) e a ausência do refinamento dos 
poros dos concretos de referência em relação aos de cinza volante. 
 Como a natureza catiônica da adição mineral é maior que a do cimento (maior teor de sílica, 
alumina e ferro), as misturas pozolânicas são mais suscetíveis a adsorver os íons e reduzir a 
migração de cloretos.  
Existe um decréscimo significante na penetração de cloretos nos traços com cinza volante, 
apesar desta redução ser inferior nos traços de cinza volante com adição de cal hidratada 
devido à reposição do teor de hidróxido de cálcio que é consumido na reação com a pozolana. 
Outra diminuição significante na penetração de cloretos pode ser verificada pela redução da 
relação a/mc. 

Os traços com adição de cal hidratada demonstram maior penetração de cloretos quando 
comparados aos traços de cimento Portland e cinza volante sem adição de cal, devido, 
provavelmente, a maior quantidade de cátions Ca++ na solução aquosa dos poros, que diminui a 
resistividade elétrica e aumenta a passagem de íons Cl-. 
 Em todos os traços com cinza volante a penetração de cloretos foi inferior que nos traços 
de referência, fato também constatado por Winck [14], observando-se que a rede de poros 
capilares se tornou mais fina e tortuosa. A diminuição pode ter sido ocasionada pela redução 
da permeabilidade propiciada pelas reações pozolânicas com o uso de cinza volante e, também, 
pela redução do teor de hidróxido de cálcio, haja vista que, quando se trata de traços com 
adição de 20% de cal hidratada, o hidróxido de cálcio é reposto e esta diminuição é 
prejudicada devido ao maior teor de íons na solução aquosa dos poros. 
 
4.4 Teor de cloretos totais retidos 
 
 Os valores percentuais da concentração de cloretos totais retidos, nas três profundidades 
estudadas, em relação à massa de concreto de todas as misturas estão apresentados na Tabela 
6. Para a análise do teor de cloretos totais retidos no concreto o valor crítico de 0,1% sobre a 
massa de concreto foi ultrapassado, conforme pode ser observado na Figura 19. O traço que 
apresentou melhor resistência ao ingresso de cloretos foi o CV 40 devido ao refinamento dos 
poros promovido pela cinza volante e da baixa relação a/mc. Os traços de relação a/mc = 0,75 
apresentam a maior propensão ao ingresso de íons cloretos.  
 



 

Tabela 6: Teor de cloretos percentuais retidos no concreto por camadas 
Traços Profundidades Concentração Cl- totais (%) 

R 45 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,087 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,162 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,211 

R 40 * 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,071 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,145 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,199 

CV 40 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,087 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,112 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,112 

CV 40 c 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,129 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,145 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,228 

R 80 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,240 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,278 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,278 

R 75 * 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,214 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,262 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,270 

CV 75 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,284 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,339 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,306 

CV 75 c 

Camada 1: 0cm a 1cm 0,147 
Camada 2: 2,5cm a 3,5cm 0,224 
Camada 3: 5cm a 6cm 0,191 

* valores obtidos por regressão estatística, pela equação de potência 
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Figura 19: Teor de cloretos totais no concreto 

 
 Na Figura 19 pode ser verificado que, para todos os traços, o teor de cloretos retidos é 
crescente do exterior para o interior das peças de concreto. O traço CV 40 c tem o teor de 
cloretos retidos superior ao traços R 40 e CV 40, nas Camadas 1 e 3, devido a reposição de 
hidróxido de cálcio. Por sua vez, nos traços com relação a/mc = 0,75, observa-se que o teor 
de cloretos totais no concreto após o ensaio de penetração para o traço com 50% de cinza 



 

volante (CV 75) mostrou-se superior ao traço de referência. Porém, quando cal hidratada foi 
adicionada à mistura o teor tornou-se inferior ao concreto de referência e ao concreto com 
cinza volante sem cal. 

Pode ser verificado, também, que a relação a/mc influencia no teor de cloretos totais retidos 
no concreto, pois quanto maior a quantidade de água maior a concentração de íons cloreto. 

Os traços com adição de cal hidratada, CV 40 c e CV 75 c, foram os que apresentaram 
menos diferença entre o teor de cloretos retidos quando comparados entre si, com diferentes 
relações a/mc. 

O pH da água intersticial do concreto varia entre 12 e 13, o que confere ao concreto um 
caráter básico, gerando um meio adequado para a passivação de onde provém a importante e 
eficaz proteção química contra a corrosão das armaduras.  

De acordo com Dalri [6], a adição de cal hidratada resulta em aumento na retenção total de 
cloretos, porém como pode ser verificado na Figura 19, somente para o traço com relação 
a/mc = 0,40 essa afirmação é confirmada, haja vista que no traço CV 75 c o teor de cloretos 
retidos é inferior ao traço de referência R 75. A provável causa desta discrepância entre os 
resultados dos traços com relação a/mc 0,40 e 0,75 se dá, possivelmente, pela melhor atuação 
da cinza volante no refinamento dos poros do concreto com a/mc = 0,75, inibindo o ingresso 
de cloretos na estrutura. 
 
4.5 Relação Cl-/OH- 
 

Na idade de 91 dias foi determinada a relação iônica a partir de amostras coletadas dos 
testemunhos submetidos ao ensaio acelerado de penetração de cloretos, conforme a ASTM 
C1202/97 [1]. Dessas amostras foram determinados os valores do teor de cloretos totais 
retidos e pH para o cálculo da relação cloreto/hidroxila de cada um dos traços de concreto 
estudados, em cada uma das três profundidades, conforme está apresentado na Tabela 7. 
 Na Figura 20 pode ser observado que somente o traço CV 75 ultrapassou a relação iônica 
do traço de referência R 75 em todas as profundidades. Os traços com relação a/mc = 0,40 
quando compostos por cinza volante apresentam relação Cl-/OH- inferior aos valores do traço 
de referência R 40.  
 O aumento da relação iônica no traço com cinza volante CV 75, pode ser explicado pelo 
consumo de hidróxido de cálcio pelas reações da pozolana. Conforme os estudos de Dalri [6], 
as misturas com cinza volante apresentaram relações Cl-/OH- inferiores as dos traços de 
referência.  
 De acordo com Isaia [8], a reação entre a cinza volante e hidróxido de cálcio não reduziu o 
pH para valores inferiores ao concreto de referência, fato também observado por Shi [11], 
onde o menor valor encontrado para o pH foi 12,8. No entanto, é confirmado que o uso de 
pozolanas no concreto proporcionam uma maior proteção a armadura do que somente quando 
utilizado o concreto de cimento Portland, tendo em vista serem a maioria dos valores da 
relação Cl-/OH- dos traços com cinza volante inferiores a dos traços R 40 e R 75, excetuando 
o traços CV 40 na Camada 1, CV 40 c na Camada 1 e CV 75 em todas camadas. O aumento 
das relações iônicas nos traços com cinza volante em comparação ao traço de referência, pode 
ser explicado pelo maior consumo de CH. 

Para Cervo [4] uma das misturas com cinza volante apresentou valor da relação Cl-/OH- 
superior ao traço de referencia, conjunto de quinze traços estudados. Entretanto, para Isaia [8] 
todas as misturas com cinza volante apresentaram relação Cl-/OH- inferiores o traço de 
referência. 

 
Tabela 7: Relação Iônica após o ensaio de penetração de cloretos 



 

Traço Camada 
Valores Totais 

pH OH- (mg/kg) Cl- total (mg/kg) Cl-/OH- 

R 45 

1 12,65 759,72 871,53 1,15 
2 12,61 692,87 1615,96 2,33 
3 12,51 550,37 2112,25 3,84 

R 40* 

1 12,66 770,54 708,19 0,92 
2 12,60 677,10 1445,65 2,14 
3 12,49 522,56 1996,07 3,82 

C 40 

1 12,62 709,01 871,53 1,23 
2 12,62 709,01 1119,67 1,58 
3 12,62 709,01 1119,67 1,58 

CV 40 c 

1 12,78 1024,83 1285,10 1,25 
2 12,65 759,72 1450,53 1,91 
3 12,62 709,01 2277,68 3,21 

R 80 

1 12,62 709,01 2401,93 3,39 
2 12,65 759,72 2784,62 3,67 
3 12,62 709,01 2784,62 3,93 

R 75* 

1 12,62 709,01 2143,75 3,02 
2 12,65 759,72 2619,72 3,45 
3 12,61 692,87 2699,62 3,90 

CV 75 

1 12,65 759,72 2839,29 3,74 
2 12,62 709,01 3385,99 4,78 
3 12,62 709,01 3057,97 4,31 

CV 75 c 

1 12,50 537,84 1472,54 2,74 
2 12,60 677,10 2237,92 3,31 
3 12,62 709,01 1909,90 2,69 

* valores obtidos por regressão estatística 
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Figura 20: Relação iônica após o ensaio de penetração de cloretos 

 
 A relação iônica máxima recomendada pela bibliografia igual a 0,6 (Thomas [13]) foi 
ultrapassada por todas as misturas em todas as profundidades investigadas. Somente o traço R 
40 na Camada 1 apresentou relação Cl-/OH- inferior a 1. Conforme Cervo [4] dois terços dos 
traços de referência e dos traços com cinza volante apresentaram valores da relação iônica 
superiores a 1.  



 

 Conforme Isaia [8] e Cervo [4], a substituição de 50% de cimento por cinza volante não é 
prejudicial a despassivação da armadura, pois propicia melhores condições de proteção em 
ambientes com presença de cloretos, haja vista que os valores encontrados para essas relações 
Cl-/OH- na maioria das profundidades estudadas não ultrapassam os valores dos traços de 
referência.  

Os traços de referência, R 40 e R 75, apesar de apresentarem relação Cl-/OH- aproximadas 
na Camada 3, demonstram que quanto menor a relação a/mc maior é a proteção da armadura, 
pois no traço R 40 é observado um acréscimo acentuado da relação Cl-/OH- com o aumento da 
profundidade, enquanto que no traço R 75 a relação Cl-/OH- na Camada 1 é três vezes a do 
traço R 40 na mesma camada, demonstrando um crescimento dessa relação com o aumento da 
profundidade menos acentuado. 
 
4.6 Condutividade elétrica específica 
 
 Na Tabela 8 são apresentados os valores para a condutividade elétrica específica, 
determinada pelas equações apresentadas por Shi et al [11]. 
Como podem ser observados na Figura 21, os traços com baixa relação a/mc, R 40, CV 40 e 
CV 40 c, apresentam maiores valores de condutividade elétrica do que os traços com relação 
a/mc = 0,75. 

A condutividade elétrica do traço CV 40 foi inferior ao traço de referência em todas as 
profundidades. No entanto, para o traço CV 40 c, somente na Camada 3, a condutividade 
elétrica não ultrapassou o traço de referência.  

O comportamento dos traços CV 75 e CV 75 c apresentou um crescimento da 
condutividade elétrica específica da camada externa para as camadas interiores. Nas Camadas 
2 e 3 o traço CV 75 c obteve valores superiores ao concreto de referência. 
 

Tabela 8: Condutividade Elétrica 

Traço Profundidade 
Condutividade 
elétrica (ohm-1) 

Condutividade 
elétrica relativa(%) 

R 40 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,69 84,08 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,76 93,22 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,82 100,00 

CV 40 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,59 72,27 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,57 69,88 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,57 69,03 

CV 40 c 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,80 97,23 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,80 97,53 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,77 93,30 

R 75 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,68 83,44 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,65 79,83 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,67 81,81 

CV 75 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,11 13,70 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,45 54,63 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,53 64,53 

CV 75 c 
Camada 1: 0 a 1 cm 0,14 16,47 
Camada 2: 2,5 a 3,5 cm 0,70 84,81 
Camada 3: 5 a 6 cm 0,72 88,20 
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Figura 21: Condutividade elétrica específica 

 
 Considerando os resultados encontrados para a camada mais externa do concreto, tanto nos 
traços de baixa como nos traços de elevada relação a/mc, nota-se que a substituição de 50% 
do cimento por cinza volante reduz a condutividade elétrica específica, semelhante ao 
acontecido nos estudos de Cervo [4] e Dalri [6]. Essa redução pode ter sido ocasionada pela 
diminuição no teor de OH na solução dos poros, e, também pelas modificações na estrutura 
dos poros, os quais tornaram a pasta mais densa, diminuindo assim a condutividade elétrica 
específica. 
 Segundo Dalri [6], a adição de cal hidratada resultou em acréscimo na condutividade 
elétrica, porém não ultrapassou os valores do concreto de referência.  
 Shi et al [11] afirma que a condutividade elétrica específica da solução dos poros do 
concreto depende das modificações na solução aquosa dos poros, bem como das modificações 
na distribuição dos poros do concreto. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sendo o concreto de cimento Portland o repositório que possui maior potencialidade de 
incorporar adição mineral, com a correspondente diminuição de consumo de clínquer, quanto 
maior é o teor de adições no concreto, maiores serão os benefícios sociais obtidos. A 
viabilidade do emprego de altas quantidades de pozolanas em concreto estrutural permitirá, no 
futuro, aumentar o emprego em estruturas de concreto da cinza volante, subproduto da 
geração de energia em usinas termoelétricas, resíduo poluidor do ambiente, com grande 
ocorrência no Rio Grande do Sul.  

Acredita-se, que os resultados desta pesquisa possam contribuir para a conscientização dos 
formadores de opinião que fazem parte de comissões de estudos de normas ou recomendações 
nacionais e/ou internacionais, sobre os limites máximos que podem ser adotados para a 
substituição de cimento por adições minerais, de modo a tornar estes documentos menos 
prescritivos e mais orientados para o desempenho do concreto. 

Quanto maior a profundidade da camada estudada maior a tendência à durabilidade.  A 
maior permeabilidade do concreto superficial, faz com que a camada de cobrimento perca a 
função de proteção do aço. Deste modo, a produção de estruturas mais duráveis e com menor 
incidência de reparos precoces, dependem de melhorias nesta camada que podem ser 



 

alcançadas através do uso de adições como a cinza volante, cujos benefícios contra à 
penetração de agentes agressivos (íons cloreto) foram comprovados nesta pesquisa.  
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