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RESUMO 

 

Em virtude das grandes dimensões das torres eólicas, as fundações são construídas 

com grandes volumes de concreto. Nessas estruturas, as altas temperaturas 

atingidas pela reação exotérmica de hidratação do cimento causam fissuração, tanto 

pela energia térmica, quanto pela possibilidade de formação de etriginta tardia. 

Como estas obras apresentam um elevado custo e podem causar grandes desastres 

em caso de ruína, torna-se importante realizar medidas de redução da temperatura 

máxima do concreto, tais como pela utilização de adições minerais como a cinza 

volante. Diante disso, buscou-se analisar o comportamento térmico de uma 

fundação de torre eólica em decorrência da aplicação de concreto produzido com 

cimento de alto calor de hidratação e cinza volante, como uma maneira eficaz de 

fornecer um destino adequado ao resíduo e ao mesmo tempo reduzir a temperatura 

máxima do concreto. Para isto foram produzidas e testadas, quanto ao 

comportamento termomecânico, pastas de referências de cimento CP III e CP IV e 

pastas com substituição de cimento CP II F e CP V por até 20% cinza volante. 

Paralelamente foram coletados parâmetros de entrada e condições de contorno para 

realização de simulação computacional de uma fundação de torre eólica para 

verificar o comportamento dessa substituição. O emprego das cinzas, como 

esperado, reduziu o calor de hidratação e as resistências de teste com a cinza se 

aproximaram ou superaram as de referência. Quanto às simulações verificou-se que 

o comportamento das temperaturas máximas seguiu o mesmo padrão encontrado no 

calor de hidratação. A partir dos resultados concluiu-se que é viável utilizar 

substituições de cinza nas fundações de aerogeradores e que a mistura de CP V 

com 20% de cinza apresenta o melhor desempenho para esta utilização.  

 

Palavras-chave: Cinza volante. Concreto massa. Eólica. Calor de hidratação. 

Fissuração. 

 



 

ABSTRACT 

 

Due to the large size of wind towers, the foundations are built using large volumes of 

concrete. In these structures, the high temperatures reached by the exothermic 

reaction of hydration of cement cause cracking, both by thermal energy, as well as 

the possibility of delayed ettringite formation. As these works have a high cost and 

can cause major disasters in the event of a calamity, it becomes important to 

undertake measures to reduce the maximum temperature of concrete, such as the 

use of mineral additions like fly ash. Considering this, we aimed to analyze the 

thermal behavior of a wind tower foundation as a result of the application of concrete 

produced with cement with high heat of hydration and fly ash, as an effective way to 

provide a suitable destination to this residue, and at the same time reduce the 

maximum temperature of the concrete. For this, pastes of references with cement CP 

III and CP IV and pastes with replacement of cement CP II F and CP V by up to 20% 

of fly ash were produced and tested in terms of thermomechanical behavior. In 

parallel, input parameters and boundary conditions for computational simulation of a 

wind tower foundation to check the behavior of this replacement were collected. The 

employment of ash, as expected, reduced the heat of hydration and the resistances 

of tests with the ash approached or exceeded the reference. As for the simulations, it 

was verified that the behavior of maximum temperatures followed the same pattern 

found in the heat of hydration. From the results, we concluded that it is viable to use 

ash substitutions in wind turbines foundations and that the mixture of CP V with 20% 

ash presents the best performance for this use. 

 
Keywords: Fly ash. Mass concrete. Wind Power. Heat of hydration. Cracking. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta uma contextualização do tema, define os 

objetivos da pesquisa, justifica a aplicação da cinza volante, resíduo das 

termelétricas, como matéria prima em fundações de torres eólicas e mostra a 

estrutura do trabalho. 

 

1.1 Justificativa 

 

A história do homem está diretamente ligada ao desenvolvimento da 

energia, que se tornou essencial para suas atividades e para o alcance do 

desenvolvimento socioeconômico. Deste modo, a humanidade desenvolveu uma 

crescente necessidade por energia para garantir a produção de bens, de serviços e 

o bem estar doméstico e social. (GOLDEMBERG, 2010) 

Neste contexto, no Brasil, a cada ano cresce a demanda por energia 

elétrica. Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo (FECOMERCIO, 2012), publicados em fevereiro de 2012, o 

consumo de energia elétrica das famílias brasileiras cresceu 45%, entre os anos de 

2002 e 2012, impulsionado pelo aumento da renda da população.  

Bicalho (2014) relata que o sistema elétrico nacional é, em princípio, 

considerado um sistema hidrotérmico. Nesse sistema, a geração hidráulica é 

utilizada na base, enquanto as centrais termoelétricas atuam fundamentalmente em 

momentos de dificuldade de produção hidráulica, como em períodos de escassez de 

chuvas e baixo nível dos reservatórios.  

Situação observada entre 2012 e 2014, na qual a hidrologia se mostrou 

desfavorável, principalmente na região Nordeste, cuja hidrologia no subsistema 

correspondeu a, respectivamente, 73% e 55% da média histórica. (LOSEKANN, 

2014)  

Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC, 2017) sobre a precipitação nas Bacias do Parnaíba, São Francisco e 

Tocantins, bacias onde estão localizados os principais reservatórios do subsistema 

Sudeste/Centro-oeste, Nordeste e Norte, o nível de precipitação nessas localidades 

esteve abaixo da média nos anos de 2013 a 2016.  
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A piora da hidrologia causou redução de 12,8% da geração hidráulica 

entre 2011 e 2014, saindo de 428.333 GWh em 2011 para 373.439 GWh em 2014. 

Sendo assim, para atender a demanda de eletricidade, houve aumento da geração 

pelas termoelétricas de 133%, com a produção saltando de 75.451 GWh, em 2011, 

para 175.861 GWh, em 2014. (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA- EPE, 

2015).  

Bicalho (2014) acrescenta que graças à alta confiabilidade de sua 

geração, as termoelétricas teriam o papel de ser o recurso final a garantir a oferta de 

eletricidade ao sistema, uma vez que não possuem o problema da intermitência e 

podem fornecer energia a qualquer momento e de forma imediata. 

Apesar da importância das termoelétricas, a EPE (2007) aborda que 

durante o seu processo de produção de energia a partir de carvão mineral, que é o 

principal combustível, há a geração de resíduos sólidos, cujo principal resíduo são 

as cinzas. Estima-se uma produção anual de cerca de três milhões de toneladas no 

Brasil (EPE, 2007), e mundialmente, conforme Vassilev et al (2013), estima-se em 

cerca de 780 milhões de toneladas. 

Tendo em vista essa grande geração de resíduos, a reduzida 

disponibilidade de áreas para sua disposição final e as restrições ambientais cada 

vez maiores, Sabedot et al. (2011) ressaltam a necessidade de encontrar possíveis 

aplicações para os resíduos de combustão do carvão mineral. 

Por outro lado, outra fonte complementar de energia, que tem se 

expandido no Brasil é a produção de energia em parques eólicos. Sua vantagem 

está no fato de que as turbinas eólicas podem operar também no período seco do 

ano, durante o qual os reservatórios das hidrelétricas estão baixos.  

Oliveira Neto e Lima (2016) abordam que nos períodos de seca, 

justamente os meses em que chove menos, são os períodos que apresentam ventos 

mais fortes e intensos, sobretudo na região Nordeste do Brasil.   

Dados da Votorantim Cimentos (2017) mostram que as torres eólicas 

atingem entre 80m e 120 m de altura e são construídas em aço e/ou concreto. Para 

suportar essas imensas torres, independentemente de seu sistema construtivo, as 

fundações são feitas em concreto massa, cujo volume pode chegar a 500 m³ ou 

mais, dependendo do tipo de terreno, do tamanho das torres da intensidade dos 

ventos na região. 
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Essas estruturas com grande quantidade de concreto produzem uma 

elevação da temperatura interna, devido à liberação do calor de hidratação dos 

materiais cimentícios, visto que a condutividade térmica do concreto é relativamente 

baixa. Ao mesmo tempo, o exterior da massa de concreto perde parte do calor, 

gerando um significativo gradiente de temperatura. (NEVILLE, 2016) 

Essa distribuição não uniforme de temperatura induz o surgimento de 

fissuração em idade precoce que podem ocorrer quando as tensões de tração, 

causadas pela mudança de temperatura durante a hidratação e pela existência de 

restrições internas e externas, superam a resistência à tração do concreto. (WU et al. 

2011).  

Outro fator que causa o aparecimento de fissuras, ligado às elevadas 

temperaturas atingidas internamente no concreto, é a formação da etringita tardia 

(em inglês Delay Etringite Formation – DEF), que, segundo Baghdadi (2008), tem 

sintomas similares aos de outros processos expansivos, como a reação álcali-

agregado e o ataque por sulfato. A DEF apresenta numerosas fissuras preenchidas 

com cristais massivos de etringita, podendo estar acompanhadas de lascamentos da 

superfície. 

Essas manifestações patológicas podem representar um grave problema 

para a integridade dessas estruturas, pois aumentam a permeabilidade da estrutura 

e induzem a problemas de durabilidade e funcionalidade das mesmas (AURICH, 

2008). Isto é preocupante, pois normalmente, estas obras apresentam um elevado 

custo e demandam especial atenção com relação à segurança, eficácia e eficiência 

estrutural, pois podem causar grandes desastres em caso de ruptura (COELHO, 

2016).  

A fim de evitar a deterioração dessas estruturas, Mehta e Monteiro (2014) 

citam que o controle da temperatura nas estruturas de concreto se faz importante, 

principalmente nas primeiras idades, pois o calor produzido pela hidratação do 

cimento ocorre com maior intensidade nas primeiras horas após o contato deste com 

a água, período em que as características mecânicas do concreto ainda estão em 

formação. 

Essa redução do calor de hidratação pode ser realizada segundo 

Funahashi Junior et al. (2010), por meio da substituição de parte de água de 

amassamento por gelo em escama ou por resfriamento dos agregados para reduzir 

a temperatura de lançamento do concreto ou ainda, por processo de pós-
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resfriamento com serpentinas inseridas na massa de concreto onde circulam água 

ou gás refrigerado.  

Outra opção é uso de adições minerais (cinza volante, argila calcinada e 

escória de alto forno) que têm sido consideradas como uma medida eficaz para 

controlar a fissura térmica, por seus efeitos sobre a redução da liberação de calor e 

redução do aumento da temperatura em materiais cimentícios (LIWU E MIN, 2006). 

Os processos de resfriamento do concreto tem um grande efeito, embora 

apresente como desvantagens os altos custos de implementação e a escassez de 

água na região Nordeste do Brasil, região de maior expectativa de expansão das 

eólicas. Por outro lado, há grande disponibilidade de cinza nas termelétricas, 

inclusive na região Nordeste, que exige a busca por novas potencialidades para 

utilização desse resíduo, tornando, portanto, as cinzas um recurso de baixo custo. 

Outro ponto relevante é que apesar da grande utilização do concreto 

massa e de já ser encontrado, na literatura, trabalhos sobre o tema, na prática, ainda 

se tem dificuldade em determinar a curva da geração de calor para estruturas de 

grande volume de concreto (COELHO, 2016). E apesar de atualmente, usarem-se 

termopares inseridos na massa do concreto para medição das temperaturas, a 

realização de estudos prévios por meio de simulações já daria um indicativo de 

quais medidas mitigadoras seriam mais exitosas na prática.  

Diante da necessidade de mais pesquisas que permitam entender a 

elevação da temperatura que ocorre nessas estruturas, este trabalho busca 

unicamente identificar a geração de calor de hidratação para cada tipo de cimento 

com e sem cinzas, bem como a simulação da elevação da temperatura do concreto 

utilizando os melhores resultados desta última etapa como aglomerante, por meio de 

software de elementos finitos. 

Vale salientar que esse trabalho corresponde à linha 1 do projeto de 

pesquisa, intitulado “ Caracterização do carvão mineral e suas cinzas de combustão, 

com aplicações na construção civil e na pavimentação”, desenvolvido em parceria 

com a Usina Termelétrica Pecém I (Porto do Pecém Geração de Energia S.A) sob a 

interveniência da Fundação ASTEF. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o comportamento térmico de uma 

fundação de torre eólica em decorrência da variação percentual de substituição de 

cimento de alto calor de hidratação por cinza volante no concreto massa. 

 

1.2.2 Específicos  

 

1. Determinar a geração e a evolução de calor de hidratação dos cimentos 

de baixo calor de hidratação (CP III e CP IV) e dos cimentos de alto calor 

de hidratação (CP II F e CP V) com e sem substituição de cinza. 

2. Determinar o comportamento da resistência à compressão dos cimentos 

de alto calor de hidratação (CP II F e CP V) quando se utiliza 

substituições por cinza volantes na mistura. 

3. Realizar simulações computacionais de uma fundação de torre eólica para 

visualizar as isotermas dos concretos produzidos com os cimentos de 

baixo calor de hidratação e de alto calor de hidratação com o teor ótimo 

de substituição que apresentaram o melhor desempenho.  

4. Verificar as temperaturas máximas obtidas na simulação para cada tipo de 

cimento, a fim de verificar a possibilidade de ocorrer à formação de 

etringita tardia. 

 

1.3 Limitações da pesquisa 

 

As limitações encontradas na execução desta pesquisa foram: 

 

 A pesquisa foi realizada posteriormente à execução da fundação, deste modo, 

foram admitidos na simulação os valores obtidos para o concreto utilizado na 

obra, não sendo possível definir a influência da mudança do aglomerante na 

resistência, módulo de elasticidade e fluência do concreto. Diante disso, a 

pesquisa se destinou a avaliar a influência do calor de hidratação na elevação 

da temperatura do concreto massa, não contemplando a análise mecânica. 
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 A base de dados necessária para a simulação foi restrita, no que se refere aos 

parâmetros de entrada e de resultados esperados para as condições do 

Nordeste Brasileiro. 

 Houve limitações computacionais que impediram a realização da divisão do 

volume em camadas de 20 cm, procedimento este que se aproximaria das 

condições reais de concretagem, uma vez que este procedimento exige alta 

quantidade de memória. Ao se tentar simular neste procedimento, o software 

apresentou falhas na visualização e manuseio. 

 

1.4 Estrutura  

 

No primeiro capítulo é feito uma introdução geral sobre o tema abordado 

na pesquisa, situando quanto ao contexto, à justificativa, aos objetivos geral e 

específicos e à estruturação do trabalho. 

No segundo capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os 

fatores que dão suporte à utilização da cinza volante no combate ao surgimento de 

manifestações patológicas no concreto massa.  

No terceiro capítulo é detalhada a metodologia e os materiais utilizados 

para a realização da pesquisa, com as respectivas caracterizações, ensaios que 

foram realizados e parâmetros utilizados no software usado para realizar as 

simulações. 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos 

ensaios de calor de hidratação e de resistências das pastas, bem como, das 

simulações geradas no software. 

No quinto capítulo são apontadas as conclusões do trabalho e as 

sugestões para trabalhos futuros. 

Finalizando, apresenta-se as referências bibliográficas usadas como 

embasamento da pesquisa. 

Nos anexos seguem as temperaturas e velocidade do vento da região de 

construção da fundação de aerogerador e as temperaturas ao longo do tempo 

obtidas na simulação para cada tipo de cimento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica foi dividida em dois tópicos, que abordam os principais 

assuntos envolvidos na elaboração deste estudo, sendo dispostos da seguinte 

maneira: Cinza volante (origem, propriedades, potenciais aplicações e análise 

ambiental) e Concreto massa empregado em fundação de aerogeradores (eólica, 

características, manifestações patológicas, calor de hidratação e estudo térmico). 

 

2.1 Cinza Volante 

 

2.1.1 Origem: termelétricas a carvão mineral  

 

De modo geral, as usinas termoelétricas convertem a energia de um 

combustível em energia elétrica. Através da queima do combustível no interior de 

uma caldeira, o calor aquece a água, produzindo vapor que, então, é direcionado a 

uma turbina integrada ao eixo de um gerador, fazendo com que este entre em 

rotação, gerando eletricidade. (CLASEN, 2007)  

De acordo com a EPE (2016), na geração de energia elétrica, a despeito 

da contenção da expansão da geração a carvão, em contrapartida ao aumento de 

outras fontes observado nos últimos 30 anos, este combustível ainda continua 

liderando, dentro de uma perspectiva mundial, o ranking das fontes para geração 

elétrica.  

Em suas publicações, a International Energy Agency - IEA (2014) indica 

que o uso do carvão para geração elétrica crescerá 0,5% ao ano entre 2012 e 2040 

e IEA (2015) mostra que dos 23.391 TWh de eletricidade gerados no mundo, o 

carvão mineral contribuiu com 41,1% em 2013, o que faz dele a principal fonte de 

geração elétrica, superando em quase duas vezes a participação da segunda fonte, 

o gás natural. 

No Brasil, segundo a EPE (2016), a eletricidade gerada por carvão 

mineral é realizada em duas possíveis configurações. A primeira consiste na 

utilização do combustível de origem nacional, que apresenta baixa qualidade, deste 

modo a geração de energia geralmente ocorre nas chamadas “usinas boca de mina”, 

localizadas na região sul do país, onde se concentram as reservas brasileiras. A 

segunda, mais recente, constitui-se na adoção de carvão importado de qualidade 
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superior, cujas usinas são de modo geral implantadas junto a terminais portuários, 

que é o caso das instaladas na região Nordeste do país. 

A capacidade instalada do parque gerador termelétrico brasileiro a carvão 

mineral totaliza 3,4 GW distribuídos em 13 usinas como mostra a Tabela 1: 

 
Tabela 1 – Centrais termelétricas a carvão mineral em operação no Brasil 

 
Usina 

Potência 
Fiscalizada 

(KW) 

 
Localização 

Charqueadas   72.000 Charqueadas (RS) 

Figueira   20.000 Figueira (PR) 

Presidente Médici A e B  446.000 Candiota (RS) 

São Jerônimo   20.000 São Jerônimo (RS) 

Jorge Lacerda I e II  232.000 Capivari de Baixo (SC) 

Jorge Lacerda III  262.000 Capivari de Baixo (SC) 

Jorge Lacerda IV  363.000 Capivari de Baixo (SC) 

Alunorte  103.854 Barcarena (PA) 

Alumar   75.200 São Luís (MA) 

Porto do Pecém I  720.274 São Gonçalo do Amarante (CE) 

Porto do Pecém II  365.000 São Gonçalo do Amarante (CE) 

Porto do Itaqui  360.137 São Luis (MA) 

Candiota III  350.000 Candiota (RS) 

Total  3.389.465 kW 

  Fonte: elaborada a partir dos dados da ANEEL (BIG, 2016). 

 

A partir dos dados acima, vale ressaltar que o potencial de geração das 

termelétricas Porto do Pecém I e II, situadas no estado do Ceará, representam cerca 

de 1/3 da capacidade total de geração das centrais termelétricas do Brasil. 

No tocante aos resíduos sólidos resultantes da combustão do carvão 

mineral nas termelétricas, Pinheiro et al. ( 2011) aborda que são gerados três tipo de 

subprodutos (produtos da combustão do carvão ou PCCs): as escórias, as cinzas de 

fundo (bottom ash) e as cinzas volantes (fly ash).  

Contudo, Martins (2001) acrescenta que há outro tipo de cinza/resíduo 

proveniente da dessulfuração do gás da chaminé (flue gas desulfurization - FGD), os 

quais são produzidos passando-se os gases por um meio aquoso alcalino, 

resultando uma combinação de cinza volante, sais de Ca-S (sulfito e/ou sulfato de 

cálcio) e carbonato de cálcio. 
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Dentre esses resíduos, Hemalatha e Ramaswamy (2017) afirmam que as 

cinzas correspondem ao resíduo sólido de maior geração na queima de carvão 

mineral em termoelétricas e, dentre as cinzas, a cinza volante representa cerca de 

80% do total, enquanto que o remanescente, 20%, é de cinza pesada (Vargas e 

Halog, 2015). 

 

2.1.2 Propriedades e potenciais aplicações 

 

A cinza volante, de acordo com Belz e Caramuscio (2012), são o produto 

de transformação de impurezas minerais presentes no pó de carvão, compostas 

basicamente por compostos de silício, alumínio e ferro e menor quantidade de 

magnésio, cálcio, titânio, fosforo, enxofre, sódio e potássio.  

Leandro (2005) acrescenta que as cinzas são um resíduo inorgânico, não 

plástico, de granulometria uniforme, com grãos de tamanho similar ao dos siltes 

naturais, com coloração cinza claro devido à menor presença de carbono e 

finamente dividido com partículas esféricas.  

Em suas pesquisas, Silva (2017) e Sampaio (2017) realizaram o ensaio 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV) das cinzas volantes da Usina 

Termelétrica Porto do Pecém e observaram, conforme Figuras 1a e 1b, que as suas 

partículas são esféricas e uniformes, característico desses materiais.  

 

Figura 1 – MEV das cinzas volantes da termelétrica Porto do Pecém, realizada por 

dois autores 

a)  b)  

Fonte: a) Silva (2017) e b) Sampaio (2017). 
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Kocak e Nas (2014) afirmam que estes materiais apresentam atividade 

pozolânica significativa em idades superiores aos 28 dias, com melhores resultados 

em idades próximas aos 91 dias de cura, em decorrência ao maior consumo do 

hidróxido de cálcio proveniente das reações de hidratação das pastas de cimento.  

Essa propriedade está ligada ao fato de, segundo Hoppe Filho (2008), a 

cinza volante caracterizar-se por uma fração cristalina, inerte, e uma fração vítrea, 

passível de reação com o hidróxido de sódio. A quantificação dessas frações é 

importante para a avaliação do potencial de utilização da cinza volante como 

material pozolânico e no consumo máximo de hidróxido de cálcio durante as reações 

químicas. 

De acordo com a NBR 12653 (ABNT, 2015), material pozolânico é um 

material silicoso ou sílico-aluminoso que por si só possui pouca ou nenhuma 

propriedade cimentícia, mas, quando finamente dividido e na presença de água, 

reage quimicamente com o hidróxido de cálcio, à temperatura ambiente, para formar 

compostos com propriedades cimentantes. 

 A norma acima ainda estabelece alguns requisitos químicos e físicos, 

apresentados, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3, para classificação de materiais 

pozolânicos em três classes: Classe N que são as pozolanas naturais e artificiais, 

considerando as argilas calcinadas; Classe C que são as cinzas volantes produzidas 

pela queima do carvão mineral e Classe E são aquelas que não se enquadram nas 

classes anteriores. 

 

Tabela 2 – Requisitos químicos de material pozolânico 

Propriedades 
 

Classe de material pozolânico 
   N%       C%       E% 

Método de 
ensaio 

 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 
 

≥ 70 
 

≥ 70 
 

≥ 50 
NBR NM 22 

(ABNT, 2012) 
 

SO3 
 

≤ 4 
 

≤ 5 
 

≤ 5 
NBR NM 16 

(ABNT, 2012) 
 

Teor de umidade 
 

≤ 3 
 

≤ 3 
 

≤ 3 
NBR NM 24 

(ABNT, 2003) 
 

Perda ao fogo 
 

≤ 10 
 

≤ 10 
 

≤ 6 
NBR NM 18 

(ABNT, 2012) 
 

Álcalis disponíveis em Na2O 
 

≤ 1,5 
 

≤ 1,5 
 

≤ 1,5 
NBR NM 25 

(ABNT, 2003) 
Fonte: NBR 12653 (ABNT, 2015). 
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 Tabela 3 – Requisitos físicos de material pozolânico 

Propriedades 
 

Classe de material pozolânico 
   N          C         E 

Método de 
ensaio 

Material retido na peneira  
45 μm 

≤ 20 % ≤ 20 % ≤ 20 % NBR 15894-3(*) 
(ABNT, 2012) 

 

Índice de desempenho com 
cimento Portland aos 28 

dias, em relação ao controle 

 
≥ 90% 

 
≥ 90% 

 
≥ 90% 

 
NBR 5752 

(ABNT, 2014) 

 

Atividade pozolânica com cal 
aos 7 dias 

 
≥ 6 MPa 

 
≥ 6 MPa 

 
≥ 6 MPa 

 
NBR 5751 

(ABNT, 2015) 
 

(*) Esse método de ensaio deve ser adaptado, substituindo-se o metacaulim pelo 
material pozolânico em análise. 
 

Fonte: NBR 12653 (ABNT, 2015). 

 

Devido ao potencial pozolânico das cinzas volantes, Lopes (2011) aponta 

que, no Brasil, a principal aplicação dessas cinzas ocorre na substituição de parte do 

clínquer na produção de cimento. A substituição de clínquer por pozolana, conforme 

Carvalho et al. (2010), além de ser uma solução ambientalmente correta, diversifica 

as características e aplicações do cimento, contribui com a redução das emissões 

de CO2 e da queima de combustíveis pois diminui a produção de clínquer.  

De acordo com a NBR 16697 (ABNT, 2018) a indústria brasileira produz 

dois tipos de cimento contendo cinza volante ou outras pozolanas: o cimento 

Portland Composto CP II Z que apresenta entre 6% e 14% de pozolana e o cimento 

Pozolânico CP IV, com teor entre 15% e 50%.  

As cinzas também podem ser utilizadas na síntese de zeólitas e como 

adsorvente (de baixo custo) no tratamento de gases de combustão e águas residuais. 

Ahmaruzzaman (2010) ressalta que o emprego na remoção de metais pesados e 

materiais orgânicos de efluentes industriais tem apresentado resultados 

encorajadores. 

Outras aplicações das cinzas volantes foram abordadas por estudos 

realizados por este programa de pós-graduação (PEC/UFC). Cirino (2017), Silva 

(2017) e Sampaio (2017) apresentaram o potencial de aplicação das cinzas geradas 

na Usina Termelétrica do Pecém, respectivamente, na cimentação de poços de 

petróleo, no concreto e na argamassa. 
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Freire (2003) destaca que os benefícios mais importantes, da substituição 

de cimento por cinza na produção de concretos, estão ligados ao controle do risco 

de reação álcali-agregado e a diminuição do calor de hidratação. 

Apesar desses benefícios, Khatib et al. (2015) observaram, em seu 

trabalho sobre as propriedades físicas e mecânicas do concreto, que a substituição 

de teores acima de 20% de cimento Portland por cinza, acarretava em uma forte 

diminuição da resistência à compressão.  

 

2.1.3 Análise ambiental  

 

Apesar de já dispor de várias aplicações, a grande geração das cinzas da 

combustão de carvão mineral ainda implica em grandes volumes em estoque, que 

se depositam nos pátios industriais (KOCAK e NAS, 2014).  

Uma amostra do que foi afirmado anteriormente pode ser percebido na 

termelétrica estudada, para a qual se apresenta o depósito de cinza na Figura 2 e a 

geração e destinação da cinza a cada mês na Tabela 4. 

 

Figura 2 – Armazenamento das cinzas provenientes da termelétrica Porto do Pecém  

 

   Fonte: Silva (2017). 

 

Tabela 4 – Geração e destinação de cinza a cada mês (continua) 

Mês 
Total de cinzas 

geradas (t) 

Destinação 

Empresa de 
cimento (t)  

Pátio (t) 

JANEIRO 9443,85 801 8642,85 

FEVEREIRO 8641,04 535 8106,04 
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Tabela 4 – Geração e destinação da cinza a cada mês (conclusão) 

Mês 
Total de cinzas 

geradas (t) 

Destinação 

Empresa de 
cimento (t)  

Pátio (t) 

MARÇO 11476,92 2514,68 8962,24 

ABRIL 12164,25 839,53 11324,72 

MAIO 13151,85 4527,95 8623,9 

JUNHO 10173,05 3238,95 6934,1 

JULHO 14305,15 9303,85 5001,3 

AGOSTO 13775,98 7802,57 5973,41 

SETEMBRO 9608,88 5233,54 4375,34 
Fonte: elaborada a partir dos dados da termelétrica estudada. 

 

A disposição de cinzas em bacias de sedimentação e aterros de resíduos 

sólidos industriais oferece perigos potenciais quando não contemplam um 

tratamento adequado para evitar a percolação de água, pois Santarem (2015) 

aponta que a lixiviação e a solubilização possibilitam que elementos tóxicos, 

presentes em sua composição química possam ter acesso ao solo e às águas 

superficiais e subterrâneas. 

Cândido et al (2016), avaliaram o risco que as cinzas trazem ao meio 

ambiente e classificaram 82% das 34 amostras de cinzas estudadas como Classe II 

A (Não perigoso e não Inerte) e 18% como Classe I (Perigoso). Com base nisso, faz-

se necessário classificar a cinza estudada quanto aos potenciais impactos 

ambientais para então verificar o seu potencial emprego como adição. 

Para permitir essa classificação ambiental, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), editou em 1987 e revisou em 2004, um conjunto de 

normas com a finalidade de padronizar a amostragem, os ensaios de lixiviação e 

solubilização e a classificação dos resíduos sólidos. (SANTAREM, 2015) 

Sundstron (2012) ressalta que a classificação dos resíduos sólidos de 

acordo com o que preconiza a NBR 10004 (ABNT, 2004) representa uma ferramenta 

largamente aceita tanto pelas empresas quanto pelos órgãos ambientais, que é 

utilizada como indicador determinante para o estudo da disposição final e do 

aproveitamento dos resíduos. 
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2.2 Concreto massa empregado em fundação de aerogeradores  

 

2.2.1 Demanda: expansão dos parques eólicos 

 

A estrutura de produção mundial de eletricidade tem como destaque a 

geração de energia fóssil, tendo a fonte eólica uma representatividade de apenas 

2,4%, mas considerando somente a geração de eletricidade a partir de fontes 

renováveis, ela ganha espaço entre estas fontes, representado 11% da geração. 

(MACEDO, 2015)  

Apesar da pouca expressividade, nos últimos 20 anos percebeu-se um 

aumento constante e quase exponencial na produção de energia por aerogeradores. 

Particularmente no Brasil, China, Canadá, França, Reino Unido e Estados Unidos, a 

produção média anual de energia eólica cresceu a taxas superiores à taxa mundial. 

No mundo, a capacidade total de geração de energia em eólicas cresceu mais de 

cinco vezes sobre o registrado em 2005 e, em 2015, a produção atingiu um recorde 

de 432.419 MW gerados. (GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL - GWEC, 2014). 

No Brasil, o interesse por essa fonte foi manifestado de modo efetivo a 

partir da divulgação do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, publicado em 2001 pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e, de modo comercial, a partir da 

criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA) e da realização 

dos leilões para a fonte eólica. (MACEDO, 2015) 

Ferreira (2017) aborda que além de ser uma fonte limpa, a geração eólica 

tem algumas características vantajosas, como a existência de um elevado potencial 

eólico ainda inexplorado no Brasil e uma série de fatores como, a qualidade dos 

ventos e o elevado fator de capacidade dos parques eólicos brasileiros, que tornam 

a energia eólica, atualmente, a segunda fonte mais barata de geração de energia no 

Brasil.  

Em termos de produção de energia, o Brasil alcançou, em 2015, uma 

capacidade instalada de 8,71 GW, distribuídos em 349 parques eólicos, o que 

corresponde a 6,2% da demanda nacional de eletricidade, representando um 

crescimento de 46% de potência em relação ao ano de 2014. Esses resultados já 

colocam o Brasil na décima posição no ranking mundial na produção de energia por 

fonte eólica. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA - ABEEólica, 

2015). 
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Oliveira Neto e Lima (2016) apontam que no caso do Nordeste, as 

políticas de incentivo, em conjunto com o seu enorme potencial, permitiram que a 

região fosse pioneira na instalação de complexos eólicos. Com isso, o Nordeste 

concentra quase 80% dos parques eólicos instalados no país, pois dos 8.715 MW do 

total nacional, 6.888 MW de capacidade instalada estão nessa região (ABEEólica, 

2015). 

De um modo geral, a energia dos ventos pode ser explicada, em termos 

físicos, como a energia cinética formada nas massas de ar em movimento. Seu 

aproveitamento é feito por meio da conversão da energia cinética de translação em 

energia cinética de rotação. (ALVES, 2006).  

No processo de geração de eletricidade, os aerogeradores funcionam de 

maneira similar a um moinho de vento, em que a energia das massas de ar é 

convertida em energia mecânica. Na turbina eólica, também conhecida como nacele, 

o vento movimenta as pás e faz girar o rotor, que transmite a rotação ao gerador, 

que, por sua vez, converte essa energia mecânica em energia elétrica (ATLANTIC 

ENERGIAS RENOVÁVEIS S. A.). 

 

2.2.2 Características e manifestações patológicas  

 

A escolha do tipo de fundação é feita após estudos técnicos dos 

parâmetros geotécnicos do solo e da intensidade das ações e solicitações advindas 

da torre do aerogerador. Deste modo, Silva (2014) afirma para garantir à 

estabilidade da torre, as fundações possuem normalmente um diâmetro elevado e 

podem apresentar seção retangular, circular ou poligonal (hexagonais / octogonais).  

Araújo (2018) acrescenta que as fundações de torres eólicas chegam a 

demandar mais de 300 metros cúbicos de concreto e 20 toneladas de aço na sua 

construção sendo, portanto, caracterizadas como estrutura de concreto massa. 

Antigamente, o termo “concreto massa” se aplicava apenas aos concretos 

aplicados a obras de grandes dimensões, como barragens de gravidade, mas, 

atualmente, os aspectos tecnológicos do concreto massa são atribuídos para 

qualquer elemento de concreto com dimensões tais que o comportamento térmico 

possa resultar em fissuração, caso não sejam tomadas medidas apropriadas. 

(NEVILLE, 2016). Isso porque, em peças volumosas, cuja espessura seja superior a 

um metro, a temperatura no centro se eleva e fica praticamente em condições 
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adiabáticas. Como o concreto é um fraco condutor de calor, a temperatura pode 

subir até 70°C ou acima, gerando um gradiente de temperatura, entre a superfície e 

o centro da estrutura (OLLIVER E VICHOT, 2014). 

Klemczak e Knoppik (2015) observou que nas idades iniciais, quando o 

concreto está sendo aquecido, há apenas tensões de compressão. A partir do início 

do resfriamento do concreto, após um incremento de tempo, as tensões de 

compressão são anuladas e começa a haver tensões de tração. Isso ocorre, 

segundo Santos, Bittencourt e Graças (2011), porque parte do calor gerado, que não 

escapa para o meio externo, é absorvido pelo próprio concreto, causando um 

aumento da temperatura interna e, consequentemente, uma expansão da sua 

estrutura.  

Gambale et al. (2010) afirmam que enquanto a massa de concreto está 

aumentando a temperatura, as tensões de compressão no centro não acarretarão 

fissuras, porém, quando essa massa de concreto iniciar o seu processo de 

resfriamento, as tensões de compressão ali instaladas começarão a diminuir, podem 

se tornar tensões de tração. É nesse momento que o problema com a fissuração fica 

mais preocupante, pois o concreto é um material que apresenta baixa resistência a 

tensões de tração (CARVALHO E FIGUEIREDO FILHO, 2009). A Figura 3 ilustra 

esse processo de fissuração de origem térmica explicado anteriormente. 

 

Figura 3 – Processo de geração de fissuras de origem térmica 

 

      Fonte: Amin et al. (2009). 
 

Outra manifestação patológica ligada a este aquecimento do concreto 

massa é a formação de etringita tardia. Normalmente, a formação da etringita 
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primária se inicia em alguns minutos após o contato do aglomerante (cimento) com a 

água, contudo como ela não é estável acima de 65º C, se decompõe e forma 

monossulfatos. Posteriormente, os íons sulfato, em presença de água, são 

dissolvidos formando uma nova etringita, denominada de etringita tardia. Em inglês 

este mecanismo tem o nome de Delayed Ettringite Formation ou simplesmente DEF 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Neste contexto, a etringita poderá se formar ou recristalizar em materiais 

cimentícios já endurecidos, o que pode causar a deterioração da matriz cimentícia, 

caso a quantidade ou o tamanho dos cristais formados forem suficientes para 

provocar pressão local e expansão. (MELO, 2010). 

Os sintomas característicos da etringita tardia em argamassas e 

concretos são fissuras multidirecionais, com larguras variando de 20 mm a 50 mm. 

Estas fissuras atravessam a matriz cimentícia e contornam os agregados, sendo 

interconectadas entre si e preenchidas com grandes cristais de etringita (TAYLOR, 

1997). A Figura 4 ilustra as características das fissuras originadas pela etringita 

tardia. 

 

Figura 4 – Desenho esquemático do mecanismo de expansão por etringita tardia 

 

Fonte: Taylor, Famy e Scrivener (2001). 

 

2.2.3 Calor de hidratação  

 

Um dos mais importantes fatores associados às fissuras de origem 

térmica, em estrutura de concreto massa, é a evolução e a distribuição do aumento 

da temperatura em toda a seção, a qualquer instante, após o seu lançamento. Esse 
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aumento da temperatura é uma consequência direta da evolução do calor gerado 

pela hidratação do cimento. (MORABITO,1998) 

O termo hidratação corresponde às reações químicas entre as espécies 

químicas do cimento com a água, que converte os constituintes anidros em 

hidratados, com a inclusão da molécula de água. (TAYLOR, 1997). 

Estas reações são complexas, pois cada fase presente no clínquer do 

cimento apresenta diferentes velocidades de reação com a água e estes processos 

ocorrem de maneira simultânea, fato que dificulta o entendimento completo do 

mecanismo de hidratação dos cimentos. (COOK, 2006).  

Já o termo calor é definido como a forma de energia que pode ser 

transferida de um sistema para outro, em consequência da diferença de temperatura 

entre ele. A taxa de transferência é chamada transferência de calor, ou seja, a 

quantidade de calor liberada por unidade de tempo. (ÇENGEL E GHAJAR, 2012). 

O cimento Portland, na reação de hidratação, é responsável por uma 

liberação de calor que muda de acordo com a idade do concreto, com os diferentes 

componentes do cimento e com fatores como a finura do cimento, a relação 

água/cimento do compósito, a temperatura inicial, entre outros. (SILVEIRA, 1961) 

A hidratação do cimento Portland é uma reação exotérmica, durante a 

qual ocorrem dois picos: 

 

[...] “O primeiro, bastante elevado, corresponde à hidratação inicial da 

superfície dos grãos de cimento e envolve principalmente o C3A. A duração 

deste pico é bem curta, seguida de um período de dormência, com 

velocidade bastante baixa, dura entre uma e duas horas, sendo formada 

uma camada superficial nos grãos de cimento. Posteriormente, a camada 

superficial é rompida, aumentando a velocidade de hidratação e há a 

liberação de calor lentamente até atingir o segundo pico, em cerca de 10 h, 

podendo ser atingido até em 4h. Nesse intervalo ocorre a pega.” (NEVILLE, 

2016). 

 

A evolução da hidratação do cimento ao longo do tempo é apresenta na 

Figura 5, onde são identificados cinco estágios distintos da hidratação: I - Reação 

inicial (pré-indução), entre 0 e 15 min; II - Período de indução, entre 15 min e 4 h; III 

- Período de aceleração, entre 4 e 8 h; IV - Período de desaceleração e 
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endurecimento, entre 8 e 24 h; V - Período de reação lenta e contínua (difusão), 

entre 1 e 28 dias. (JOLICOEUR e SIMARD, 1998). 

 

Figura 5 – Representação gráfica da hidratação do cimento pelo método da 

calorimetria 

 

Fonte: Jolicoeur e Simard (1998). 
 

O calor desenvolvido na reação de hidratação por cada componente do 

cimento, segundo estudos de Choktaweekarn e Tangtermsirikul (2010), evidenciam a 

alta produção de calor principalmente pelo C3A, seguido pelo C3S e, com valor bem 

mais baixo, pelo C2S.  

Também é consenso que concretos com cimentos de altos teores de C3S 

e C3A, somado a uma grande liberação de calor durante a sua hidratação, terão alta 

resistência inicial. Por outro lado, um concreto com alto teor de C2S irá promover 

baixa liberação de calor, uma baixa resistência inicial, mas alta resistência em longo 

prazo. (FARIA, 2004).  

Esse fenômeno da elevação da temperatura devido à hidratação do 

cimento fica mais evidente em estruturas de concreto massa, pois o elevado volume 

de concreto utilizado nestas estruturas potencializa-nas a atingirem maiores 

temperaturas e ao mesmo tempo impedem uma dissipação rápida do calor gerado 

(GAMBALE, TRABOULSI E ANDRADE, 2008). 

Assim, na produção de estruturas de concreto massa, ou qualquer outro 

tipo de estrutura onde se faz necessário o controle da elevação da temperatura, 

deve-se utilizar cimento com baixo teor de C3S e C3A, ou seja, cimentos com baixo 

calor de hidratação. (NAJAFI E AHANGARI, 2013). 
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Uma maneira de medir essa taxa de calor liberado durante a hidratação 

do cimento é através da calorimetria isotérmica. Neste método são obtidas as curvas 

de taxa de calor liberado em função do tempo (Figura 6), permitindo a determinação 

do período de indução, do pico máximo de calor e o calor total liberado, isto é, 

valores acumulados até determinada duração da hidratação. (ASSALI e LOH, 2011). 

 

Figura 6 – Representação esquemática de curva de taxa de calor de hidratação e 

critérios para determinação das variáveis 

 

Fonte: Betioli (2007). 

 

A norma ASTM C150 (ASTM, 2018) da American Society for Testing and 

Materials classificado o cimento Portland, a partir dos dados gerados na calorimetria 

de condução isotérmica, como de baixo calor de hidratação (Tipo IV) e como de 

moderado calor de hidratação (Tipo II MH) de acordo com os requisitos 

apresentados na Tabela 5:  

 

Tabela 5 – Valores máximos de calor de hidratação para cimento Portland de baixo e 

moderado calor de hidratação 

 
Classificação 

Valores máximos de calor de 
hidratação (KJ.Kg-1) 

Aos três dias Aos sete dias 

Baixo calor de hidratação 200 225 

Moderado calor de hidratação 255 - 
  Fonte: elaborada a partir dos dados da ASTM C150 (ASTM, 2018).  
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Outra maneira de determinar o calor de hidratação é pelo método da 

Garrafa de Langavant, cuja execução é regida pela norma NBR 12006 (ABNT, 

1990). A partir dos resultados desse ensaio, o cimento Portland é considerado de 

baixo calor de hidratação, de acordo com a NBR 16697 (ABNT, 2018), quando 

desprende até 270 J/g nas primeiras 41 horas de hidratação, podendo ser qualquer 

um dos tipos básicos, desde que atenda aos requisitos químicos, físicos e 

mecânicos dos tipos originais. 

 

2.2.4 Estudo térmico   

 

A fim de prevenir o aparecimento de fissuras, torna-se importante realizar 

estudos térmicos anteriores a execução das estruturas de concreto massa para 

verificar a necessidade de mudanças nos materiais ou nos métodos construtivos 

utilizados para controlar a elevação da temperatura. 

Os estudos térmicos consistem em análises da evolução das 

temperaturas do concreto oriundas da liberação de calor gerada pela hidratação do 

cimento. (FUNAHASHI JUNIOR et al, 2010). Essa análise térmica das estruturas 

massivas pode ser feita por meio de modelos matemáticos realizados através de 

softwares baseado no método dos elementos finitos. Estes simulam as condições 

reais de lançamento do concreto e possibilitam verificar o comportamento térmico no 

interior da estrutura estudada, calculando as temperaturas atingidas. (VICENTE, 

KUPERMAN e FUNAHASHI JUNIOR, 2014) 

Para que a modelagem matemática represente fidedignamente as 

condições reais da estrutura quando de sua concretagem, é necessário o 

conhecimento prévio das propriedades térmicas e mecânicas dos materiais a serem 

empregados, além do plano de concretagem e das condições ambientais em que a 

estrutura estará submetida. (FUNAHASHI JÚNIOR, KUPERMAN e ROSSINI, 2011). 

Nestes cálculos tridimensionais das temperaturas na estrutura de 

concreto, pressupõe-se que a propagação de calor ocorre na seção transversal e 

longitudinal simultaneamente, aproximando-se de uma situação real (FUNAHASHI 

JÚNIOR e KUPERMAN, 2010) e que a malha de elementos finitos é 

automaticamente formada por elementos tetraédricos. (FREIESLEBEN-HANSEN e 

PEDERSEN, 1977).  
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Nas simulações são considerados alguns parâmetros básicos do concreto 

utilizado que influenciam no projeto e na análise de estruturas de concreto massa. 

Em geral, esses parâmetros são: o calor de hidratação ao longo do tempo; o tipo e o 

consumo de cimento do traço utilizado; a massa específica; as propriedades 

mecânicas, tais como a resistências à compressão e à tração, o módulo de 

elasticidade, o coeficiente de Poisson; as propriedades térmicas, tais como a 

capacidade térmica, o coeficiente de condutibilidade térmica, o coeficiente de 

expansão térmica e elementos relacionados à maturidade do concreto como energia 

de ativação e temperatura de referência. 

Já o modelo matemático é composto por vários fatores como, por 

exemplo, a temperatura de lançamento do concreto, elementos de forma ou apoio, 

condições ambientais (temperatura ambiente e velocidade do vento), geometria da 

estrutura, parâmetros de troca de calor com o meio externo, altura de camadas de 

concretagem, intervalo entre as camadas, entre outros. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO DA PESQUISA 

 

Visando atingir os objetivos propostos, este capítulo descreve os materiais 

e o método de pesquisa utilizado na realização deste trabalho, expondo assim as 

suas etapas e os ensaios realizados.  

Inicialmente, apresenta-se a caracterização dos materiais utilizados na 

pesquisa e os ensaios laboratoriais necessários para a caracterização física, química 

e ambiental da cinza oriunda da combustão de carvão mineral. Depois, aborda-se a 

determinação do calor de hidratação das diferentes pastas com e sem substituição 

por cinza, seguido pela verificação da resistência à compressão de todas as pastas 

de teste. Por fim, apresentam-se os parâmetros de entrada do software utilizado, 

coletados em um parque eólico da região, utilizados para a simulação de uma 

fundação de aerogerador. O fluxograma da pesquisa é apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Fluxograma da pesquisa 

 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.1 Materiais 

          

3.1.1 Cinza volante 

 

A cinza volante utilizada como adição mineral no estudo, é gerada a partir 

da combustão de carvão mineral na Usina Termelétrica Energia Pecém I da EDP, 

localizada no município de São Gonçalo do Amarante (CE), nas margens da rodovia 

CE-085, Km 37.  

A amostra foi coletada pela equipe da pesquisa com o apoio de 

colaboradores da própria empresa, com auxílio de pás, sacos plásticos, vasilhames 

de plástico e etiquetas para identificação correta do material. Após isso, o material foi 

enviado ao Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade Federal do 

Ceará.  

 

3.1.1.1 Caracterização física 

 

As características físicas da cinza volante são muito variáveis e 

dependem de alguns fatores como: composição, qualidade e tipo do carvão, grau de 

pulverização do carvão nas caldeiras e também, da forma de coleta das cinzas. 

A distribuição granulométrica por difração a laser da cinza volante foi 

realizada no Laboratório da Companhia de Cimento Apodi em Quixeré (CE), usado 

um analisador de partículas Mastersize 2000E (Malvern Instruments), com o auxílio 

de uma unidade de dispersão Scirocco 2000M.  

A massa especifica da cinza foi realizada no Laboratório de Materiais de 

Construção Civil da Universidade Federal do Ceará, com base na norma NBR NM 

16605 (ABNT, 2017).  

A cinza estudada apresentou massa especifica de 2340 kg/m³ e 

distribuição granulométrica conforme apresentado no Gráfico 1 e na Tabela 6: 
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Gráfico 1 – Composição granulométrica da cinza volante 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 6 – Dados granulométricos 

D10 D50 D90 

1,93 µm 13,33 µm 64,02 µm 
 Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Silva (2017) obteve valores semelhantes na caracterização física de cinza 

volante, pois encontrou massa especifica de 2360 kg/m³ e diâmetros máximos 

correspondentes às porcentagens de 10%, 50% e 90% dos grãos na análise 

granulométrica, respectivamente, de 1,91 µm; 13,19 µm; 69 µm.  

A cinza estudada é constituída de partícula muito fina, de dimensões 

muito variadas, com 4,2% das partículas menores que 1 µm, 0,3% maiores que 100 

µm e 95,5% distribuídas entre 1 μm e 150 μm, com 60,5% das partículas menores 

que 20 μm. 

Perfil granulométrico coerente com o apresentado por outros autores, 

pois, segundo Dal Molin (2011), as partículas das cinzas volantes são esféricas e 

possuem diâmetro varia entre 1 μm e 150 μm e para Neville (1997), pelo menos 50% 

das partículas das cinzas volantes devem ser menores que 20 μm. 

A cinza também apresentou uma porcentagem de material retido 

acumulada na peneira 45 μm de 17,63%, atendendo assim ao requisito físico da 

norma NBR 12653 (ABNT, 2015) que acrescenta que a cinza tende a ser mais 
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reativa à medida que se torna mais fina, deste modo exige que a quantidade de 

material retido na peneira 45μm seja igual ou inferior a 20%.  

 

3.1.1.2 Caracterização química 

 

Os principais óxidos contidos na composição da cinza foram obtidos 

através da espectrometria de fluorescência de raios-X realizada com o equipamento 

Rigaku, modelos ZSX Mini II, operando em 40 Kv x 1,2 mA, através de tubo com 

alvo de paládio (Pd), de propriedade do Laboratórios de Raios-X (LRX), do 

Departamento de Física, da Universidade Federal do Ceará.  

O resultado da composição química da cinza por fluorescência de Raios-

X, em percentual mássico, na forma de óxido se encontra na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Análise química por fluorescência de raio-x 

Composição química Valor percentual (%) 

Al2O3 12,2 

SiO2 45,4 

SO3 1,1 

Cl 0,1 

K2O 4,3 

CaO 8,0 

TIO2 2,1 

MnO 0,2 

Fe2O3 26,0 

CuO 0,1 

ZnO 0,1 

SrO 0,4 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A pozolanicidade da cinza está intimamente ligada ao teor de SiO2, visto 

ser a sílica amorfa que se combina com a cal livre e com a água, dando origem à 

formação de quantidade suplementares de C-S-H. (AZEVEDO, 2002)  

Deste modo, segundo Alonso e Wesche (1991), cinzas com teor de SiO2 

inferior à 35% são praticamente inativas como pozolana, não devendo ser 

incorporadas ao concreto, o que não é o caso da cinza analisada, uma vez que ela 

apresentou percentagem de SiO2 de 45,4%. 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, a cinza 

apresentou desempenho químico satisfatório em relação aos parâmetros da NBR 

12653 (ABNT, 2015), uma vez que o valor para o somatório dos óxidos de silício, 

óxido de ferro e óxido de alumínio é 83,7% que é superior à exigência mínima de 

70,0% e a porcentagem de SO3 (1,1%) é inferior ao limite de 5%. 

Outro ensaio realizado para caracterização dos elementos da cinza foi a 

difração de raios-X (DRX). Essa análise mineralógica também foi realizada no 

Laboratório de Raios-X, do Departamento de Física da Universidade Federal do 

Ceará, por meio de um difratômetro de raios-X, da marca Panalytical modelo X’ Pert 

Pro MPD com spinner e geometria Bragg-Brentano, operando em modo contínuo 

com radiação de Co K-alpha1 a 40 Kv x 40mA, equipado com um tubo de cobalto. A 

intensidade foi medida em função do ângulo de varredura 2θ, coletado no intervalo 

angular de 10 a 90 graus. A identificação qualitativa das principais fases presentes 

nos difratogramas foi realizada com o uso do programa X’Pert High Score Plus. O 

referido difratograma está apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Difratograma da cinza volante 

 
    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A análise do difratograma revelou picos em diferentes ângulos de difração 

distintos, com o maior pico entre 31º e 32º referente ao quartzo. Identificou-se 

também o quartzo (SiO2) como fase mineralógica principal e a presença de fases de 

magnetita (Fe3O4), o que confirma os resultados obtidos na fluorescência de raio-X, 

onde os mesmos óxidos apresentaram maior percentagem na composição. Salienta-
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se, também, que o elevado halo amorfo apresentado indica a grande quantidade de 

material amorfo (não cristalizado), e por consequência aponta o potencial deste 

material ser pozolanicamente reativo. 

 

3.1.1.3 Caracterização quanto à pozolanicidade 

 

Um dos requisitos para classificação da cinza de combustão da queima 

do carvão mineral como pozolana é a verificação do seu desempenho com cimento 

e cal, cujas metodologias de ensaios são regidas respectivamente pelas normas 

NBR 5752 (ABNT, 2014) e NBR 5751 (ABNT, 2015). Segundo a NBR 12653 (ABNT, 

2015), as pozolanas classe C devem apresentar índice de desempenho pozolânico 

com cimento Portland, aos 28 dias de idade, igual ou superior a 90%, enquanto que 

a atividade pozolânica com cal, aos 7 dias de cura, deve ser superior a 6 MPa. Os 

resultados obtidos nos ensaios de índice de desempenho pozolânico e de atividade 

pozolânica com cal são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resistência das argamassas com cinza 

Propriedades 

 

Resultado 

 

Valor limite 

normativo 

Resistência à compressão com cimento de 
referência 

17,54 MPa - 

Resistência à compressão com cimento de 
referência e cinza volante 

18,36 MPa - 

Índice de desempenho com cimento Portland 
aos 28 dias, em relação ao controle. NBR 
5752 (ABNT, 2014) 

104,7% 90% 

Atividade pozolânica com cal aos 7 dias. NBR 
5751 (ABNT, 2015) 

6,99 MPa 6,0 MPa 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os valores acima atendem aos requisitos físicos exigidos pela NBR 12653 

(ABNT, 2015), uma vez que a resistência da argamassa produzida com cinza e cal 

foi superior a 6 MPa e a resistência da argamassa produzida com cimento e cinza 

atingiu 104,7% da resistência da argamassa de referência, superando o limite 

mínimo de 90% da norma. 
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3.1.1.4 Classificação ambiental 

 

Para identificar os potenciais riscos de contaminação que a cinza 

estudada pode oferecer ao meio ambiente e subsidiar o seu emprego como adição, 

foram realizadas a caracterização e a classificação ambiental da cinza conforme a 

norma NBR 10004 (ABNT, 2004).  

Para isto, inicialmente, determinou-se os elementos e compostos 

químicos através dos ensaios de lixiviação e solubilização, realizados no Laboratório 

de Saneamento Ambiental, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, 

da Universidade Federal do Ceará, conforme procedimentos descritos, 

respectivamente, na NBR 10005 (ABNT, 2004) e NBR 10006 (ABNT, 2004). Em 

seguida, os valores foram comparados com os limites contidos nos anexos F e G da 

ABNT NBR 10004 (ABNT, 2004), para então serem classificados em perigoso 

(Classe I) ou não perigoso, sendo que este último se subdivide em inerte (Classe II 

A) e não inertes (Classe II B). 

Os resultados da análise ambiental da cinza estão apresentados abaixo, 

estando o extrato lixiviado e os requisitos do Anexo F da NBR 10004 na Tabela 9 e o 

extrato solubilizado e os requisitos do anexo G da NBR 10004 (ABNT, 2004) na 

Tabela 10. Destaca-se que os requisitos apresentados no Anexo F e G apresentam 

mais itens que os listados a seguir, entretanto foram apresentados apenas aqueles 

contidos nos extratos lixiviado e solubilizado da cinza estudada. 

 

Tabela 9 – Concentração no extrato lixiviado e requisitos do anexo F (continua) 

Substâncias 
Concentração 

(mg/L) 

Limite máximo 

(mg/L) 

F- Fluoreto 9,389 150,0 

Cl- Cloreto 6731,752 Não há limite 

NO2- Nitrito 30,633 Não há limite 

NO3- Nitrato 4,417 Não há limite 

SO42- Sulfato 405,309 Não há limite 

Ni Níquel 0,123 Não há limite 

Cu Cobre 0,078 Não há limite 

Cr Cromo 0,002 5,0 

Fe Ferro 
< Limite de 

quantificação do 
método 

Não há limite 
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Tabela 9 – Concentração no extrato lixiviado e requisitos do anexo F (conclusão) 

Substâncias 
Concentração 

(mg/L) 

Limite máximo 

(mg/L) 

Mn Manganês < Limite de 
quantificação do 

método 

Não há limite 

Pb Chumbo 0,110 1,0 

Cd Cádmio 0,115 0,5 

          Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 10 – Concentração no extrato solubilizado e requisitos do anexo G 

Substâncias 
Concentração 

(mg/L) 

Limite máximo 

(mg/L) 

F- Fluoreto 11,155 1,5 

Cl- Cloreto 155,635 250,0 

NO3- Nitrato 23,738 10,0 

SO42- Sulfato 2425,264 250,0 

Ni Níquel 0,039 Não há limite 

Cu Cobre 0,025 2,0 

Cr Cromo 0,106 0,05 

Fe Ferro 
< Limite de 

quantificação do 
método 

0,3 

Mn Manganês 
< Limite de 

quantificação do 
método 

0,1 

Pb Chumbo 0,03 0,01 

Cd Cádmio 0,101 0,005 

          Fonte: elaborada pelo autor. 

 

De um modo geral, as concentrações do ensaio de lixiviação estão abaixo 

da concentração máxima exigida pelo anexo F da NBR 10004 (ABNT, 2004), desta 

forma, a cinza não se classifica como resíduo perigoso, o que já permite a sua 

utilização como matéria prima. 

. Entretanto o pH de 7,55 da cinza de carvão, que é levemente alcalino, 

tende a gerar uma maior solubilização de metais pesados quando da percolação de 

água, por isso há a presença de metais pesados na análise química de elementos 

traços. E como se constatou que o limite máximo normatizado no anexo G da 

respectiva norma foi ultrapassado na análise do extrato solubilizado para os 
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elementos fluoreto, nitrato, sulfatos, cromo, chumbo e cádmio, o material classifica-

se como resíduo não perigoso e não inerte, ou seja, é um resíduo Classe II A. 

 

3.1.2 Cimentos 

 

Nesta pesquisa, utilizaram-se como referência os cimentos CP III 40 e CP 

IV 32, pois são recomendados para construção de estrutura de concreto massa em 

virtude de apresentarem baixo calor de hidratação. E utilizou-se ainda os cimentos 

CP II F 32 e CP V para utilização no experimento, pois ambos são bastante 

utilizados na região, além de o cimento CP II F possuir uma menor porcentagem de 

adições, e o CP V por ser um cimento que gera uma alta resistência inicial. As três 

marcas de cimento, denominadas na pesquisa de A, B e C, foram escolhidas pela 

disponibilidade e por seu emprego frequente em obras da região. A Tabela 11 

apresenta as características desses materiais, que foram obtidas nos boletins de 

qualidade fornecidos pelos fabricantes. 

 

Tabela 11 – Cimentos utilizados na pesquisa (continua) 

 

Cimentos 
Referência  Teste 

CP III 40 RS CP IV 32 
CP II F 

32 

CP 

V 

Fabricante  A B A B C - - 

E
n

s
a

io
s
 q

u
ím

ic
o

s
 

Perda ao 

fogo (%) 
3,73 2,55 3,21 4,38 3,89 4,82 4,4 

Óxido de magnésio 

(%) 
5,23 3,62 4,66 3,72 3,13 3,42 5,19 

Anidrido sulfúrico 

(%) 
2,74 3,51 1,68 1,84 2,45 3,06 3,29 

Resíduo insolúvel 

(%) 
0,86 0,58 24,70 10,56 16,71 1,96 0,71 

E
n

s
a

io
s
 f
ís

ic
o
s
 

Área especifica – 

Blaine (cm²/g) 4092 4997 3736 4720 4669 3675 4295 

Massa específica 

(g/cm³)  
2,98 

Não 

consta 
2,87 

Não 

consta 
2,96 

Não 

consta 
3,09 

Resíduos na 

peneira de 

0,075mm (%) 

0,5 0,3 1,5 0,02 0,45 0,3 0,4 
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Tabela 11 – Cimentos utilizados na pesquisa (conclusão) 

 

Cimentos 
Referência  Teste 

CP III 40 RS CP IV 32 
CP II F 

32 

CP 

V 

Fabricante  A B A B C - - 

E
n

s
a

io
s
 f
ís

ic
o
s
 Resíduos na 

peneira de 

0,032mm (%) 

5,8 1,15 9,1 0,73 2,96 2,8 5,3 

Início de pega 

(min) 
235 201 270 276 169 159 190 

Fim de pega (min) 295 277 345 331 231 193 250 

E
n

s
a

io
s
 m

e
c
â

n
ic

o
s
 

Resistência à 

compressão aos  

3 dias (MPa) 

24,5 24,4 20,9 18,5 23,8 29,0 38,6 

Resistência à 

compressão aos  

7 dias (MPa) 

36,6 37,4 26,6 24,9 31,4 33,6 44,3 

Resistência à 

compressão aos  

28 dias (MPa) 

44,7 52,3 34,1 38,1 42,8 45,9 49,4 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos boletins técnicos dos fabricantes dos cimentos. 

 

3.1.3 Água 

 
Para o ensaio de calor de hidratação utilizou-se água deionizada no 

equipamento Simplicity UV Water Purification System, da marca Merck Millipore, 

fornecida pelo Núcleo de Pesquisa em Lubrificantes da Universidade Federal do 

Ceará. Para a produção das argamassas utilizadas no ensaio de resistência à 

compressão utilizou-se água do sistema de abastecimento público da cidade de 

Fortaleza. 

 

3.1.4 Areia normal brasileira 

 

Para o ensaio de resistência a compressão utilizou-se a areia normal 

brasileira cujas características são padronizadas e separadas nas seguintes frações 

granulométricas: grossa (#16), média grossa (#30), média fina (#50) e fina (#100). A 

produção e fornecimento deste material são atribuições do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas - IPT, conforme estabelecido na ABNT NBR 7214 (ABNT, 2015). 
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3.2 Método da pesquisa 

 

3.2.1 Determinação do calor de hidratação 

 

Este ensaio foi realizado utilizando-se treze pastas compostas de cimento 

e água deionizada, modificadas ou não com cinza, das quais cinco correspondem a 

pastas formuladas com os cimentos de referência e as oito formulações restantes, 

correspondem às pastas produzidas com os dois cimentos de teste (CP II F e CP V) 

e a cinza da combustão de carvão mineral, nas proporções de substituição de 0%, 

6%, 12% e 20 % em massa. Para melhor compreensão, o fluxograma desta 

atividade está exposto na Figura 8. 

Essa substituição máxima de 20% de cimento Portland por cinza se deve 

ao fato de que nesse estudo, busca-se que a resistência à compressão aos 28 dias 

se mantenha, pelo menos, igual ao concreto de referência, deste modo atendeu-se o 

limite expresso no subtópico 2.1.2.  

 

Figura 8 – Fluxograma desta etapa 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

O procedimento de ensaio, que foi baseado na metodologia definida na 

ASTM C1702 (ASTM, 2017), se inicia com a pesagem das ampolas de vidro de 20ml 

vazias e posteriormente preenchidas pelas pastas (Figura 9), mantendo-se o fator 

Determinação do 
calor de hidratação 

 

Cimentos de 
referência 

 

Cimentos de 
teste 

 

CP III 40 RS CP IV 32 
 

CP II F 32  
 

CP V  
 

Fabricante A 0% de cinza 
 

6% de cinza 
 

12% de cinza 
 

Fabricante B 
 

Fabricante A 
 

Fabricante B 

Fabricante C 
 

20% de cinza 
 

0% de cinza 
 

6% de cinza 
 

12% de cinza 
 

20% de cinza 
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água/materiais anidros de 0,4. Em seguida as ampolas que contém a pasta e a 

ampolas de referência (vazias) são inseridas nas células do calorímetro que se 

encontravam a uma temperatura de 25°C.  

Destaca-se que os materiais envolvidos foram colocados no ambiente 

também a 25° no mínimo 24 horas antes do ensaio e que o tempo decorrido desde a 

mistura até a inserção no calorímetro deve ser de no máximo dois minutos. 

 
Figura 9 – Ampolas de referência e de teste  

 

           Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O referido ensaio foi realizado por meio da utilização do equipamento 

TAM Air Isothermal Calorimeter e de um computador para registro do calor de 

hidratação das misturas até 168 horas (7 dias), conforme Figura 10. 

 
Figura 10 – TAM Air Isothermal Calorimeter  

 

           Fonte: elaborada pelo autor. 
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Cabe ressaltar que durante os sete dias do ensaio de calor de hidratação, não 

se pode interromper o fornecimento de energia e o uso do ar condicionado, uma vez 

que a utilização do calorímetro exige uma variação de temperatura ambiente inferior 

a 1°C e o uso ininterrupto do computador para registro das informações geradas. 

 

3.2.2 Determinação da resistência à compressão  

 

Buscando-se verificar o comportamento mecânico das pastas de cimento 

CP II F e CP V formuladas com a sua substituição, em massa, de 0%, 6%, 12% e 

20% pelas cinzas da combustão de carvão mineral, realizou-se o ensaio de 

resistência à compressão para as idades de 7 e 28 dias, seguindo a metodologia de 

ensaio da NBR 7215 (ABNT, 1997). Os materiais e ferramentas utilizados para a 

realização do ensaio constam nas Figuras 11. 

 

Figura 11 – Ferramentas e materiais para produção de corpos de prova de argamassa  

 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.2.3 Simulação 

 

Para os estudos de evolução tridimensional de temperaturas, as 

simulações foram realizadas por meio da utilização do programa B4cast, versão 6.10, 

disponibilizado pela ConTech Analysis Aps, que se baseia no método dos elementos 

finitos (MEF).   
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Inserido todos os dados de entrada (explicitados a seguir) e criada a 

malha automaticamente formada por elementos tetraédricos, que por sua vez, são 

formados por dez nós para análise térmica. Realizou-se a simulação até 168h. 

Após isto, foram verificadas as temperaturas máximas ao longo do tempo 

obtidas para todos os cimentos de referência e para a pasta de teste de melhor 

desempenho termomecânico, a qual foi definida considerando os resultados dos 

ensaios de calor de hidratação aos 7 dias de idade e de resistência à compressão 

aos 28 dias de idade. 

A partir das temperaturas máximas coletadas, verificou-se a possibilidade 

de ocorrência de fissurações causadas pela formação de etringita tardia, adotando-

se temperatura máxima admissível no interior do concreto de 65°C, conforme 

abordado no subtópico 2.2.2. 

 

3.2.3.1 Parâmetros de entrada e condições de contorno da eólica estudada 

 
Os parâmetros e dados de entrada apresentados a seguir foram coletados 

por meio de visitas técnicas, notas de projetos e relatórios técnicos fornecidos pela 

empresa construtora do parque eólico. 

O bloco de fundação modelado possui diâmetro da base igual a 17,1 m, 

altura total de 2,75 m e volume de aproximadamente 295 m³. Na simulação, o bloco 

de fundação foi dividido em dois volumes, sendo o primeiro até a altura de 2 m e o 

segundo para os 0,75 m restantes. Essa divisão se deve à diferença do tipo de 

concreto empregado em cada volume. As vistas lateral e superior da fundação são 

ilustradas, respectivamente, nas Figuras 12 e 13. 

 
Figura 12 – Vista lateral da fundação 

 
     Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 13 – Vista superior da fundação 

 

     Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

A concretagem do bloco de fundação ocorre em uma única etapa com 

duração de aproximadamente de 6 horas e 30 minutos com temperaturas de 

lançamento de 25 ºC e 35 ºC, respectivamente, para os concretos 1 e 2, conforme a 

Figura 14.  

 

Figura 14 – Temperaturas máximas de lançamento dos concretos 

 
      Fonte: Relatório técnico da eólica estudada. 

 

Para atribuir o formato ao bloco, este foi assentado sobre lastro de 

concreto magro (fck=20 MPa) com 10 cm de espessura e possuindo fôrmas nas 
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laterais em chapas de aço com 14 mm de espessura. Tais fôrmas são retiradas 48 

horas após o término da concretagem, segundo informações da obra. A Figura 15 

ilustra as atividades de concretagem enquanto que a Figura 16 apresenta a 

fundação com a concretagem concluída. 

 

Figura 15 – Concretagem da fundação 

 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 16 – Fundação concretada 

 

    Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Como condições ambientais, adotaram-se os valores de temperatura e 

velocidade média do vento coletados no site The Weather Channel (2018) para a 

localidade de implantação da eólica durante o período de sete dias, cujos valores 
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seguem no anexo A. Destaca-se que o vento foi inserido na direção Leste-Oeste da 

cota de altura 2,0 m a 2,75 m em virtude de o bloco encontrar-se enterrado.  

O concreto 1, empregado na parte inferior, é confeccionado com 

resistência característica à compressão do concreto (fck) maior ou igual a 35 MPa, 

Módulo de elasticidade inicial (Eci ) maior ou igual 33,1 GPa, abatimento (Slump) de 

100 ± 20 mm, massa especifica 2229 kg/m³, consumo de cimento de 415 kg/m³ e 

fator a/c de 0,47. Já o concreto 2 é produzido com fck ≥ 45 MPa, Eci ≥ 37,6 GPa, 

abatimento (Slump) de 100 ± 20 mm, massa especifica 2231 kg/m³, consumo de 

cimento de 496 kg/m³ e fator a/c de 0,41. As resistências à compressão e à tração 

ao longo do tempo obtidas para os concretos 1 e 2 estão indicadas, respectivamente, 

nas Tabelas 12 e 13. 

 

Tabela 12 – Resistências à compressão dos concretos ao longo do tempo (continua) 

Idade (dias) 
Resistência (MPa) 

Concreto 1     Concreto 2 

3 23,6 30,8 

7 28,8 35,4 

14 33,2 43,6 

28 38,4 47,4 

61 45,6 56,2 

     Fonte: relatório técnico da eólica. 

 

Tabela 13 – Resistências à tração dos concretos ao longo do tempo 

Idade (dias) 
Resistência (MPa) 

Concreto 1 Concreto 2 

4* 2,6 3,3 

7 3,1 3,8 

14 3,2 4,3 

29* 3,5 4,3 

61 3,8 4,4 

* Idades constantes no relatório técnico fornecido 

pelo parque eólico 
     Fonte: relatório técnico da eólica. 
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Às características térmicas (Tabela 14) de ambos os concretos utilizados 

no bloco de fundação e do concreto utilizado no lastro de regularização, foram 

coletados do relatório técnico fornecido pela construtora do parque eólico. 

 

Tabela 14 – Dados de entrada do programa 

Dados de entrada Valores considerados 

 Concreto 1 Concreto 2      Lastro 

Energia de ativação 33,5 kJ/mol 33,5 kJ/mol - 

Temperatura de referência 20 °C 20 °C - 

Capacidade térmica 1,2 kJ/(kg.°C) 1,2 kJ/(kg.°C) 1,2 kJ/(kg.°C) 

Condutibilidade térmica 13 kJ/(m.h.°C) 13 kJ/(m.h.°C) 13 kJ/(m.h.°C) 

Coeficiente de Poisson 0,2 0,2 0,2 

Coef. de expansão térmica 11,5 x 10-6 °C-1 12 x 10-6 °C-1 10,6 x 10-6 °C-1 

  Fonte: elaborada a partir dos dados do relatório técnico da eólica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se os principais resultados obtidos nos 

ensaios de calor de hidratação, de resistência à compressão das pastas de cimento 

com e sem cinza, das simulações, bem como, a discussão desses resultados. 

 

4.1 Resultados do calor de hidratação 

 

A partir dos dados gerados pelo calorímetro, gerou-se as curvas de fluxo 

de calor por massa de cimento e pela sua integração obteve-se os valores de calor 

de hidratação para as idades de 12, 24, 41, 72, 120 e 168 horas.  

A seguir são apresentadas as curvas de fluxo de calor nos Gráficos 3 e 4 

e os valores de calor de hidratação de nas Tabelas 15 e 16 para os cimentos de 

referência CP III e CP IV. 

 

Gráfico 3 – Curva do calor de hidratação dos cimentos CP III 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Gráfico 4 – Curva do calor de hidratação dos cimentos CP IV  

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Tabela 15 – Valor do calor de hidratação por idade dos cimentos CP III e CP IV 

Tempo 
(horas) 

Calor de hidratação (J/g) 

CP III CP IV 

Fabricante A 
(1) 

Fabricante B 
(2) 

Fabricante A 
(3) 

Fabricante B 
(4) 

Fabricante C 
(5) 

12 61,2 74,0 68,3 82,0 73,2 

24 108,7 120,1 139,1 131,8 158,1 

41 145,0 147,7 171,6 159,7 195,9 

72 175,5 177,7 196,6 190,5 229,3 

120 195,7 211,0 213,5 223,8 262,5 

168 207,6 233,9 224,3 245,3 279,1 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 16 – Ordem crescente de geração de calor de hidratação (continua)  

Tempo 
(horas) 

Porcentagem em relação ao calor de geração do CP III A 

CP III A CP IV A CP III B CP IV B CP IV C 

12 100% 111,6% 120,9% 134,0% 119,6% 

24 100% 128,0% 110,5% 121,3% 145,5% 

41 100% 118,3% 101,9% 110,1% 135,1% 

72 100% 112,0% 101,3% 108,5% 130,7% 
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Tabela 16 – Ordem crescente de geração de calor de hidratação (conclusão) 

Tempo 
(horas) 

Porcentagem em relação ao calor de geração do CP III A 

CP III A CP IV A CP III B CP IV B CP IV C 

120 100% 109,1% 107,8% 114,4% 134,1% 

168 100% 108,0% 112,7% 118,2% 143,1% 

    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Com base nos parâmetros apresentados no tópico 2.2.3, que são 

prescritos na norma ASTM C150 (ASTM, 2018), os cimentos CP III A, CP III B e CP 

IV A são considerados de baixo calor de hidratação e os cimentos CP IV B e CP IV C 

são de moderado calor de hidratação. Salienta-se que os cimentos do fabricante A 

apresentaram melhor desempenho térmico tanto para os cimentos CP III, quando 

para o CP IV. Os cimentos CP III e CP IV resultaram em picos máximos de calor em 

W/Kg de 1,79 (1); 2,53 (2); 2,67 (3); 3,01 (4); 2,41 (5).  

Cincotto (2011) também analisou a geração de calor ao longo do tempo e 

encontrou, nas curvas de fluxo de calor obtidas por calorimetria isotérmica, picos 

máximos de calor em W/Kg de 2,1 e 2,5 e calor de hidratação acumulado em J/g 

durante 72 horas, aproximadamente, de 170 e 205, respectivamente para os 

cimentos CPIII e CPIV, cujo fabricante não foi identificado. Estes resultados estão 

próximos aos valores médios encontrados nesta pesquisa tanto para o pico máximo 

de calor, quanto para o calor de hidratação, contudo é importante salientar que, 

como observado nos próprios resultados deste trabalho, há diferenças nos valores 

obtidos para o mesmo tipo de cimento em virtude da variação de fabricante. 

Para dos cimentos CP II F e CP V com os referidos teores de cinza, são 

apresentadas as curvas de fluxo de calor nos Gráficos 5 e 6 e os valores de calor de 

hidratação nas Tabelas 17 e 18. 
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Gráfico 5 – Curva do calor de hidratação do cimento CP II F com e sem cinza 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 17 – Valor do calor de hidratação por idade do cimento CP II F com e sem 

cinza 

Tempo 
(horas) 

CP II F + cinza 

Calor de hidratação (J/g)  Porcentagem em relação ao 0% 

0 % 6 % 12 % 20 % 6 % 12 % 20 % 

12 126,6 132,1 123,6 114,2 104,3% 97,6% 90,2% 

24 208,7 211,5 200,6 188,7 101,3% 96,1% 90,4% 

41 252,2 248,8 236,7 222,9 98,7% 93,9% 88,4% 

72 273,4 267,0 255,8 243,5 97,7% 93,6% 89,1% 

120 285,7 278,0 267,2 255,6 97,3% 93,5% 89,5% 

168 292,9 284,8 274,3 263,1 97,2% 93,7% 89,8% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Gráfico 6 – Curva do calor de hidratação do cimento CP V com e sem cinza 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 18 – Valor do calor de hidratação por idade do cimento CP V com e sem 

cinza 

Tempo 
(horas) 

CP V + cinza 

Calor de hidratação (J/g) Porcentagem em relação ao 0% 

0 % 6 % 12 % 20 % 6 % 12 % 20 % 

12 111,1 98,0 86,7 74,8 88,2% 78,0% 67,3% 

24 183,9 179,3 164,2 148,1 97,5% 89,3% 80,5% 

41 225,8 219,4 204,6 187,2 97,2% 90,6% 82,9% 

72 259,2 251,7 237,4 219,1 97,1% 91,6% 84,5% 

120 279,6 272,4 258,2 239,3 97,4% 92,3% 85,6% 

168 290,3 283,4 269,5 250,4 97,6% 92,83% 86,3% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os cimentos CP II F e CP V ultrapassaram os limites da norma ASTM 

C150 (ASTM, 2018), desta forma, ambos são classificados como de alto calor de 

hidratação e apresentam pico máximo de calor, respectivamente, de 4,24 e 4,21 

W/Kg. 

Com o emprego da cinza se observou uma redução no calor de 

hidratação do cimento CP II F aos 7 dias (168 horas) de 2,75%; 6,33% e 10,16%, 
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respectivamente, para a as substituições de 6%, 12% e 20%. Estas substituições 

apresentaram picos máximos de calor de 4,02; 3,83 e 3,57 W/Kg. 

Para as substituições de 0%, 6% e 12% do cimento CP V, as reduções 

aos 7 dias de ensaio foram de 2,37%; 7,16% e 13,74% e os picos máximos de calor 

foram 4,34; 3,78 e 3,34 W/Kg. 

Como pode ser observado, à medida que se aumentou o teor de cinza, 

reduziu-se o calor de hidratação, como já era esperado, uma vez que ao reduzir o 

total de clínquer na mistura, gera-se um retardo das reações e, por consequência, 

uma menor taxa de liberação de calor (ULUSU et al., 2016). 

Nas substituições de ambos os cimentos por cinza os melhores resultados 

foram encontrados nas porcentagens de substituição de 20%. Porém a mistura que 

apresentou melhor desempenho foi à substituição de 20% do cimento CP V, que se 

classifica como de moderado calor de hidratação e gerou valores de calor de 

hidratação próximos ao CP IV fabricante B e abaixo do CP IV fabricante C e do CP II 

F com 20% de cinza como mostra a Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Comparativo entre as melhores misturas de CP II F e CP V com o CP IV B 

Tempo 
(horas) 

Calor de hidratação (J/g) 
Porcentagem do CP V + 

20% em relação ao 

CP V 
+20% 

CP IV 
(B) 

CP IV 
(C) 

CP II F 
+ 20 % 

CP IV 
(B) 

CP IV 
(C) 

CP II F 
+ 20 % 

12 74,8 82,0 73,2 114,2 91,2% 102,2% 65,5% 

24 148,1 131,8 158,1 188,7 112,4% 93,7% 78,5% 

41 187,2 159,7 195,9 222,9 117,2% 95,6% 84,0% 

72 219,1 190,5 229,3 243,5 115,0% 95,6% 90,0% 

120 239,3 223,8 262,5 255,6 106,9% 91,2% 93,6% 

168 250,4 245,3 279,1 263,1 102,1% 89,7% 95,2% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2 Resultados da resistência à compressão 
  

Os resultados do ensaio de resistência à compressão para os cimentos 

CP II F e CP V com e sem cinza, podem ser observados, respectivamente, nos 

Gráficos 7 e 8 e nas Tabelas 20 e 21: 
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Gráfico 7 – Resistência à compressão das argamassas de cimento CP II F com e 

sem cinza 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 20 – Resistência à compressão das argamassas de cimento CP II F com e 

sem cinza 

Resistência à compressão (Mpa): CP II F + cinza 

 
Idade 

Resistência à compressão (Mpa) Porcentagem em relação ao 0% 

0 % 6 % 12 % 20 % 6 % 12 % 20 % 

7 28,9 23,7 24,6 21,6 82,0% 85,1% 74,8% 

28 34,7 31,1 30,9 27,1 89,7% 89,0% 78,2% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Gráfico 8 – Resistência à compressão das argamassas de cimento CP V com e sem 
cinza 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 21 – Resistência à compressão das argamassas de cimento CP V com e sem 

cinza  

CP V + cinza 

Idade 
Resistência à compressão (Mpa) Porcentagem em relação ao 0% 

0 % 6 % 12 % 20 % 6 % 12 % 20 % 

7 29,4 25,4 28,1 25,8 86,3% 95,3% 87,8% 

28 34,4 31,7 33,1 38,5 92,4% 96,2% 112,2% 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para as formulações com o cimento CP II F 32, a argamassa sem 

substituição apresentou resistências superiores às demais formulações com este 

cimento e entre as argamassas com substituição observou-se uma redução da 

resistência à compressão aos 28 dias à medida que se aumentou o teor de 

substituição. 

Já as argamassas formuladas com o cimento CP V ARI, apesar de 

somente a argamassa de 20% superar resistência à compressão da argamassa sem 

substituição, estas argamassas apresentaram comportamento oposto ao observado 

para as pastas contendo o cimento CP II F, uma vez que o aumento da substituição 

acarretou um aumento das resistências à compressão.  
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Esse comportamento oposto entre os cimentos pode ser originado em 

decorrência de o cimento CP II F já possuir substituição de 5% de clínquer por fíler, 

pois ao reduzir o total de clínquer na mistura, reduz-se a quantidade de hidróxido de 

cálcio para reagir com a cinza volante, e como afirma Antiohos e Tsimas (2004), a 

atividade pozolânica requer a presença de Ca(OH)2 e de álcalis do cimento, pH 

elevado para solubilização da fase vítrea da pozolana para a formação de hidratos 

com maior ganho de resistência. 

Deste modo, compreende-se que a aplicação da cinza como substituição 

do cimento CP V se sobressai em relação ao CP II F, uma vez que o aumento das 

porcentagens de substituição apresenta melhores resultados mecânicos. Sendo 

assim, a argamassa contendo CP V com substituição de 20% se destacou como a 

pasta de teste de melhor desempenho mecânico, pois esta superou a resistência da 

argamassa sem substituição e apresentou a maior resistência aos 28 dias entre as 

argamassas testadas.   

Cirino (2016) também aplicou dois tipos de cinza volante ao cimento CP V 

e encontrou resistência à compressão aos 28 dias para as pastas formuladas com 

adição de 0%, 5% 10% para a cinza 1, respectivamente, de 22,2; 26,1 e 30,8 MPa e 

para a cinza 2, respectivamente, de 22,2; 28,2; 29,6; concluindo que ao se elevar o 

percentual de cinzas de carvão mineral, há uma elevação da resistência à 

compressão nas pastas com CP V. 

Já para o concreto produzidos com relação a/aglo de 0,4, Silva (2017) 

obteve resistências a compressão aos 28 dias para 0%, 7,5% e 15% de substituição 

de cimento CP V por cinza, respectivamente, de 46,8; 51,7 e 47,9 MPa. E apesar de 

o traço com 15% apresentar despenho inferior ao de 7,5%, este superou o traço de 

referência, o que mostra que a utilização de substituições de cimento por cinza são 

benéficas também para o concreto. A diferença entre os resultados de pasta, 

argamassas e concreto se deve a influência dos agregados na resistência. 

 

4.3 Resultados das simulações 

 

Unindo os resultados obtidos para o calor de hidratação e para a 

resistência à compressão, foi escolhida para a simulação, a pasta produzida com 

cimento CP V com 20% de substituição de cimento por cinza, que se sobressaiu em 

ambos os ensaios. Desta forma, foram simuladas as condições de temperaturas 
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para todos os cimentos de referência e para a pasta apontada anteriormente, 

totalizando seis simulações.  

A partir da análise das isotermas da fundação, observou-se que as 

temperaturas obtidas para a eixo x são iguais à eixo z na coordenada 8,55, a qual 

corresponde ao corte que passa pelos centos das circunferências, e que exatamente 

nesta seção são encontradas as maiores temperaturas atingidas. 

Coelho et al (2016) analisou a variação térmica para vários modelos de 

barragens, que são construções em concreto massa, e também encontrou que a 

camada central é a região em que se observa as maiores temperaturas, uma vez 

que nessa região há uma maior dificuldade de trocar calor com o meio ambiente e 

que devido a má condutibilidade térmica do concreto, concentra mais calor e tem um 

resfriamento mais lento no decorrer do tempo.  

A Figura 17 ilustra a malha gerada pelo software e a Figura 18, aqui 

colocada apenas como um exemplo, ilustra as isotermas obtidas no eixo longitudinal 

(eixo x), na coordenada 8,55 m, para o concreto produzido com o cimento CP IV do 

fabricante A. 

 

Figura 17 – Malha automática do software B4Cast 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 18 – Isotermas da seção x na coordenada 8,55 ao longo do tempo (continua) 

  
Início 20 horas 

  
40 horas 60 horas 

  
80 horas 100 horas 

  
120 horas  140 horas 
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Figura 19 – Isotermas da seção x na coordenada 8,55 ao longo do tempo (conclusão) 

  
160 horas 168 horas 

Fonte: elaborada pelo autor.  
 

Como resultado da análise do desenvolvimento da temperatura ocorrida 

no bloco de fundação por cada tipo de cimento, apresenta-se as máximas 

temperaturas ao longo do tempo nos Gráficos 9 e 10 e a máxima temperatura 

atingida para o concreto 1 e 2 na Tabela 22.  

 

Gráfico 9 – Máximas temperaturas ao longo do tempo- Concreto 1 
 

 
 Fonte: elaborada pelo autor. 
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Gráfico 10 – Máximas temperaturas ao longo do tempo- Concreto 2 

 
        Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Tabela 22 – Máximas temperaturas atingidas por tipo de cimento  

Resumo das máximas temperaturas 

Cimento 
Temp. máxima 

Porcentagem em relação a 
referêcia de 65° 

Concreto 1 
(inferior) 

Concreto 2 
(superior) 

Concreto 1 
(inferior) 

Concreto 2 
(superior) 

CP III A 63,5 64,6 97,7% 99,4% 

CP III B 67,8 68,9 104,3% 106,0% 

CP IV A 66,5 68,0 102,3% 104,6% 

CP IV B 69,9 71,5 107,5% 110,0% 

CP IV C 75,9 78,1 116,6% 120,2% 

CP V + 20% 71,1 73,0 109,4% 112,3% 
     Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nas simulações, verificou-se que em entre as 25 e 36 horas após o seu 

lançamento à temperatura de todos os concretos atingem a sua temperatura máxima, 

valor próximo ao obtido por Sofi et al. (2014) que determinou que o tempo médio 

para o concreto atingir a máxima temperatura foi de aproximadamente 28 horas. 

Apesar das temperaturas começarem a decrescer, em média após 30 

horas de acordo com dados da pesquisa, as temperaturas aos sete dias (168horas) 

ainda são elevadas, como pode ser observado nos gráficos 9 e 10. 

Isso já havia sido abordado por Inoue (1986), que mostrou que 

considerando algumas paredes feitas com concreto e exposta ao ar em ambas as 

faces, tem-se que para uma parede de 15 cm de espessura 95% do calor no 

Tempo (horas) 
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concreto será perdido para o ar em 1h e 30 min, para uma parede de 1,5 m de 

espessura, esta mesma proporção de calor seria perdida em uma semana e para 

uma parede de 15 m de espessura, que poderia representar a espessura de um 

concreto massa, levaria dois anos. 

Constatou-se que com exceção do CP III fabricante A, todos os demais 

cimentos testados apresentam temperatura máxima superior a 65° C, que é a 

temperatura limite para evitar a formação de etringita tardia. Contudo estes valores 

são aceitáveis, visto que Melo et al. (2010) encontrou temperatura chegando a 70°C 

por volta de 10 horas após a concretagem no interior de uma barragem de gravidade 

brasileira, produzida com cimento Portland pozolânico contendo cinza volante. 

Em ordem crescente de geração de temperatura máxima tem-se: CP III A, 

CP IV A, CP III B, CP IV B, CP V com 20% de substituição e CP IV C. 

Comportamento semelhante ao obtido no calor de hidratação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusões 

 

Baseado no que foi apresentado anteriormente, torna-se possível concluir que:  

 

 A cinza apresentou desempenho adequado nas análises físicas, químicas, 

mecânicas e ambientais, sendo, portanto classificada como pozolana e como 

resíduo não perigoso e não inerte, sendo assim, apta a substituir parte do 

cimento Portland. Deste modo, a sua aplicação como insumo para construção 

torna-se viável tanto do ponto de vista técnico, como ambiental, pois a 

utilização das cinzas propiciam redução do consumo de material natural e 

reaproveitamento de resíduo. 

 

 A utilização da substituição de 12 e 20% dos cimentos de teste por cinzas 

geraram reduções do calor de hidratação consideradas satisfatórias quanto 

comparadas aos de referência, contudo destaca-se o melhor resultado obtido 

na substituição de 20% do cimento CP V.  

 O comportamento mecânico das pastas de teste se mostrou distinto, uma vez 

que o aumento do teor de substituição gerou redução da resistência aos 28 

dias para as pastas com CP II F e aumento para as pastas com CP V. 

 Para os cimentos de teste o melhor desempenho termomecânico foi obtido 

com a substituição de 20% para o cimento CP V, que se sobressaiu em 

ambos os ensaios. Destaca-se que a composição de cimento CP V com 20% 

de cinza volante fornece alta resistência inicial e baixa liberação de calor. 

 Na construção das bases eólicas, para a substituição de 20% de cimento por 

cinza, há uma redução do consumo de cimento de 24485 kg (≈490 sacos), 

além de possibilitar a utilização de uma maior variabilidade de cimentos. 

 As simulações confirmaram a viabilidade em utilizar a mistura de CP V com 

20% de cinza nas fundações de aerogeradores, uma vez que gera 

temperaturas máximas abaixo do cimento CP IV fabricante C e valores 

semelhantes ao CP IV fabricante B. 
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5.2 Sugestão de novas pesquisas 

 

Como sugestão de novas pesquisas aponta-se que: 

 

 Alterações significativas na dosagem, materiais ou condições ambiente 

consideradas neste estudo podem modificar as conclusões obtidas. Por isso 

torna-se importante ampliar as porcentagens de substituição e a variabilidade 

de marcas de cimento, para ratificar as proposições e resultados deste 

trabalho.   

 Como este trabalho se restringiu a avaliar apenas a fissuração em 

decorrência da elevação de temperatura gerada pelo calor de hidratação do 

aglomerante, sugere-se, para o caso da fissuração por causas mecânicas 

geradas pela variação de temperatura no concreto, realizar simulações ou o 

método simplificado desenvolvido por Paulon (1987), para se estabelecer um 

limite crítico de variação de temperatura do concreto que indica a 

probabilidade de ocorrência de fissuras.  
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ANEXO A – TABELA DE TEMPERATURA E VENTO POR HORA 

 

Tempo 
(horas) 

Temperatura 
(°C) 

Velocidade do 
vento (m/s) 

Tempo (h) Temperatura 
(°C) 

Velocidade do 
vento (m/s) 

0 25 5,0 44 27 3,6 

1 25 5,6 45 27 3,6 

2 24 6,1 46 27 4,4 

3 23 6,7 47 27 5,3 

4 22 6,7 48 25 5,3 

5 22 6,7 49 24 5,8 

6 21 6,4 50 24 6,1 

7 22 6,7 51 23 6,4 

8 24 7,2 52 22 6,4 

9 26 7,5 53 22 6,4 

10 27 7,2 54 21 6,1 

11 29 6,9 55 22 6,4 

12 31 6,9 56 24 7,2 

13 32 6,4 57 26 7,5 

14 33 5,3 58 28 7,5 

15 33 5,3 59 29 7,2 

16 33 5,0 60 30 6,9 

17 33 4,7 61 32 6,4 

18 31 3,9 62 32 5,8 

19 29 3,1 63 33 5,8 

20 28 2,8 64 32 5,6 

21 27 2,5 65 31 5,3 

22 27 3,6 66 30 4,2 

23 27 4,2 67 28 3,6 

24 26 5,0 68 28 3,6 

25 25 5,6 69 27 3,9 

26 24 6,1 70 27 4,4 

27 23 6,7 71 27 5,0 

28 22 6,7 72 26 5,6 

29 22 6,7 73 24 5,6 

30 21 6,4 74 24 5,8 

31 22 6,7 75 23 6,1 

32 24 7,2 76 22 6,4 

33 27 7,5 77 22 6,4 

34 28 7,2 78 21 6,1 

35 29 7,2 79 22 6,7 

36 30 6,9 80 24 7,5 

37 31 6,4 81 27 7,8 

38 32 5,8 82 28 7,8 

39 32 5,8 83 29 7,5 

40 32 5,3 84 30 7,5 

41 31 5,0 85 31 6,9 

42 30 4,2 86 32 6,7 

43 28 3,9 87 32 6,7 
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Tempo 
(horas) 

Temperatura 
(°C) 

Velocidade do 
vento (m/s) 

Tempo (h) Temperatura 
(°C) 

Velocidade do 
vento (m/s) 

88 31 6,4 124 22 5,8 

89 31 5,8 125 21 6,1 

90 29 4,7 126 21 5,8 

91 28 3,9 127 22 6,4 

92 27 3,6 128 24 6,9 

93 27 3,9 129 26 7,2 

94 27 4,7 130 27 7,2 

95 27 5,3 131 29 6,9 

96 26 5,3 132 30 6,7 

97 24 5,6 133 31 6,4 

98 24 5,6 134 32 5,8 

99 23 6,1 135 32 5,3 

100 22 6,1 136 32 5,3 

101 21 6,1 137 31 4,7 

102 21 5,8 138 29 3,9 

103 22 6,4 139 28 3,3 

104 23 6,9 140 26 3,6 

105 25 7,2 141 26 3,1 

106 27 7,2 142 26 3,3 

107 29 6,9 143 25 4,2 

108 30 6,7 144 25 4,7 

109 31 6,4 145 24 5,0 

110 32 5,8 146 23 5,6 

111 32 5,8 147 23 5,8 

112 32 5,6 148 22 5,8 

113 32 5,3 149 21 6,1 

114 29 3,9 150 21 5,8 

115 28 3,6 151 22 6,4 

116 27 3,6 152 23 6,9 

117 26 3,9 153 25 7,5 

118 26 4,2 154 27 7,2 

109 31 6,4 155 29 6,7 

110 32 5,8 156 30 6,7 

111 32 5,8 157 31 6,1 

112 32 5,6 158 32 5,8 

113 32 5,3 159 32 5,6 

114 29 3,9 160 32 5,3 

115 28 3,6 161 31 5,0 

116 27 3,6 162 29 3,9 

117 26 3,9 163 28 3,3 

118 26 4,2 164 26 2,8 

119 25 4,4 165 26 3,1 

120 25 5,0 166 25 3,6 

121 24 5,3 167 25 3,9 

122 23 5,6 168 25 4,4 

123 22 5,8 169 24 5,3 
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ANEXO B – TABELA DE TEMPERATURA MÁXIMA AO LONGO DO TEMPO (°C)  

 

Tempo 
(horas) 

CP III A CPIII B CP IV A CP IV B CP IV C 
CP V 

+CINZA 

Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima 

0 25,0 35,0 25,0 35,0 25,0 35,0 25,0 35,0 25,0 35,0 25,0 35,0 

1 32,3 37,3 31,9 36,9 31,9 36,8 31,5 36,4 32,0 36,9 31,4 36,5 

2 32,5 38,3 32,2 37,9 31,8 37,2 31,7 37,4 32,3 38,1 31,6 36,7 

3 33,7 40,2 33,5 40,2 32,5 38,8 33,1 40,1 33,6 40,4 31,8 37,9 

4 35,5 42,9 35,7 43,8 34,2 42,0 35,8 44,6 35,8 43,8 33,4 41,4 

5 37,7 45,8 38,8 48,3 37,2 46,5 39,6 49,9 38,8 48,3 36,8 47,1 

6 40,1 48,6 42,4 51,7 40,9 51,4 43,8 53,7 42,4 53,6 41,5 53,1 

7 42,5 51,0 45,4 53,9 44,9 55,8 47,2 56,3 46,8 59,4 46,3 57,6 

8 44,7 52,8 47,5 55,6 48,7 58,9 49,6 58,1 51,7 63,6 50,3 60,9 

9 46,6 54,4 49,2 56,9 51,9 60,9 51,4 59,5 55,9 66,1 53,4 63,5 

10 48,2 55,9 50,6 58,0 54,1 62,5 53,0 60,7 58,8 67,9 55,9 65,4 

11 49,7 57,3 51,9 58,9 55,7 63,7 54,3 61,6 60,7 69,2 58,1 67,0 

12 51,1 58,6 53,0 59,7 57,1 64,6 55,5 62,4 62,2 70,3 59,9 68,3 

13 52,5 59,7 54,1 60,4 58,4 65,4 56,6 63,2 63,6 71,3 61,5 69,4 

14 53,8 60,5 55,0 61,1 59,5 65,9 57,5 63,8 64,9 72,3 62,9 70,1 

15 55,1 61,2 55,9 61,7 60,5 66,3 58,4 64,5 66,0 73,2 64,2 70,7 

16 56,1 61,7 56,7 62,2 61,3 66,6 59,3 65,2 67,2 74,1 65,2 71,2 

17 56,9 62,2 57,4 62,8 61,9 66,8 60,1 65,8 68,3 74,8 66,1 71,5 

18 57,6 62,6 58,1 63,3 62,5 67,0 61,0 66,4 69,4 75,5 66,8 71,8 

19 58,2 62,9 58,9 63,9 62,9 67,2 61,8 67,0 70,4 76,1 67,4 72,1 

20 58,8 63,2 59,6 64,4 63,4 67,3 62,5 67,5 71,4 76,6 67,9 72,2 

21 59,3 63,4 60,3 64,9 63,7 67,4 63,3 68,0 72,2 77,0 68,4 72,4 

22 59,8 63,6 60,9 65,4 64,1 67,5 64,0 68,5 73,0 77,4 68,8 72,5 

23 60,2 63,7 61,6 65,8 64,4 67,6 64,7 69,0 73,6 77,6 69,2 72,6 

24 60,6 63,9 62,2 66,3 64,7 67,7 65,4 69,4 74,2 77,9 69,6 72,7 

25 60,9 64,0 62,8 66,7 65,0 67,7 66,0 69,8 74,7 78,1 69,9 72,8 

26 61,2 64,1 63,4 67,1 65,2 67,8 66,6 70,1 75,2 78,1 70,2 72,9 

27 61,6 64,2 64,0 67,5 65,5 67,9 67,2 70,5 75,7 78,0 70,4 73,0 

28 61,8 64,3 64,6 67,8 65,7 67,9 67,7 70,8 75,9 77,8 70,7 72,9 

29 62,1 64,4 65,1 68,2 65,9 68,0 68,2 71,2 75,9 77,6 70,9 72,8 

30 62,3 64,5 65,6 68,5 66,1 68,0 68,7 71,4 75,9 77,4 71,1 72,6 

31 62,5 64,6 66,1 68,8 66,2 68,0 69,2 71,5 75,8 77,2 71,1 72,4 

32 62,7 64,6 66,6 69,1 66,5 67,9 69,7 71,4 75,7 76,9 71,0 72,2 

33 62,9 64,6 67,1 69,1 66,5 67,7 69,9 71,1 75,6 76,7 71,0 72,0 

34 63,1 64,6 67,7 69,2 66,5 67,5 69,9 70,9 75,6 76,4 70,9 71,8 

35 63,3 64,5 67,8 68,9 66,5 67,3 69,9 70,7 75,5 76,2 70,8 71,5 

36 63,5 64,4 67,8 68,7 66,5 67,1 69,8 70,6 75,4 76,0 70,7 71,3 

37 63,5 64,2 67,8 68,5 66,3 66,9 69,7 70,4 75,3 75,8 70,7 71,1 
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Tempo 
(horas) 

CP III A CPIII B CP IV A CP IV B CP IV C 
CP V 

+CINZA 

Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima 

38 63,5 64,0 67,8 68,4 66,3 66,7 69,6 70,1 75,2 75,7 70,6 71,0 

39 63,4 63,9 67,7 68,2 66,2 66,6 69,6 70,0 75,1 75,5 70,5 70,8 

40 63,4 63,8 67,6 68,0 66,1 66,4 69,5 69,8 75,0 75,3 70,4 70,7 

41 63,3 63,7 67,5 67,9 66,0 66,3 69,4 69,7 74,9 75,1 70,3 70,5 

42 63,2 63,5 67,5 67,7 65,9 66,2 69,3 69,6 74,8 75,0 70,2 70,3 

43 63,1 63,4 67,4 67,6 65,8 66,0 69,2 69,4 74,7 74,8 70,1 70,2 

44 63,0 63,3 67,3 67,5 65,7 65,9 69,1 69,3 74,6 74,7 70,0 70,1 

45 63,0 63,2 67,2 67,4 65,6 65,8 69,0 69,2 74,5 74,5 69,8 69,9 

46 62,9 63,1 67,1 67,3 65,5 65,7 68,9 69,1 74,4 74,4 69,7 69,8 

47 62,8 63,0 67,0 67,2 65,4 65,5 68,8 68,9 74,2 74,3 69,6 69,7 

48 62,7 62,8 66,9 67,0 65,3 65,4 68,7 68,8 74,1 74,1 69,5 69,6 

49 62,6 62,7 66,8 66,9 65,2 65,3 68,6 68,7 74,0 74,0 69,4 69,4 

50 62,5 62,6 66,7 66,8 65,2 65,2 68,5 68,6 73,9 73,9 69,3 69,3 

51 62,4 62,5 66,7 66,7 65,1 65,1 68,4 68,5 73,8 73,8 69,2 69,2 

52 62,4 62,4 66,6 66,6 65,0 65,0 68,3 68,3 73,7 73,7 69,1 69,1 

53 62,3 62,3 66,5 66,5 64,9 64,9 68,2 68,2 73,5 73,5 69,0 69,0 

54 62,2 62,2 66,4 66,4 64,8 64,8 68,1 68,1 73,4 73,4 68,9 68,9 

55 62,1 62,1 66,3 66,3 64,7 64,7 68,0 68,0 73,3 73,3 68,8 68,8 

56 62,0 62,0 66,2 66,2 64,6 64,6 67,9 67,9 73,2 73,2 68,7 68,7 

57 61,9 61,9 66,1 66,1 64,5 64,5 67,8 67,8 73,1 73,1 68,6 68,6 

58 61,8 61,8 66,0 66,0 64,4 64,4 67,8 67,8 73,0 73,0 68,5 68,5 

59 61,8 61,8 65,9 65,9 64,3 64,3 67,7 67,7 72,9 72,9 68,4 68,4 

60 61,7 61,7 65,8 65,8 64,2 64,2 67,6 67,6 72,9 72,8 68,3 68,3 

61 61,6 61,6 65,7 65,7 64,1 64,1 67,5 67,5 72,8 72,7 68,2 68,2 

62 61,5 61,5 65,7 65,7 64,0 64,0 67,4 67,4 72,7 72,5 68,2 68,1 

63 61,4 61,4 65,6 65,6 64,0 63,9 67,3 67,3 72,6 72,4 68,1 68,0 

64 61,3 61,3 65,5 65,4 63,9 63,8 67,3 67,2 72,5 72,3 68,0 67,9 

65 61,3 61,2 65,4 65,3 63,8 63,7 67,2 67,0 72,4 72,2 67,9 67,7 

66 61,2 61,1 65,3 65,2 63,7 63,6 67,1 66,9 72,3 72,0 67,8 67,6 

67 61,1 61,0 65,3 65,1 63,6 63,5 67,0 66,8 72,2 71,9 67,7 67,5 

68 61,0 60,9 65,2 65,0 63,6 63,4 66,9 66,6 72,1 71,7 67,6 67,3 

69 60,9 60,8 65,1 64,8 63,5 63,2 66,8 66,5 72,0 71,6 67,5 67,2 

70 60,9 60,7 65,0 64,7 63,4 63,1 66,7 66,4 71,9 71,5 67,5 67,1 

71 60,8 60,6 64,9 64,6 63,3 63,0 66,7 66,3 71,8 71,4 67,4 67,0 

72 60,7 60,5 64,8 64,5 63,2 62,9 66,6 66,2 71,7 71,2 67,3 66,9 

73 60,6 60,4 64,8 64,4 63,2 62,8 66,5 66,1 71,7 71,1 67,2 66,8 

74 60,6 60,3 64,7 64,3 63,1 62,7 66,4 66,0 71,6 71,0 67,1 66,6 

75 60,5 60,2 64,6 64,2 63,0 62,6 66,3 65,9 71,5 70,9 67,0 66,5 

76 60,4 60,1 64,5 64,1 62,9 62,5 66,2 65,8 71,4 70,7 66,9 66,4 

77 60,3 60,0 64,4 64,0 62,8 62,4 66,1 65,7 71,3 70,6 66,9 66,3 
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Tempo 
(horas) 

CP III A CPIII B CP IV A CP IV B CP IV C 
CP V 

+CINZA 

Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima Baixo Cima 

78 60,3 59,9 64,4 63,9 62,7 62,3 66,1 65,5 71,2 70,5 66,8 66,2 

79 60,2 59,8 64,3 63,8 62,7 62,2 66,0 65,4 71,1 70,4 66,7 66,1 

80 60,1 59,7 64,2 63,7 62,6 62,1 65,9 65,3 71,0 70,3 66,6 66,0 

81 60,0 59,7 64,1 63,6 62,5 62,1 65,8 65,3 71,0 70,2 66,5 65,9 

82 60,0 59,6 64,1 63,5 62,4 62,0 65,8 65,2 70,9 70,1 66,4 65,8 

83 59,9 59,5 64,0 63,5 62,4 61,9 65,7 65,1 70,8 70,0 66,4 65,7 

84 59,8 59,4 63,9 63,4 62,3 61,8 65,6 65,0 70,7 69,9 66,3 65,6 

85 59,8 59,3 63,8 63,3 62,2 61,7 65,5 64,9 70,6 69,7 66,2 65,5 

86 59,7 59,3 63,8 63,2 62,2 61,6 65,4 64,8 70,5 69,6 66,1 65,4 

87 59,6 59,2 63,7 63,1 62,1 61,5 65,4 64,7 70,4 69,5 66,0 65,3 

88 59,6 59,1 63,6 62,9 62,0 61,4 65,3 64,5 70,3 69,4 66,0 65,2 

89 59,5 58,9 63,5 62,8 61,9 61,3 65,2 64,4 70,2 69,2 65,9 65,1 

90 59,4 58,8 63,5 62,7 61,9 61,2 65,1 64,3 70,1 69,1 65,8 64,9 

91 59,4 58,7 63,4 62,6 61,8 61,0 65,1 64,2 70,1 69,0 65,7 64,8 

92 59,3 58,6 63,3 62,5 61,7 60,9 65,0 64,0 70,0 68,8 65,6 64,7 

93 59,2 58,5 63,2 62,3 61,6 60,8 64,9 63,9 69,9 68,7 65,5 64,6 

94 59,1 58,4 63,1 62,2 61,5 60,7 64,8 63,8 69,8 68,6 65,4 64,4 

95 59,1 58,3 63,1 62,1 61,5 60,6 64,7 63,7 69,7 68,4 65,4 64,3 

96 59,0 58,2 63,0 62,0 61,4 60,5 64,6 63,6 69,6 68,3 65,3 64,2 

97 58,9 58,1 62,9 61,9 61,3 60,4 64,5 63,5 69,5 68,2 65,2 64,1 

98 58,8 58,0 62,8 61,8 61,2 60,3 64,4 63,4 69,4 68,1 65,1 64,0 

99 58,7 57,9 62,7 61,7 61,1 60,2 64,4 63,3 69,3 68,0 65,0 63,9 

100 58,7 57,8 62,6 61,6 61,0 60,1 64,3 63,2 69,2 67,8 64,9 63,8 

101 58,6 57,7 62,5 61,5 61,0 60,0 64,2 63,1 69,1 67,7 64,8 63,7 

102 58,5 57,7 62,5 61,4 60,9 59,9 64,1 62,9 68,9 67,6 64,7 63,6 

103 58,4 57,6 62,4 61,3 60,8 59,8 64,0 62,8 68,8 67,5 64,6 63,5 

104 58,4 57,5 62,3 61,2 60,7 59,7 63,9 62,7 68,7 67,4 64,5 63,4 

105 58,3 57,4 62,2 61,1 60,6 59,6 63,8 62,7 68,6 67,3 64,4 63,3 

106 58,2 57,3 62,1 61,0 60,5 59,6 63,7 62,6 68,5 67,2 64,3 63,2 

107 58,1 57,3 62,0 61,0 60,4 59,5 63,6 62,5 68,4 67,1 64,2 63,1 

108 58,0 57,2 61,9 60,9 60,4 59,4 63,5 62,4 68,3 67,0 64,1 63,0 

109 58,0 57,1 61,8 60,8 60,3 59,3 63,4 62,3 68,2 66,9 64,0 62,9 

110 57,9 57,0 61,8 60,7 60,2 59,2 63,3 62,2 68,1 66,7 64,0 62,8 

111 57,8 56,9 61,7 60,6 60,1 59,1 63,3 62,1 68,0 66,6 63,9 62,7 

112 57,7 56,8 61,6 60,5 60,0 59,0 63,2 62,0 67,9 66,5 63,8 62,6 

113 57,7 56,7 61,5 60,4 59,9 58,9 63,1 61,9 67,8 66,4 63,7 62,4 

114 57,6 56,6 61,4 60,2 59,9 58,8 63,0 61,7 67,7 66,2 63,6 62,3 

115 57,5 56,5 61,3 60,1 59,8 58,6 62,9 61,6 67,6 66,1 63,5 62,2 

116 57,4 56,4 61,2 60,0 59,7 58,5 62,8 61,5 67,5 65,9 63,4 62,0 

117 57,3 56,3 61,2 59,9 59,6 58,4 62,7 61,4 67,4 65,8 63,3 61,9 
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118 57,2 56,2 61,1 59,8 59,5 58,3 62,6 61,2 67,3 65,7 63,2 61,8 

119 57,2 56,1 61,0 59,7 59,4 58,2 62,5 61,1 67,2 65,5 63,1 61,7 

120 57,1 56,0 60,9 59,6 59,3 58,1 62,4 61,0 67,1 65,4 63,0 61,6 

121 57,0 55,9 60,8 59,5 59,2 58,0 62,3 60,9 66,9 65,3 62,9 61,5 

122 56,9 55,8 60,7 59,3 59,1 57,9 62,2 60,8 66,8 65,2 62,8 61,4 

123 56,8 55,7 60,6 59,2 59,0 57,8 62,1 60,7 66,7 65,1 62,7 61,2 

124 56,7 55,6 60,5 59,1 58,9 57,7 62,0 60,6 66,6 64,9 62,6 61,1 

125 56,7 55,5 60,4 59,0 58,9 57,6 61,9 60,5 66,5 64,8 62,5 61,0 

126 56,6 55,4 60,3 59,0 58,8 57,5 61,8 60,4 66,4 64,7 62,4 60,9 

127 56,5 55,3 60,2 58,9 58,7 57,4 61,7 60,3 66,3 64,6 62,3 60,8 

128 56,4 55,3 60,1 58,8 58,6 57,3 61,7 60,2 66,2 64,5 62,2 60,7 

129 56,3 55,2 60,1 58,7 58,5 57,3 61,6 60,1 66,1 64,4 62,1 60,7 

130 56,2 55,1 60,0 58,6 58,4 57,2 61,5 60,0 66,0 64,3 62,0 60,6 

131 56,2 55,1 59,9 58,5 58,3 57,1 61,4 59,9 65,9 64,2 61,9 60,5 

132 56,1 55,0 59,8 58,5 58,2 57,0 61,3 59,9 65,8 64,1 61,8 60,4 

133 56,0 54,9 59,7 58,4 58,1 56,9 61,2 59,8 65,7 64,0 61,7 60,3 

134 55,9 54,8 59,6 58,3 58,1 56,8 61,1 59,7 65,5 63,9 61,6 60,2 

135 55,8 54,7 59,5 58,2 58,0 56,7 61,0 59,6 65,4 63,8 61,5 60,1 

136 55,8 54,6 59,4 58,1 57,9 56,6 60,9 59,4 65,3 63,6 61,4 60,0 

137 55,7 54,5 59,3 57,9 57,8 56,5 60,8 59,3 65,2 63,5 61,3 59,8 

138 55,6 54,4 59,2 57,8 57,7 56,4 60,7 59,2 65,1 63,4 61,2 59,7 

139 55,5 54,3 59,2 57,7 57,6 56,3 60,6 59,1 65,0 63,2 61,1 59,6 

140 55,4 54,2 59,1 57,6 57,5 56,2 60,5 58,9 64,9 63,1 61,0 59,5 

141 55,4 54,1 59,0 57,5 57,5 56,1 60,4 58,8 64,8 63,0 60,9 59,3 

142 55,3 54,0 58,9 57,4 57,4 56,0 60,3 58,7 64,7 62,8 60,8 59,2 

143 55,2 53,9 58,8 57,3 57,3 55,9 60,2 58,6 64,6 62,7 60,7 59,1 

144 55,1 53,8 58,7 57,2 57,2 55,8 60,1 58,5 64,5 62,6 60,6 59,0 

145 55,0 53,7 58,6 57,0 57,1 55,7 60,0 58,4 64,4 62,5 60,5 58,9 

146 54,9 53,6 58,5 56,9 57,0 55,6 59,9 58,3 64,2 62,3 60,4 58,8 

147 54,8 53,5 58,4 56,8 56,9 55,5 59,8 58,2 64,1 62,2 60,3 58,7 

148 54,8 53,4 58,3 56,7 56,8 55,4 59,7 58,1 64,0 62,1 60,2 58,6 

149 54,7 53,3 58,2 56,7 56,7 55,3 59,6 58,0 63,9 62,0 60,1 58,5 

150 54,6 53,3 58,1 56,6 56,6 55,2 59,5 57,9 63,8 61,9 60,0 58,4 

151 54,5 53,2 58,0 56,5 56,6 55,1 59,4 57,8 63,7 61,8 59,9 58,3 

152 54,4 53,1 57,9 56,4 56,5 55,0 59,3 57,7 63,6 61,7 59,8 58,2 

153 54,3 53,0 57,9 56,3 56,4 55,0 59,3 57,6 63,5 61,6 59,7 58,1 

154 54,3 53,0 57,8 56,2 56,3 54,9 59,2 57,6 63,4 61,5 59,6 58,0 

155 54,2 52,9 57,7 56,2 56,2 54,8 59,1 57,5 63,2 61,4 59,5 58,0 

156 54,1 52,8 57,6 56,1 56,1 54,7 59,0 57,4 63,1 61,3 59,4 57,9 

157 54,0 52,8 57,5 56,0 56,0 54,7 58,9 57,3 63,0 61,2 59,3 57,8 
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158 53,9 52,7 57,4 55,9 55,9 54,6 58,8 57,2 62,9 61,1 59,2 57,7 

159 53,9 52,6 57,3 55,8 55,8 54,5 58,7 57,1 62,8 61,0 59,1 57,6 

160 53,8 52,5 57,2 55,7 55,8 54,4 58,6 57,0 62,7 60,9 59,0 57,5 

161 53,7 52,4 57,1 55,6 55,7 54,3 58,5 56,9 62,6 60,7 59,0 57,3 

162 53,6 52,3 57,0 55,5 55,6 54,1 58,4 56,8 62,5 60,6 58,9 57,2 

163 53,5 52,2 56,9 55,4 55,5 54,0 58,3 56,6 62,4 60,5 58,8 57,1 

164 53,5 52,1 56,9 55,2 55,4 53,9 58,2 56,5 62,3 60,3 58,7 57,0 

165 53,4 52,0 56,8 55,1 55,3 53,8 58,1 56,4 62,2 60,2 58,6 56,9 

166 53,3 51,9 56,7 55,0 55,2 53,7 58,0 56,3 62,1 60,1 58,5 56,7 

167 53,2 51,8 56,6 54,9 55,1 53,6 57,9 56,2 61,9 60,0 58,4 56,6 

168 53,1 51,7 56,5 54,8 55,0 53,5 57,8 56,1 61,8 59,9 58,3 56,5 

 


