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RESUMO  
Devido a grande preocupação com o meio ambiente, a procura por tecnologia para aprimoramento e 
economia de materiais vem aumentando cada vez mais, buscando um desenvolvimento mais 
sustentável. Tendo em vista que o cimento Portland é o material de construção mais utilizado no mundo 
que exige grande demanda de energia e emite grande quantidade de gás carbônico, existem alguns 
materiais que podem substituir parcialmente a utilização do cimento. Este trabalho tem como objetivo 
o estudo para substituição parcial do cimento Portland, com o resíduo proveniente da queima da cana 
de açúcar, em argamassas. Na preparação do estudo, foi respeitado as recomendações da ABNT NBR 
5752:2012 na proporção, moldagem, cura e ruptura dos corpos de prova. Analisando os resultados 
obtidos, verificou-se que para a argamassa com a cinza mais fina, com menor presença de matéria 
orgânica, a resistência à compressão é muito próxima da argamassa somente com cimento. Por sua vez, 
para a argamassa com a cinza mais grossa, a resistência diminuiu quando comparada com as demais 
argamassas, porém em consonância com a ABNT NBR 12653 ambas as argamassas atingiram a 
resistência mínima para ser considerada um material com atividade pozolânica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 O cimento Portland é o material de construção de maior utilização no mundo, utilizado na 
composição de concretos e argamassas, e confere a estes boa moldabilidade no estado fresco. No estado 
endurecido, o cimento Portland geralmente é responsável pelo desenvolvimento de resistência 
mecânica elevada e boa durabilidade de argamassas e concretos. (BORGES, et. al. 2014) 

No ano de 2013, segundo o Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento (SNIC) foram 71,0 
milhões de toneladas consumidas em todo o Brasil, das quais apenas 1,0 tonelada foi importada, em 
todo o território nacional. Isso significou um consumo per capita de 353 kg/hab/ano.  

O grande problema de ser o material de construção mais utilizado no mundo é que a produção 
do cimento Portland provoca grande impacto ambiental, segundo o relatório anual produzido pelo 
SNIC em 2013 para cada tonelada de cimento Portland produzida no Brasil, cerca de 580 kgs de CO2 foram emitidos, a maior parte durante a fabricação do clínquer. Além disso a produção de cimento tem 
elevado consumo de energia, tanto térmica quanto elétrica. 

Entre as alternativas possíveis para reduzir o consumo de cimento, uma delas é a substituição 
parcial do mesmo por outros materiais. Cerca de 50% a 70% da massa de clínquer presente no cimento 
Portland pode ser substituída por diversos materiais complementares. Entre os exemplos estão as cinzas 
volantes, pozolanas naturais e cinzas de casca de arroz. (MEHTA, 2008) 

O uso da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar, como substituta parcial do cimento Portland, 
além de reduzir a emissão de CO2 e a demanda energética da indústria cimenteira, ajuda com a 
destinação dos resíduos criados pelas usinas de cana-de-açúcar, que atualmente costumam usar o 
material em compostos que são usados como adubo apesar do mesmo não apresentar grande eficiência 
para este fim. Para tanto a cinza deve ser caracterizada como material pozolânico. 
 A NBR 12653 define materiais pozolânicos como: materiais silicosaluminosos que, por si só, 
possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas que, quando finalmente divididos e na 
presença de água, reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos 
com propriedades aglomerantes.  
 Ainda de acordo com a NBR 12653 as pozolanas podem ser naturais, materiais de origem 
vulcânica de caráter pretrográfico ácido (65% de SiO2) ou de origem sedimentar com atividade 
pozolânica.  
 As pozonalas artificiais são definidas pela NBR 12653 como materiais resultantes de processos 
industriais ou provenientes de tratamento térmico com atividade pozolânica. Estas se dividem em:  Argilas calcinadas: materiais provenientes de calcinação de certas argilas a temperaturas, em 

geral, entre 500º C e 900º C, de modo a garantir sua reatividade com hidróxido de cálcio.  Cinzas volantes: materiais finamente divididos que resultam da combustão de carvão 
pulverizado ou granulado com atividade pozolânica.  Outros materiais: materiais não tradicionais, tais como: escórias siderúrgicas ácidas, cinzas de 
materiais vegetais, rejeito de carvão mineral. 
Os materiais pozolânicos são divididos em 3 classes pela NBR 12653:  Classe N: Pozolanas naturais e artificias, como certos materiais vulcânicos de caráter 
petrográfico ácido, cherts silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas  Classe C: Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas termoelétricas  Classe E: Qualquer pozolana cujos requisitos difiram das classes anteriores. 
Portanto se comprovada como material pozolânico, a cinza do bagaço de cana seria classificada 

como uma pozolana artificial de classe E. Para testar a pozolanicidade segue-se as recomendações da 
NBR 5752 – Determinação da atividade pozolânica com cimento Portland, que compara a resistência 
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após 28 dias de corpos de prova que contenham apenas cimento com corpos de prova com 35% do 
cimento substituído pelo material analisado. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Materiais e Métodos 
 2.1.1 Local do Experimento 
  Os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção (P02), da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) – Campus Sede, localizado no município de Maringá – PR.   
 2.1.2 Materiais 
   Para a fabricação dos corpos de prova foram utilizados os seguintes materiais:  Água: Proveniente da rede de abastecimento do município de Maringá-PR;  Areia: Areia normal fornecida pelo IPT, em quatro frações granulométricas;  Cimento: CP-II-Z-32 da marca Votoran  Cinza 1: Cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar coletada na usina Renuka Vale do Ivaí S/A, 

localizada na cidade de São Pedro do Ivaí, passante na peneira 0,30 mm e retida na peneira 0,15 
mm.  Cinza 2: Cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar coletada na usina Renuka Vale do Ivaí S/A, 
localizada na cidade de São Pedro do Ivaí, passante na peneira 0,15 mm. 

 
2.1.2 Equipamentos 
  
 Os equipamentos utilizados durante o experimento foram:  Argamassadeira  Balança eletrônica  Estufa  Mesa de índice de consistência  Prensa Mecânica 
 
2.1.3 Ensaio de Índice de Consistência 
  

Foi determinada a quantidade de água necessária para produzir argamassas com índices de 
consistência (225+/- 5) mm de acordo com ABNT NBR 7215. O ensaio está representado na figura 1. 
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 Figura 1 – Ensaio de Índice de Consistência 
Fonte : Autor – 2016.  

2.1.4 Proporcionamento dos materiais 
 
A ABNT NBR 5752:2012 recomenda que sejam preparadas argamassas com dois traços 

diferentes, um apenas com cimento Portland (argamassa A) e outro com parte do volume de cimento, 
aproximadamente 35%, substituída por material pozolânico (argamassa B). 

Como nesse estudo, estão sendo analisadas cinzas com duas granulometrias diferentes (cinza 1 
(passante na peneira 0,30 mm retida na peneira 0,15 mm) e cinza 2 (passante na peneira 0,15 mm) 
serão preparados três traços de argamassa: 

 
Argamassa A – Apenas cimento 
Argamassa B – Cimento e cinza 1 
Argamassa C – Cimento e cinza 2 
 
2.1.5 Moldagem dos corpos de prova 
  
 A mistura dos materiais e moldagem dos corpos de prova seguiu os procedimentos descritos na 
NBR 7215 - Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão. A figura 2 mostra a mistura 
dos materiais na argamassadeira e a figura 3, a colocação da argamassa nos moldes. 
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 Figura 2 – Mistura da argamassa 
Fonte: Autor – 2015.  

 Figura 3 – Preparaçao dos corpos de prova 
Fonte: Autor – 2015.  

2.1.6 Cura dos corpos de prova 
 
 A cura dos corpos de prova está descrita na ABNT NBR 5752:2012. 
 
2.1.7 Ruptura dos corpos de prova 
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 Após a cura, os corpos de prova são deixados em temperatura ambiente, figura 4, antes de 
receber o capeamento, figura 5, feito com enxofre, e então são rompidos na prensa hidráulica, conforme 
mostra a figura 6. 

 

 Figura 4 – Corpos de prova logo após a cura finalizada 
Fonte: Autor – 2016.  

 Figura 5 – Corpos de prova capeados com enxofre 
Fonte: Autor – 2016. 
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 Figura 6 – Corpos de prova sendo rompidos na prensa mecânica 
Fonte: Autor – 2016.  

2.2 Resultados 
 2.2.1 Índice de Consistência 
 
  Foram determinadas as quantidades de água necessária para atingir o índice de consistência 
ideal, para as argamassas A, B e C.  
 

Tabela 1 – Índice de consistência Argamassa A 
Ensaio 1 2 

Água (ml) 150 155 
L1 (mm) 224,75 221 
L2 (mm) 225 231 

Média (mm) 224,85 226 
Fonte: Autor – 2016. 

   Apesar de ambos os resultados apresentarem o índice de consistência desejado, no ensaio 1 a 
argamassa se apresentou muito seca e quebradiça, portanto foi adotado o valor de 155 ml de água. 
 
 

Tabela 2 – Índice de Consistência Argamassa B 
Ensaio 1 2 3 

Água (ml) 200 190 195 
L1(mm) 235 221 223 



 

 III INOVACIVIL  2016 
 III SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  
 Mostra Científica:  17 e 18 de maio de 2016 

L2(mm) 239 213 236 
Média (mm) 237 217 229,5 

Fonte: Autor – 2016. 
 

Tabela 3 – Índice de Consistência Argamassa C 
Ensaio  1 
Água (ml) 195 
L1(mm) 231 
L2(mm) 220 
Média (mm)   225,5 

Fonte: Autor – 2016. 
 2.2.2 Traços adotados para os materiais 

 
Tabela 4 – Quantidade de material em massa para os traços executados. 

Material Massa necessária (g) 
Argamassa A Argamassa B Argamassa C 

Cimento (g) 312,0 202,8 202,8 
Material pozolânico (g) - 72,06 81,16 

Areia normal (g) 936,0 936,0 936,0 
Água (ml) 155,0 195,0 195,0 

Fonte: Autor – 2016.  
2.2.3 Determinação do índice de resistência à compressão 
  

Os corpos de prova foram rompidos na prensa mecânica, e apresentaram os resultados presentes 
na tabela 6. Os resultados discrepantes foram eliminados do cálculo da média. 

 
 

Tabela 5 - Resistência à Compressão 
Argamassa A (cimento) Argamassa B (cinza 1) Argamassa C (cinza 2) 
CP kN Mpa CP kN MPa CP kN Mpa 
1 40,74 20,74871 1 20,97 10,67993 1 35,73 18,19714 
2 37,03 18,85922 2 27,54 14,02601 2 37,72 19,21064 
3 43,91 22,36318 3 29,84 15,19739 3 37,88 19,29213 
4 38,2 19,4551 4 30,15 15,35527 4 36,13 18,40086 
5 47,34 24,11006 5 30,15 15,35527 5 37,32 19,00692 
6 39,18 19,95421 6 27,8 14,15842 6 37,16 18,92543 
         

Média  19,75431   14,81847   18,83885 
Desvio relativo 

máximo (%)  5,03   4,45   2,41 
 Fonte: Autor – 2016. 

  Calculando o índice de atividade pozolânica para as argamassas B e C, temos: 
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= 14,818

19,754   100 = 75,01 % 
 

= 18,839
19,754   100 = 95,37 % 

 
2.2.4 Determinação da água requerida  
 

A água requerida pelas argamassas B e C é dada por: 
 

= 195
155   100 = 125,80% 

= 195
155   100 = 125,80% 

 
3. CONCLUSÃO  
 Segundo a ABNT NBR 12653, para que seja considerado pozolânico um material de classe E, 
em ensaio com cimento aos 28 dias, deve apresentar índice de atividade pozolânica maior ou igual a 
75 %. No presente trabalho mostra-se que ambas as amostras de cinza atendem a esse requisito podendo 
ser consideradas material pozolânico. Nota-se ainda que a argamassa C, feita com cinza 2, apresentou 
melhor resultado, provavelmente por ser mais fina e apresentar menor teor de matéria orgânica. No 
entanto analisando outro requisito presente na NBR 12653, a água requerida, as duas amostras 
apresentam valores maiores do que o limite, que é igual 110%. Sendo assim nesse requisito há 
necessidade de maiores estudos para que esse requisito atenda a norma. 
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