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RESUMO 

 

A construção civil vem se revolucionando ao longo dos anos, tornando possível a criação de 

concretos especiais que atendam aos mais diferentes tipos de construções. Um exemplo de concreto 

especial é o concreto autoadensável (CAA), que tem por característica a capacidade de se adensar 

sem a necessidade de intervenções. Vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de reduzir os 

impactos ambientais causados por este concreto, uma alternativa encontrada é a incorporação de 

resíduos industriais em sua composição. Entre estes resíduos destaca-se a cinza do bagaço de cana-

de-açúcar (CBC), que de acordo com pesquisas realizadas, apresenta características que auxiliam na 

reologia do CAA. O presente estudo tem por objetivo apresentar os ensaiosrealizados em argamassas 

autoadensáveis em seu estado fresco, visando avaliar o seu comportamento com a substituição de 

parte do agregado miúdo porcinza de bagaço de cana-de-açúcar.  

Para a determinação dos traços de argamassa foi utilizada a metodologia desenvolvida por Okamura 

e Ouchi (2003). Com a realização do estudo identificou-se um traço de argamassa que apresenta 

características autoadensáveis com a substituição de parte do agregado miúdo por CBC, no entanto o 

mesmo não obteve resultados dentro dos parâmetros. Assim, propõe-se para futuras pesquisas a 

realização de um ajuste neste traço para que a argamassa se aproxime dos índices ótimos de Rm. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil é um dos setores produtivos que vem se revolucionando ao longo 

dos anos, buscando a aplicação de novos tipos de concretos em substituição ao concreto 

convencional. Esses concretos possuem características inovadoras que possibilitam a sua aplicação 

em construções com formatos diferenciados, com grande altitude e que necessitam de altas 

resistências. 

De acordo com Tutikian e Dal Molin (2008) o mercado vem exigindo cada vez mais 

características diferenciadas nos concretos, tais como: fluidez; altas resistências iniciais; a utilização 

em obras com concreto aparentes; entre outras, levando ao surgimento dos concretos de alto 

desempenho, alta resistência, autoadensáveis, com fibras, com altos teores de adições pozolânicas, 

aparentes, coloridos, brancos, sustentáveis, entre outros. 

Os estudos relacionados ao concreto autoadensável (CAA) iniciaram em 1983 com trabalhos 

realizados por Maekawa e Ozawa, durante anos foram realizados trabalhos visando encontrar um 

concreto capaz de se adensar sem a utilização de equipamentos ou compactação externa e que não 

perdesse suas características reológicas (OKAMURA; OUCHI, 2003). 

No ano de 1988, surge o primeiro protótipo deste concreto inovador produzido com materiais 

encontrados no mercado na época, esse concreto foi capaz de se adensar sem ocorrer a sua 

segregação e exsudação, além de permanecer a coesão entre os seus componentes (OKAMURA; 

OUCHI, 2003). 

 Atualmente, estão sendo realizadas várias pesquisas com o intuito de agregar subprodutos 

industriais ao CAA, visando melhorar as suas características como também reduzir o impacto 

ambiental. Esses subprodutos são os mais variados, sendo que alguns possuem características 

pozolânicas como as cinzas volantes e outros auxiliam na formação da microestrutura do concreto 

como a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (DAL MOLIN FILHO, 2012). 

O resíduo proveniente da queima do bagaço para o processo de co-geração de energia nas 

usinas sucroalcooleiras é a cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC). Estima-se que, no Brasil, 

sejam produzidos cerca de 25 kg de CBC por tonelada de bagaço queimado (Lima et al., 2010). 

Considerando a grande quantidade de usinas deste tipo, há, portanto, uma alta produção de cinzas que 

não possuem destinação. Uma das possibilidades é a utilização deste material na produção de 

argamassas e concretos. 

 De fato, esse resíduo pode ser utilizado como agregado para o efeito filer na combinação com 

os compostos granulares ou na substituição de aglomerantes na fabricação de argamassas e concretos 

(CORDEIRO, 2006 Apud DAL MOLIN FILHO, 2012). Além disso, estudos realizados por Nunes 

(2009), Dal Molin Filho (2012) e Nagano (2014) demonstraram que a CBC possui um grande 

potencial de aplicação em concretos autoadensáveis como substituto de parte do agregado miúdo ou 

como adição mineral. 

Para a substituição de parte do agregado miúdo é necessário seguir uma metodologia 

adequada. Uma das principais se refere ao trabalho de Okamura e Ouchi (2003) que determina, para a 

obtenção de uma argamassa autoadensável, um ajuste entre a relação água-cimento e 

superplastificante. 

Assim sendo, o presente estudo tem por objetivo apresentar os ensaios no estado fresco 

realizados para identificar o seu comportamento com a substituição de parte do agregado miúdo por 

CBC seguindo a metodologia de Okamura e Ouchi (2003) para o desenvolvimento das argamassas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram utilizados como componentes da 

argamassa: areia média, água, cimento Portland CP V ARI Ultra fino (Votorantin), o 
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superplastificante Glenium 51 (BASF) e CBC obtido da Usina Santa Terezinha do distrito de 

Iguatemi da cidade de Maringá-PR. 

A partir de ensaios prévios de determinação do volume de vazios (compacidade) baseado na 

ABNT NBR NM 45 (2006), obteve-se a composição dos agregados miúdos com uma concentração 

de 60% de CBC, sendo este o menor volume de vazios encontrados com a composição da areia 

média e CBC. Para o cálculo dos índices Gm e Rm será utilizado o procedimento proposto por 

Okamura e Ouchi (2003) variando a quantidade de superplastificante. Para a realização do estudo a 

relação água/cimento foi fixada em 0,5 e foi feita a variação da relação agregados/cimento e 

superplastificante/cimento.  

 Os ensaios foram feitos com três variações de agregado/cimento: 1/1; 2/1; 3/1. A relação 

superplastificante/cimento foi de: 0,0%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; e 1,0% para cada uma das 

variações de agregado/cimento. 

A realização desses ensaios objetivou estabelecer uma argamassa que apresentasse valores 

para Gm e Rm de 5 e 1 respectivamente estes sugeridos por Okamura (2000, Apud Nunes, 2001). 

Outro parâmetro que foi utilizado é o proposto por Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012), em que os 

valores para Gm e Rm de 5,3 à 5,9 e 1,14 à 1,30 para o Rm,consecutivamente. Outros parâmetros que 

foram utilizados para a argamassa foram os propostos por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) onde 

Gm varia entre 3 e 7 e para o Rm entre1 e 2. 

O procedimento de ensaio para cada uma das argamassas teve as seguintes etapas: 

1º - Pesagem dos materiais de acordo com a dosagem especificada em balança eletrônica; 

2º - Mistura manual do cimento, da areia média e da CBC durante 20 segundos; 

3º - Na argamassadeira, mistura do sólido assim obtido à 80% da água dosada por 60 

segundos em baixa rotação. Após o desligamento segue-se a limpeza das haletas e do fundo da cuba 

por, no máximo, 30 segundos; 

4º - Mistura dos componentes de argamassa por mais 60 segundos em baixa rotação na 

argamassadeira; 

5º - Nova remoção do material aderido por 30 segundos; 

6º - Adição dos 20% da água dosada restante juntamente com o aditivo superplastificante, por 

mais 60 segundos; 

7º - Repouso da mistura por 60 segundos; 

8º - Mistura dos componentes da argamassa por 30 segundos em baixa rotação seguidos de 

mais 30 segundos em alta rotação; 

9º - Ensaios do mini funil V e o mini slump para identificação dos índices de Gm e Rm. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O primeiro ensaio realizado foi com a variação de cimento e agregado 1/1, ou seja, para cada 

1 kg de cimento era utilizado 1 kg de agregado miúdo. A Tabela 1 demonstra os resultados obtidos 

com essa mistura. 

 
Tabela 1 - Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação agregado miúdo/cimento igual a 1. 

Características do ensaio: Agregado miúdo/cimento = 1 Água/cimento = 0,5 

Areia média/CBC = 0,6  

Superplastificante 

(%) 

 

Espalhamento 

D1 (mm) 

Espalhamento 

D2 (mm) 

Tempo de 

escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 165 160 3 1,64 3,34 

0,2 280 284 1,84 6,95 5,43 

0,4 370 365 1,66 12,50 6,02 
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Com os resultados apresentados na Tabela 1 foram elaborados os gráficos das figuras 1, 2, 3 e 

4 que demonstram o comportamento das argamassas para os índices de Gm e Rm com os parâmetros 

anteriormente citados. 

 
Figura 1: Comportamento do traço 1:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Gm. 

 

 
Figura 2: Comportamento do traço 1:1 com os parâmetros de Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) para o Gm. 
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Figura 3: Comportamento do traço 1:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Rm. 

 

 
Figura 4: Comportamento do traço 1:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Rm. 

 

 

Por meio das Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentadas demonstram que as argamassas produzidas não 

atendem os parâmetros para Gm e Rm. Onde, somente a argamassa com 0,2% de aditivos 

superplastificante esteve dentro dos limites para Gm propostos por Edamatsu, Nishida e Ouchi 

(1999), no entanto, não se propõe o uso da mesma por se tratar de um traço rico em cimento. 

Com o acréscimo de 0,4% do aditivo superplastificante a argamassa apresentou exsudação e 

segregação como pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5: Exsudação e segregação da argamassa com 0,4% de superplastificante e relação agregado miúdo/cimento = 1. 

 

Logo, não se tornou necessário a realização dos ensaios para as demais porcentagens de 

acréscimo do superplastificante, pois as presenças da exsudação e da segregação demonstraram que 

ocorreu uma saturação de aditivo. Isto demonstra que para uma proporção reduzida de agregado 

miúdo na composição da argamassa ocorre altíssima fluidez com baixa aplicação de aditivo 

superplastificante. 

No segundo ensaio realizado a relação agregado miúdo/cimento aplicado foi de 2/1. Os 

resultados alcançados estão demonstrados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Resultados do ensaio de argamassa com relação agregado miúdo/cimento igual a 2/1. 

Características do ensaio: Agregado miúdo/cimento = 2 Água/cimento = 0,5 

Areia média/CBC = 0,6  

SP/cimento 

(%) 

 

Espalhamento 

D1 (mm) 

Espalhamento 

D2 (mm) 

Tempo de 

escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 94 87 - - - 

0,2 140 149 5 1,09 2,000 

0,4 255 258 3,25 5,58 3,077 

0,6 360 375 2,32 12,50 4,31 

0,8 330 345 1,64 10,38 6,10 

1,0 310 320 37 8,92 0,27 

 

 A partir dos resultados apresentados na Tabela 2 foram elaborados os gráficos demonstrados 

nas Figuras 6, 7, 8 e 9. 
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Figura 6: Comportamento do traço 2:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Gm. 

 

 
 

Figura 7: Comportamento do traço 2:1 com os parâmetros de Edamatsu et al.(1999) para o Gm. 
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Figura 8: Comportamento do traço 2:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Rm. 

 

 

 
Figura 9: Comportamento do traço 2:1 com os parâmetros de Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) para o Rm. 

 

Por meio das Figuras 6, 7, 8 e 9 duas argamassas estão dentro dos limites propostos por 

Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) para cada um dos índices sendo uma com 0,2% de 

superplastificante e outra com 0,4%. No entanto, ao avaliar visualmente as argamassas percebe-se 

que a com 0,4% de superplastificante demonstra características autoadensáveis, como pode ser 

observado na Figura 10. 
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Figura 10: Argamassa com relação agregado miúdo/cimento de 2/1 e0,4% de superplastificante. 

 

Como pode ser observado na Figura 10 nestes traços houve um aumento na proporção de 

agregado miúdo/cimento foi possível verificar a comprovação de um fenômeno já esperado. Com o 

aumento de agregado miúdo a argamassa no geral perdeu um pouco de fluidez e se tornou mais 

viscosa, porém dentro de parâmetros aceitáveis, sendo esta relação mais apta para a produção de 

argamassas autoadensáveis do que quando a relação agregado miúdo/cimento era de 1:1.  

 O último ensaio realizado foi com a relação agregado miúdo/cimento igual a 3/1. Os 

resultados adquiridos com o ensaio estão apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Resultados do ensaio com relação agregado miúdo/cimento igual a 3/1. 

Características do ensaio: Agregado miúdo/cimento = 3 Água/cimento = 0,5 

Areia média/CBC = 0,6  

SP/cimento 

(%) 

 

Espalhamento 

D1 (mm) 

Espalhamento 

D2 (mm) 

Tempo de 

escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 - - - - - 

0,2 90 87 - - - 

0,4 75 75 - - - 

0,6 75 75 - - - 

0,8 77 78 - - - 

1,0 78 73 - - - 

 

 Os resultados obtidos conforme a Tabela 3 revelaram que a argamassa com essa relação não 

pode ser considerada autoadensável, pois a mesma apresenta um alto teor de agregados que influem 

diretamente na capacidade de fluir, a Figura 11 mostra o comportamento desta argamassa. 
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Figura 11:  Argamassa com relação 3/1. 

 

Com base nos resultados pode-se afirmar que a argamassa que apresentou melhor 

desempenho é a produzida com a taxa de agregado miúdo/cimento igual a 2/1 com 0,4% de 

superplastificante. A mesma obteve um Gm de 5,58 e um Rm de 3,077. No entanto, para melhorar 

assuas características propõe-se alterar a quantidade de água utilizada ou a relação 

agregados/cimento. 

 Com a alteração destes fatores pode ser possível obter uma argamassa que possua os índices 

ideais e consecutivamente gere um CAA adequado para aplicações em obras. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com a realização desta pesquisa identificou-se que a CBC é uma ótima opção para reduzir o 

consumo de areia na produção da argamassa, já que foi utilizado 40% de CBC do volume de 

agregado miúdo. 

Outro ponto que merece destaque é que a utilização da CBC auxilia nas características da 

argamassa. No entanto, apenas um traço das argamassas se aproximou dos índices Gm e Rm, sendo o 

traço com 2/1 de relação agregado/cimento e 0,4% de aditivo superplastificante que obteve o melhor 

desempenho. 

Dessa forma, propõe-se o ajuste do traço para se obter uma argamassa que corresponda aos 

índices recomendados. O ajuste do mesmo pode ser feito por meio da alteração da quantidade de 

água utilizada ou até mesmo da quantidade de agregado miúdos. 

Constatou-se também que dentre as três relações de agregado miúdo/cimento a que obteve 

melhores resultados foi a de proporção 2/1, sendo que a proporção 1/1 apresentou altíssima fluidez 

por ser pobre em agregados, por outro lado, os traços com proporção de agregado de 3/1 obteve 

baixíssima fluidez não sendo adequado para dosagem.  
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