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RESUMO 

 

O trabalho avaliou a resistência à compressão simples em corpos-de-prova de argamassas produzidos 

com a utilização da cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) – resíduo gerado em larga escala pelas 

usinas de açúcar e álcool através da queima do bagaço nas caldeiras para geração de energia – 

substituindo parcialmente o agregado miúdo. Foram feitas análises granulométricas da areia e da 

cinza utilizada, a fim de se obter os índices granulométricos que posteriormente auxiliariam na 

interpretação dos resultados, além de ensaios de atividade pozolânica, difração de raios-x e de massa 

específica. Os valores de resistência encontrados nos traços com a substituição foram comparados 

com os valores obtidos através do rompimento de corpos-de-prova do traço padrão, produzidos 

somente com o agregado miúdo natural (areia). Os resultados mostraram uma pequena variação nos 

valores da resistência à compressão simples dos traços com a cinza do bagaço de cana-de-açúcar em 

relação ao traço de argamassa sem adição desse resíduo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente percebe-se uma preocupação da sociedade com a preservação do meio ambiente e 

consequentemente com o crescente acúmulo de resíduos e dejetos de diferentes origens. Dentre estes 

resíduos, a cinza pesada produzida a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar vem ganhando 

importância nesse cenário, pois, devido à crise energética mundial, a humanidade vem buscando 

incessantemente fontes de energias renováveis; sendo assim o álcool produzido a partir da cana-de-

açúcar está se tornando um dos principais produtos para solucionar tal problema. Com isso houve um 

aumento no consumo e produção de álcool combustível nos últimos anos, o que aumentou também a 

quantidade de subprodutos e resíduos gerados a partir do mesmo – tendo como consequências 

grandes impactos ambientais quando não utilizados corretamente. 

O Brasil é o maior produtor mundial no complexo sucroalcooleiro, exercendo liderança em 

todos os segmentos (energia, açúcar e álcool). Os principais subprodutos da cana-de-açúcar são: a 

vinhaça, a torta de filtro e o bagaço. Dentre estes, o melhor reaproveitado nas usinas de álcool e 

açúcar é o bagaço; este subproduto é queimado nas caldeiras e através de processos termo-

eletromecânicos, consegue gerar energia. Segundo Borlini et al. (2006), o bagaço da cana-de-açúcar é 

calcinado em temperaturas por volta de 1000 ºC, e tem como resultado uma cinza pesada e uma cinza 

volante, que embora não sejam diretamente liberadas ao ar – como a das colheitas – podem poluir o 

ambiente quando descartadas de forma imprópria após a limpeza das caldeiras. Segundo Cordeiro 

(2006), para cada tonelada de cana-de-açúcar são gerados cerca de 250 quilos (25%) de bagaço, que, 

quando queimado nas caldeiras produz aproximadamente 6 quilos (2,4%) de cinza que contém 77% 

de areia de quartzo e pó de carvão.  

Pesquisas desenvolvidas por Manhães e Souza et al. (2007) concluíram que as CBC quando 

utilizadas como adubo nas lavouras não apresentam nutrientes minerais adequados para essa 

finalidade. Haja vista, uma das possíveis soluções para essa questão encontra-se na construção civil e 

é a incorporação da cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) em substituição ao agregado miúdo 

(areia) utilizado na moldagem de corpos-de-prova de concreto e argamassa. Martins et al. (2007) 

avaliaram a resistência à compressão simples nas argamassas moldadas com cinza do bagaço de 

cana-de-açúcar e concluíram que há um aumento na resistência das argamassas em que o agregado 

miúdo é substituído por essa cinza, principalmente nas primeiras idades devido ao efeito fíler (melhor 

empacotamento das partículas) desse material. 

Segundo Martins, Machado, Altoé (2011), uma das possíveis soluções para reduzir a poluição 

gerada na produção dos materiais de construção é a incorporação da CBC em substituição ao 

agregado miúdo (areia) e/ou ao cimento utilizado na fabricação de concretos de cimento Portland. A 

reciclagem da cinza será benéfica tanto para a indústria quanto para o meio ambiente, uma vez que as 

usinas, ao fornecerem as cinzas, solucionam o problema da estocagem desse subproduto, que ocupa 

grande espaço no pátio, e a disposição em locais inadequados; e o meio ambiente também é 

favorecido, pois não receberá esse resíduo e reduzirá o consumo de matéria prima utilizada na 

fabricação do cimento.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Local dos experimentos 

 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais de Construção (P-02) da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) – Campus Sede – Maringá – PR. 

 

2.2. Materiais 

 



 
 II INOVACIVIL 2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica: 23 e 24 de Junho de 2015 

2.2.1. Cinza do bagaço de cana-de-açúcar 

 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) utilizada neste trabalho é proveniente da Usina 

de Santa Terezinha, localizada no Distrito de Iguatemi-PR. Na Figura 1, é apresentada uma amostra 

bruta da CBC.  

 

 
Figura 1 – Amostra bruta de CBC 

Fonte: Autores (2014) 

 

2.2.2. Areia 

 

A areia utilizada nos ensaios é proveniente de local apropriado e atendeu as prescrições da 

ABNT NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento – Especificação).  

 

 

2.3. Ensaios 

 

2.3.1. Atividade pozolânica 

 

 A atividade pozolânica foi determinada através do Método de Chapelle modificado por 

Raverdy et al (1980), seguindo a NBR 15895:2010 (Materiais pozolânicos – Determinação do teor de 

hidróxido de cálcio fixado – Método Chapelle modificado), pelo Laboratório de Materiais de 

Construção do IPT-SP. Este método possui uma formulação teórica consistente e de execução rápida 

(CORDEIRO, 2006). 

 Basicamente o ensaio consiste em colocar 2 g de CaO, 1 g do material supostamente 

pozolânico e 250 ml de água isenta de CO2 dentro de um frasco e agitá-lo em banho-maria por 

aproximadamente 16 horas. A quantidade em mg de CaO reagida com 1 g do material corresponde ao 

valor da atividade pozolânica, sendo o consumo de Ca(OH)2 igual a 436 mg/g considerado o mínimo 

necessário para o material apresentar atividade pozolânica. 

 

2.3.2. Difração de raios-x 

 

 O objetivo deste ensaio é a identificação de fases sólidas (orgânicas e inorgânicas) pelo 

método do pó, permitindo assim, a identificação dos minerais presentes na CBC em relação às suas 

cristalinidades. O ensaio foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da 

Universidade Estadual de Maringá, em um difratômetro da marca Shimadzu, modelo D6000, com 

fonte de Cu 40 kV e 30 mA (Figura 2a). As amostras foram preparadas antes da realização do ensaio, 

sendo trituradas com gral e pistilo de porcelana, passados na peneira 0,075 mm (#200), conforme a 

Figura 2b. 
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a)  
b)  

Figura 2 – a) Difratômetro; b) Gral, pistilo e peneira 

Fonte: Altoé (2012) 

 

2.3.3. Análises granulométricas 

 

A análise granulométrica da areia e da cinza do bagaço de cana-de-açúcar foi realizada de 

acordo com a ABNT NBR 7181/1988 (Solo – Análise granulométrica), através de peneiramento; 

após o peneiramento, as frações retidas em cada peneira foram devidamente pesadas. Os resultados 

obtidos permitiram a elaboração das curvas granulométricas da areia e da CBC.  

  

a)  b)  

Figura 3 – a) e b) Elaboração da análise granulométrica 

Fonte: Autores (2014) 

2.3.4. Massa específica 

 

 Como a CBC é um material extremamente fino, a massa específica deve ser determinada pela 

ABNT NBR 6508:1984 (Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa 

específica), que estabelece o seguinte procedimento: 

 

1. Pesar a amostra para o ensaio e anotar a massa da amostra (P1); 

2. Colocar a massa no picnômetro, completar o volume com água destilada e pesar o 

conjunto picnômetro + amostra + água (P2); 

3. Esvaziar e lavar o picnômetro, completando o volume com água destilada e pesar o 

conjunto picnômetro + água (P3); 
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A densidade dos grãos da amostra é obtida pela Equação 01: 

 
 

    (01) 

 

 Sendo: 

γs – é a massa específica dos grãos do solo (g/cm3), 

P1 – massa da amostra úmida (g), 

w – é a umidade da amostra (%), 

P2 – é a massa do picnômetro + amostra + água (g), 

P3 – é a massa do picnômetro + água (g), 

γwt – é a massa específica da água (g/cm3). 

 

2.4. Preparação dos corpos-de-prova 

 

2.4.1. Quantidade dos materiais 

 

Partindo do traço piloto 1 : 3,5 : 0,55 (cimento, areia e água), foram moldados corpos-de-

prova de argamassa pura (somente cimento, areia e água) que serviram de parâmetro na análise dos 

resultados. Mais três traços foram moldados com adição de CBC em substituição ao agregado miúdo 

(areia), conforme mostrado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Massa dos materiais nos traços iniciais 

Traço (areia-cinza) 

(%) 

Cimento 

(g) 

Areia (g) Cinza (g) Água (ml) 

  T1 – (100-0)% 1000 3500 0 550 

T2 – (90-10)% 1000 3150 350 550 

T3 – (85-15)% 1000 2975 525 550 

  T4 – (80-20)% 1000 2800 700 550 

 

2.4.2. Moldagem e cura 

 

Os corpos-de-prova cilíndricos – 5,0 cm de diâmetro e 10,0 cm de altura – foram moldados 

segundo a norma ABNT NBR 7215/96 (Cimento Portland – Determinação da resistência à 

compressão) para a análise de resistência à compressão através da ruptura, que foi realizado também 

com base na mesma norma. A argamassa foi colocada no molde – vale ressaltar que foi passada uma 

fina camada de óleo no molde cilíndrico para não danificar o corpo-de-prova durante a desmoldagem 

– com o auxílio de uma espátula em três camadas iguais, sendo que em cada camada foram aplicados 

aproximadamente doze golpes uniformes utilizando o soquete. Para cada traço, foram moldados dez 

corpos-de-prova, sendo rompidos três para cada idade, ficando um de sobra para garantia, caso algum 

fosse danificado. A Figura 4 ilustra os instrumentos que foram utilizados para a moldagem e os 

corpos-de-prova já moldados, respectivamente. 
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a)  

b)  

Figura 4 – a) Instrumentos utilizados na moldagem; b) Corpos-de-prova capeados 

Fonte: Autores (2014) 

 

 

Devido ao fato das argamassas apresentarem estado plástico logo após a confecção, a cura dos 

corpos-de-prova foi realizada nos próprios moldes (para garantir a umidade), durante 3, 7 e 28 dias. 

 

2.5. Determinação da resistência à compressão simples 

 

Após a cura dos corpos-de-prova, foi feito o capeamento deles – utilizando o enxofre – de 

acordo com a ABNT NBR 7215/96 (Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão) 

e posteriormente o rompimento. As idades escolhidas para rompimento foram 3, 7 e 28 dias. A 

Figura 5 mostra o procedimento de capeamento e o corpo-de-prova devidamente capeado: 

 

  

a)  b)  

Figura 5 – a) e b) Capeamento dos corpos-de-prova  
Fonte: Autores (2014) 

 

A determinação da resistência à compressão individual dos corpos-de-prova foi realizada de 

acordo com os procedimentos descritos na ABNT NBR 7215/96 (Cimento Portland – Determinação 

da resistência à compressão). A prensa utilizada para o rompimento foi a CBR (California Bearing 

Ration), com capacidade nominal de 5000 kgf.  

 

2.6. Resultados 

 

2.6.1. Atividade pozolânica 
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Os resultados dos ensaios de atividade pozolânica realizados no IPT – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo – através do Método de Chapelle modificado por Raverdy et al (1980), 

seguindo a NBR 15895:2010, foi de 189 mg Ca(OH)2/g. Sendo assim, verifica-se que a cinza 

analisada apresenta pouca atividade pozolânica, pois o valor mínimo para ser uma pozolana é de 436 

mg Ca(OH)2/g. 

 

2.6.2. Difração de raios-x 

 

De acordo com a identificação de minerais realizada por comparação com os padrões de 

difração JCPDS-ICCD – International Centre for Diffraction Data (1996), a amostra utilizada 

apresenta uma fase altamente cristalina na forma de quartzo (SiO2), material inerte e sem risco 

ambiental. 
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Figura 6 – DR-X Amostra 09 (800°C – Piscina) 

Fonte: Altoé (2012) 

 

2.6.4. Massa específica e teor de umidade 

 

O valor da massa específica da cinza ficou muito próximo do valor da areia utilizada neste 

trabalho com 2,652 g/cm³. 

 

2.6.5. Análises granulométricas 

 

O ensaio de composição granulométrica da areia foi realizado através de peneiramento, de 

acordo com a norma ABNT NBR 7181/1988 (Solo – Análise granulométrica). Os resultados obtidos 

foram: 

Dimensão máxima característica: abertura (mm) correspondente a uma porcentagem retida 

acumulada ≤ 5% em massa: 1,2 mm. 

 Módulo de finura: soma das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal, 

dividido por 100: (0,05 + 0,35 + 1,31 + 9,71 + 83,29 + 99,69) / 100 = 1,94. 

 Materiais pulverulentos: partículas minerais com dimensão inferior a 0,075 mm, incluindo 

os materiais solúveis em água presente nos agregados: 0,05%. 

A Figura 7 mostra o resultado da curva granulométrica da areia. 
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Figura 7 – Curva granulométrica da areia 

Fonte: Autores (2014) 

 

O ensaio de composição granulométrica da CBC foi realizado através de peneiramento, de 

acordo com a norma ABNT NBR 7181/1988 (Solo – Análise granulométrica). Os resultados obtidos 

foram: 

 

Dimensão máxima característica: abertura (mm) correspondente a uma porcentagem retida 

acumulada ≤ 5% em massa: 0,6 mm. 

 Módulo de finura: soma das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal, 

dividido por 100: (0,20 + 0,53 + 1,07 + 1,77 + 44,52 + 93,76) / 100 = 1,42. 

 Materiais pulverulentos: partículas minerais com dimensão inferior a 0,075 mm, incluindo 

os materiais solúveis em água presente nos agregados: 0,52%. 

 

A Figura 8 mostra o resultado da curva granulométrica da CBC. 

 
Figura 8 – Curva granulométrica da CBC 

Fonte: Autores (2014) 
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2.6.6. Resistência à compressão simples 

 

O cálculo da resistência à compressão foi realizado através da média dos três corpos de prova 

de cada idade. Tal procedimento foi repetido para os três traços com adição de cinza e também para o 

traço de argamassa pura. 

Através dos dados expostos, foram elaboradas as curvas de resistência à compressão, levando 

em consideração as idades de rompimento dos CPs e o teor de CBC, em porcentagem. 

 

 
Figura 9 – Curva de resistência à compressão em relação às idades de rompimento 

Fonte: Autores (2014) 

 

2.7. Análise de resultados 

 

Analisando apenas a resistência obtida aos 28 dias – que é a resistência característica da 

mistura – e analisando a Figura 9, percebeu-se que o traço de argamassa pura apresenta resistência 

superior às resistências dos demais traços, o que já era esperado. Comparando o traço de argamassa 

pura T1 (0% de cinza) com os demais, houve as seguintes reduções de resistência: 31,84% em 

relação ao traço T2 (10% de cinza), 38,83% em relação ao traço T3 (15% de cinza) e 41,29% em 

relação ao traço T4 (20% de cinza).  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em virtude dos resultados obtidos e expostos, verificou-se que a cinza do bagaço de cana-de-

açúcar apresentou características de um material mais fino em relação ao agregado miúdo, fato que 

pode ser comprovado fazendo a análise dos índices granulométricos dos materiais. 

 Esses índices representam que a CBC possui uma facilidade de compactação na mistura com 

os demais materiais, proporcionando o efeito fíller, ou seja, um melhor empacotamento entre as 

partículas desses materiais, mesmo ela apresentando pouca atividade pozolânica.  

O resultado do ensaio de atividade pozolânica realizado por meio do Método de Chapelle 

modificado mostrou que a cinza analisada apresenta pouca atividade pozolânica e o ensaio de 

difração de Raio X mostrou que ela é um material com estrutura puramente cristalina. 

É importante ressaltar que os três traços com adições de CBC apresentaram resistências 

superiores a 10 MPa, sendo este um valor considerável para uso em assentamentos e revestimentos. 

Salienta-se também que a cinza utilizada sofreu apenas peneiramento manual com o objetivo da 
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retida de material mais grosseiro e que não foi utilizado nenhum tipo de aditivo para a moldagem das 

argamassas. 

Desta forma, concluiu-se que as argamassas com adição de CBC em substituição ao agregado 

miúdo pode ser uma alternativa para ambas as partes envolvidas no processo, sendo elas a construção 

civil e o meio ambiente. Este resíduo, se devidamente tratado, pode ser utilizado para a confecção de 

argamassa para fabricação de placas e/ou painéis, revestimentos em paredes e assentamento de 

blocos. Vale salientar que os resultados obtidos neste trabalho são específicos das cinzas de bagaço 

de cana-de-açúcar obtidas na Usina de Santa Terezinha, localizada no Distrito de Iguatemi-PR, sendo 

necessária a realização de estudos para verificar suas propriedades, já que diferentes temperaturas e 

formas de queima do bagaço influenciam diretamente em suas propriedades.  
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