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

 

 

INFLUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CIMENTO PORTLAND 

POR CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR NOS PARÂMETROS DE 

COMPACTAÇÃO DE MISTURAS DE SOLO E CIMENTO 

 

 

Douglas Lara Afonso 1 

 

Carlos Humberto Martins 2  

 

Thainá Rudnick 3 

 

Jeselay Hemetérito Cordeiro dos Reis 4 

 

 

 

 
RESUMO 

 

Solo-cimento é uma mistura de solo e cimento Portland que quando compactada nas condições de 

teor de umidade ótimo e massa específica aparente seca máxima origina um compósito de 

considerável resistência, durabilidade e baixo custo. É uma matriz que permite o aproveitamento de 

varios residuos, dentre eles a cinza do bagaço de cana-de-açucar (CBC). Estima-se que na safra 

2015/2016 a quantidade de cana-de-açucar produzida no Brasil seja de 654,6 milhões de toneladas, 

consequentemente o número de CBC gerado será proporcionalmente elevado. Muitas vezes tais 

resíduos sofrem uma destinação final inadequada ou ocupam grandes áreas de acondicionamento.  

Assim sendo, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da CBC na massa específica seca 

máxima e teor de umidade ótimo, obtidos através do ensaio de compactação Proctor Normal. Por fim, 

concluiu-se que a CBC tem pouca influência nas variáveis analisadas. A maior variação encontrada 

nos teores de umidade ótima foi de 5,59%. Na massa específica aparente seca máxima a maior 

variação observada foi de 1,35%. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Solo com adição de cimento, ou seja, o solo-cimento, é uma mistura que quando compactada 

no teor de umidade ótima origina um compósito de considerável resistência, durabilidade e baixo 

custo (FREIRE, 1976). O solo-cimento tem sido estudado como matriz de aproveitamento de 

resíduos, dentre eles a cinza do bagaço de cana-de-açúcar, cinza de casca de arroz, resíduos da 

construção civil e muitos outros. Tais resíduos podem apresentar atividade pozolânica, o que permite 

a substituição parcial do cimento Portland. 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) é resultante da queima do bagaço de cana-de-

açúcar (BCA) para a cogeração de energia a partir do vapor. O BCA é resultado da moagem para a 

extração do caldo necessário para a produção de açúcar e álcool. 

O uso de solo-cimento-CBC contribui com o meio ambiente. Isto porque, tal resíduo pode 

sofrer destinações finais inadequadas. Desta forma, quando este resíduo é reaproveitado ocorre a 

liberação de áreas que seriam utilizadas para o acondicionamento da CBC.  

A previsão é de que o Brasil produza para a safra 2015/2016 um total de 654,6 milhões de 

toneladas de cana-de-açucar (CONAB, 2015). Ainda de acordo com a Conab (2015), o Brasil é o 

maior produtor de cana-de-açucar do mundo. Com base no exposto, sabe-se que a quantidade de 

resíduo gerado será grande, visto que, para cada 250 kg de BCA queimado há a geração de 6 kg de 

CBC (FIESP/CIESP, 2011). 

Diversos estudos que visam utilizar a CBC em substituição ou adição ao cimento Portland 

tem sido realizados. Nunes et al.(2008), sendo que os maiores valores de resistência obtido foi para 

um teor de 7% de CBC. 

Dallacort et al.(2002) utilizou resíduo de material cerâmico moído em solo-cimento 

substituindo parcialmente o cimento. Este autor constatou efeito filler e atividade pozolânica, 

obtendo resistência superior a 2 MPa com substituições de até 57%. 

Zannata, Gutierrez e Mascarenhas (2015) estudaram solo-cimento com adições de resíduo da 

construção civil (RCD) e verificaram que com o aumento do teor de resíduo há diminuição na massa 

específica aparente seca máxima. Os mesmos autores verificaram que com o aumento do teor de 

RCD há o aumento da resistência à compressão simples. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é determinar o teor de  umidade ótimo e a massa 

específica aparente seca máxima para misturas solo-cimento e solo-cimento-CBC. Desta forma, a 

partir de um traço de referência sem CBC, verificar a influência da substituição parcial do cimento 

por cinzas nos parâmetros do ensaio de compactação. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Os ensaios de caracterização do solo bem como do resíduo utilizado tem o caráter de 

complementação do trabalho e permite a comparação de resultados com outros autores que estudam o 

solo-cimento como matriz de aproveitamento de resíduo. A seguir são apresentados as características 

dos materiais utilizados neste trabalho. 

 

2.1 Características do solo 

 

Utilizou-se solo proveniente da cidade de Mandaguaçu-PR. Optou-se por coletar o solo cerca 

de 3 m abaixo da superfície para evitar a presença de matéria orgânica. Após a coleta, o solo foi 

transportado para o laboratório de solos da Universidade Estadual de Maringá e devidamente 

espalhado sobre lona plástica para secagem até atingir a umidade higroscópica, conforme pode ser 

observado na Figura 1. Em sequencia o material foi devidamente acondicionado em tambores até a 

realização dos ensaios deste trabalho. 
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Figura 1 – Secagem do solo 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

 A composição granulométrica do solo foi obtida através do ensaio de análise granulométrica 

conjunta, que consiste na realização de uma etapa de peneiramento e uma etapa de sedimentação. A 

sedimentação foi realizada com o uso de defloculante hexa-metafosfato de sódio, de acordo com a 

NBR 7181. A curva granulométrica obtida encontra-se na Figura 2. Também realizou-se ensaio de 

limites de plasticidade de acordo com a NBR 7180 e limite de liquidez de acordo com a NBR 6459. 

 Segundo Souza (2007), a importância do estudo granulométrico do solo está na relação da 

granulometria com o custo do solo-cimento. A relação entre a granulometria e o custo é explicada por 

Freire (1976). O autor explica que solos com alta concentração de argila necessitam de altos teores de 

cimento, devido a grande área superficial dos grãos. 

Souza (2007) diz ainda que os solos com características arenosas são os mais indicados. Fato 

explicado por Segantine (2000). O autor diz que areia grossa desempenha um importante papel de 

enchimento, consequentemente, há maior produtos de hidratação do cimento Portland livres para 

contribuir com a resistência do compósito. 
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Figura 2 – Granulometria do solo 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Segundo Souza (2007), os limites de consistência são de extrema importância, pois expressam 

as condições de trabalhabilidade, ainda segundo a autora altos valores acarretam em dificuldade de 

destorroamento e mistura dos componentes. Segundo a ABCP (1985), os valores recomendados para 

limite de liquidez e plasticidade devem ser menores que 45 e 18% respectivamente. 

 A tabela 1 mostra os valores de limites de consistência obtidos. Observa-se que tais valores 

estão de acordo com a recomendação da ABCP (1985). Isto é, o solo utilizado neste trabalho 

apresenta boas condições de trabalhabilidade. 

 

 

Tabela 1 – Limites de liquidez e plasticidade 

Ensaio Valor 

 (%) 

Limite de 

liquidez 

25 

Limite de 

plasticidade 

15 

Índice de 

plasticidade 

10 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 

A determinação da massa específica dos grãos foi feita de acordo com a NBR 6508. O 

objetivo do ensaio é a determinação da massa específica das partículas do solo, relacionando a massa 

com o volume dos sólidos.Na Tabela 2 encontra-se o valor obtido. Tal valor tem importância na 

determinação de índices físicos do solo. 
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Tabela 2 – Massa específica dos grãos 

Ensaio Valor 

 (g/cm³) 

Massa 

específica dos 

grãos 

2,75 

Fonte: Autores, 2016. 

 

2.2 Características do cimento 

 

 O cimento utilizado foi o CPII-Z 32, devido a facilidade de obtenção e também por atender 

aos requisitos de resistência necessários para confecção de tijolos de solo-cimento-CBC. Fato 

comprovado por Souza (2007) que realizou ensaios de compressão simples em corpos de prova 

cilíndricos com teor de 8% de cimento Portland CP IIZ-32 e obteve resultados superiores à 2 MPa, 

valor médio mínimo aos 7 dias recomendado pela NBR 8491. 

 A tabela 3 detalha o tipo de cimento utilizado neste trabalho. 

 

Tabela 3 – Tipo e composição do cimento Portland CP II-Z 

TIPO DE 

CIMENTO 

PORTLAND 

CLASSE DE 

RESISTÊNCIA 

Clínquer 

+ Gesso 

Escória 

alto 

forno 

Pozolana Materiais 

Carbonáticos 

NORMA 

BRASILEIRA 

CP II – Z 32 76-94 - 6 a 14% 0 a 10% NBR 11578 
Fonte: Itambé – Cimento e Concreto apud BUGALHO (2000). 

 

 A descrição da quantidade de cimento utilizada nos ensaios realizados para a elaboração 

deste trabalho encontram-se detalhados na Tabela 3. É impostante observar que a massa descrita na 

segunda coluna refere-se ao solo na umidade higroscópica. 

 
 

2.3 Características da CBC 

 

 As cinzas foram coletadas na usina de açúcar e álcool localizada em São João do Ivaí-PR. A 

cinza estava acondicionada em local descoberto, em forma de monte como pode ser observado na 

Figura 3. Após a coleta, as cinzas foram colocadas em bandejas para secagem por um período de 15 

dias. Em sequencia, realizou-se peneiramento. Utilizou-se a peneira 0,15 mm, descartou-se o retido e 

utilizou-se o passante. 
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Figura 3 – Cinza acondicionada na usina 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 

 

2.4 Metodologia 

 

Os ensaios para a determinação da umidade ótima e a massa específica aparente seca máxima 

foram realizados em conformidade com a NBR 12023.A energia de compactação utilizada foi a de 

Proctor normal. O ensaio constitui-se de compactação de amostras em cilindro metálico sob 

diferentes umidades, a fim de obter a curva de compactação para o material em questão. 

 Para este trabalho, utilizou-se 6, 8 e 10% de cimento. Depois, foram analisadas as mistura de 

solo-cimento-CBC substituindo parcialmente o cimento Portland em 25 e 50%. A Tabela 3 mostra 

detalhadamente todos os traços que foram utilizados neste trabalho 
 

 

Tabela 4 – Traços utilizados 

Traço Mi 
(Solo+Água;Cimento,;

Cinzas) 

Composição da mistura Equivalente em Massa 

Solo+Água Ciment

o 

Resídu

o 

Soma Solo+

Água 

Cimento Resíduo Soma 

gramas       % 

Mi 1 (94;6;0) 2350 150 0 2500 94 6 0 100 

Mi 2 (92;8;0) 2300 200 0 2500 92 8 0 100 

Mi 3 (90;10;0) 2250 250 0 2500 90 10 0 100 

Mi 4 (94; 4,5; 1,5) 2350 112,5 37,5 2500 94 4,5 1,5 100 

Mi 5 (92; 6; 2) 2300 150 50 2500 92 6 2 100 

Mi 6 (90; 7,5; 2,5) 2250 187,5 62,5 2500 90 7,5 2,5 100 

Mi 7 (94,3,3) 2350 75 75 2500 94 3 3 100 

Mi 8 (92,4,4) 2300 100 100 2500 92 4 4 100 

Mi 9 (90,5,5) 2250 125 125 2500 90 5 5 100 

Fonte: Autores, 2016. 
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2.4 Resultados e discussão 

 

 A seguir, apresenta-se as curvas de compactação realizadas para os teores de 6, 8 e 10% de 

cimento bem como as substituições parciais de cimento por cinzas. 

 

  

 

 
Figura 4 – Resultado do ensaio de compactação para 6% de ligante 

Fonte: Autores, 2016. 
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Figura 5 – Resultado do ensaio de compactação para 8% de ligante 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 

 

 
Figura 6 – Resultado do ensaio de compactação para 10% de ligante 

Fonte: Autores, 2016. 
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Tabela 5 – Massa específica aparente seca e umidade ótima 

Traço Massa 

específica 

aparente seca 

Umidade 

ótima (%) 

 

 (g/cm³)  

Mi 1 (94;6;0) 1,825 13,7 

Mi 4 (94; 4,5; 1,5) 1,823 13,7 

Mi 7 (94,3,3) 1,821 13,8 

Mi 2 (92;8;0) 1,840 13,5 

Mi 5 (92; 6; 2) 1,836 13,9 

Mi 8 (92,4,4) 1,832 13,9 

Mi 3 (90;10;0) 1,848 14,3 

Mi 6 (90; 7,5; 2,5) 1,842 14,3 

Mi 9 (90,5,5) 1,829 14,0 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Com a substituição do cimento Portland por cinzas, não foi possível observar grandes 

diferenças nos parâmetros analisados. Constatou-se uma pequena tendência redução da massa 

específica aparente seca conforme aumentou-se o teor de substituição, e uma pequena tendência ao 

aumento na umidade ótima. Valenciano e Freire (2004) substituíram 20% de cimento Portland por 

CBC e não constataram qualquer modificação signficativa na umidade ótima e na massa específica 

aparente seca máxima quando realizaram ensaio de compactação Proctor normal em solo arenoso. 

O conhecimento da curva de compactação permite a confecção de materiais resistentes, tais 

como tijolos, obtendo-se o melhor desempenho do material. 
 

3. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que a substituição parcial do cimento Portland pela CBC tratada utilizada neste 

trabalho tende a acarretar uma pequena diminuição da massa específica seca e um leve aumento da 

umidade ótima. A maior variação encontrada nos teores umidade ótima foi de 5,59%. Na massa 

específica aparente seca máxima a maior variação observada foi de 1,35%. 
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