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RESUMO

A produção excessiva de resíduos agroindustriais sem uma solução adequada é uma realidade
no Brasil, merecendo destaque as Usinas Sucroalcooleiras, que produzem quantidades
consideráveis de cinzas provenientes da queima do bagaço da cana-de-açúcar utilizado para
co-geração de energia elétrica. Sabe-se que setor da construção civil demanda alta quantidade
de materiais cada vez mais escassos e oriundos de processos produtivos com grande geração
de gases do efeito estufa. No entanto, o setor demonstra ter grande potencial para absorver os
mais diferentes tipos de resíduos. Nesta pesquisa objetivou-se investigar a potencialidade de
utilização de cinzas proveniente da queima do bagaço de cana-de-açúcar como substituto
parcial do agregado miúdo (areia natural) e do aglomerante (cimento Portland) para produção
de concreto utilizado na confecção de blocos para pavimentação (pavers), que foram
verificados a resistência à compressão, abrasão, absorção de água e MEV. Os teores de
substituição nos traços determinados foram fixados em 25% de cinza pesada pelo agregado
miúdo, e até 10% de cinza leve pelo aglomerante cimento Portland. Para tal foi realizada a
caracterização dos materiais por meio de ensaios físico-químicos e através destes pode-se
verificar a potencialidade de utilização da cinza como substituto, tanto da areia natural quanto
do cimento Portland, correspondendo à maioria dos pré-requisitos desejados. Verificou-se que
para uma substituição de 25% de agregado miúdo por cinza pesada e de 2,5% de cimento
Portland por cinza leve, atendeu as recomendações da ABNT NBR 9781:2013. Além disso, a
substituição parcial dos insumos do concreto promoveu uma redução considerável de emissão
de

, de até 11,91%, o qual foi calculado pelo Método para Quantificação das Emissões de

Dióxido de Carbono (Método QE-CO2).

Palavras-chaves: cinzas do bagaço de cana-de-açúcar; aditivo mineral; pavers; emissão de
.
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ABSTRACT

Excessive production of agro-industrial waste without an appropriate solution is a reality in
Brazil, deserving highlight the Sugar and Alcohol Industries, which produce considerable
amounts of ash from the burning of bagasse from sugarcane used for co-generation of
electricity. It is known that the construction industry demands high amount of increasingly
scarce materials and originating from production processes with great generation of
greenhouse gases. However, the industry has shown great potential to absorb different types
of waste. This research aimed to investigate the potential use of ashes from the burning of
sugarcane bagasse as a partial substitute for fine aggregate (natural sand) and the binder
(Portland cement) for production of concrete used to blocks paving (pavers), which were
checked for resistance to compression, abrasion, water absorption and MEV. The replacement
levels in certain dosage were fixed in 25% bottom ash by fine aggregate, and up to 10% fly
ash the binder Portland cement. Before this characterization was carried out of the materials
by physical and chemical testing and using these one can verify potential use ash as a
substitute of natural sand as much as Portland cement, corresponding to the most desired
prerequisites. It was found that a substitution of 25% fine aggregate of bottom ash and 2.5%
Portland cement by fly ash, this dosage fulfills the recommendations of NBR 9781: 2013.
Furthermore, the partial replacement of concrete inputs promoted a considerably reduced
emission

, up to 11.91%, which was calculated by method for quantifying emissions of

carbon dioxide (QE-CO2 Method).

Keywords: sugarcane bagasse ash; mineral additive; pavers;

emissions.
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1. INTRODUÇÃO
O concreto de cimento Portland é o material mais utilizado pelo homem na Terra
(GARTNER, 2004). As estimativas atuais de fabricação de cimento Portland no mundo
chegam a 3,7 bilhões de toneladas por ano, e a produção interna no Brasil chega a 68,8
milhões de toneladas por ano, sendo a quinta produtora mundial (SNIC, 2012).
A indústria do cimento Portland no mundo contribui com mais de 7% de todo
produzido pelo homem na terra (MALHOTRA, 2002), sendo que para cada tonelada de
cimento produzido cerca de uma tonelada de dióxido de carbono (

) é emitida na

atmosfera, além de outros gases prejudiciais (MEHTA, 2002).
Visando reduzir os impactos ambientais, as emissões de gases do efeito estufa e
melhorar as propriedades dos materiais da construção civil, merece destaque no Brasil a
incorporação de resíduos agroindustriais, motivadas principalmente em razão do grande
montante gerado anualmente, pela falta de um destino viável e principalmente pelos
resultados positivos obtidos em estudos. Dentro deste contexto, destaca-se o plantio de canade-açúcar, que representa uma das principais atividades agrícolas do país, ocupando uma área
de pouco mais de 9 milhões de hectares, o qual o Brasil deverá produzir 654,6 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar na safra 2015/2016 (CONAB, 2015) com uma produção que vem
aumentando desde 2000, o que coloca o país em destaque no setor agroindustrial.
Como resultado final do processo produtivo das Usinas Sucroalcooleiras, grande
quantidade de cinza proveniente da queima do bagaço de cana (CBC) é gerada no Brasil,
entorno de quatro milhões de toneladas por ano (aproximadamente 11 mil toneladas/dia)
(UNICA, 2011). Em decorrência do avanço do setor na geração de energia, álcool e açúcar a
produção vem se intensificado.
Segundo dados do FIESP/CIESP (2001) para cada tonelada de cana-de-açúcar moída
geram 260 kg de bagaço e para cada tonelada de bagaço queimado geram 24 kg de cinza.
Geralmente estas cinzas são utilizadas como adubo nas plantações, mas, segundo pesquisas
realizadas pela EMBRAPA, estas não possuem nutrientes minerais adequados para essa
finalidade, pois há uma séria deficiência em potássio, principal nutriente para o plantio de
cana-de-açúcar (LIMA et al., 2012). A indústria da cana-de-açúcar ainda está buscando
soluções para eliminar os resíduos gerados em seu processo produtivo, sabendo que a cinza
remanescente após a queima do bagaço é o último resíduo da cadeia produtiva e poderia ter
um fim mais nobre devido as suas características físicas e químicas.
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Estudos apontam que a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (MARTIRENA
HERNÁNDEZ et al., 1998; SINGH; SINGH; RAI, 2000; PAYÁ et al., 2002 apud
CORDEIRO, 2006), em virtude da presença predominante de sílica na composição química,
apresentam-se como matérias-primas potenciais na produção de cimentos compostos e de
aditivos minerais para pastas, argamassas e concretos. Essas características resultam em
benefícios na reologia, na resistência, na durabilidade e outros fatores em decorrência do seu
emprego (MALHOTRA e MEHTA, 1996; NEVILLE, 1997; MASSAZZA, 1998; SABIR;
WILD; BAI, 2001 apud CORDEIRO, 2006).
Vale destacar que os aditivos minerais são substâncias adicionadas intencionalmente
ao concreto, com o objetivo de reforçar e melhorar certas características da mistura e, além
disso, facilitar também seu preparo, lançamento e utilização (PETRUCCI, 1995).
Um dos maiores desafios da construção civil, principalmente, nos países em
desenvolvimento, é atender as necessidades da sociedade como um todo no que se refere às
melhorias do ambiente construído, com um emprego cada vez menor de recursos naturais
(CHEN et al., 1999 apud JOHN, 2000). A capacidade produtiva da construção civil se deve a
vários fatores, visto que é o setor com maior consumo de material na economia e assim tem
maiores possibilidades de reciclar. Dentro dessa enorme variedade de materiais, sejam
minerais, poliméricos ou metálicos, o consumo vem aumentando em diferentes graus de
industrialização, para as mais diferentes aplicações e tipos de obras (SMITH, 1973;
AGOPYAN, 1998; MATTOS;WAGNER, 1999 apud JOHN, 2000).
Segundo John (2000) esses materiais consumidos pelo setor da construção civil é em
sua maioria compostos silicosos e sabe-se que a sílica é a espécie atômica mais comum no
planeta. Assim, muitos resíduos de processos térmicos (como a cinza do bagaço de cana),
metalúrgicos e de tratamento ambiental podem ser incorporados e reutilizados como
substitutos de matérias industrializados que consomem altas quantidades de recursos não
renováveis.
Os materiais utilizados como substitutos do cimento são chamados de materiais
pozolânicos que são classificados como um material inorgânico, natural ou artificial, silicoso
ou alumino-silicoso, que podem apresentar propriedades aglomerantes quando finamente
moído e em presença de água e hidróxido de cálcio. O emprego de pozolana como material
cimentício remonta à antiguidade, desde as primeiras obras de engenharia realizadas pelos
romanos (CORDEIRO; TOLEDO FILHO; FAIRBAIRN, 2009).
A aplicação das pozolanas como substitutas parciais de cimento Portland deve-se à
presença de fases ativas em sua constituição química, só que muitas vezes, na produção de
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CBC, dependendo do controle operacional de queima do bagaço, essa cinza acaba possuindo
pouca reatividade, sendo uma alternativa, assim, sua aplicação em substituição de agregados
miúdos (areia natural) na composição do concreto (CORDEIRO et al.,2008 e SOUZA et al.,
2007). As alternativas de substituição da areia natural são de grande importância, pois diminui
sua extração de forma irregular e em grandes quantidades, evitando, assim, a degradação do
ecossistema local.
No Brasil, há várias diretrizes legais que incentivam o reuso de resíduos e ao mesmo
tempo pune atitudes que levem a qualquer tipo de dano ambiental envolvendo os mais
diferentes setores produtivos. Foi aprovada a Lei n° 12305:2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), relatando uma tendência mundial de não
geração, no reaproveitamento, na reutilização e na reciclagem dos resíduos, e dispõe, também,
sobre a gestão integrada e o gerenciamento destes, responsabilizando tanto os geradores
quanto o poder público (ALTOÉ, 2012).
Com base no que foi relatado, este trabalho busca caracterizar e analisar a aplicação da
cinza proveniente da queima do bagaço de cana-de-açúcar utilizada para co-geração de
energia elétrica em Usinas Sucroalcooleiras na região de Maringá - PR, para determinar a
possibilidade, ou não, de sua aplicação na substituição parcial do cimento Portland e do
agregado miúdo na confecção de concreto para produção de pavers. Há vários estudos que
demonstram o potencial de incorporação de resíduos nesses artefatos de concreto prémoldados, passando a ter ganhos de resistência e menor absorção, como relata pesquisa
desenvolvida por ALTOÉ (2012), que substituiu parcialmente a areia natural pela cinza na
confecção de pavers.
Será estimado, também, o benefício ecológico proveniente dessa substituição por meio
do Método para a Quantificação das Emissões de Dióxido de Carbono (Método QE-CO2) que
utiliza informações sobre fatores de emissão e outros parâmetros considerando as etapas de
extração, processamento e transporte dos materiais de construção.

1.1. Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo o estudo da potencialidade de utilização da
cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) na substituição do cimento Portland e do agregado
miúdo na confecção de blocos de concreto para pavimentação (pavers), de forma a contribuir
com o desenvolvimento sustentável.
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Especificamente, este trabalho pretende determinar as características físicas, químicas
e a atividade pozolânica das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar geradas por duas usinas, e
analisar a influência da substituição parcial do aglomerante e agregado miúdo pela cinza do
bagaço de cana-de-açúcar no concreto para a confecção dos pavers, verificando os melhores
teores a partir da interpretação dos dados obtidos nos diferentes ensaios realizados,
demostrando a aplicabilidade da cinza como aditivo mineral. E por fim, um capítulo dedicado
à estimativa de redução da emissão de

pelo Método para a Quantificação das Emissões

de Dióxido de Carbono (Método QE-CO2).

1.2. Justificativa
Esta pesquisa se justifica em alguns fatos, como do Brasil ser o maior produtor de
cana-de-açúcar do mundo, produzindo consequentemente grande quantidade de resíduos
industriais nas Usinas Sucroalcooleiras, milhões de toneladas de cinza proveniente da queima
do bagaço de cana utilizado na co-geração de energia. Além disso, vários estudos que estão
relatados neste trabalho demonstram o grande potencial de utilização desta cinza como aditivo
mineral para misturas de concreto e argamassas utilizadas na construção civil, tanto para
substituição do aglomerante cimento Portland, como para o agregado miúdo. O setor da
construção civil demanda alta quantidade de recursos naturais não renováveis, e este alto
consumo, junto com a grande produção de cimento Portland, incide alto teor de gases do
efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global, o que demonstra a grande necessidade
de se adotar medidas sustentáveis. Dentro deste contexto, será analisada a potencialidade da
utilização da CBC como aditivo mineral para confecção de blocos de concreto para
pavimentação (paver). O pavimento de concreto está ganhando cada vez mais espaço, por
possuir inúmeras vantagens, desde conforto térmico até a rapidez de instalação, e por ser um
meio em potencial para incorporação de resíduos agroindustriais, como a CBC, que são
compostos silico-aluminosos e com propriedades similares aos materiais da construção civil.
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2. CIMENTO PORTLAND E CONCRETO
Segundo Carvalho (2008) a alvenaria de pedras é um dos mais antigos sistemas
utilizados pelo homem na construção. Historicamente, o tijolo foi um produto de substituição
quando havia escassez da pedra natural e da madeira, até então utilizados, e sobre esse fato
histórico, ocorreram grandes descobertas de materiais de construção, com evidências de que
tenha sido na Mesopotâmia (atual Iraque). Assim, desde as primeiras experiências com a
alvenaria de pedras, as civilizações tiveram que buscar um material que criasse aderência
entre estas. Esse processo de descoberta de ligantes, que durou milhares de anos, pode ser
descrito em três fases principais, onde inicialmente foi utilizada uma argamassa de barro,
após, os Assírios e Babilônios usaram a argila como material ligante, e posteriormente, uma
argamassa mais resistente e durável, a argamassa de cal. Dentro deste contexto histórico, de
necessidades e descobertas, que se iniciam os estudos sobre a cal, o cimento e
consequentemente o concreto.
Sabe-se que os romanos já usavam a cal como aglomerante desde 600 a.C., mas o
ápice que alavancou a engenharia romana e possibilitou o desenvolvimento da construção
civil e das cidades foi um novo material: o Opus Caementicium, cujo principal componente
era uma cinza pozolânica que misturada à argamassa de cal resultava em um material de
características similares ao cimento atual (CARVALHO, 2008).
O desenvolvimento das construções romanas, proporcionado pela descoberta desses
materiais ligantes, é alcançado com a execução do Pantheon (Figura 1) construído entre 118 e
126 d.C., cujas paredes estruturais, de até 6 m de espessura, foram confeccionadas com
concreto composto por cinzas vulcânicas. A sua cúpula, em forma de semi-esfera com 43,4 m
de diâmetro, foi construída com uma mistura de cal, cinzas vulcânicas e pedra-pomes como
agregado leve (BLEZARD, 1998 apud CORDEIRO, 2006). Outra obra de destaque é A Pont
du Gard (Figura 2) que é parte de um aqueduto construído na França, no segundo quarto do
Século II, possuindo um comprimento de 275 m e 49 m de altura.
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Figura 1- Pantheon, Piazza della Rotonda, Roma

Fonte: RITG, 2015
Figura 2- Aqueduto Pont du Gard

Fonte: SDPDG, 2015
Com o fim do Império Romano, a arte de construir com cimento e concreto foram se
perdendo, e assim, só no século XVIII que o engenheiro John Smeaton se destacou com uma
nova mistura aglomerante, utilizando proporções de calcário e argila para a obtenção de
cimento hidráulico. Com isso, voltou-se a desenvolver estudos e aplicações de novos
aglomerantes até que em 1824, Joseph Aspdin recebeu a patente do cimento Portland, baseado
no seu aperfeiçoamento pela forma de produzir a “pedra artificial” (TORAYA, 1999).
Segundo Cordeiro (2006) a denominação cimento Portland foi atribuída por Joseph Aspdin
que produzia o cimento obtido a partir da queima, em elevadas temperaturas, de calcário e
argila finamente moídos e misturados, e essa mistura, uma vez enrijecido, se assemelha, com
rochas calcárias da Península de Portland, localizada no sul da Inglaterra.
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Para ABCP (2002), o cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes,
aglutinantes ou ligantes, que endurece pela ação da água e quando misturado com água e
outros materiais de construção, tais como a areia, a pedra britada, a cal e outros, resulta nos
concretos e nas argamassas e suas características e propriedades vão depender da qualidade e
proporções dos materiais com que forem compostos.
O cimento Portland existente no mercado serve em sua maioria para o uso geral, com
seu principal componente o clínquer. No entanto, alguns destes possuem certas características
e propriedades que os tornam mais adequados para determinados usos, os quais são
compostos por adições, que podem variar suas características permitindo que se obtenha um
concreto ou uma argamassa com a resistência e durabilidade desejada, sendo assim, sua
aplicação direcionada, o que o torna mais econômico. A resistência mínima à compressão do
cimento é classificada em três níveis: 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa, após 28 dias de cura
(ABCP, 2002).
O processo de produção atual do cimento Portland é composto basicamente do
resultado

da

calcinação

predominantemente por

de

uma

mistura

de

materiais

, e materiais argilosos, à base de

carbonáticos,
,

composto
e

. A

mistura proporcionada pelos constituintes principais é calcinada em forno rotativo a uma
temperatura em torno de 1450 °C. Nessa temperatura formam-se novos compostos químicos
que se aglomeram em pelotas denominados clínquer. Após sofrer resfriamento brusco por
injeção de ar na saída do forno, o clínquer é moído juntamente com pequenas quantidades de
gesso até uma granulometria predominantemente menor que 75µm, numa porcentagem de 1 a
5 %, e, além disso, há adições de materiais corretivos para formar o cimento Portland. Os
cimentos de alto-forno e pozolânicos são obtidos, respectivamente, misturando-se ao Portland
escórias de alto-forno e pozolanas (NEVILLE, 1997).
Na Tabela 1 estão dispostos os compostos do cimento Portland com as respectivas
quantidades. A Tabela 2 apresenta a classificação dos principais cimentos comercializados no
Brasil.
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Tabela 1-Principais compostos presentes no cimento
Proporção
Abreviação
Formula e Denominação
(%)
C3S
3CaO.SiO2 Silicato Tricálcico
55-60
C2S

2CaO.SiO2 Silicato Dicálcico

15-10

C3A

3CaO.Al2O3 Aluminato Tricálcico

10-12

C4AF

4CaO.Al2O3.Fe2O3 Aluminato
Tetracálcico

7-8

OUTROS

Gesso, Álcalis, Magnésio, Cal Livre,
Silicatos, Aluminatos, etc.

‹ 12

Fonte: adaptado MEHTA & MONTEIRO (2008)

Tabela 2- Classificação dos principais tipos de Cimentos Portland segundo ABNT
Tipo de Cimento
Sigla
Cimento Portland comum
CP I
Cimento Portland comum com adição

CP I-S

Cimento Portland composto com escória

CP II-E

Cimento Portland composto com pozolana

CP II-Z

Cimento Portland composto com filler

CP II-F

Cimento Portland de alto-forno

CP III

Cimento Portland pozolânico

CP IV

Cimento Portland de alta resistência inicial

CP V

Cimento Portland resistente aos sulfatos

Sigla e classe dos
tipos originais
acrescidos do sufixo
RS

Fonte: adaptado ABCP (2002)
A ABCP (1999) retrata a evolução média da resistência à compressão dos principais
tipos de cimento Portland até os 28 dias de cura (Figura 3), sendo um parâmetro importante
para a seleção de um tipo de cimento Portland para uma aplicação específica.
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Figura 3-Resistência média dos principais tipos de cimento Portland

FONTE: adaptado ABCP (2002)
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3. RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos são gerados pelas diversas atividades antrópicas e quando
dispostos em locais inadequados ou quando não tratados corretamente causam impactos
significativos em todo globo terrestre. As medidas de controle e gestão dos resíduos estão
aumentando devido à crescente quantidade gerada, e se medidas eficazes não forem adotadas
podem comprometer as gerações futuras.
O macro complexo da construção civil gera resíduos desde a produção dos materiais
para a edificação até a demolição dos mesmos (JOHN, 1996). Estes produtos consomem
grande quantidade de energia, especialmente quando se leva em conta o volume de produção.
A produção dos materiais de construção constitui-se em uma das maiores fontes poluidora,
onde a fabricação de cimento Portland e da cal, por exemplo, com a calcinação do calcário,
libera grande quantidade de

. Neste aspecto, do ponto de vista ambiental, a reciclagem de

resíduos vai proporcionar uma maior oferta de produtos alternativos para a mesma função,
possibilitando substituições de recursos não renováveis e soluções mais adequadas para
situações específicas, com ganhos de eficiência geral no processo produtivo (JOHN, 2000).
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, resíduos sólidos são definidos
como:
Resíduos são aqueles que nos estados sólido e semi-sólido resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas
e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT
NBR 10.004:2004,p.1).

A Lei n° 12305:2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, define que os resíduos
sólidos são classificados de acordo com sua origem e periculosidade. Já segundo a ABNT
NBR 10004:2004, os resíduos são classificados de acordo com a sua periculosidade, assim, os
resíduos sólidos Classe I são perigosos e Classe II os não perigosos. A Classe II é subdividida
em Classe II-A (não inerte) e Classe II-B (inerte).
Os resíduos Classe I (perigosos) apresentam no mínimo uma das seguintes
características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade;
e/ou constituintes do lixiviado em concentração superior ao estabelecido no anexo F da norma
já mencionada.
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Os

resíduos

Classe

II-A

(não

inertes)

podem

ter

propriedades

como

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água e não se enquadram como
Classe I ou II-B. Este têm pelo menos um de seus constituintes solubilizados maior que o
descrito no anexo G da norma.
Os resíduos Classe II-B (inertes) não têm nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G. Assim, para se classificar um resíduo faz-se
necessário realizar ensaios de lixiviação (ABNT NBR 10005:2004) e de solubilização (ABNT
NBR 10006:2004).
Os resíduos sólidos industriais são considerados os maiores responsáveis pelos
grandes problemas ambientais devido sua composição variada, contendo produtos químicos,
metais e solventes que exigem condições específicas para seu acondicionamento adequado,
coleta, transporte, tratamento e disposição final, devido a sua natureza e periculosidade
(KRAEMER, 2005 apud HOJO, 2014).
Essa classificação que irá caracterizar o resíduo quanto a sua natureza é de grande
importante para se estabelecer diretrizes e leis como padrão para atuar no tratamento, gestão e
disposição final de forma específica para cada rejeito, garantindo um ecossistema fora de
riscos ambientais.
Dentro desse contexto de geração de resíduos sólidos, sabe-se que o setor sucroalcooleiro no

Brasil esta em evidente expansão através da crescente produção de etanol e açúcar para
atender a demanda de mercado interno e externo, todavia, esse crescimento não considerou a
preocupação que o setor deveria ter sobre a sustentabilidade na produção (GOLDEMBERG,
COELHO e GUARDABASSI, 2008). Nota-se no setor que há uma grande geração de
resíduos sólidos industriais, destacando-se como um produto final da cadeia produtiva a cinza
proveniente da queima do bagaço, e este poderia ter um fim mais viável se suas propriedades
e características fossem conhecidas.
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4. CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Neste tópico serão abordados conceitos relativos a cana-de-açúcar, sua grande
demanda no estado do Paraná, a cinza resultante da queima do bagaço, sua avaliação de
pozolanidade, e referências onde as mesmas foram utilizadas.
4.1. Cana-de-Açúcar e Setor Sucroalcooleiro
A cana-de-açúcar (Saccharum) é uma planta tipicamente tropical, pertence à família
das gramíneas ou poáceas juntamente com os gêneros Zea e Sorghum, possui exclusiva
habilidade de estocar sacarose nos colmos. A cana-de-açúcar no gênero Saccharum, possui as
seguintes espécies: S. oficcinarum, S. spontaneum, S. barberi, S. sinense, S. edule e S.
robustum (CHEN e CHOU, 1993).
Os primeiros indícios sobre a origem da cana-de-açúcar é que ela começou a ser usada
em construções e como alimento nas montanhas da ilha de Nova Guiné, no sudoeste do
Oceano Pacífico, por volta do século VI a.C. Desde então espalhou-se pelo mundo e chegou
ao Brasil no século XVI. Foi pelo colonizador português Martin Afonso de Souza que o
cultivo de cana-de-açúcar foi introduzido no país em 1532, construindo o primeiro engenho
brasileiro em São Vicente, litoral do estado de São Paulo, dando início ao ciclo da cana-deaçúcar, a primeira atividade econômica organizada do Brasil (ÚNICA, 2012).
Figura 4- Cana-de-açúcar

Fonte: UNICA (2012)
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com uma produção prevista
para os anos de 2015/2016 de 654,6 milhões de toneladas (CONAB, 2015), ficando em
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segundo lugar a Índia. O Brasil é também o maior produtor mundial de açúcar e o segundo
produtor mundial de etanol, com uma produção de 37,7 milhões e 27,5 milhões de toneladas
respectivamente (UNICA, 2014). O plantio de cana-de-açúcar representa uma das principais
atividades agrícolas no Brasil, ocupando uma área de aproximadamente 10 milhões de
hectares, sendo o estado de São Paulo o maior produtor com 5,2 milhões de hectares de
plantio. O Estado do Paraná é o quarto maior produtor (47.116 mil toneladas de cana) em
relação à produção nacional, ficando atrás apenas de São Paulo, Goiás e Minas Gerais,
(CONAB, 2014). A Tabela 3 mostra a produção de cana por região.
Tabela 3-Produção e Destinação da Cana-de-açúcar (safra 2014/2015)
Cana-de-açúcar
Açúcar
Etanol
Regiões
(Mil ton)
(Mil ton)
(Mil m³)
Região Centro-Sul
599.653
34.587
25.557
Região Norte-Nordeste

59.445

3.665

2.065

Brasil

659.009

37.713

27.662

Fonte: CONAB (2014)
A Figura 5 mostra as unidades produtoras de álcool e açúcar do estado do Paraná, num
total de 30 usinas e destilarias, quantidade que vem aumentando proporcionalmente nos
últimos anos, estas usinas estão em sua maioria localizada na região norte e noroeste do
estado.
Figura 5- Mapa das Unidades Produtoras de Álcool e Açúcar do Estado do Paraná

Fonte: ALCOPAR (2015)
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As etapas de fabricação do açúcar e álcool estão indicadas na Figura 6, que
compreende as etapas de colheita e transporte da cana até a usina, lavagem e processamento
para extração do caldo, na etapa seguinte o processo difere. Para produção de açúcar o caldo é
tratado, para produção de álcool o caldo é tratado e fermentado. Sabe-se que a escolha do
produto final depende do mercado financeiro interno e externo, e a produção aumenta no que
for mais viável financeiramente.
Figura 6- Processo de produção do açúcar e álcool

Fonte: adaptado de MOREIRA e GOLDEMBERG (1999)
4.2. Bagaço de Cana-de-Açúcar
Em um momento anterior, as Usinas Sucroalcooleiras produziam apenas o açúcar, hoje
em dia se tornou uma indústria multifuncional, gerando açúcar, energia e álcool. Nesse
processo produtivo são gerados resíduos que podem ter uma finalidade mais adequada, como
as folhas e pontas da cana-de-açúcar podem ser produzidas refeições para animais por ser uma
fonte de nutrientes, o bagaço é utilizado como biomassa na co-geração de vapor e
eletricidade, e a cinza proveniente da queima (CHAUHAN et al., 2011), dependendo de suas
características químico-físicas, pode ser incorporada como material na construção civil.
O bagaço de cana-de-açúcar é um material fibroso obtido após a extração do caldo, ao
sair da moenda, o bagaço tem aproximadamente 30% da massa da cana e uma umidade em
torno de 50% (MACHADO, 2000). Sabe-se que a composição química do bagaço varia
dependendo de alguns fatores como o tipo de cana, o tipo de solo, as técnicas de colheita
(manual ou mecanizada) e outros (SILVA et al.,2007).
O bagaço de cana é, sem dúvida, o resíduo agroindustrial obtido em maior quantidade
no Brasil (MOREIRA e GOLDEMBERG, 1999), com geração de aproximadamente 260 kg
por tonelada de cana moída (FIESP/CIESP, 2001).
De acordo com UDOP (2015) a produção de bagaço de cana teve em 2014 um total de
180,7 milhões de toneladas, com um aumento de 11,4% em relação a 2013.
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Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), o bagaço de cana é,
atualmente, o recurso de maior potencial na geração de energia elétrica no país, em média,
cada tonelada de cana processada requer cerca de 12 kWh. Sabe-se que os custos de geração
são competitivos com os do sistema convencional de suprimento, o que possibilita por meio
da co-geração a auto-suficiência do setor em termos de suprimento energético, permitindo
também a comercialização do excedente de energia elétrica. Vale destacar que o período de
colheita da cana-de-açúcar coincide com o de estiagem das principais bacias hidrográficas do
parque hidrelétrico brasileiro, tornando uma opção ainda mais vantajosa na geração de energia
pela queima do bagaço.
Segundo Hojo (2014), a produção de energia elétrica com bagaço de cana na Usina
Cocamar Cooperativa Agroindustrial, de Maringá/PR, economizou R$ 13 milhões na compra
de eletricidade em 2011. A usina de co-geração de energia esta em funcionamento desde 2009
e gera aproximadamente 13 MW por hora, o suficiente para abastecer um município de 70 mil
habitantes. A Cocamar recebe mais de 700 toneladas de bagaço de cana por dia.
Há claros indícios de que as atividades antrópicas estão aumentando a emissão dos
gases poluentes e, consequentemente, intensificando o efeito estufa, sendo o dióxido de
carbono o principal agente do aquecimento global. Neste contexto, a queima do bagaço de
cana-de-açúcar produz quantidades consideráveis de

, porém, no balanço energético da

biomassa, o resultado é praticamente nulo devido à fotossíntese realizada pelo cultivo da
cana-de-açúcar. Ao se considerar o ciclo completo da biomassa, verifica-se emissão de

,

só que em quantidades muito menores quando comparadas aos combustíveis fósseis. Na
Tabela 4 esta um comparativo da emissão pelos combustíveis mais utilizados (FIESP/CIESP,
2001).
Tabela 4- Emissões de CO2 na geração de eletricidade
Emissões
Tipo de Combustível
Condições
(kg CO2 / kwh)
Ciclo completo incluindo
0,057-0,11
energia indireta dos
Cana-de-açúcar
equipamentos e insumos
Madeira

0,047

Ciclo completo incluindo
energia indireta dos
equipamentos e insumos

Óleo Combustível

0,87

Somente queima de
combustível

Gás Natural

0,38

Somente queima de
combustível

Fonte: COELHO e ZILBERSTAIN (1998) apud FIESP/CIESP (2001)
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4.3. Cinza do Bagaço de Cana-de-Açúcar e Avaliação da pozolanicidade
Nos últimos anos, um novo material tem sido alvo de pesquisas com vistas ao
aproveitamento como pozolana, ou em substituição ao agregado miúdo, empregando em
conjunto com o concreto de cimento Portland, trata-se da cinza do bagaço de cana-de-açúcar,
resíduo final do processo de produção de açúcar e álcool a partir da cana-de-açúcar.
Segundo dados do FIESP/CIESP (2001) para cada tonelada de bagaço queimado são
gerados 24 kg de cinza, e após o processo de geração de vapor a cinza é destinada, na maioria
dos casos, juntamente com a torta de filtro e a palha da cana-de-açúcar para adubação das
próprias lavouras.
A cinza proveniente da queima do bagaço da cana-de-açúcar pode ser considerada um
material pozolânico, ou um material inerte, classificando-a como cinza leve e cinza pesada,
respectivamente. Para cada tipo de cinza, apresentar-se-á, nos capítulos seguintes, o seu
processo de obtenção, assim como suas propriedades físico-químicas.
Pode-se entender como material pozolânico, todo material inorgânico, natural ou
artificial, silicoso ou alumino-silicoso que por si só não apresenta atividade hidráulica, no
entanto quando finamente moído e em presença de água, a temperatura ambiente, reage com o
hidróxido de cálcio formando compostos com propriedades cimenticias, e, isto vale tanto para
pozolana natural, como para artificial (ACI 116.R-00, 2002).
Para a cinza classificada como inerte, cinza pesada, esta apresenta propriedades
semelhantes a areia natural, como um material não reativo, com baixa pozolanicidade,
possuindo uma estrutura cristalina bem definida e com presença predominante de quartzo.
Na Figura 7 podem ser vistos o bagaço de cana-de-açúcar e as cinzas com cores
distintas, produzidas nas caldeiras, em decorrência das diferentes temperaturas de queimas. A
cinza preta é proveniente de um processo de combustão incompleto. Com maior temperatura
e/ou tempo de exposição ao calor, maior quantidade de carbono é liberada e a cinza adquire
cor que varia entre tons de vermelhos a branco.
A umidade do bagaço que alimenta as caldeiras para geração de vapor interfere
diretamente no rendimento da combustão e nas características da cinza gerada, para um teor
de umidade de 50% a temperatura de ignição do bagaço está entre 500°C e 600°C, faixa que
cai para 300°C a 400°C quando a umidade encontra-se entre 35% e 40%, ou seja, a
temperatura da chama também é sensível à umidade (COELHO, 1999 apud CORDEIRO,
2006).
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Figura 7-Bagaço de cana-de-açúcar (a), cinza escura com alto teor de carbono (b), cinza
com menor teor de carbono (c) e cinza gerada após combustão completa (d)

Fonte: Cordeiro (2006)
Para classificar a cinza leve como material pozolânico deve-se avaliar alguns
requisitos mínimos estabelecido na ABNT NBR 12653:2012 “Materiais pozolânicos”. Esta
norma as define como:


Pozolanas naturais: materiais de origem vulcânica ou sedimentar com atividade
pozolânica;



Pozolanas artificiais: materiais provenientes de tratamento térmico ou subprodutos
industriais com atividade pozolânica.
O grupo das pozolanas artificiais é subdividido em:

 Argilas calcinadas: Materiais provenientes de calcinação de certas argilas submetidas a
temperaturas, em geral, entre 500°C e 900°C, de modo a garantir a sua reatividade com
hidróxido de cálcio;
 Cinzas volantes: Resíduos finamente divididos que resultam da combustão de carvão
mineral pulverizado ou granulado com atividade pozolânica;
 Outros materiais: Materiais não tradicionais, tais como escórias siderúrgicas ácidas,
cinzas de resíduos vegetais e rejeito de carvão mineral.
As exigências químicas e físicas para classificar as pozolanas são apresentadas na
ABNT NBR 12653:2012 “Materiais pozolânicos”, de acordo com as Tabelas 5 e 6, onde são
classificadas em três grupos:
 Classe N: Pozolanas naturais e artificiais, 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 diferem das classes anteriores.
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Tabela 5– Exigência química
Classe de Material pozolânico
N
C
E

Propriedades

70

70

50

4,0

5,0

5,0

Teor de umidade, % máx

3,0

3,0

3,0

Perda ao fogo, % máx.

10,0

6,0

6,0

1,5

1,5

1,5

+

+

, % min.

, % máx.

Álcalis disponíveis em

O, % máx.

Fonte: ABNT NBR 12.653:2012
Tabela 6– Exigência física
Classe de Material pozolânico
Propriedades
Material retido na peneira 45 µm, % máx.

N

C

E

34

34

34

Índice de atividade pozolânica:


com cimento aos 28 dias, em
relação ao controle, % min.

75

75

75



com cal aos 7 dias, em MPa, % min

6,0

6,0

6,0

115

110

110

Água retida, % máx.

Fonte: ABNT NBR 12.653:2012

Os métodos empregados na avaliação da atividade pozolânica baseiam-se
principalmente nas seguintes normas:
 Índice de atividade pozolânica com cal: ABNT NBR 5751:2012 “Materiais
pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica – Índice de atividade pozolânica com
cal”. Embora seja um método físico de determinação da pozolanicidade, WEBER (2001)
relata que a maioria dos pesquisadores não utilizam este ensaio devido à variação na
qualidade da cal e seu reflexo sobre os resultados obtidos.
 Índice de atividade pozolânica com cimento Portland: ABNT NBR 5752:2012
“Materiais pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica com cimento Portland –
Índice de atividade pozolânica com cimento”.
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4.4. Aplicações da CBC na construção civil
Os estudos realizados com a cinza do bagaço de cana-de-açúcar demonstram o grande
potencial de utilização deste como aditivo mineral, compondo o rol de materiais da
construção civil. Além de possuírem propriedades intrínsecas excelentes, traz vantagens
ambientais preservando recursos naturais cada vez mais escassos.
Serão abordados os principais estudos sobre a cinza do bagaço de cana-de-açúcar e seu
potencial para aplicação como componente de materiais da construção civil. Os estudos
tratam de uma forma geral da composição química, características físicas, análise da
resistência mecânica, durabilidade, influência da temperatura na queima do bagaço da cana e
na moagem, e outras propriedades, sendo estas publicações dispostas em ordem cronológica:


Martirena Hernández et al. (1998) realizaram estudos sobre o emprego da cinza

residual do bagaço da cana-de-açúcar como aditivo mineral, podendo ser classificados como
provável material pozolânico, no entanto, os autores ressaltaram que a alta temperatura, a
presença de impurezas e a combustão incompleta nas caldeiras reduziram a reatividade da
cinza em função do elevado teor de carbono e da presença da sílica em estado estrutural
cristalino e que as impurezas poderiam ter limitado o contato entre a sílica reativa e o CH para
formar compostos estáveis.


Singh; Singh; Rai (2000) avaliaram a atividade pozolânica da cinza do bagaço em

substituição do cimento Portland comum nos teores de 10%, 20% e 30%. A resistência à
compressão da pasta composta por 10% de cinza foi 30% maior que a resistência alcançada
pela referência, em todos os tempos medidos, ocorrendo um decréscimo com o aumento dos
teores substituídos. Verificou-se, também, que a deterioração química causada por ácido
sulfúrico foi significativamente menor nas pastas com a cinza do bagaço. Isso é possível pela
ação pozolânica da cinza e a redução da permeabilidade na sua presença.


Cordeiro (2006) demostrou que as cinzas do bagaço de cana-de-açúcar selecionadas

em processos controlados de queima e de moagem apresentaram desempenho adequado à
aplicação em pastas e concretos, o que possibilitou a manutenção das propriedades mecânicas
dos concretos com menor consumo de cimento Portland e com reduzido desprendimento de
calor, melhorou as propriedades do concreto no estado fresco, com aumento dos valores de
abatimento do tronco de cone e redução da tensão cisalhante de escoamento, a substituição
ainda proporcionou redução na absorção de água por capilaridade e na penetração acelerada
de íons cloreto no concreto, até o teor avaliado de 20% de substituição.
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Ganesan; Rajagopal; Thangavel (2007) utilizaram uma substituição de 20% do

cimento Portland por CBC, sendo um mistura eficaz, sem qualquer efeito adverso sobre as
propriedades desejáveis do concreto. Nota-se que essa mistura teve como consequência uma
alta resistência inicial, redução da permeabilidade da água e uma resistência considerável da
permeação e difusão de cloretos. Essas vantagens têm uma relação direta com a durabilidade
das estruturas de concreto armado.


Chusilp; Jaturapitakkul; Kiattikomol (2009) estudaram o uso da cinza do bagaço como

material pozolânico em concreto e concluíram que a substituição de até 30% do cimento
apresentou resistência à compressão superior, menor liberação de calor e uma permeabilidade
de água inferior ao concreto padrão e que o material pozolânico apresenta-se adequado para
utilização.
 Cordeiro; Toledo Filho; Fairbairn et al. (2009) concluíram através do estudo das
propriedades da CBC que ela apresenta-se como matéria-prima potencial para produção de
pozolana, especificamente, a cinza produzida com queima controlada a 600 °C e cominuída
em moinho planetário. A elevada atividade pozolânica da cinza do bagaço pode ser atribuída à
presença de sílica amorfa, ao reduzido tamanho de partículas, à elevada superfície específica e
à reduzida perda ao fogo.


Fairbairn et al. (2010) a cinza ultrafina de elevada reatividade produzida em moinho

vibratório foi utilizada nas proporções de 0 a 20% de substituição de cimento e através de
testes reológicos, mecânicos, calorimétricos e de durabilidade concluíram que existe melhora
considerável na performance do concreto a longo prazo e essa substituição pode reduzir
parcialmente o clínquer na produção de cimento e consequentemente as emissões de
a atmosfera, que chega a 519,3 kt de

para

por ano, segundo o estudo de caso realizado para

região sudeste do Brasil.


Sales; Lima (2010) utilizaram CBC em substituição a areia presente na argamassa e

no concreto, e através de vários testes de caracterização física e química, nota-se que a cinza
apresentou propriedades similares a areia natural e nos ensaios mecânicos, pode-se observar
que o traço de argamassa com cinza teve maior resistência que o traço padrão, e que ela pode,
também, ser utilizado como substituto parcial da areia no concreto feito com CP II-E.


Martins et al. (2010) estudaram a potencialidade da aplicação da CBC em argamassas

e concretos em substituição da areia, como resultado obteve-se um aumento de resistência,
aos 28 dias, tanto nas argamassas quanto nos concretos com uma substituição de 50% e 20%,
respectivamente.
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Frías; Villar; Savastano (2011), avaliaram as características e potencialidades da CBC

obtida em duas situações: na própria usina como resultado da co-geração de energia e uma
cinza produzida no laboratório em condições controladas. A composição química e
mineralógica são semelhantes, com os mesmos óxidos presentes, só que a qualidade das
cinzas é diferente. Para ter ganhos de qualidade no resíduos gerados pela queima, se faz
interessante uma gestão adequada do bagaço antes de sua utilização como combustível, com a
devida remoção de contaminantes, a fim de se ter um material limpo para queima e se
possível controlar a temperatura de queima em torno de 800 º C. Nestas condições permitirá
obter uma cinza com melhor comportamento pozolânico, semelhante as que foram produzidas
em laboratório.


Bessa (2011) analisou a substituição do agregado miúdo por CBC para confecção de

concretos e argamassas direcionados para produção de artefatos utilizados na infraestrutura
urbana, com teores de substituição de até 100% para argamassa, após análise mecânica os
melhores resultados foram selecionados para produção de concreto. Houve um ganho de
resistência mecânica e a durabilidade não foi afetada.


Altoé (2012) estudou a potencialidade da utilização da cinza do bagaço da cana-de-

açúcar e do resíduo de pneus inservíveis na substituição parcial de agregado miúdo na
confecção de pavers. Dentre os traços analisados, apenas para a CBC notou-se que é viável a
substituição do agregado miúdo, por apresentar uma melhora expressiva das características
analisadas. Na resistência à compressão os pavers produzidos com os teores de 10%, 15%,
20% e 25% apresentaram um aumento significativo em relação ao traço referência com
resistências superiores ao exigido pela ABNT NBR 9781 que é de 35MPa. O aumento do teor
de substituição também contribuiu para a redução da absorção de água. Além disso, o ensaio
de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) apontou uma grande incidência de cristais de
silicato de cálcio hidrato (C-S-H) na matriz cimentícia que é responsável pelas características
mecânicas do concreto.


Hojo (2014) utilizou a cinza volante como substituto do cimento e comprovou que é

um resíduo viável para substituir parcialmente o aglomerante com o índice de atividade
pozolânica superior ao mínimo exigido. Nos ensaios com os corpos de prova de concreto com
traço com substituição de até 7,5% de substituição foi obtida uma resistência de 29 MPa,
semelhante ao traço de referência, com uma redução no consumo de cimento de 367 kg/m³
para 339 kg/m³.
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Vanderlei et al. (2015) realizaram a dosagem de pastas e argamassas com substituição

parcial de areia por CBC até uma taxa de 10% para serem utilizadas no desenvolvimento de
concreto autoadensável (CAA), e comprovou a real possibilidade de incorporação sem que
haja prejuízo nas propriedades reológicas e mecânicas. Permitindo, assim, a redução no
consumo de areia, e proporcionando o aproveitamento do resíduo CBC como agregado na
construção civil.
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5. BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
Define-se paver como bloco de concreto pré-moldado para pavimentos (ACI 116.R00, 2002).
Com o forte desenvolvimento dos pavimentos intertravados de concreto nota-se em
vários segmentos da construção civil em que não tenha sido utilizado, observando-os em
quase todos os lugares, como em pátios, calçadas, praças, ruas, caminhos, rodovias, pisos
industriais, portos, aeroportos, em maior ou menor quantidade. Antes era utilizado apenas em
áreas para proporcionar melhores efeitos arquitetônicos ou paisagísticos, agora, começou a
dar lugar como um material versátil que possibilita harmonização com qualquer outro
ambiente, com outros ganhos relevantes (FIORITI et al.,2010).
Com a evolução da sociedade, os povos sentiram a necessidade de criar e construir
caminhos que tinham como objetivo vencer grandes distâncias entre as cidades. Os pioneiros
nesta construção foram os Etruscos (Itália entre 800 e 350 a.C.), que tinham a preocupação
que os caminhos tivessem como principal característica conforto e resistência, permitindo sua
durabilidade e tranquilidade ao trafegar, e para alcançar estes objetivos se valiam do conjunto
de pedras de mão assentados com materiais mais finos. Depois disso, os Romanos, seguindo
os conhecimentos adquiridos dos Etruscos, construíram estradas com os mais diferentes
materiais, com destaque para os caminhos construídos com pedras talhadas. Vale destacar que
o processo evolutivo no sistema de pavimentação passou basicamente por quatro fases: blocos
de tijolos, pedras talhadas manualmente, blocos de madeira e pavers de concreto (FIORITI,
2007 apud ALTOÉ, 2012).
A primeira peça pré-moldada de concreto (PPC) foi fabricada no final do século XIX e
notou-se que elas forneciam melhor uniformidade que as peças aparelhadas e obviamente não
necessitavam reaparelhamento antes do assentamento como acontecia com as pedras naturais.
Os primeiros avanços na utilização da pavimentação intertravada, ocorreram na Holanda e
Alemanha no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde houve uma evolução dos modelos
de fôrmas existentes para a fabricação, permitindo a produção de formatos variados
(GODINHO, 2009).
A vida útil do pavimento intertravado pode ser de até 25 anos, desde que tenham
projetos adequados de sub-base, além da boa qualidade dos blocos e do seu correto
assentamento (PIOROTTI, 1985 apud FIORITI, 2007).
De acordo com Santos (2011) a ABCP destaca algumas vantagens que o uso do
pavimento proporciona, como a de sinalização viária horizontal, uma vez que podem ser
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fabricadas peças pigmentadas que quando utilizadas dispensam a realização da pintura de
sinalização, a sua coloração mais clara que o pavimento asfáltico proporciona maior conforto
térmico colaborando para a redução das ilhas de calor nos centros urbanos, melhora também a
visibilidade e contribui para a economia com iluminação artificial, contribui para a segurança
de frenagem dos veículos, além disso, a qualificação da mão de obra é barata e rápida. O autor
ainda sugere que o ideal é o uso para ruas urbanas com velocidade de tráfego inferior a 70
km/h. Além dessas vantagens, algumas propriedades devem ser ressaltadas, como após a
colocação já permite a utilização imediata do pavimento, há facilidade de acesso às
instalações de serviços subterrâneas e posterior reparo, sem marcas visíveis.
O crescimento populacional seguido das expansões das cidades aumentaram
consideravelmente os problemas de inundações urbanas devido à falta de solo permeável, e
aumento de pavimentos asfálticos, assim o uso de pisos intertravados traz como vantagens
que a água da chuva permeie entre as juntas e encontre o solo, facilitando o processo de
drenagem.
Segundo Madrid (2005) os pavimentos de concreto intertravados permitem uma maior
infiltração da água de superfície pelas juntas de areia principalmente quando novas, porém ao
longo do tempo a infiltração é reduzida, e sabe-se que a largura da junta influência mais na
infiltração que a inclinação, enquanto houver água sobre a superfície do pavimento.
Os pavimentos intertravados apresentam maior conforto térmico, quando comparados
aos pavimentos asfálticos, retratando uma menor temperatura (ABCP, 2004 apud GODINHO,
2009), nota-se como exemplo a Figura 8 abaixo onde as medições foram realizadas.
Figura 8-Temperatura do pavimento intertravado e pavimento asfáltico

Fonte: ABCP (2004) apud GODINHO (2009)

Vale ressaltar que as medições e quantificação de certas características do pavimento
mostram sua eficácia, como é o caso de quando proporcionam economia de energia elétrica, o
qual permite até 30% a mais de reflexão de luz (STARK, 1986 apud GODINHO, 2009).
Ainda com relação aos pavers na cidade de Maringá/PR, estes são muito utilizados,
com varias aplicações, desde em calçadas em geral até em vias de tráfego motorizados, como
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pode ser visto nas Figuras 9 e 10. A utilização dos pavers busca, também, melhorar a
visibilidade com uma melhor sinalização de tráfego, substituindo o asfalto e a pintura
normalmente aplicados nestas situações.
Figura 9-Faixa de pedestre elevada

Figura 10-Calçada de edifício

5.1. Produção de Pavers – Estrutura, Materiais, Dosagem e Equipamentos.
Segundo Bernucci (2006) pavimento é uma estrutura de várias camadas de espessuras
determinadas, construída sobre a superfície final de terraplenagem, destinada técnica e
economicamente a resistir às cargas oriundas do tráfego e do clima, proporcionando, sempre,
melhoria aos usuários nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança.
Hallack (2001) define o intertravamento das peças de concreto como sendo a
capacidade de adquirir resistência aos movimentos de deslocamento individual, seja ele
vertical, horizontal, de rotação ou giração em relação às peças vizinhas. Estas são assentadas,
manual ou mecanicamente, sobre uma camada de areia e compactadas, na sequência, espalhase a areia para o preenchimento das juntas e compacta-se as peças novamente até que as
juntas estejam totalmente preenchidas. Para alcançar o intertravamento, os pavers necessitam
de algum tipo de contenção lateral, normalmente os meios-fios.
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Na Figura 11 observa-se o intertravamento das peças, estado desejável para o bom
desempenho do pavimento.
Figura 11– Estrutura típica de um pavimento intertravado

Fonte: ABCP (2001) apud AMADEI (2011)
“ Um bom travamento confere às peças de concreto a capacidade de transmitir as
cargas superficiais aplicadas em pequenas áreas, ampliando-as a mais extensas nas camadas
de base, mantendo as tensões no subleito dentro dos limites admissíveis”(ABCP, 2002,p82).
Na Figura 11 está o esquema de distribuição de tensões na estrutura de um pavimento
intertravado.
Figura 12–Distribuição de tensões no interior de um pavimento intertravado

Fonte: HALLACK (1998) apud MÜLLER (2005)
A ABCP (2002) recomenda o uso do arranjo “espinha-de-peixe” em situações de
tráfego intenso, devido o bom desempenho frente ao fenômeno de “escorregamento” em
relação ao travamento horizontal. É recomendado o arranjo tipo fileira/corredor ou trama para
o uso em calçadas.
Hood (2006) retrata que o desempenho dos blocos de concreto tem interferência direta
com vários fatores, refletindo na qualidade final destes, então, conhecer as propriedades
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requeridas, os materiais constituintes, a execução da dosagem e o processo de produção são
fatores essenciais para o êxito do produto.
Os principais materiais e mais frequentemente utilizados para a produção dos pavers
são o cimento Portland (aglomerante), agregado graúdo (pedrisco), agregado miúdo, água e
eventualmente algum aditivo e pigmentos. A dosagem depende do desempenho do produto,
variando para cada aplicabilidade.
Estudos apontam que há vantagens e êxito no desenvolvimento de blocos de concreto
com utilização de resíduos sólidos e subprodutos, como consequência, esta substituição
poderá reduzir consideravelmente o problema de gestão de resíduos industriais (LING, 2011),
além de melhorar as propriedades da nova mistura.
De forma geral, as indústrias de pré-moldado de concreto e artefatos vêm utilizando o
cimento CP V-ARI, permitindo uma alta resistência mecânica inicial nas primeiras idades de
cura, requisito essencial para a rápida desforma e entrega dos pavers ao cliente final. De
acordo com a ABNT NBR 5733:1991 a designação ARI representa o mínimo de resistência à
compressão aos sete dias de idade, ou seja, 34 MPa.
Recena (2011) define dosagem do concreto como o processo de escolha dos materiais
disponíveis e com preços adequados do qual é determinado a melhor proporção entre cimento,
agregado, aditivos e adições com a finalidade de obter um material que atenda os requisitos
físicos, químicos e mecânicos desejados. Sabe-se que o objetivo da dosagem não é obter o
melhor concreto, mas sim o concreto mais adequado para a finalidade desejada, partindo de
um traço que deverá ser tomado como parâmetro e permitindo correções e adaptações. Podese dizer que mais importante que a escolha do método de dosagem é a capacidade do
engenheiro em proceder adaptações necessárias para que a produção do concreto seja com
segurança e economia.
Na confecção de pavers não há métodos de dosagem amplamente utilizados, de modo
geral a instrução é seguir a recomendação dos fabricantes das vibro-prensas, um dos
equipamentos mais utilizados nas fábricas deste tipo de material. TANGO (1994) relata que
há muita diferença de comportamento na produção de blocos de concreto e que essa diferença
é responsável pelo empirismo que se observa no estabelecimento dos traços de concreto por
um número considerável de produtores.
Segundo Marchand et al. (1996) atualmente a tecnologia de concreto seco é utilizada
para produzir uma ampla gama de produtos para as mais diferentes aplicações. Embora
possua diferentes proporções em sua mistura, compartilham características comuns com os
concretos ditos usuais. De modo geral, o concreto seco possui uma consistência inicial
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significativamente maior que a das misturas de concretos plásticos, devido a menor
quantidade de água empregada, no qual passa a ser suficientemente rígido para permitir uma
consolidação eficaz e permitir a desmoldagem imediata (como para a maioria dos elementos
pré-moldados), mas a mistura deve ser suficientemente úmida para permitir uma distribuição
adequada durante as operações de mistura e de vibração.
De acordo com Pirola (2011), diferentemente dos concretos plásticos, os concretos
secos utilizados para confecção dos pavers não seguem a risca a “lei de Abrams”, com sua
relação água/cimento, e para sua resistência à compressão, até certo ponto, quanto mais água
empregada na mistura maior será a resistência final, observa-se isso na Figura 12. Sabe-se que
a maior quantidade de água atribui uma melhor plasticidade à mistura, fazendo com que a
água diminua o atrito interno entre os grãos, tornando mais fácil a prensagem das peças pelas
máquinas vibro-prensas e, consequentemente, mais eficiente à remoção dos vazios.
Tango (1994) relata que a quantidade de água da mistura deve ser a maior possível,
desde que os pavers não tenham dificuldades de desforma por aderência aos moldes, ou por
perda do formato adequado.
Para Altoé (2013) é de grande importância a qualidade e regulagem do equipamento e
do processo produtivo, nas propriedades finais dos pavers. Diferentemente de outros tipos de
concreto de cimento Portland, o concreto seco é sensível às variações de quantidade de água
utilizada na mistura, nota-se que a falta de água na mistura leva a segregação, dificultando a
compactação e o acabamento superficial, enquanto o excesso pode levar à instabilidade da
mistura no momento de compactação, não permitindo a moldagem.
Figura 13- Resistência à compressão em função da relação água/cimento (a/c)

Fonte: adaptado PIROLA (2011)
No concreto seco há uma umidade ótima, na qual a mistura alcança uma maior
compacidade, ou seja, um menor volume de vazios e, consequentemente, uma maior
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resistência. Geralmente para concretos secos esta em torno de 6% a 8% e a umidade é menor
que a dos concretos plásticos (PIROLA, 2011).
Neste sentido, procura-se avaliar durante a confecção do concreto sua consistência ou
trabalhabilidade através do “Ponto de Pelota”, que permite verificar a melhor umidade para o
concreto, de modo a permitir que ao moldar uma pelota na palma da mão sem que este não se
desmanche (falta de água) ou suje excessivamente a mão (excesso de água) (TANGO, 1994;
VARGAS, 2002 apud PAGNUSSAT, 2004).
A escolha do traço é em função do produto desejado, sendo possível fabricar blocos de
concreto de boas características com diversos consumos de cimento, desde traços ricos, com
maior quantidade de cimento, com uma proporção de 1:4 (cimento: agregado em massa), até
traços pobres, com menor quantidade de cimento, com uma proporção de 1:6 (FERREIRA,
1995 apud HOOD, 2006).
Há uma recomendação elaborada por Rodrigues (1995) que descreve uma ordem
preferencial de adição dos materiais para mistura:
a) Pedrisco e parte da água, ligando-se o misturador por apenas alguns segundos. Esse
procedimento permite lavar o agregado, retirando o material fino que fica aderido às suas
partículas;
b) Cimento, misturando com o pedrisco, fazendo com que as partículas do agregado
sejam envolvidas por uma camada de pasta de cimento;
c) Areia e o restante da água.
Segundo Fioriti (2007) as vibro-prensas são equipamentos empregados para produção
de artefatos de cimento, no qual emprega um mecanismo que faz com que o material penetre e
preencha as formas de aço através da vibração, permitindo o controle da homogeneidade e
garantindo resistência mecânica, textura e as dimensões desejadas. CRUZ (2003) retrata que
foram elaborados diversos tipos de vibro-prensas, sendo classificadas conforme o processo de
desforma, dos quais podem ser vibro-prensa tipo poedeira, vibro-prensa com desforma sobre
paletes e vibro-prensa de desforma de multicamadas. HOOD (2006) relata que as vibroprensas trabalham com a vibração associada à prensagem, sendo a primeira responsável pelo
preenchimento e adensamento do concreto nas fôrmas, enquanto a segunda adensa e controla
as dimensões dos pavers.
Estudos comprovaram que o mecanismo de vibração do equipamento influencia
diretamente na qualidade dos blocos. Através da análise de diferentes tipos de vibrações, sob
as mesmas condições, a vibração horizontal é mais eficiente, haja vista que a direção que esta
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se dá é responsável pela capacidade de transmissão de vibração do molde para o concreto
(AMADEI, 2011; SOUSA, 2001).
A sequência de funcionamento das vibro-prensas durante a moldagem dos blocos
resume-se em (MEDEIROS e SABBATINI, 1993):
a) Preenchimento de uma caixa metálica (gaveta) com material destinado à moldagem
dos blocos;
b) Deslocamento do material e preenchimento do molde. A penetração do material é
auxiliada através da vibração do próprio molde;
c) Retorno da gaveta para sua posição original e compactação dos blocos por meio de
extratores, acompanhada de nova vibração do molde, terminando quando a altura desejada
para os blocos é atingida;
d) Desforma logo após o termino da vibração através da ascensão do molde,
permitindo que os blocos permaneçam sobre a chapa onde foram moldados;
e) O palete com os blocos recém-moldados avança para frente da máquina, enquanto
um novo palete vazio ocupa seu lugar sob o molde;
f) O molde desce então para sua posição original enquanto os extratores ascendem,
permitindo um novo ciclo.
Após a moldagem dos blocos de concreto é realizada a cura, que necessita de
condições adequadas com o objetivo de garantir a completa reação do cimento existente na
mistura, como a constante presença de água no ambiente. Os processos de cura mais
empregado para produção dos blocos são a cura natural e a cura a vapor. A cura a vapor é
normalmente empregada quando se deseja melhor desempenho do bloco a pouca idade, sendo
um processo variável e é preciso garantir as quantidades certas de calor e umidade
(MEDEIROS, 1993 apud HOOD, 2006). A cura natural é largamente utilizada,
principalmente nos casos em que as exigências de desempenho não são rigorosas e quando as
condições climáticas favorecem o rápido endurecimento. Para a cura natural recomenda-se
que permanecem protegidas do vento e insolação direta, em local adequado, para evitar a
evaporação excessiva da água, por pelo menos sete dias (MEDEIROS, 1993; TANGO, 1984
apud HOOD, 2006).

5.2. Propriedades dos Pavers-Normas Técnicas
As normas Brasileiras que dispõem sobre Pavimentos intertravados são duas, a ABNT NBR
15953:2011 e ABNT NBR 9781:2013:
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A ABNT NBR 15953:2011: “Pavimentos intertravados com peças de concreto”. Essa
norma estabelece as diretrizes para assentamento de pavers em camada granular, além de
diretrizes de execução de qualquer tipo de pavimento sujeitos ao tráfego de pedestres, de
veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos, cujo revestimento
seja de pavimento intertravado. A outra ABNT NBR 9781:2013: “Peças de concreto para
pavimentação – Especificação e métodos de ensaio”. Essa norma cancela e substitui a anterior
ABNT NBR 9780:1987 e estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis para
aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao tráfego de pedestres,
de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos.
Fioriti (2007) retrata que há necessidade de novas avaliações das normas brasileiras,
principalmente no que se diz respeito aos limites de resistência, que são muitos elevados e
limitam a aplicação do material, além de elevar seu custo final por necessitar de maior
consumo de cimento para atingir as resistências exigidas.
A norma ABNT NBR 9781:2013 foi escrita a partir das exigências da norma europeia
EN 1338 (Concrete paving blocks-Requirements and test methods) adaptada à realidade
brasileira. Ela traz como novidade alterações no que diz respeito aos requisitos dimensionais
das peças de concreto intertravado presentes na norma anterior, além da inclusão de dois
novos métodos de ensaio: o de absorção de água, segundo o qual as peças devem apresentar
absorção média menor ou igual a 6%, e o de resistência à abrasão, cujo resultado deve ser
menor ou igual a 23 mm para tráfego leve, e menor ou igual a 20 mm em condições de tráfego
sujeitos à abrasão intensa.
A norma ABNT NBR 9781:2013 apresenta-se na forma resumida na Tabela 7.
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Tabela 7- Critérios para produção de blocos de concreto para pavimentação
Requisitos Físicos
Limites
Altura (mm)

±5,0

Largura (mm)

±3,0

Comprimento (mm)

±3,0

Tráfego
de
pedestre,
veículos leves e comerciais
de linha

≥35,0

Resistência Característica
Tráfego
de
veículos
à compressão (MPa)
especiais e solicitações
capazes de produzir efeitos
de abrasão acentuados

≥50,0

Tráfego
de
pedestre,
veículos leves e comerciais
de linha

≤ 23

Tráfego
de
veículos
especiais e solicitações
capazes de produzir efeitos
de abrasão acentuados

≤20

Tolerância Dimensional
(mm)

Resistência à Abrasão
(mm)

≤6

Absorção de água (%)
Fonte: adaptado NBR 9781:2013

Segundo Cruz (2003) os países europeus são os que possuem mais tradição em blocos
de concreto para pavimentação devido a sua larga utilização. As normas existentes tiveram
sua origem nas experiências de países como Alemanha, Holanda, França e outros, e somente a
partir de 1970 a América do Norte aparece no cenário internacional participando como
exportadora de equipamentos de fabricação desse tipo de pavimento. Devido ao grande
crescimento nos últimos anos deste tipo de pavimentação percebe-se que na maioria dos
países acontece uma grande revisão nos processos normativos, na tentativa de obter o
consenso sobre os tipos de ensaios utilizados para verificar o seu desempenho.
Para Godinho (2009) a relação da resistência à compressão mínima exigida no Brasil
com os de alguns outros países, como, por exemplo, Austrália e África do Sul, que dispõem
de normas que especificam resistências mínimas de 25 MPa para trafego leve, vemos que as
resistências exigidas em nosso país são realmente elevadas, além de que

esses países

dominam a técnica de fabricação de blocos intertravados há muito mais tempo que o Brasil.
Segundo Fioriti (2007) em sua pesquisa de incorporação de resíduos nos blocos de
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pavimentação, sugere que a resistência à compressão de 15 MPa, ao que tudo indica, em
termos de solicitações baixas, é suficiente para suportar a sobrecarga que será exercida em
locais com trânsito leve, e também relata que a norma brasileira poderia ser revista.
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6. MATERAIS
Para compor o traço do concreto utilizado para fabricação dos pavers foram utilizados
o cimento Portland CP V-ARI, o agregado miúdo a areia média natural lavada de rio e como
agregado graúdo a brita zero de origem basáltica e o resíduo utilizado foi a cinza pesada e a
cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar.
6.1. Aglomerante
Um requisito previamente estabelecido para a escolha do cimento a ser utilizado para

confecção dos pavers foi a alta resistência nas primeiras idades devido à necessidade de
rápida desforma e transporte das peças, dessa forma, o cimento mais indicado é o CP V-ARI,
regulamentado pela ABNT NBR 5733:1991. Esse aglomerante é recomendado pela ABCP
(2002) no preparo de elementos pré-moldados de concreto e artefatos de cimento, como em
fábricas de blocos para alvenaria, blocos para pavimentação, lajes, meio-fio, e outros. Este
cimento possui uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clínquer e uma
moagem mais fina, nota-se composição na Tabela 8.
Tabela 8- Composição do cimento Portland de alta resistência inicial
Composição (% em massa)
Tipo de
Norma
cimento
Sigla
Clínquer +
Material
Brasileira
Portland
Gesso
Carbonático
Alta resistência
CPV-ARI
100-95
0-5
NBR 5733
Inicial
Fonte: ABCP (2002)
O cimento empregado na fabricação dos blocos foi o cimento Portland CP V - ARI da
marca Cauê-Intercement e suas principais características físicas seguem na Tabela 9, sendo
estas determinantes nos resultados dos ensaios.
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Tabela 9- Caracteristica do Cimento CP V-ARI
Dados do
NBR 5737/ NBR
Unidade
Fabricante
5733

Item de Controle
Resistência 24 horas

MPa

27

≥14

Resistência 3 dias

MPa

37

≥24

Resistência 7 dias

MPa

42

≥34

Resistência 28 dias

MPa

48

-

Blaine

cm²/g

5330

≥3000

Início de pega

min

160

≥60

Fim de pega

min

265

≥600

Fonte: InterCement (2012)
6.2. Agregado miúdo
O agregado miúdo utilizado na fabricação das peças pré-moldadas foi a areia média
natural quartzosa obtida por fornecedores da região de Maringá e disponibilizada na fabrica
de artefatos da UEM para confecção dos pavers. Este foi submetido à análise de composição
granulométrica conforme a norma ABNT NBR NM 248:2003, massa específica conforme a
norma ABNT NBR NM 52:2009 e massa unitária conforme a norma ABNT NBR NM 45
:2006.
Foi utilizado, também, para o preparo do concreto a areia normal brasileira fornecida
pelo IPT para os ensaios de atividade pozolânica com cal e cimento, e estas devem atender às
prescrições da ABNT NBR 7214:2012, que apresenta as seguintes frações granulométricas,
Tabela 10 e Figura 14.
Tabela 10- Frações Granulométricas
Material retido entre as
Denominação
peneiras de abertura
nominal de
2,4 mm e 1,2 mm

Grossa

1,2 mm e 0,6 mm

Média grossa

0,6 mm e 0,3 mm

Média fina

0,3 mm e 0,15 mm

Fina

Fonte: NBR 7214:1982
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Figura 14-Areias da série normal

Para a elaboração dos corpos de prova de concreto com substituições parciais por CBC
foi utilizado o agregado miúdo proveniente da região de Maringá como ilustra a Figuras 15.

Figura 15-Agregado miúdo

6.3. Agregado Graúdo
O agregado graúdo natural empregado foi a brita zero de origem basáltica, também
encontrada sob a denominação comercial de pedrisco, possuindo diâmetro predominante entre
4,8 e 9,5 mm. Este material foi submetido a ensaios de granulometria, massa específica e
massa unitária conforme as normas ABNT NBR NM 248:2003, ABNT NBR NM 53:2009 e
ABNT NBR NM 45: 2006, respectivamente. O pedrisco foi disponibilizado pela Pedreira
Ingá, mineradora localizada na cidade de Maringá.
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Figura 16-Agregado graúdo

6.4. Água
A água utilizada para o preparo do concreto foi a disponível para o abastecimento do
município de Maringá - PR, fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR).
6.5. Cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar
A cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada é proveniente de uma usina
termoelétrica da região de Maringá, Usina Santa Terezinha (Usacucar), localizada no
município de Iguatemi/PR. Esta Usina possui duas caldeiras para a queima do bagaço de
cana-de-açúcar, ilustradas na Figura 17. Sua produção normalmente é voltada para o açúcar
VHP e pode

chegar

a

moer

9.000

toneladas

de

cana

por

dia

e

produzir, simultaneamente, 1.000 toneladas de açúcar VHP e 180.000 litros de álcool
hidratado.
Figura 17- Usacucar -Unidade Iguatemi

Fonte: Usacucar (2015)
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A caldeira gera 2,2 kg de vapor por quilo de bagaço queimado. Essa geração chega a
um montante de 160 toneladas de vapor por hora. Dessa forma, a caldeira opera com a
capacidade real de queima de 72,72 t/h de bagaço de cana-de-açúcar. A Usina termoelétrica é
autossuficiente para todo o complexo da Usina, queimando 1.670 toneladas de bagaço por dia.
A Usina armazena a maior parte do bagaço a céu aberto, conforme Figura 18. Um
montante é estocado em um armazém para ser utilizado em dias chuvosos e o bagaço
excedente é comercializado para Usinas filiais.
Figura 18-Bagaço de cana-de-açúcar

Após a queima do bagaço é possível somente a obtenção da cinza que cai embaixo da
fornalha, com predomínio de cinza pesada e frações de cinza leve que acabam se misturando
durante a queima na caldeira (Figura 19), visto que não é possível a obtenção somente da
cinza leve pelo fato de não ter sistema de lavagem de gases. A cinza é resultante de um
processo de queima sem controle da temperatura, entorno de 900°C a 1000°C, onde seu
rendimento varia de acordo com a umidade do bagaço e do tipo de solo (argiloso ou de terra
vermelha) de onde a cana é colhida. Segundo a Usina, cada tonelada de bagaço queimado gera
em torno de 14 kg de cinza pesada, sendo geradas 23,38 toneladas de cinza diariamente, que
são dispostas diretamente no solo. Vale destacar que as espécies de cana de açúcar colhidas
são RB867515 (40%), RB966928 (30%) e outras (30%), sendo 95% do corte mecanizado e
5% manual.
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Figura 19- Cinza pesada

A cinza foi coletada e levada ao laboratório de Materiais de Construção da
Universidade Estadual de Maringá sendo armazenada para posterior caracterização. Antes da
aplicação como substituto da areia, ela foi peneirada entre as malhas 0,6 mm e 0,15 mm para
a retirada de pequenas partículas resultante da combustão incompleta, e para ter uma
granulometria similar a da areia natural a qual vai substituir. O aspecto da cinza pesada pode
ser visualizado na Figura 20.

Figura 20-Cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar

6.6. Cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar
A cinza leve utilizada é proveniente da Usina Renuka Vale do Ivaí S/A, localizada no
município de São Pedro do Ivaí/PR, ilustrada na Figura 21.
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Figura 21-Usina Renuka Vale do Ivaí

Fonte: Renuka (2015)
Para

cada

tonelada

de

cana-de-açúcar

processada

nesta

usina

é

gerada

aproximadamente 20,7 kg de cinza úmida, quantidade próxima ao estimado pelo
FIESP/CIESP (2001) que é de 24 kg, sendo desse total 16,56 kg de cinza leve e 4,14 kg de
cinza pesada. A usina termoelétrica produz 2.700 toneladas de bagaço por dia, permitindo
uma geração de energia de 8,0MWh, o qual é utilizada para autossuficiência do setor em
termos de suprimento energético e também para comercialização do excedente. Para a queima
do bagaço a temperatura estimada é entorno de 800°C. A variedade da cana de açúcar
plantada é em maior quantidade a SP 813250, sendo 70% do corte mecanizado e 30% do corte
manual. A quantidade de cinza gerada diariamente é de aproximadamente 55,89 toneladas.
Nessa Usina, além da geração da cinza pesada, há tecnologia da caldeira permite a
obtenção da cinza leve, pois possui equipamentos que permitem que a cinza leve seja
arrastada junto aos gases de exaustão e retirada por lavadores de gases que utilizam um
circuito fechado de água, sendo assim as partículas sólidas são transferidas para o meio
líquido.
Essa água com cinza vai para um tanque (Figura 22a), levada diretamente para um
filtro tambor rotativo a vácuo, utilizado em processos onde os líquidos a serem filtrados
contem alto teor de sólidos (Figura 22b), realizando a separação da cinza leve e da água de
lavagem. As cinzas caem na caçamba de um caminhão (Figura 22d) para posterior descarte. A
água utilizada para lavagem é direcionada para um decantador, onde é realizado o seu
tratamento (Figura 22c), permitindo que retorne ao processo de lavagem de gases, para
recirculação no sistema.

55

Figura 22- Sistema de lavagem dos gases

A cinza leve foi coletada em sacos plásticos e levada ao laboratório de Materiais de
Construção da Universidade Estadual de Maringá, para posterior caracterização. Antes dos
procedimentos ela foi seca em temperatura ambiente por 24h. Antes do armazenamento a
cinza foi peneirada na malha 425µm para retirada de partículas provenientes da combustão
incompleta. O aspecto da cinza leve pode ser visualizado na Figura 23.
Figura 23-Aspecto da cinza leve
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7. MÉTODOS
Neste capitulo serão abordados os ensaios de caracterização dos insumos para a
produção do concreto e os ensaios de desempenho destes.
7.1. Caracterização dos agregados
São apresentados os ensaios de análise granulométrica, massa unitária e massa
específica dos agregados miúdo e graúdo que foram utilizados na confecção dos blocos de
concreto para pavimentação.
7.1.1. Agregado miúdo
A areia utilizada para a confecção dos corpos de prova foi caracterizada de acordo
com os ensaios descritos nas seguintes normas:


Determinação da composição granulométrica: ABNT NBR NM 248:2003
“Agregados – determinação da composição granulométrica”.



Determinação da massa unitária: ABNT NBR NM 45:2006 “Agregados –
Determinação da massa unitária e do volume de vazios”. Ilustrado na Figura 24a;



Determinação da massa específica: ABNT NBR NM 52:2009 “Agregado miúdo Determinação de massa específica e massa específica real”. Ilustrado na Figura 24b.
Figura 24-Alguns dos ensaios de caracterização do agregado miúdo

Pelo ensaio de granulometria pode-se determinar a dimensão máxima e mínima
característica e o módulo de finura.
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7.1.2. Agregado graúdo
A brita utilizada para a confecção dos corpos de prova cilíndricos foi caracterizada de
acordo com os ensaios descritos nas seguintes normas:


Determinação da composição granulométrica: ABNT NBR NM 248:2003.
Ilustrado na Figura 25a.



Determinação da massa unitária: ABNT NBR NM 45:2006. Ilustrado na Figura
25b.



Determinação da massa específica: ABNT NBR NM 53:2009 “Agregado graúdo,
Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água”.
Figura 25-Alguns dos ensaios de caracterização do agregado graúdo

Pelo ensaio de granulometria pode-se determinar o diâmetro máximo característico e o
módulo de finura.

7.2. Caracterização físico-química da cinza
Neste tópico são apresentadas as metodologias dos ensaios utilizados para
caracterização da cinza leve e pesada, e de algum outro material que se fez necessário para
proceder à análise. Na medida do possível, recorreu-se a ensaios normalizados, que são
descritos de forma resumida, e também foram utilizados ensaios não usuais na engenharia
civil, visando sempre obter maior conhecimento sobre o material em estudo.
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7.2.1. Análise granulométrica
A análise granulométrica da CBC, tanto para a cinza leve quanto para cinza pesada, foi
realizada de acordo com a ABNT NBR 7181:1988 “Solo – Análise granulométrica”, por meio
de sedimentação (Figuras 26a) e peneiramento (Figuras 26b). Os resultados obtidos
permitiram elaborar a curva granulométrica da CBC.

Figura 26-Análise granulométrica por sedimentação

Com as curvas granulométricas pode-se estudar as características tais como o grau de
uniformidade e o coeficiente de curvatura para cada amostra. Segue descritos os cálculos
abaixo.

a) Grau de Uniformidade (U):
Conforme a NBR 6502:1995 – Rochas e Solos, o grau de uniformidade é definido pela
equação 1.

(1)

onde:
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“ D60 ” é o diâmetro de partículas correspondente aos 60% mais finos na curva
granulométrica [mm];
“ D10 ” é o diâmetro de partículas correspondente aos 10% nesta mesma curva [mm].
O grau de uniformidade retrata a variação das dimensões que as partículas do material
possuem, é diretamente proporcional a inclinação da curva granulométrica, quanto maior a
inclinação da curva, mais uniforme é o material.




U < 5 uniforme;
5< U ≤ 15 uniformidade média;
U > 15 desuniforme.

b) Coeficiente de Curvatura (CC):
O coeficiente de curvatura está relacionado à curva granulométrica entre D60 e D10,
sendo descrita pela equação 2.

(2)
onde:
“ D30 ” é o diâmetro de partículas correspondente aos 30% mais finos na curva
granulométrica [mm].
Para solos bem graduados têm 1 < CC < 3.
7.2.2. Massa específica
A massa específica da cinza leve, da cal e do cimento (a qual será utilizada para
ensaios de atividade pozolânica) foi determinada pela ABNT NBR NM 23:2001 “Cimento
Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica”. A massa específica
da amostra é obtida pela Equação 3.

(3)

Onde:
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ρ: massa específica da amostra [g/cm³];
m: massa do material ensaiado [g];
V: volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2‟- V1‟) [cm³];
V2‟- V1‟: valores corrigidos de V2 e V1 a partir da calibração da escala do frasco
volumétrico [cm³].
Para realização do ensaio deve ser utilizado um líquido que não reaja quimicamente
com o material e que tenha densidade igual ou superior a 0,731 g/cm³ a 15°C, e inferior à dos
materiais a serem ensaiados, como o querosene. A aparelhagem utilizada foi o Frasco
volumétrico Le Chatelier, balança, funil de gargalo longa e curto e termômetro.
A Figura 27 ilustra os ensaios para determinação da massa especifica através do
Frasco volumétrico de Le Chatelier para a cinza leve (a), para a cal (b) e para o cimento (c).
Figura 27-Determinação da massa especifica pela ABNT NBR NM 23:2001

As massas específicas da cinza leve, cal e cimento são necessárias para realizar os
ensaios de atividade pozolânica descritos pela ABNT NBR 12653:2012.
Já para o ensaio de massa especifica da cinza pesada foi realizada pelo ensaio descrito
na ABNT NBR 6508:1984-“Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm - Determinação
da massa específica”, que o utiliza o picnômetro como instrumento, calculado através da
equação 4.
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*

+

Onde:
δ é a massa específica dos grãos de solo (g/cm3);
M1 é a massa amostra úmida (g);
M2 é a massa do picnômetro+amostra+água (g), na temperatura T de ensaio;
M3 é a massa do picnômetro cheio de água até a marca de referência (g), na temperatura T de
ensaio;
h é a umidade inicial da amostra;
δT é a massa específica da água (g/cm3), na temperatura T de ensaio.
São resultados satisfatórios aqueles que não diferirem entre si em mais de 0,02 g/cm3.
A Figura 28 ilustra detalhes do ensaio, tal como utilização da bomba a vácuo, para a
retirada do ar presente no picnômetro.
Figura 28-Determinação da massa especifica através do Picnômetro

7.2.3. Teor de umidade
Para determinação do teor de umidade da cinza leve do bagaço de cana foi realizado
de acordo com a ABNT NM 24:2002 “Materiais pozolânicos – determinação do teor de
umidade”, estabelecidos pelos seguintes procedimentos:
1- Pesar 1 g da amostra em um cadinho de massa conhecida;
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2- Colocar o cadinho com a amostra na estufa à temperatura de 105 ± 5 °C por no
mínimo 30 min;
3- Resfriá-lo em temperatura ambiente no dessecador;
4- Pesar o conjunto. O teor de umidade é obtido pela Equação 5.

(5)

Onde:
U: umidade da amostra [%];
M1: massa da amostra úmida [g];
M2: massa da amostra seca [g].
O resultado do ensaio deve ser a média de duas determinações, as quais não devem
variar entre si em mais de 0,20%.
As Figuras 29a e 29b mostram, respectivamente, a estufa e a cinza no dessecador.
Figura 29-Determinação do teor de umidade da cinza leve

Para determinação do Teor de Umidade para a cinza pesada seguiu as recomendações
da ABNT NBR 6457:1986 –“Amostras de solo- Preparação para ensaio de compactação e
ensaios de caracterização”, o qual realizou a pesagem da cápsula, amostra úmida+ cápsula,
depois de levada a estufa por 24h com a temperatura entre 105 e 110 °C realizou-se a
pesagem da amostra seca+cápsula, conforme Figura 30.
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Figura 30-Determinação do teor de umidade da cinza pesada

7.2.4. Matéria orgânica e carbono orgânico
Para realização do ensaio foi utilizada a ABNT NBR 13600:1996 – “Solo
Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440º C”, seguindo o seguinte
procedimento:
1) Pesa-se o cadinho;
2) Coloca-se 50 g da amostra em cada cadinho;
3) Coloca-se o cadinho na estufa com temperatura entre 105°C e 110°C, durante 24h;
4) Retirar cadinho da estufa, deixar no dessecador vedado com papel alumínio até atingir a
temperatura ambiente, e depois registra a massa;
5) Em seguida, levar o cadinho na mufla, aumentando gradualmente a temperatura até
440±5°C, por 12 h;
6) Retirar o cadinho da mufla, deixe atingir a temperatura ambiente e registrar a massa;
7) Para calcular o teor de matéria orgânica, utiliza-se a equação 6:

(

)

(6)

Onde:
MO = teor de matéria orgânica;
A = Massa da amostra seca em estufa, à temperatura de 105°C a 110°C (g);
B = Massa da amostra queimada em mufla, à temperatura de 440°C (g).
A determinação do teor de carbono orgânico é feita dividindo-se o resultado da
matéria orgânica total pelo fator 1,8 (KIEHL, 1985) conforme equação 7.
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(7)

onde:
“ C orgânico ” é o carbono orgânico [%],
“ MO total” é a matéria orgânica total [%].

A Figura 31 descreve as etapas do processo de calcinação da cinza para descobrir teor
de matéria orgânica e carbono orgânico.

Figura 31- Ensaio de determinação da materia orgânica, onde a) Cinza no estado
normal; b) Estufa; c) Mufla; d) Cinza calcinada

7.2.5. Perda ao fogo
O ensaio de perda ao fogo foi realizado de acordo com a ABNT NM 18:2012
“Cimento Portland – Análise química – Determinação de perda ao fogo”. Vários fatores
podem interferir no valor obtido, sendo que o método adotado de queima do bagaço tem
influência direta para a remoção de carbono e compostos voláteis presentes na cinza, sendo
necessário analisar caso por caso. Nas situações em que o bagaço esta submetido a queima
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controlada em laboratório, os valores são bem diferentes das cinzas residuais in natura
obtidas diretamente das Usinas. São estabelecidos os seguintes procedimentos:
1)Pesar 1,000 g ± 0,001 g de amostra e colocar em um cadinho de massa conhecida;
2)Calcinar em forno mufla à temperatura entre 950 ± 50 °C por no mínimo 50 min.;
3)Esfriar em dessecador;
4)Pesar o conjunto.
A perda ao fogo é obtida pela equação 8.
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(8)

Onde:
PC/PF: perda ao fogo [%];
M1: massa do cadinho + massa da amostra ensaiada [g];
M2: massa do cadinho + massa da amostra, após a calcinação [g];
M: massa da amostra utilizada no ensaio [g].
O resultado do ensaio deve ser a média de duas determinações, as quais não devem
variar entre si em mais de 0,23. A Figura 32 ilustra o ensaio.

Figura 32-Ensaio de determinação da perda ao fogo, a) mufla e b) dessecador com
amostras calcinadas

7.2.6. pH
O pH é determinado através da ABNT NBR 10005:2004

“Procedimento para

obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos”, e dependendo do valor obtido é utilizado
um tipo de solução para determinar o extrato lixiviado .
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A metodologia consiste em pesar 5,0 g da amostra e transferir para um béquer,
adicionar 96,5 ml de água desionizada, cobrir com um vidro de relógio, agitar por 5 minutos
com um agitador magnético e assim medir o pH.
Os equipamentos utilizados foram: balança analítica da marca Marte, AY 220,
d=0,0001g (Figura 33a); o agitador magnético da marca Gostirrer, mod. MS-H-Pro (Figura
33b); e o pHmetro da marca Thermo, Orion Versastar (Figura 33c).

Figura 33–Ensaio de determinação do pH

7.2.7. Ensaio de lixiviação e solubilização
Os procedimentos descritos abaixo permitem classificar os resíduos segundo a ABNT
NBR 10004:2004 “Resíduos sólidos – Classificação”, em Classe I (Perigosos), Classe IIA
(Não perigoso e não inertes) e Classe IIB (Não perigosos e inertes).
O procedimento utilizado na obtenção do extrato lixiviado para a CBC seguiu a ABNT
NBR 10005:2004, assim como o procedimento da extração do extrato solubilizado seguiu a
ABNT 10006:2004. Para classificação das amostras do extrato lixiviado e solubilizado foram
determinados os teores de contaminantes listados nos anexos F e G da ABNT NBR
10004:2004, através do Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) 52 Varian SPECTRAA-240FS e do Cromatôgrafo de íons, Metrohm – 850 Professional IC.
A Figura 34 apresenta as etapas para obtenção do extrato e da leitura dos
contaminantes, sendo o agitador rotatório de frasco (Figura 34a), a bomba a vácuo para a
extração do lixiviado/solubilizado por meio de uma membrana (Figura 34b), e o
espectrômetro de absorção atômica onde foi realizada a leitura dos metais (Figuras 34c).
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Figura 34-Procedimento do Ensaio de lixiviação e solubilização

7.2.8. Fluorescência e Difração do Raios-X
A fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva que realiza as análises
qualitativa e quantitativa, permitindo identificar os elementos da amostra e determinar suas
respectivas proporções.
Para a análise de fluorescência de raios-X da cinza pesada (FRX), foi realizada em um
espectrômetro Rigaku, modelo ZSX Mini II, (radiação Pd Kα, corrente de 1,2 mA, voltagem
de 40 kV), no Laboratório de Raios-X da Universidade Federal do Ceará (UFC), conforme
apresenta a Figura 35.

Figura 35- Equipamento de Fluorescência de Raios-X

Fonte: Departamento de Física, UFC (2015)
Vale destacar que este mesmo ensaio foi realizado, também, em parceria com o Centro
Técnico-Laboratório Central da Votorantim para a cinza leve, pelo equipamento
Espcctrometro de Fluorescência de Raio-X, Modelo MagiX PRO-Philips.
O ensaio de Difração de Raios-X analisa o nível de cristalinidade da amostra,
permitindo a identificação de fases quanto ao seu arranjo atômico e a quantificação de
elementos de constituição desde que em faixa adequada de concentração. O equipamento
utilizado na análise da cinza leve e pesada foi o difratômetro da marca Rigaku, modelo
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DMAXB, operando a 40Kv e 30mA, tubo de Cobre, geometria Bragg-Brentano,
monocromador curvo de grafite.
Figura 36-Equipamento de Difração de raios-x

Fonte: Departamento de Física, UFC (2015)

7.2.9. Determinação do teor de álcalis disponíveis
Em argamassa ou concreto pode ocorrer um fenômeno chamado reação álcaliagregado, que é uma reação química que se processa entre os íons hidroxilas (OH ) associados
aos álcalis óxido de sódio (

O) e óxido de potássio (

O), provenientes do cimento ou de

outras fontes, que reagem com alguns constituintes mineralógicos dos agregados e na
presença constante de umidade. Sabe-se que essa reação provoca a deterioração do concreto
no estado endurecido, e é proporcional a quantidade de álcalis dispersos no cimento
(FIGUERÔA & ANDRADE, 2008).
A partir das porcentagens obtidas no ensaio de florescência de raios-X, pode-se
determinar o teor de álcalis disponíveis pela equação 9 fornecida pela ABNT NBR NM
25:2003 “ Materiais pozolânicos – Determinação do teor de álcalis disponíveis”,

Eq= Na + 0,658.K

(9)

Onde:
Eq : é o equivalente alcalino em

O [%];

Na : óxido de sódio (

O) presente na amostra [%];

K : óxido de potássio (

O) presente na amostra [%];

0,658 : é o fator de transformação estequiométrico de

O em

O.

69

Podendo assim, comparar com os limites expressos pela ABNT NBR 12654:2012“Materiais pozolânicos-Requisitos”, que estipula para as três classes de material pozolânico
(N,C,E) um teor desejável ≤ 1,5% de álcalis disponíveis em

O.

7.2.10. Análise da atividade pozolânica da cinza
Para determinação da atividade pozolânica realizou-se os ensaios recomendados pela
ABNT NBR 12.653:2012, obtidos pela resistência mecânica através dos métodos de índice de
atividade pozolânica com cal (ABNT NBR 5751:1997) e com cimento (ABNT NBR
5752:1992) e também foi realizado o ensaio químico pelo método de Chapelle modificado
(ABNT NBR 15895:2010).

7.2.10.1. Índice de atividade pozolânica com cal
O ensaio segue a ABNT NBR 5751:2012 “Materiais pozolânicos – Determinação de
atividade pozolânica – Índice de atividade pozolânica com cal”, o qual o índice de atividade
pozolânica é obtido em MPa a partir do valor médio de resistência compressão aos 7 dias de
três corpos de prova.
Cada corpo de prova é preenchido com argamassa e o molde cilíndrico possui
dimensões 50 mm x 100 mm, composta dos seguintes materiais:
- 104 g hidróxido de cálcio;
- 234 g de cada uma das quatro frações de areia normal (ABNT NBR 7214:2012);
-2x(

/

) x 104 g de material pozolânico.

Onde:
/

são, respectivamente, os valores da massa específica do material pozolânico

(CBC) e da cal, determinados de acordo com a ABNT NBR NM 23:2001.
A quantidade de água da mistura deve ser suficiente para a obtenção de índice de
consistência de 225 ± 5 mm, obtido no ensaio de abatimento (ABNT NBR 7215:1997).
A mistura do material é realizada em uma cuba de um misturador mecânico (Figura
37), o qual o material pozolânico e o hidróxido de cálcio devem ser bem homogeneizados, e
nessa mistura devem ser adicionados água de amassamento e seguir, assim, as recomendações
da ABNT NBR 7215:1997 para moldagem dos corpos de prova.
70

Figura 37-Misturador Mecânico

A cura durante as primeiras 24 horas é realizada a temperatura de (23 ± 2)°C; durante
os 6 dias posteriores os corpos de prova são mantidos em estufa à temperatura de (55 ± 2)°C
dentro dos próprios moldes protegidos da perda de umidade, antes do ensaio de ruptura à
compressão, os corpos de prova devem estar a temperatura ambiente.
Os requisitos físicos exigidos pela ABNT NBR 12653:2012 estipula que o material
testado pode ter atividade pozolânica se apresentar uma resistência mínima de 6,0 MPa a 7
dias para as classes N, C ou E.
A Figura 38 apresenta as etapas do ensaio para determinar a quantidade de água
através do abatimento do tronco cone de argamassa.
Figura 38- Abatimento do tronco cone de argamassa

A Figura 39a ilustra os corpos de prova nos moldes, a Figura 39b mostra a estufa na
qual foi realizada a cura por 6 dias e a Figura 39c ilustra os três corpos de prova desmoldados
antes de serem capeados. Observa-se que na estufa foi adotada a recomendação para evitar a
perda de umidade, protegendo a parte superior.
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Figura 39-Procedimento de molde e desmolde do corpo de prova

A Figura 40 ilustra o ensaio de compressão realizado na prensa CBR (Califórnia
Bearing Ratio).
Figura 40-Prensa CBR

7.2.10.2. Índice de atividade pozolânica com cimento Portland
O ensaio é realizado segundo a ABNT NBR 5752:2012 “Materiais pozolânicos –
Determinação de atividade pozolânica com cimento Portland – Índice de atividade pozolânica
com cimento”, o qual é calculado por meio da relação entre as resistências à compressão de
argamassa produzida com mistura de pozolana e cimento Portland e outra argamassa com
cimento Portland sem o material pozolânico, conforme equação 10. Sabe-se que o índice de
atividade pozolânica com cimento Portland é um importante parâmetro para a avaliação da
reatividade de um material a ser empregado como aditivo mineral pelo fato de simular uma
situação real de aplicação.

(10)
Onde:
IAP – índice de atividade pozolânica com cimento Portland;
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fcb - resistência média à compressão, aos 28 dias, dos corpos de prova moldados com
cimento Portland e material pozolânico (argamassa B);
fca - resistência média à compressão, aos 28 dias, dos corpos de prova moldados somente
com cimento Portland (argamassa A).
Outro parâmetro avaliado é a determinação da água requerida para que a argamassa
tenha um índice de consistência de 225 ± 5 mm sendo realizada pelo ensaio de abatimento do
tronco de cone da argamassa A e argamassa B, e ambos seguindo a ABNT NBR 7215:1997,
tanto para moldagem dos corpos de prova, cujo procedimento é semelhante à moldagem de
argamassa com cal, descrita anteriormente, como para o ensaio de abatimento. A
determinação da água requerida (AR) é expressa pela equação 11.

(11)

Onde: A e B são as quantidades de água para obtenção dos índices de consistência de 225 ± 5
mm para as argamassas A e B, respectivamente.
Após moldar os corpos de prova a cura é realizada durante as primeiras (24 ± 2) h nos
próprios moldes e devem estar em câmara úmida à temperatura de (23 ± 2)°C; em seguida
desmoldar e armazenar em recipiente protegido da perda de umidade, à temperatura de (38 ±
2)°C, durante 27 dias. Para o ensaio de ruptura à compressão, os corpos de prova devem estar
a temperatura ambiente.
O requisito físico que ABNT NBR 12653:2012 estipula para que o material testado
tenha atividade pozolânica é que a argamassa B apresente uma resistência mínima de 75% em
relação à argamassa A, aos 28 dias. Esta norma também determina um valor máximo de água
requerida de 115% para classe N e de 110% para as classes C e E.
A Figura 41 representa o ensaio do índice de consistência realizado com cinza volante
e cimento para determinar a água de amassamento.
Figura 41-Ensaio de índice de consitência da argamassa de cimento e cinza
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A Figura 42 representa o ensaio do índice de consistência realizado só com cimento
para determinar a água de amassamento para o CP (corpo de prova) padrão.

Figura 42-Ensaio de índice de consistência do traço padrão de cimento

A Figura 43a ilustra os corpos de prova com cinza volante e o padrão desmoldados e a
Figura 43b, a estufa onde foi realizada a cura de 27 dias à temperatura de (38 ± 2) °C.
Figura 43-Procedimentos de cura dos corpos de prova

As Figuras 44 representa o ensaio de resistência à compressão o qual os corpos de
prova capeados foram submetidos.

Figura 44- Ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova
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Vale destacar que este ensaio foi realizado, também, em parceria com o Centro
Técnico-Laboratório Central da Votorantim, seguindo as mesmas recomendações da norma.

7.2.10.3. Método de Chapelle modificado
A análise da atividade pozolânica foi realizada pelo laboratório de Materiais de
Construção do IPT-SP (Instituto de Pesquisas Tecnológica de São Paulo). Para sua
determinação foi utilizado o método de Chapelle modificado por RAVERDY et al. (1980).
Conforme a ABNT NBR 15895:2010 o ensaio para determinação da atividade
pozolânica consiste em colocar 1 g de CaO, 1g do material supostamente pozolânico e 250ml
de água isenta de

dentro de um frasco e agitá-lo em banho-maria por aproximadamente

16 horas. A quantidade de CaO reagida por grama de material pozolânico corresponde ao
valor da atividade pozolânica e quanto mais reativo for o material maior será a quantidade de
CaO fixada. Segundo John et al. (2003) outros fatores que influenciam a atividade pelo
método Chapelle são o grau de pureza, amorfização e finura .
Segundo Raverdy et al. (1980 apud Cordeiro, 2006) o valor de consumo de CaO igual
a 330 mg CaO por grama de pozolana é admitido como mínimo necessário para o material
apresentar atividade pozolânica considerável, por estequiometria, este valor corresponde a
436 mg

por grama de pozolana.

7.2.11. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura
As leituras das amostras por microscopia eletrônica de varredura (MEV) da cinza
volante, e sua preparação, foram realizadas no COMCAP/UEM, por meio de microscópio
eletrônico de varredura de elétrons Superscan SS - 550 da marca Shimadzu, o qual opera com
uma tensão de aceleração de 10 kV, com capacidade de aumento de 60 a 6.000 vezes
permitindo a caracterização da morfologia das partículas de cinza do bagaço, analisando sua
estrutura celular.
O fenômeno do ensaio de MEV consiste em um feixe de elétrons que atingem uma
pequena região da amostra e assim surgem diferentes sinais, como elétrons secundários e
elétrons retroespalhados, dentre outros. Essas respostas podem ser detectadas separadamente e
são transformadas em sinais elétricos, permitindo a aquisição de imagens de superfície,
composição de fases e análise composicional. Elétrons secundários são partículas de baixa
energia resultantes de uma colisão inelástica de elétrons primários do feixe emitido com
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elétrons da amostra. Seu registro possibilita a caracterização da topografia da amostra, com
identificação do tamanho, forma e textura superficial. Já os elétrons retroespalhados são
partículas de alta energia espalhados pela amostra fazendo assim que a imagem seja formada
pelo contraste devido aos números atômicos das diferentes fases que compõem a amostra
(SARKAR et al., 2001 apud CORDEIRO, 2006).

7.2.12 Superfície Especifica- Método B.E.T

A reatividade de sílica amorfa é diretamente proporcional à área superficial específica
da cinza (MEHTA, 1994; JAMES, 1986), principalmente, do volume de microporos presentes
na partícula, tanto externa quanto interna. Vale destacar que Hanafi et al. (1980), ao
estudarem a produção de cinzas da casca de arroz com temperaturas de queima entre 500°C e
1400°C, verificaram que a pozolana produzida com menor temperatura apresentou maior
valor de superfície específica, e com o aumento da temperatura houve processos de nucleação
da sílica para sua cristalização e consequentemente menor superfície específica.
O ensaio foi realizado pelo Método B.E.T (Brunauer, Emmett e Teller) no Laboratório
de Engenharia Química da UEM. Esse método de determinação das áreas superficiais
(superfície específica interna e externa) é realizada pelo método de Adsorção/Dessorção de
N2, em um equipamento Nova 1000 Series da QuantaChrome. Antes da análise, as amostras
são submetidas a um pré-tratamento, sendo ativadas a 400 ºC, sob vácuo, durante 3 horas,
para garantir a secagem completa. A adsorção e a dessorção de nitrogênio é realizadas a
temperatura do N2 líquido (-196 ºC). Os catalisadores foram submetidos à adsorção-dessorção
de N2 a 77 K para caracterização textural. As isotermas de adsorção obtidas foram utilizadas
para determinação de área específica; pela dessorção, obtiveram-se volume específico de
poros, tamanho e distribuição de tamanho de poros e dimensão do poro (micro, meso ou
macroporos). Para análise de área de microporos, o método t-plot foi utilizado, enquanto para
região mesoporosa, foi empregada a metodologia BJH. Nas amostras, a validade do método
BET foi baseada na constante C associada à interação do adsorbato/adsorvente, sendo c>0 a
região de ajuste das isotermas.
Vale destacar que a leitura pelo Método B.E.T permite conhecer a área superficial
interna, e essa tem uma relação direta com a quantidade de água de amassamento e a
trabalhabilidade da mistura, assim ressaltou Lima et al. (2010), verificaram uma maior
demanda de água de amassamento e a perda de trabalhabilidade da argamassa, quando a
substituição de cimento Portland (CPV-ARI) por cinza foi acima de 10%, e esta possuía
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quantidade considerável de poros internos.

7.3. Produção de Concreto com adição de cinza
Neste tópico serão abordados aspectos relativos ao traço utilizado, os procedimentos
adotados e os ensaios característicos para o desempenho do paver.
7.3.1. Moldagem
O planejamento experimental é uma etapa essencial para verificação da eficiência
adquirida pelo artefato proposto em estudo, determinando a quantidade de material necessário
para analisar as variáveis desejadas. Essas variáveis são parâmetros de caráter quantitativo,
que permitem mensurar as características e qualidades exigidas, de modo que possibilite
avaliar o produto proposto, satisfazendo, assim, as exigências do mercado.
Para a avaliação dos pavers, as variáveis analisadas estão relacionadas com suas
características técnicas e de desempenho, inerentes às solicitações a que este tipo de
pavimento está sujeito.
Pelo fato de serem produtos utilizáveis em vias de tráfego, deve-se considerar que
estes estão submetidos a esforços de compressão, sua superfície também está sujeita a ação da
abrasão devido ao atrito e sua durabilidade está intimamente ligada à absorção de água. Sendo
assim, foram definidas as variáveis que caracterizam o seu desempenho técnico:


Resistência à compressão;



Absorção de água;



Resistência à abrasão;



Análise da microestrutura do concreto (MEV).
Os parâmetros do processo de moldagem como a quantidade de material, teor de

substituição, tempo de cura e outros, são descritos nos itens subsequentes:


Índice de substituição: para a cinza pesada foi utilizado um teor de substituição fixado
em 0% para o traço de referência (T1) e 25% em relação ao agregado miúdo para os
demais traços, com base em pesquisa já realizada por ALTOÉ (2012) onde foi
verificada a eficiência da substituição parcial; e para a cinza leve foram utilizados
teores de substituição de: 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, em massa, pelo cimento Portland. Os
traços tiveram como base uma dosagem padrão, obtida pelo trabalho desenvolvido
por AMADEI (2011), e foram suficientes para moldar os 11 pavers necessários para
os ensaios.
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Quantidade de água: a relação água/cimento foi mantida constante para todos traços.



Idade do concreto: Para o ensaio de resistência à compressão foi analisado com o
tempo de cura de 28 dias. A escolha deste tempo esta relacionada principalmente
pelas exigências da norma que admite como resistência dos pavers na ABNT NBR
9781:2013 a idade de 28 dias. Para os ensaios de absorção e abrasão a idade
estabelecida como padrão foi de 28 dias.



Tipo de cura: Os pavers receberam o ciclo de cura natural, por um período de 24 h,
onde a cura foi realizada em condições ambientes, protegidos das intempéries.

Posteriormente, os pavers foram colocados em câmara úmida onde permaneceram até a
data dos ensaios.
A Tabela 11 retrata a programação esquemática envolvendo os parâmetros de
execução dos experimentos, bem como o número de pavers que foram moldados e utilizados
para cada ensaio.
Tabela 11-Planejamento experimental para moldagem
TEOR DE SUBSTITUIÇÃO (%)
TRAÇO

T1
T2
T3
T4
T5
T6
TOTAL

RESISTÊNCIA
A
COMPRESSÃO

CINZA
LEVE

CINZA
PESADA

28 DIAS

0,0
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0

0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

6
6
6
6
6
6

ABRASÃO
28 DIAS

ABSORÇÃO 28
DIAS

TOTAL
PAVER

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

11
11
11
11
11
11
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A moldagem dos pavers foi realizada seguindo um o estudo realizado por Amadei
(2011), que fabricou pavers para tráfego de veículos comerciais de linha, com adição de
resíduos de construção e demolição. Para chegar ao traço ótimo Amadei (2011) utilizou o
Método IPT/EPUSP adaptado por Helene (2005), que estabeleceu limites para aplicação do
método experimental desenvolvido, onde é admitido o abatimento de 0 mm, característico do
concreto para blocos de pavimentação, o que viabiliza a utilização de tal método de dosagem
para concretos secos.
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Vale ressaltar que as metodologias para fabricação de blocos de concreto para
pavimentação são as mais variadas, pois leva em conta o teor de pasta, adições minerais,
disponibilidade de material e o tipo de equipamento que ira realizar a compactação
(PAGNUSSAT, 2004). Dentre todos esses fatores, o importante é que alguns pontos como a
satisfação dos critérios de projeto previamente estabelecidos, atender as necessidades
construtivas e que seja uma mistura economicamente viável (MARQUES FILHO, 2005).
Durante a confecção do concreto, por não existir um teste de consistência ou
trabalhabilidade específico foi utilizado para definir a melhor quantidade de água o Método
do “Ponto de Pelota”, utilizado por Pagnussat (2004) verificando a consistência, se a pelota se
firma nas mãos ou se solta (Figura 45), definindo, assim, se é necessário aumentar ou
diminuir a quantidade de água. Assim, baseando-se nos ensaios realizados por Altoé (2012)
determinou-se que a relação a/c mais adequada para o traço em estudo é de 0,42, o qual o
concreto apresentou aspecto e dimensões adequados e também alcançou os resultados
esperados de resistência à compressão e absorção. Partindo dessa análise, a relação a/c foi
mantida e certificada, e caso fosse necessária estaria passível de modificações.
Figura 45-Determinação do “Ponto de Pelota”

O traço definido é da ordem de 1:4, com consumo de cimento de 437,03 kg/m³. O
Traço T1 da Tabela 12 é o traço definido em massa por Amadei (2011), adaptando assim, a
relação a/c encontrada por Altoé (2012), o qual se confirmou no momento da moldagem. Os
traços restantes representam as dosagens com a substituição dos resíduos propostos.
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Tabela 12- Dosagem, em massa, utilizadas para a fabricação dos pavers
CINZA
CINZA
CIMENTO PEDRISCO AREIA
TRAÇO
LEVE
PESADA
A/C ÁGUA(l)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
18,00
24,30
47,70
0,00
0,00
0,42
7,56
T1
18,00
24,30
35,78
0,00
11,93
0,42
7,56
T2
17,55
24,30
35,78
0,45
11,93
0,42
7,56
T3
17,10
24,30
35,78
0,90
11,93
0,42
7,56
T4
16,65
24,30
35,78
1,35
11,93
0,42
7,56
T5
16,20
24,30
35,78
1,80
11,93
0,42
7,56
T6
A fabricação dos pavers ocorreu na Fábrica de Artefatos da Universidade Estadual de
Maringá, seguindo os traços constantes da Tabela 12, e o concreto foi produzido em betoneira
de 320 litros, mostrada na Figura 46, após a confecção do concreto este é colocado na vibroprensa da marca Beton MB 900P, Figura 47, com capacidade de produção de 08 blocos por
ciclo, com desforma sobre paletes, ocorrendo inicialmente a vibração, acomodando as
partículas do concreto seco, depois a prensagem em conjunto com a vibração. O molde
ascende e a placa de madeira móvel que acomoda os pavers é removida.
Figura 46- Betoneira

Figura 47-Vibro-prensa multifuncional, marca Beton MB 900P
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A Figura 48 mostra o aspecto do paver confeccionado. A forma e as dimensões das
peças fabricadas ficaram condicionadas ao molde da vibro-prensa utilizada, com formato
retangular e com (19,5x9,5x8,0) cm.
Figura 48- Paver

Os pavers, após 24 horas da fabricação em cura natural, foram levados para a câmara
úmida no Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Estadual de Maringá, e
posteriormente foram realizados os ensaios previstos no Programa Experimental (Tabela 11).

7.3.2. Ensaios de resistência à compressão dos corpos de prova
O ensaio de resistência à compressão é um importante parâmetro a ser avaliado no
desempenho dos pavers, uma vez que este parâmetro é referenciado em todas normas
nacionais e internacionais.
Neste estudo a resistência será correspondente a cada um dos diferentes teores de
substituição do agregado miúdo pela cinza pesada e do aglomerante pela cinza leve, e
provavelmente influenciada por esses teores.
Para o ensaio de resistência à compressão foram utilizados 6 pavers para cada traço
definido, como exigido em norma, na idade de 28 dias, totalizando 36 pavers.
O ensaio seguiu o estabelecido na ABNT NBR 9781:2013-“Peças de concreto para
pavimentação – Especificação e métodos de ensaio”. Os pavers foram capeados com enxofre
e ensaiados na prensa de resistência à compressão disponibilizada pelo laboratório de
Engenharia Civil/UEM, uma Máquina Universal de Ensaios da marca EMIC.
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Para realização do ensaio devem ser colocadas duas placas de aço centralizado na
prensa, com diâmetro de (85+0,5) mm e espessura mínima de 20 mm simulando assim o
esforço que o paver deverá suportar durante o seu emprego.
Para determinação da resistência à compressão dos blocos foram realizadas medições
de suas dimensões, e para cada altura, de acordo com ABNT NBR 9781:2013, foi
determinado um fator “p” de multiplicação utilizada no cálculo da resistência de cada uma
dos pavers, dado pela Equação 12:

(12)

Onde:
P =carga de ruptura em kN;
A = área do carregamento (mm2);
fc = resistência à compressão das peças;
p = fator de correção previsto na ABNT NBR 9780:1987 de acordo com a altura dos
pavers, mostrado na Tabela 13.
Tabela 13– Fator “p” multiplicativo
Altura nominal da peça (mm)

“p”

60

0,95

80

1,00

100

1,05

Fonte: ABNT NBR 9781:2013
A ABNT NBR 9781:2013 admite que a resistência à compressão obedeça a uma
distribuição normal tendo o seu valor característico determinado pela Equação 13:

fpk,est = fp – t . s

(13)

Onde:
fpk, est = resistência característica à compressão em MPa;
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fp = resistência média das peças ensaiadas em MPa;
t = coeficiente de student (Tabela 14)
s = desvio padrão da amostra, definido pela Equação 14.

s=√

(14)

fpi = resistência individual das peças ensaiadas de acordo com a ABNT NBR 9781:2013.
Tabela 14- Coeficiente de Student
n
Coeficiente de Student
6

0,920

7

0,906

8

0,896

9

0,889

10

0,883

12

0,876

14

0,870

16
0,866
Fonte: adaptado ABNT NBR 9781:2013
n = número de peças
A Figura 49 mostra o paver capeado com enxofre submetido ao ensaio de resistência à
compressão em uma Máquina Universal de Ensaios.
Figura 49- Ensaio de resistência à compressão dos pavers.
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7.3.3. Ensaio de absorção de água
A Absorção de água por imersão está relacionada com a porosidade da peça. Segundo
Cruz (2003) a absorção de água pode mensurar a durabilidade dos blocos, visto que quanto
maior a permeabilidade, menor a resistência ao processo de eflorescência. Por esta razão, é
imprescindível o controle de absorção de água dos blocos intertravados de concreto, uma vez
que são utilizados em áreas expostas à umidade e intempéries.
O procedimento adotado seguiu a ABNT NBR 9781:2013-“Peças de concreto para
pavimentação-Especificação e métodos de ensaio” que se inicia com a preparação do corpo de
prova removendo todo o pó, utilizando-se uma escova. Após, é feita a imersão dos corpos de
prova em água à temperatura de (23±5)°C, por 24h. Pesar individualmente cada CP na
condição saturada superfície seca, drenando-o com uma tela metálica por 1 min e removendo
a água superficial com um pano úmido, anotando sua massa saturada m2. Assim, é feita uma
secagem levando os corpos de prova saturados à estufa com temperatura a (110± 5)° C,
mantendo esta condição por 24 h. Pesar individualmente e anotar o valor da massa seca m1
em um intervalo máximo de 10 min após retira-lo da estufa. Para o ensaio serão utilizados 4
pavers para cada traço na idade de 28 dias.
A absorção de água do paver é calculada pela equação 15, e segundo a ABNT NBR
9781:2013, a média das medições deve ser de no máximo 6%, não sendo permitido nenhum
valor individual maior que 7%.

(15)

Onde:
A é a absorção de cada corpo de prova (%);
m1 é a massa do corpo de prova seco (g);
m2 é a massa do corpo de prova saturado (g).

7.3.4. Ensaio de resistência à abrasão
A resistência dos blocos de concreto à abrasão está diretamente ligada à resistência do
pavimento ao desgaste provocado pela circulação de veículos e pedestres, sendo uma
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importante análise de sua vida útil. É um ensaio facultativo e os estudos utilizam várias
metodologias para realização deste.
O ensaio utilizado para a determinação da abrasão será o Método CIENTEC,
disponibilizado pela Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Será
ensaiado os pavers que apresentarem melhor desempenho e o traço de referência para efeito
comparativo.
O Método CIENTEC consiste em simular um percurso de 500 metros percorridos pelo
corpo de prova com uma pressão constante de 0,06 MPa sobre pó abrasivo carborundo. O
resultado é obtido com a realização de medições em cinco pontos do corpo de prova antes e
após a realização do ensaio, sendo o índice de desgaste a média destas medições e dado em
mm. Para a realização do ensaio são extraídas duas amostras de cada paver com serra
diamantada com as dimensões de 50x50mm. A Figura 50 ilustra o equipamento utilizado para
obter o índice de abrasão.
Figura 50-Equipamento do ensaio de abrasão do CIENTEC

Fonte: Pagnussat (2004)
7.3.5. Análise por microscopia eletrônica de varredura
Através dos recursos da microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi possível
investigar a microestrutura dos concretos para os diferentes traços de substituições, e foi feita
análise com o concreto resultante da ruptura no ensaio de resistência à compressão aos 28
dias, podendo assim, realizou uma caracterização qualitativa dos compostos presentes no
concreto.
O ensaio foi realizado no Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da
Universidade Estadual de Maringá, por meio de microscópio eletrônico de varredura de
elétrons Superscan SS - 550 da marca Shimadzu, operando com tensão de aceleração de 10
kV, com capacidade de aumento de 60 a 6.000 vezes para fazer a caracterização da sua
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microestrutura. Como parâmetro de investigação do concreto com adição de cinza será
analisado, por meio do MEV, os compostos predominantes na matriz cimentícia, que segundo
Mehta e Monteiro (2008) é composta principalmente por:

Silicato de Cálcio Hidratado (C-S-H): corresponde de 50 a 60% do volume dos
sólidos na pasta de cimento completamente hidratada e é o principal responsável pelas
propriedades mecânicas da pasta.

Hidróxido de Cálcio (C-H) ou Portlandita: de 20 a 25% dos sólidos da pasta de
cimento hidratada, tende a formar cristais grandes com formato de prismas hexagonais, é o
composto mais solúvel e apresenta baixa resistência química às soluções ácidas.

Sulfoaluminatos de Cálcio ( C-A-S-H) ou Etringita: de 15 a 20% dos sólidos da
pasta endurecida e possui baixa resistência a sulfatos.
A Figura 51 ilustra a zona de transição entre a pasta e o agregado apresentando a
ilustração de cada um dos seus componentes.
Figura 51– Representação esquemática do agregado, zona de transição e matriz

Fonte: MEHTA e MONTEIRO (2008)
A zona de transição é o “elo” mais frágil do conjunto e pode ser visualizada nas
micrografias no entorno do agregado: como as portlanditas que possuem formas de prismas
hexagonais e as etringitas que se apresentam como agulhas finas .
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8. RESULTADOS
Os resultados obtidos para cada ensaio estão apresentados de forma individualizada
para a caracterização dos materiais e das propriedades estudadas para os pavers.
8.1. Ensaio de caracterização dos agregados
A seguir são apresentados os resultados dos ensaios de granulometria, massa
específica, massa unitária no estado solto e seu volume de vazios.
8.1.1. Agregado miúdo
A Tabela 15 apresenta os resultados do ensaio e a Figura 52 apresenta a curva de
distribuição granulométrica.
Tabela 15– Caracterização do agregado miúdo
Característica Analisada
Unidade
Valores
Massa específica

g/cm³

2,65

Massa unitária no estado solto

g/cm³

1,52

Volume de vazios

%

42,75

Módulo de Finura

-

1,80

mm

1,20

Dimensão Máxima Caraterística

Figura 52- Curva de distribuição granulométrica do agregado miúdo

PORCENTAGEM RETIDA
ACUMULADA (%)

Análise granulométrica do agregado miúdo
100,00
80,00
60,00
Curva Experimental

40,00

Limite inferior

20,00
Limite superior

0,00
6,3

4,8

2,4

1,2

0,6

0,3

0,15

FUNDOS

PENEIRAS (mm)

8.1.2. Agregado graúdo
A Tabela 16 apresenta os resultados do ensaio e a Figura 53 apresenta a curva de
distribuição granulométrica.
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Tabela 16– Caracterização do agregado graúdo
Característica Analisada
Unidade
Valores
Massa específica

g/cm³

2,90

Massa unitária no estado solto

g/cm³

1,51

Volume de vazios

%

47,91

Módulo de Finura

-

5,00

mm

9,50

Dimensão Máxima Caraterística

Figura 53-Curva de distribuição granulométrica do agregado graúdo

PORCENTAGEM RETIDA
ACUMULADA (%)

Análise granulométrica do agregado Graúdo
100
80
60

Curva Experimental

40

Limite inferior

20

Limite superior

0
32,0

25,0

19,0

12,7

9,5

6,3

4,8

2,4

1,2

0,6

0,3

0,15 Fundos

PENEIRAS (mm)

8.2. Cinza Pesada
8.2.1. Análise granulométrica
A Análise Granulométrica foi realizada pela combinação entre peneiramento e
sedimentação seguindo a ABNT NBR 7181:1984, está disposta na Figura 54. As Tabelas 17,
18 e 19 representam respectivamente a porcentagem retida, o coeficiente de uniformidade e
curvatura, e sua classificação.
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Figura 54-Curva granulométrica da cinza pesada

Tabela 17–Classificação granulométrica da cinza pesada
Classificação segundo a ABNT
Percentagem retida (%)
NBR 6502:1995
0,6 a 2 mm (Areia grossa)
0
0,2 a 0,6 mm (Areia média)
46
0,06 a 0,2 mm (Areia fina)
51
0,002 a 0,06 mm (Silte)
2,5
≤ 0,002 mm (Argila)
0,5

Tabela 18- Coeficiente de uniformidade e curvatura da cinza pesada
Coeficiente
Valor
D60
0,21
D30
0,17
D10
0,12
U
1,75
CC
1,14

Tabela 19–Uniformidade e distribuição granulométrica da cinza pesada
Aspecto
Amostra
Uniformidade
Uniforme
Distribuição granulométrica
Bem graduado
Analisando a curva granulométrica e a tabela 17, verifica-se que mais de 50%, da
amostra ficou retida nas peneiras de 0,06 a 0,2 mm, e de acordo com a classificação da ABNT
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NBR 6502:1995 são semelhantes a areia fina. A amostra apresentou valores de uniformidade
(U) de 1,75 indicando uma curva granulométrica quase vertical, com pouca variação do
diâmetro das partículas, o que indicou uma amostra uniforme.
A granulometria da amostra pode ser classificada como bem graduada, pois apresentou
o coeficiente de curvatura entre 1 e 3. A distribuição granulométrica bem graduada significa
que os espaços deixados pelas partículas maiores são ocupados pelas menores.
8.2.2. Massa específica
A Tabela 20 apresenta os resultados do ensaio para determinação de massa específica,
realizado de acordo com a metodologia proposta na ABNT NBR 6508:1984.
Tabela 20–Determinação da massa específica da cinza pesada
1
2
N° do ensaio
22/500
24/500
Picnômetro N° /capacidade (ml)
60
60
Amostra úmida (g)
59,91
59,91
Amostra seca (g)
654,91
648,51
Picnômetro + solo + água (g)
616,72
610,33
Picnômetro + água (g)
23,3
24
Temperatura de ensaio (° C)
0,9975
0,9973
Massa específica da água (g/cm³)
2,75
2,75
Massa específica dos grãos (g/cm³)
2,75
Massa específica dos grãos (média) (g/cm³)
Observa-se que a cinza pesada apresentou massa específica próxima a massa
específica da areia utilizada.
8.2.3. Teor de umidade.
A Tabela 21 apresenta os resultados do ensaio para determinação do teor de umidade,
realizado de acordo com a metodologia proposta na ABNT NM 24:2002.
Tabela 21–Determinação do teor de umidade da cinza pesada
N° da cápsula
9
46
25
Amostra úmida + cápsula (g)
86,86
80,69
84,22
Amostra seca + cápsula (g)
86,74
80,61
84,11
Massa da cápsula (g)
19,12
18,21
17,79
Umidade (%)
0,18
0,13
0,17
0,16
Umidade média (%)
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8.2.4. Determinação do pH
O resultado do pH da solução da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar foi de
9,88, ou seja, apresentou um pH básico.

8.2.5. Ensaio de lixiviação e solubilização
A lixiviação e a solubilização são operações que consistem na extração das substâncias
presentes na amostra sólida por meio de sua dissolução em um solvente, assim, é possível
identificar e quantificar os contaminantes.
A Tabela 22 apresenta os valores das concentrações obtidos por meio do ensaio de
lixiviação e os limites máximos estabelecidos pelo anexo F da norma ABNT NBR
10004:2004.
Tabela 22–Determinação do teor de umidade da cinza pesada
Limite máximo
Concentração
ABNT NBR
Parâmetro
Cinza Pesada
10004:2004 Anexo F
(mg/L)
(mg/L)
As

1,00

0,000

Ba

70,00

0,000

Cd

0,50

0,000

Pb

1,00

0,010

Cr

5,00

0,054

Hg

0,10

N.D

Ag

5,00

0,008

Se

1,00

0,000

Fluoreto (F¯)

150

N.D

N.D- Não determinado

A análise da Tabela 22 permite observar que os contaminantes presentes na cinza
volante mantiveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Anexo F da ABNT NBR
10004:2004, classificado assim a CBC como um resíduo Classe II – Não Perigoso.
Para a classificação da cinza pesada em inerte ou não inerte é necessário realizar o
ensaio de solubilização, assim a Tabela 23 apresenta os valores das concentrações obtidos por
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meio do ensaio de solubilização e os limites máximos estabelecidos pelo anexo G da norma
ABNT NBR 10004:2004.

Tabela 23- Concentração de contaminantes obtidos no extrato solubilizado
Limite Máximo
Concentração
ABNT NBR
Parâmetro
Cinza Pesada
10004:2004 Anexo
(mg/L)
G (mg/L)
Al

0,2

2,121

As

0,01

0,000

Ba

0,7

0,000

Cd

0,005

0,000

Cr

0,05

0,011

Cu

2

0,000

Ag

0,05

0,000

Mn

0,1

0,181

Fe

0,3

0,000

Na

200

1,819

Pb

0,01

0,000

Hg

0,001

N.D

Zn

5

0,086

1,5

N.D

Fluoreto (F )
N.D- Não determinado

Alguns dos resultados da solubilização apresentaram valores acima do limite
estipulado pela ABNT NBR 10004:2004, o qual permite classificar a cinza pesada em como
“Resíduo Não inerte” (Classe II-A). Apenas uma concentração acima é suficiente para
classifica-la como Não Inerte. Os resíduos com tal classificação podem ter propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
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8.2.6. Fluorescência de Raios-x (FRX)
O ensaio de FRX permite determinar quali-quantitativamente os óxidos presentes na
amostra. A Tabela 24 apresenta os resultados dos óxidos obtidos na análise de fluorescência
de raios-x da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar.

Elemento
Si
Fe
Ti
Al
K
Ca
P
Mg
V
Cl
Mn
S
Zr

Tabela 24-Ensaio de FRX
Fórmula Composta
Concentração (%)
SiO2
57,407
Fe2O3
21,786
TiO2
6,4062
Al2O3
4,3117
K2O
4,0484
CaO
1,9605
P2O5
1,1373
MgO
1,0335
V2O5
0,7214
Cl
0,4648
MnO
0,367
SO3
0,2486
ZrO2
0,1072

Vale destacar que as altas quantidades de óxido férrico é uma característica que
podem estar relacionadas ao solo de cultivo da cana-de-açúcar.
8.2.7. Difração de Raios-X (DRX)
O ensaio de DRX permite identificar as fases amorfas e/ou cristalinas dos
componentes minerais da amostra. A Figura 55 apresenta o resultado obtido na Difração de
Raios-x da cinza pesada do bagaço da cana-de-açúcar.
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Figura 55-Difratograma da cinza pesada

A amostra da Cinza Pesada possui um difratograma com um estado estrutural
cristalino bem defino, sendo majoritária a fase “Dióxido de Sílício (SiO2)- Quartzo” com
estrutura cristalina Hexagonal e a fase “Moissanite (Silicon Carbide – SiC)” com estrutura
cristalina Cubica. Vale destacar que este difratograma apresenta semelhanças com o da areia
quartzosa e há ausência de halos no estado amorfo. Tal fato reforça a hipótese de substituição
da CBC pelo agregado miúdo por ser um material inerte, não reativo.
8.2.8. Área Específica- Método B.E.T
A Tabela 25 apresenta os resultados obtidos para os ensaios de superfície específica da
cinza pelo Método B.E.T
Tabela 25-Área Específica: Método B.E.T
Itens Verificados
Valores
Área Específica Total
4,006 m²/g
Área Externa
4,006 m²/g
Área Interna
0
Área de Mesoporos (proveniente do
3,115 m²/g
agregamento do material)
Volume de Mesoporos
0,004179 cm³/g
Nota-se que a área específica total é igual a área externa, principalmente pela ausência
de porosidade, e pelo fato de ser um material com estrutura cristalina bem definida.
8.2.9. Método de Chapelle modificado
O índice de atividade pozolânica pelo Método Chapelle foi realizado no IPT seguindo
a ABNT NBR 15895:2010 e o valor obtido foi de 101 mg Ca(OH)2/g amostra. Esse resultado
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é menor que o valor mínimo exigido pela ABNT NBR 15895:2010 de 436 mg Ca(OH)2/g
amostra, portanto, este resultado permite afirmar que a cinza pesada não possui atividade
pozolânica, o qual a mesma será substituída pela areia. A Figura 56 apresenta o laudo técnico
do IPT.
Figura 56-Laudo de pozolanicidade da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar

Fonte: IPT (2014)
Neste estudo, o primeiro critério definido para investigar a cinza, e poder classifica-la
como cinza leve ou pesada, foi avaliar sua pozolanicidade através desse Método de Chapelle
modificado, sendo este um critério importante para avaliar este material em estudo, e como
este resultado apresentou-se bem inferior ao exigido, a investigação da pozolanicidade para
essa cinza não se faz mais necessário, ao contrário da cinza leve.
8.2.10 Microscopia eletrônica de varredura
A cinza pesada apresenta-se com formatos bem definidos, semelhantes entre si e notase a ausência de microporosidade, podendo atribuir ao fato deste ser um material em estado
cristalino, como pode ser observado na Figura 57 e 58, o qual foi aumentado 40x e 200x
respectivamente.
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Figura 57-Micrografia da cinza pesada com aumento de 40x.

Figura 58-Micrografia da cinza pesada com aumento de 200x

8.3. Cinza Leve
8.3.1. Análise granulométrica
A curva granulométrica do ensaio de granulometria combinado por peneiramento e
sedimentação está disposta na Figura 59. As Tabelas 26, 27 e 28 representam respectivamente
as porcentagens retidas, o coeficiente de uniformidade e a curvatura, e sua classificação.
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Figura 59– Curva granulométrica da cinza leve

Tabela 26–Classificação granulométrica da cinza leve
Classificação segundo a ABNT
Percentagem retida (%)
NBR 6502:1995
0,6 a 2 mm (Areia grossa)
0,5
0,2 a 0,6 mm (Areia média)
2
0,06 a 0,2 mm (Areia fina)
13,5
0,002 a 0,06 mm (Silte)
81
≤ 0,002 mm (Argila)
3
Tabela 27- Coeficiente de uniformidade e curvatura da cinza leve
Coeficiente
Valor
D60
0,024
D30
0,019
D10
0,014
U
1,71
CC
1,07
Tabela 28- Uniformidade e distribuição granulométrica da cinza leve
Aspecto
Amostra
Uniformidade
Uniforme
Distribuição granulométrica
Bem graduado
Nota-se pela análise do gráfico e das tabelas 26, 27 e 28 que 81% da amostra ficou
retida nas peneiras de 0,002 a 0,06 mm, e de acordo com a classificação da ABNT NBR
6502:1995 são semelhantes ao silte. A amostra apresentou valores de uniformidade (U) de
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1,71 indicando uma curva granulométrica quase vertical, com pouca variação do diâmetro das
partículas, o que corresponde a uma amostra uniforme.
A granulometria da amostra pode ser classificada como bem graduada, pois apresentou
o coeficiente de curvatura entre 1 e 3.

8.3.2. Massa específica
A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos na determinação da massa específica
segundo a ABNT NBR NM 23:2001 “Cimento Portland e outros materiais em pó Determinação da massa específica”, que além do ensaio com cinza leve, foram realizados para
o cimento Portland e a cal hidratada.

Tabela 29- Determinação da Massa específica do cimento, cal e cinza leve
MATERIAL:
CIMENTO
CAL
CINZA LEVE
Ensaios

1

2

1

2

1

2

Massa (g)

60

60

50

50

40,00

40,00

V1 (ml)

0,4

0,6

0,3

0,5

0,6

0,5

V2 (ml)

19,7

20

20,5

20,7

20,4

20,1

V1‟ (ml)

292,16

292,36

292,07

292,26

292,37

292,27

V2 „(ml)

311,23

311,53

312,02

312,22

311,93

311,63

Massa específica - ρ
(g/cm³)
Massa espec. Média
(g/cm³)

3,15

3,13

2,51

2,51

2,04

2,07

3,14

2,51

2,06

Nota-se que a cinza leve apresentou uma massa específica de 2,06 g/cm³ e para efeito
de comparação, a cinza pesada utilizada no mesmo estudo apresentou uma massa específica
de 2,75 g/cm3. Portanto, para um mesmo volume a cinza leve se mostra com menor massa e
mais volante.
8.3.3. Teor de umidade
O ensaio de teor de umidade foi realizado na amostra que estava armazenada e
previamente seca. Os valores obtidos no ensaio de teor de umidade estão de acordo com a
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ABNT NM 24:2002 “Materiais pozolânicos – determinação do teor de umidade” e estão
apresentados na Tabela 30.
Tabela 30- Teor de umidade da cinza leve
Ensaios
1
2
Massa da cápsula (g)
42,7820
44,3902
Amostra úmida + cápsula (g)

43,7820

45,3904

Amostra seca + cápsula (g)

43,7611

45,3688

2,09

2,16

Umidade (%)
Umidade média (%)

2,13

8.3.4. Matéria orgânica e carbono orgânico
Os resultados do ensaio de matéria orgânica (M.O), obtido pela ABNT NBR
13600:1996, e de carbono orgânico (C.O), obtido pelo método de KIEHL, estão dispostos na
Tabela 31.
Tabela 31- Teor de Matéria Orgânica e Carbono Orgânico
1
Ensaios:

2

Massa do cadinho (g)

416,48

375,25

Amostra úmida + cadinho(g)

466,48

425,25

Amostra seca estufa+ cadinho(g)

464,95

424,00

Amostra seca mufla+cadinho (g)

458,67

417,41

1,35

1,55

Matéria orgânica total (%)
Matéria orgânica total média (%)

1,45
Carbono orgânico (%)

0,75

0,86

Carbono orgânico médio (%)
0,805

Segundo MEHTA e MONTEIRO (2008) mais do que 5% de carbono em cinzas
volantes para uso como adição mineral no concreto não é desejável devido ao fato das
partículas celulares de carbono tendem a aumentar a necessidade tanto de água para
determinada consistência, quanto de aditivo para incorporação de ar.
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8.3.5. Perda ao fogo
Os valores obtidos no ensaio de perda ao fogo de acordo com a ABNT NM 18:2012
“Cimento Portland – Análise química – Determinação de perda ao fogo” são apresentados na
Tabela 32.
Tabela 32– Determinação da perda ao fogo
Ensaio:
1
Massa do cadinho (g)
10,6153

2
39,2112

Amostra úmida + cadinho(g)

11,6158

40,2120

Amostra seca+cadinho (g)

11,4995

40,0971

11,62

11,48

Perda ao fogo (%)
Perda ao fogo média (%)

11,55

8.3.6. Determinação do pH
O pH obtido da cinza volante do bagaço de cana-de-açúcar foi de 8,90, ou seja, o
resíduo apresentou um pH básico.
8.3.7. Ensaio de lixiviação e solubilização

A norma ABNT NBR 10004:2004 utiliza esses ensaios para classificar a
periculosidade dos resíduos, subdividindo ainda em inerte e não inerte. A lixiviação e a
solubilização são operações que consistem na extração das substâncias presentes na amostra
sólida por meio de sua dissolução em um solvente, assim, é possível identificar e quantificar
os contaminantes.
A Tabela 33 apresenta os valores das concentrações obtidos por meio do ensaio de
lixiviação e os limites máximos estabelecidos pelo anexo F da norma ABNT NBR
10004:2004.
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Tabela 33- Concentração de contaminantes obtidos no extrato lixiviado
Limite máximo ABNT
Concentração
Parâmetro
NBR 10004:2004
Cinza Leve
Anexo F (mg/L)
(mg/L)
As

1,00

0,000

Ba

70,00

0,000

Cd

0,50

0,000

Pb

1,00

0,036

Cr

5,00

0,086

Hg

0,10

N.D

Ag

5,00

0,004

Se

1,00

0,000

Fluoreto (F¯)

150

N.D

N.D- Não determinado
Ao analisar a Tabela 33 permite-se concluir que os contaminantes presentes na cinza
volante mantiveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Anexo F da ABNT NBR
10004:2004, classificado assim a CBC como um resíduo Classe II – Não Perigoso.
Para a classificação da cinza leve em inerte ou não inerte realizou-se o ensaio de
solubilização, assim a Tabela 34 apresenta os valores das concentrações obtidos por meio do
ensaio de solubilização e os limites máximos estabelecidos pelo anexo G da norma ABNT
NBR 10004:2004.
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Tabela 34- Concentração de contaminantes obtidos no extrato solubilizado
Limite Máximo
ABNT NBR
Concentração Cinza
Parâmetro
10004:2004 Anexo
Leve (mg/L)
G (mg/L)
Al
0,2
2,805
As

0,01

0,000

Ba

0,7

0,000

Cd

0,005

0,000

Cr

0,05

0,017

Cu

2

0,000

Ag

0,05

0,000

Mn

0,1

0,244

Fe

0,3

0,000

Na

200

2,533

Pb

0,01

0,000

Hg

0,001

N.D

Zn

5

0,098

1,5

N.D

Fluoreto (F )
N.D- Não determinado

Alguns dos resultados da solubilização apresentaram valores acima do limite
estipulado pela ABNT NBR 10004:2004, como Alumínio e Manganês, o qual permite
classificar a cinza leve em “Resíduo Não inerte” (Classe II A). Os resíduos com tal
classificação podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade
em água.
8.3.8. Fluorescência do Raio-X (FRX)
O ensaio de FRX permite determinar quali-quantitativamente os óxidos presentes na
amostra. A Tabela 35 apresenta os resultados dos óxidos obtidos na análise de fluorescência
de raios-x da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar. Vale destacar que este mesmo ensaio
foi realizado em parceria com o Centro Técnico-Laboratório Central da Votorantim.
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Tabela 35– Resultados quali-quantitativos dos óxidos presentes na amostra
Fórmula Composta
Concentração (%)
SiO2

48,59

Al2O3

10,77

Fe2O3

13,10

CaO

1,63

MgO

1,21

Na2O

0,14

K2O

2,33

TiO2

2,60

P2O5

1,21

MN2O3

0,210

SO3

0,63

Cl

0,046

Cr2O3

0,022

O ensaio de fluorescência de raios-X também permite classificar o material de acordo
com seu grau de pozolanicidade, estabelecido na norma ABNT NBR 12653:2012 “Materiais
pozolânicos”, por meio da somatória das percentagens dos óxidos: Si

,

e

que

totalizam 72,46%, ou seja, está acima do mínimo de 70% exigido pela norma, que estabelece
como um dos vários pré-requisitos para que seja pozolana, além disso, através desses dados
pode-se calcular o teor de álcalis disponíveis e verificar porcentagem de

presente na

amostra.
8.3.9. Difração de Raios-X (DRX)
O ensaio de DRX permite identificar as fases amorfas e/ou cristalinas dos
componentes minerais da amostra. A Figura 60 apresenta o resultado obtido na Difração de
Raios-x da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar.
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Figura 60- Difratograma da cinza leve

A amostra de Cinza Leve, como indica a figura, não possui um difratograma com o
estado estrutural cristalino bem definida, indicando três fases majoritárias: “Dióxido de silício
– SiO2 – Quartzo”, com estrutura cristalina hexagonal, e as fases minoritárias são “Óxido de
Férrico – Hematita – Fe2O3, ” e “Dolomita – CaMg(CO3)2”, ambas com estrutura cristalina
Rhombohedral; e fases amorfas. Essas fases amorfas podem estar relacionadas com alguma
propriedade de reatividade da amostra, e quanto maior é o grau de vitrificação da substância,
há uma tendência de se obter curvas pouco definidas.
Para efeito comparativo com a cinza pesada, segue na Figura 62 o difratograma da cinza
leve com a mesma contagem no eixo vertical do gráfico para cinza pesada, Figura 61, o qual
se observa claramente a reduzida intensidade dos picos, indicando a predominância de maior
amorfismo para cinza leve.
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Figura 61-Difratograma da Cinza Pesada

Figura 62-Difratograma da Cinza Leve

8.3.10. Determinação do teor de álcalis disponíveis
O teor de álcalis disponíveis calculado foi de 1,67%. Este encontra-se acima do teor
desejável que é ≤ 1,5%.

8.3.11. Método de Chapelle modificado
O índice de atividade pozolânica realizado no IPT segundo a ABNT NBR 15895:2010
foi de 569 mg Ca(OH)2/g amostra. Esse resultado é maior que o valor mínimo exigido pela
ABNT NBR 15895:2010 de 436 mg Ca(OH)2/g amostra, portanto, este ensaio permite
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afirmar que a cinza leve possui atividade pozolânica, a Figura 63 apresenta o laudo técnico do
IPT.

Figura 63– Laudo de pozolanicidade da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar

Fonte: IPT (2014)

8.3.12. Índice de atividade pozolânica com cal
Para obter o índice de consistência de 225±5 mm no ensaio de abatimento da mistura,
segundo a ABNT NBR 7215: 1997, foram necessários realizar quatro ensaios com diferentes
teores de água, como são apresentados na Tabela 36.
Tabela 36- Resultados do índice de consistência
Ensaios
1
2
3
4
Água (ml)

260

265

270

280

L1 (mm)

214,0

215,0

225,0

264,0

L2 (mm)

204,0

213,0

225,0

262,0

Média (mm)

209,0

214,0

225,0

263,0

A quantidade de água necessária para obter 225,0 mm foi de 270 ml de água. Na
sequência, após determinar a quantidade de água, foram moldados 3 corpos de prova e
rompidos a 7 dias na prensa CBR. Considerando a equação da reta do equipamento Y =
2,1918x + 11,565 para o cálculo da resistência à compressão. Os resultados obtidos são
apresentados na Tabela 37.
106

Tabela 37- Resultados da resistência à compressão
Ensaios
X [mm]
Y [kgf]
MPa
1
71
167,1828
0,83
2
72
169,3746
0,85
3
72
169,3746
0,85
Resistência Média
0,84
Nota-se na Tabela 37 a baixa resistência à compressão, relacionando o baixo desempenho que
a CBC leve apresenta quando incorporada na argamassa de cal.

8.3.12. Índice de atividade pozolânica com cimento Portland
Para obter o índice de consistência de 225±5 mm nos ensaios de abatimento segundo a
ABNT NBR 7215: 1997 foram necessários realizar quatro ensaios com 312 g de cimento e
234 g de cada fração de areia normal para determinar a água necessária para confecção do
corpo de prova de referência. Após, foram feitos ensaios para determinar a quantidade de
água para o índice de consistência de 225±5 mm na mistura com adição de cinza, com 202,8 g
de cimento, 234 g de cada fração de areia normal e 71,64 g de cinza leve. Os ensaios de
abatimento são apresentados nas Tabelas 38 e 39.

Tabela 38-Índice de consistência com cimento
Ensaios
1
2
3
4
Água (ml)
155
160
165
162
L1 (mm)
199
216
240
225
L2 (mm)
202
212
237
224
Média (mm)
200,5 214,0 224,5 238,5
Tabela 39-Índice de consistência com cinza volante
Ensaios
1
2
3
5
4
Água (ml)
200
202
205
207 209,0
L1 (mm)
221,5
222
224
235
224
L2 (mm)
218
219 217,5 226,5 230,0
Média (mm)
219,8 220,5 220,8 225,3 232,5
O resultado encontrado para os índices de consistência com cimento foi de 222,5 mm
de espalhamento para uma adição de 162 ml de água e, para a mistura de cimento e cinza foi
de 225,3 mm de espalhamento para uma adição de 207 ml de água. Com a quantidade de água
determinada foram moldados os 3 corpos de prova para o traço de referência e para o traço
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com adição de cinza, os quais foram rompidos aos 28 dias na prensa. Os resultados obtidos da
compressão são apresentados na Tabela 40 e 41.
Tabela 40- Resistência à compressão corpo de prova padrão
Desvio
Ensaios
F[kgf]
MPa
Relativo (%)
1
5000
24,97
-0,66
2
4900
24,47
-2,65
3
5200
25,97
3,31
Resistência Média
25,14 MPa
Tabela 41– Resistência à compressão com cinza
Desvio
Ensaios
F[kgf]
MPa
Relativo (%)
1
3120
15,58
-0,43
2
3100
15,48
-1,06
3
3180
15,88
1,49
Resistência Média
15,65 MPa
O Índice de Atividade Pozolânica com Cimento obtido a partir da relação da
resistência média sem adição de cinza e com adição de cinza foi de 62,25%, o qual é inferior
aos 75% exigido pela NBR12653:2012, o que não é um indicativo negativo, visto que a cinza
utilizada é residual in natura.

8.3.13. Área Específica- Método B.E.T
A Tabela 42 apresenta a área específica da cinza leve pelo Método B.E.T.
Tabela 42- Área Específica- Método B.E.T
Itens Verificados
Valores
Área Específica

71,74 m²/g

Área Externa

37,24 m²/g

Área Interna

34,50 m²/g

Área de Mesoporos (proveniente do
agregamento do material)
Volume de Microporos

14,77 m²/g

Tamanho dos Microporos
Volume de Mesoporos

0,01697cm³/g
1,27 Åm
0,01973cm³/g
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A cinza leve apresentou alta área específica, podendo contribuir para um
aumento da taxa de reações químicas; e sabe-se que as reações pozolânicas iniciam-se pela
superfície das partículas, o que é um importante parâmetro para a qualidade da cinza do
bagaço. Além disso, mais de 47% da área se refere aos microporos, e essa característica pode
explicar a maior demanda de água de amassamento.
8.3.14. Microscopia eletrônica de varredura
Nota-se que a cinza leve apresentou-se como partículas de variadas formas e tamanhos
e com a grande presença de microporosidade confirmando o que já foi relatado no ensaio
B.E.T. Vale destacar a grande diferença com o MEV da cinza pesada, cujas partículas são
maiores e com formatos mais bem definidos, conforme apresentado na Figura 64, 65 e 66 com
aumento de 40x, 200x e 1000x, respectivamente.
Figura 64-Micrografia da cinza leve com aumento de 40x
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Figura 65-Micrografia da cinza leve com aumento de 200x

Figura 66-Micrografia da cinza leve com aumento de 1000x

8.3.16. Classificação da CBC segundo a ABNT NBR 12653:2012
Para análise das propriedades físicas, químicas e de atividade pozolânica, segue
disposto nas Tabelas 42 e 43, uma comparação das exigências químicas e físicas estabelecidas
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pela ABNT NBR 12653:2012 “Materiais pozolânicos” com os resultados obtidos para cinza
leve.
Tabela 43- Resultados das exigências químicas
Classe de Material Pozolânico
Propriedades
N
C
E

Cinza Leve

≥ 70

≥ 70

≥ 50

72,46

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 5,0

0,63

Teor de umidade, % máx

≤ 3,0

≤ 3,0

≤ 3,0

2,13

Perda ao fogo, % máx.

≤ 10,0

≤ 6,0

≤ 6,0

11,55

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

1,67

+

+

, % min.

, % máx.

Álcalis disponíveis em
máx.

,%

Tabela 44- Resultados das exigências físicas
Classe de Material Pozolânico
Propriedades
N
C
E
Material retido na peneira 45 µm, % máx.

Cinza Leve

≤ 34

≤ 34

≤ 34

21,18%

≥ 75

≥ 75

≥ 75

62,00%

≥ 6,0

≥ 6,0

≥ 6,0

0,84

≤ 115

≤ 110

≤ 110

128

Índice de atividade pozolânica:



com cimento aos 28 dias, em
relação ao controle, % min.
com cal aos 7 dias, em MPa, %
min
Água retida, % máx.

Analisando os resultados obtidos nos experimentos para avaliar as exigências químicas
e físicas, pode-se notar que o valor da somatória dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3 foi de
72,46%, estando acima dos mínimos exigido pela norma que são 70%. Para o SO3 o valor
correspondente foi 0,63 o que esta abaixo do limite máximo estabelecidos de 4%.
O teor de umidade de 2,13%, abaixo do limite máximo de 3,0%.
O resultado da perda ao fogo foi de 11,55% estando acima do valor máximo de 10%
exigido pela norma, podendo estar relacionada principalmente com a presença de impurezas
na amostra, tais como argilominerais, hidróxidos, matéria orgânica e compostos voláteis. Para
avaliar esse tipo de requisito é necessário ter conhecimento de todo processo de queima, vale
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destacar que Cordeiro et al. (2009), através de uma análise laboratorial, relata que a perda ao
fogo diminui significativamente à medida que a temperatura de queima aumenta, com uma
redução considerável da perda ao fogo a medida que a queima do bagaço passou de 400° C
para 900° C, e isso se verifica, mas só quando produzido sob condições de queima
controladas em laboratório, o que não ocorreu com a cinza utilizada neste trabalho, que foi
obtida na própria Usina e nas condições de queima com temperatura em torno de 800° C e
não sendo rigorosamente controladas. Além disso, Azevedo (2002) relata experimentos
realizados por COPPOLA et al. (1998), que utilizou quatro cinzas volantes distintas, com
valores de perda ao fogo de 4%, 7%, 9% e 11%, e evidenciou que a medida que a perda ao
fogo da cinza volante aumenta, o desempenho dos concretos produzidos também
aumentavam, indo de encontro com as restrições no uso de cinzas baseadas no teor de não
queimados, conforme é retratado por alguns autores e pelas normas existentes.
O valor de álcalis disponíveis em Na2O foi 1,67% o que está acima do limite de 1,5%,
o que não é necessariamente um indicativo negativo. Segundo MEHTA (1987) a incorporação
de material pozolânico pode, em contrapartida, controlar o fenômeno da expansão em
concretos, embora sejam necessários testes laboratoriais para verificar sua efetiva redução na
expansão álcali-agregado. E o teor de substituição da cinza leve pelo aglomerante será de até
10% em relação ao cimento Portland e não em sua totalidade, quantidade baixa para que essa
cinza provoque reações de expansão que possam comprometer o concreto produzido.
A quantidade de material retido na peneira de abertura de malha 45 µm foi de 21,18%,
menor que os 34% exigidos pela norma, retratando, assim, um teor de finos considerável.
O índice de atividade pozolânica com cimento aos 28 dias encontrado foi de 62,25 %
o qual é inferior a 75% sugeridos pela ABNT NBR 12653:2012. Vale destacar que a cinza é
residual in natura, um material de baixo custo e com mínimo impacto ambiental, não tendo
sido submetida a nenhum tipo de beneficiamento.
O índice de atividade com cal aos 7 dias foi de 0,84 MPa e esta abaixo do valor
mínimo exigido de 6,0 MPa.
A porcentagem de água retida obtida foi de 128%, estando acima do valor máximo
exigido de 115%, podendo estar relacionado com o formato, porosidade ou finura dos grãos
da cinza leve, absorvendo mais água para a argamassa ter a consistência desejada. Para
verificação e complementação foram analisados, em paralelo, os ensaios de MEV, onde podese visualizar as características morfológicas da cinza com alta porosidade e também pelo
ensaio de área específica (Método B.E.T), o qual indicou a alta presença de microporosidade,
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e sabe-se que quanto maior for, maior será a necessidade de água de amassamento,
justificando assim, essa caraterística da cinza.

8.4. Caracterização do concreto
Na caracterização do concreto será analisada a resistência à compressão dos pavers
com o tempo de cura de 28 dias, e também será determinada a absorção de água, a resistência
à abrasão e a análise por microscopia eletrônica de varredura.

8.4.1. Ensaios de resistência à compressão dos corpos de prova
Seguindo o previsto na ABNT NBR 9781:2013 os pavers fabricados com diferentes
teores de substituição foram ensaiados à compressão, a fim de determinar a resistência
característica para cada traço. Os resultados dos ensaios constam na Tabela 45 e Figura 67,
sendo que os dados completos constam no ANEXO A.
Tabela 45– Resistência à compressão média e característica.
TEOR DE SUBSTITUIÇÃO
28 dias
CINZA
CINZA
(MPa)
(MPa)
TRAÇO
LEVE (%) PESADA (%)
31,16
T1
0,0
0,0
32,69
37,08
T2
0,0
25,0
37,96
T3
2,5
25,0
36,16
35,04
T4
5,0
25,0
27,92
27,03
T5
7,5
25,0
25,33
24,50
T6
10,0
25,0
25,45
24,63

RESISTENCIA À COMPRESSÃO
(MPa)

Figura 67- Resistência à compressão dos pavers
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Os traços que apresentaram desempenho satisfatório foram T2 e T3, sendo que a
incorporação apenas com cinza pesada (T2) teve um aumento considerável em relação ao
traço de referência, permitindo relatar que a cinza pesada melhora as propriedades mecânicas
do concreto ao ser substituída pelo agregada miúdo (no teor de 25%). Quando se substituiu
2,5% de cinza leve pelo cimento Portland (T3), notou-se uma redução da resistência, mas
ainda com valores expressivos, visto que o material (CBC) possui atividade pozolânica, mas
claramente não igual a cimento Portland.
Conforme os teores de cinza leve foram aumentando pode-se dizer que a resistência
diminuiu em relação ao traço T2, devido a crescente retirada de cimento Portland, mas ainda
são consideráveis os valores obtidos e dependendo da aplicação dada para este concreto
apresentará ótimo desempenho. Vale destacar que a no T6 houve um pequeno ganho de
resistência, podendo estar relacionado ao aumento de teor de finos e consequentemente efeito
filler, onde há uma diminuição do volume de vazios resultando num melhor desempenho do
concreto.
8.4.2. Ensaio de absorção de água

A absorção de água dos pavers foi determinada seguindo a ABNT NBR 9781:2013,
para a idade de 28 dias. Os resultados obtidos nos ensaios constam da Tabela 46 e na Figura
67. Os dados completos dos ensaios estão no ANEXO A.
Tabela 46-Absorção de água.
TEOR DE SUBSTITUIÇÃO (%)
28 dias
CINZA
CINZA
TRAÇO
ABSORÇÃO (%)
LEVE
PESADA
T1
0,0
0,0
4,45
T2
0,0
25,0
5,60
T3
2,5
25,0
3,20
T4
5,0
25,0
5,59
T5
7,5
25,0
6,03
T6
10,0
25,0
6,58
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Figura 68- Absorção dos pavers
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Nota-se que os traços T1, T2, T3 e T4 estão dentro dos limites da ABNT NBR
9781:2013 para absorção. Não houve regularidade nos resultados, e vale ser destacado que os
três traços iniciais de pavers moldados apresentaram melhor aparência e uma superfície mais
lisa, talvez isso possa influenciar na absorção. O traço T3 houve uma menor absorção,
podendo estar relacionada ao fechamento dos vazios existentes no concreto, e posteriormente,
nota-se um aumento da absorção no T4, T5 e T6, que pode estar ligado a má compactação do
paver na vibro-prensa.

8.4.3. Ensaio de resistência à abrasão
O ensaio de resistência à abrasão foi realizado para os traços que alcançaram o melhor
desempenho, dentro do estipulado em norma, de resistência à compressão e de absorção,
incluindo o traço referência, sendo realizado um exemplar para cada traço. Os dados constam
na Tabela 47 e na Figura 68. Segue no Anexo B relatório fornecido pelo CIENTEC.
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Tabela 47-Resistência à Abrasão
RESISTÊNCIA À
TEOR DE SUBSTITUIÇÃO (%)
ABRASÃO
CINZA
CINZA
ÍNDICE DE DESGASTE
TRAÇO
LEVE
PESADA
(mm)
T1
0,0
0,0
5,77
T2
0,0
25,0
5,26
T3
2,5
25,0
5,33
T4
5,0
25,0
5,57
T5
7,5
25,0
6,68
T6
10,0
25,0
7,38
Figura 69- Resistência à Abrasão dos Pavers
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Nota-se que o Índice de Desgaste por Abrasão para os traços com substituição de cinza
foram inferiores ao traço de referência, assim a incorporação de cinza irá contribuir para uma
maior conservação e menor desgaste que o paver venha a sofrer.
Vale destacar alguns índices de desgaste por abrasão obtidos por alguns pesquisadores
pelo Método CIENTEC para os traços de referência dos pavers, Amadei (2011) obteve um
desgaste de 6,40 mm, Hood (2006) atingiu 6,17 mm e Altoé (2012) atingiu 7,42 mm.
Verifica-se, assim, que o Índice obtido para os pavers em estudo estão em conformidade com
os demais autores.
Nota-se que o T2 houve um menor desgaste à abrasão, podendo correlacionar com os
resultados de absorção e resistência à compressão que foram os melhores, tornando claro que
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a viabilidade de substituição de cinza pesada pelo agregado graúdo, melhorando sua
durabilidade.
Conforme o teor de cinza leve aumentou o desgaste à abrasão também aumentou,
verificando que a cinza leve não minimiza o desgaste, embora os valores obtidos são
consideráveis e próximos a que outros autores obtiveram.
8.4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura do concreto
Nas Figuras 70 a 75 estão apresentadas as micrografias das amostras de concreto
coletadas no ensaio de resistência à compressão com idade de 28 dias, com a indicação dos
compostos principais que formam o concreto: Silicato de Cálcio Hidratado, Etringita e
Portlandita.
As figuras abaixo apresentam a matriz cimenticia com aumento de 3000x para cada
traço de concreto estudado.
Figura 70– Micrografia do concreto de Traço 01
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Figura 71– Micrografia do concreto de Traço 02

Figura 72– Micrografia do concreto de Traço 03

Figura 73– Micrografia do concreto de Traço 04
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Figura 74– Micrografia do concreto de Traço 05

Figura 75– Micrografia do concreto de Traço 06

De forma geral, ao analisar a microscopia do concreto com os diferentes traços não há
conclusões precisas, pois se trata de uma única amostra do concreto por traço produzido, mas
há indicação que o silicato de cálcio hidratado diminuiu com a maior substituição do cimento,
e este é o principal responsável pela resistência mecânica. Observa-se, também, a reduzida
quantidade de etringita nos traços 1, 2 e 3, e seu aumento nos traços 4, 5 e 6. A grande
formação de etringita pode levar o concreto a fissuração e maior permeabilidade (baixa
resistência a sulfatos) contribuindo para sua progressiva degradação. Nota-se uma relação
com os resultados de resistência à compressão, abrasão e absorção e a quantidade de etringita
nos traços com maior substituição de cimento Portland por cinza leve, onde apresentaram
menor desempenho à medida que se visualizou a crescente formação desse composto.
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9. AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE
9.1. Método
Este capítulo tem como objetivo estimar o benefício ambiental proporcionado pela
utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) em concretos de cimento Portland.
Este estudo é de grande importância diante no cenário global, com problemas ambientais cada
vez maiores, o que leva a busca por um meio mais sustentável e que visa o reaproveitamento
de resíduos, para ganho energético e de créditos de carbono.
Será estimada a quantidade de emissões de

na confecção de concreto de cimento

Portland para um traço de referência, e em uma segunda análise os outros concretos estudados
ao longo deste trabalho, substituindo parte do cimento Portland pela cinza leve e do agregado
miúdo (areia natural) pela cinza pesada. Assim avaliaremos o ganho ambiental em
decorrência dessa substituição. E será criado, deste modo, um comportamento para outras
substituições futuras, com situações que envolvam o uso da cinza do bagaço da cana-deaçúcar na confecção de concreto com as mesmas características, como o local de produção,
origem da matéria prima, tipo de material e transporte.
De acordo com Costa (2012), não havia um método integrado, adaptado a realidade
brasileira, capaz de quantificar as emissões de

geradas pelas etapas de extração de

matérias primas, produção e transporte de materiais utilizados na construção civil. Então,
através de metodologias internacionais (IPCC, UNFCCC, GHG Potocol, e outros) e pesquisas
científicas, este autor propôs um Método para a Quantificação das Emissões de

(Método

QE-CO2), adaptado a realidade brasileira.
A fórmula geral do Método QE-CO2, equação 15, consiste na multiplicação da
quantidade de produto utilizado na obra pelo fator de perda e pelo somatório das emissões
geradas pelo consumo de energia e pelo transporte.

(15)
onde:

toneladas de

= emissões de
;

devido à utilização do produto j em edificações, em
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= quantidade de produto j necessária na obra, em toneladas;
= fator de perda do produto j, adimensional;
= emissões de
devido ao consumo de energia i para o transporte de
matérias primas e do produto j para a edificação, em toneladas de
/ tonelada de produto j;
= emissões de
devido ao consumo de energia i para extração e
processamento do produto j necessário na edificação, em toneladas de
/ tonelada de
produto j.

Os indicadores globais de perdas de materiais no canteiro de obra (em %) são
fornecidos por alguns pesquisadores citados por Costa (2012) e vale ressaltar que será
utilizado o fator final de perda para o concreto, produto final da mistura, de 6%, e não serão
considerados os fatores de perda de cada material isoladamente, pois estes (areia e brita)
objetivam a confecção do concreto e não o seu uso geral no canteiro de obra.
A fórmula geral do Método QE-CO2 é adaptada para cada material de construção com
o objetivo de levar em consideração as particularidades dos materiais, de seus sistemas
produtivos e da qualidade dos dados disponíveis. Dessa forma, o Método QE-CO2 é
subdividido em três níveis de precisão de estimativas de

geradas por cada material

analisado: Nível Básico, Nível Intermediário e Nível Avançado. O Nível Básico é baseado em
dados médios, a nível nacional, produzindo estimativas de emissões de

menos precisas

enquanto o Nível Avançado, por empregar dados específicos das unidades fabris sobre os
processos produtivos, é o método mais preciso. Dentre os três níveis de precisão de
estimativas do método, o nível utilizado foi o Nível Básico, onde estão disponíveis valores
médios sobre consumo de energia, transporte e/ou composição química dos materiais.
Em escala global, os maiores potenciais de redução nas emissões de gases do efeito
estufa estão localizados nas indústrias siderúrgicas, de cimento, celulose e papel. O setor final
de utilização dos produtos que possui maior potencial econômico de reduções das emissões
são as edificações, quando nestas forem utilizadas tecnologias e práticas sustentáveis o meio
ambiente terá um grande ganho ambiental (IPCC, 2007b apud COSTA, 2012).
Vale destacar que a implementação de medidas sustentáveis permite obter selos
ambientais para certificação de produtos da construção civil que menos agridem o meio
ambiente. Estes selos permitem a identificação de produtos menos impactantes
ambientalmente, cada um com sua abrangência, como exemplo, os selos:

Blue Angel,

EcoLogo, Eco Mark, Green Seal, EU-EcoLabel, Eco-Leaf, BRE Global, Rótulo Ecológico
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ABNT e Selo Ecológico Falcão Bauer (COSTA, 2012). Segundo o autor há os rótulos
ambientais para edificações que objetiva promover redução dos impactos ambientais gerados
pela construção, uso e demolição por meio de diretrizes e requisitos mínimos de eficiência
energética, de qualidade e de conteúdo de materiais reciclados. Alguns dos rótulos utilizados
são os LEED, AQUA, Casa Azul Caixa e BREEAM.
Costa (2012) utilizou o método para uma situação local, com dados relacionados a
cidade do Rio de Janeiro/RJ, dentre os fatores, os que forem peculiares da localização serão
adaptados, com informações para a realidade de Maringá/PR, onde ocorre o estudo.
Com todos os experimentos realizados permitiu-se verificar a potencialidade do uso da
cinza do bagaço como aditivo no concreto, foi quantificado a redução da emissão de
deste, levando em conta o concreto com a melhor substituição em relação ao de referêcia. Nos
cálculos abaixo estão descritos a emissão de

para cada material constituinte da mistura

(agregado miúdo, agregado graúdo, cinza do bagaço e cimento Portland), assim, após serem
calculados foi permitido obter o Fator de Emissão final para o concreto produzido.

9.1.1. Agregado Miúdo
Para o transporte de agregados miúdos por caminhão semipesado (17t - 26t), estimouse uma distância média entre os locais dos principais extratores até o centro de Maringá, de
aproximadamente 370 km, e já considerando o trajeto de ida e volta caso os caminhões
retornem vazios. Estas mineradoras estão em sua maioria na beira do Rio Paraná/PR, divisa
com estado de MS. A Tabela 48 registra as emissões relacionadas ao transporte. Vale destacar
que, caso o sistema de transporte mude, à distância, o tipo de veículo, até mesmo a marca do
veiculo, substituindo os coeficientes, pois já estão previamente retratados por Costa. Para
caminhões semipesados foi adotado 0,0196l/t/km de acordo com Truk (2004) apud Costa
(2012).
De acordo com a equação 16 obteve-se o fator.
Tabela 48 - Emissões de
Distância percorrida (km)

devido ao transporte do agregado miúdo
370

Caminhão semipesados (17t - 26t) (l/t/km)

0,0196

Oléo Disel (t

0,0032

/ L)
0,0232

/ tonelada de produto

Fonte: adaptado de Costa (2012)
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(16)
sendo:
emissões de
tonelada de produto acabado;

em razão do transporte, em toneladas de

/

km = distância percorrida pelo veículo no transporte de matérias e produto acabado
(somatório da distância de ida mais a de volta), em km; (dados obtidos pelo Google Mapa)
COt = fator de consumo médio de energia de determinado tipo de veículo, em L/t/km;
FECi = fator de emissão corrigido da energia i, em t

/ L.

Para produção de uma tonelada de agregado miúdo, a Tabela 49 reúne os itens que
somam a quantidade de toneladas de

que são emitidas, levando em conta o transporte, já

calculado, o processo de extração e processamento adotados. De acordo com VENTA (1998)
apud COSTA (2012) a energia necessária para a extração e processamento de agregados
miúdos emite 0,0722 (t

.

Tabela 49-Fator de emissão de

para agregado miúdo

Identificação

Valor

Fator de emissão do uso de energia (t

0,0722

Fator de emissão do transporte (t

0,0232

Fator de emissão total de agregado miúdo (t

0,0954

9.1.2. Agregado Graúdo
Para o transporte de agregados graúdo por caminhão semipesado, estimou-se uma
distância média entre os locais dos principais extratores até o centro do Maringá, de
aproximadamente de 22 km, e já considerando o trajeto de ida e volta caso os caminhões
retornem vazios. As principais mineradoras que abastecem a cidade de Maringá estão bem
próximas ao meio urbano. De acordo com a equação 17 obteve-se o fator.
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Tabela 50-Emissões de
Distância percorrida (km)

devido ao transporte de agregado graúdo
22

Caminhão semipesados (17t - 26t) (l/t/km)

0,0196

Oléo Disel (t

0,0032

/ L)
0,0014

/ tonelada de produto

Fonte: Autor (2015)
(17)
sendo:

emissões de
tonelada de produto acabado;

em razão do transporte, em toneladas de CO2/

km = distância percorrida pelo veículo no transporte de matérias e produto acabado
(somatório da distância de ida mais a de volta), em km; (dados obtidos pelo Google Mapa)
COt = fator de consumo médio de energia de determinado tipo de veículo, em L/t/km;
FECi = fator de emissão corrigido da energia i, em t

/ L.

Para produção de uma tonelada de agregado graúdo, a Tabela 51 reúne os itens que
somam a quantidade de toneladas de

que são emitidas, levando em conta o transporte, já

calculado, o processo de extração e processamento adotados. De acordo com VENTA (1998)
apud COSTA (2012) a energia necessária para a extração e processamento de agregados
graúdos emite 0,0719 (t

.

Tabela 51-Fator de emissão de
Identificação

para agregado graúdo
Valor

Fator de emissão do uso de energia (t

0,0719

Fator de emissão do transporte (t

0,0014

Fator de emissão total de agregado graúdo (t

0,0733

10.1.3. Cimento Portland
Para o transporte de cimento Portland CP V-ARI da marca Cauê foi considerado
caminhão semipesado, sabe-se que a distância que envolve todo processo de logística é de 557
km, considerando a unidade produtora em Apiaí/SP até a revenda em Cambé/PR, e até chegar
no município de Maringá/PR. Caso os caminhões retornem vazios, deve-se dobrar a distância
total percorrida, totalizando 1114 km. De acordo com a equação 18, obteve-se o fator.
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Tabela 52- Emissões de
Distância percorrida (km)

devido ao transporte de matérias primas e cimento
1114

Caminhão semipesados (17t - 26t) (l/t/km)

0,0196

Oléo Diesel (t

0,0032

/ L)
0,06987

/ tonelada de produto

Fonte: adaptado de Costa (2012)

(18)
sendo:

emissões de
tonelada de produto acabado;

em razão do transporte, em toneladas de

/

km = distância percorrida pelo veículo no transporte de matérias e produto acabado
(somatório da distância de ida mais a de volta), em km; (dados obtidos pelo Google Mapa)
COt = fator de consumo médio de energia de determinado tipo de veículo, em L/t/km;
FECi = fator de emissão corrigido da energia i, em tCO2 / L

Para produção de cimento Portland, a Tabela 53 reúne os itens que somam a
quantidade de toneladas de

que são emitidas pela utilização de uma tonelada de cimento,

levando em conta o transporte, já calculado, o processo de extração e processamento
adotados. De acordo com dados obtidos em COSTA (2012) a energia necessária para a
extração e processamento do cimento Portland emite 0,2959 (t
produção do clinquer de 0,3322 (t

Tabela 53-Fator de emissão de

e para a

.

do setor cimentício

Identificação

Valor

Fator de emissão do uso de energia (t

0,2959

Fator de emissão do transporte (t

0,06987

Fator de emissão do clínquer (t

0,3322

Fator de emissão total do setor cimentício (t

0,6979
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9.1.4. Cinza do Bagaço de cana-de-açúcar
A única etapa do processo produtivo da cinza do bagaço que emite

compreende o

transporte até o local em que ocorrerá a concretagem, visto que a cinza residual utilizada é in
natura, não ocorrendo nenhum tratamento prévio que gaste energia e emita

. As

atividades de moagem da cana-de-açúcar e da queima do bagaço para geração de energia
foram desconsideradas para cálculo do fator de emissão de

(FEP) da cinza, uma vez que

são atividades realizadas independentemente do aproveitamento da cinza em concretos.
O transporte se da por caminhão semipesado, estima-se uma distância média de 163
km entre as Usinas Sucroalcooleiras (Usina Renuka Vale do Ivaí e Usina Usacucar) até o
centro do Maringá, e já considerando o trajeto de ida e volta caso os caminhões retornem
vazios. De acordo com a equação 19, obteve-se o fator.
Tabela 54-Emissões de
Distância percorrida (km)

devido ao transporte de cinza
163

Caminhão semipesados (17t - 26t) (l/t/km)

0,0196

Oléo Diesel (tCO2 / L)

0,0032
0,0102 tCO2/ tonelada de produto
Fonte: adaptado de Costa (2012)

(19)
sendo:

emissões de
tonelada de produto acabado;

em razão do transporte, em toneladas de

/

km = distância percorrida pelo veículo no transporte de matérias e produto acabado
(somatório da distância de ida mais a de volta), em km; (dados obtidos pelo Google Mapa)
COt = fator de consumo médio de energia de determinado tipo de veículo, em L/t/km;
FECi = fator de emissão corrigido da energia i, em t

/L

Neste caso, para o setor da construção civil obter a cinza, apenas a emissão do uso do
transporte é considerado conforme mostra Tabela 55. Caso a cinza venha a sofrer um
tratamento prévio, como calcinação ou moagem, pode-se acrescentar o equivalente de
pelo gasto de energia que seria gerada pelos equipamentos.
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Tabela 55-Fator de emissão de

para cinza

Identificação

Valor
0

Fator de emissão do uso de energia (t
Fator de emissão do transporte (t

0,0102

Fator de emissão total de agregado graúdo (t

0,0102

9.1.5. Fator de emissão de

para Concreto

Segundo COSTA (2012) o fator de emissão para concreto é calculado levando em
consideração a soma das emissões totais geradas pelos processos de extração, processamento
e transporte das matérias primas, e para determinar o fator de emissão do produto acabado é
necessário estabelecer as quantidades (traços em peso ou volume) dos insumos utilizados
(quantidade de cimento e agregados empregados), sendo o fator de emissão o resultado da
multiplicação do fator de emissão de cada insumo pela respectiva quantidade empregada.
Com os valores de emissão de

dos agregados miúdos, agregados graúdos,

cimento e cinza é possível determinar o FEP (Fator de Emissão do Produto) do concreto a
partir do consumo de materiais para produzir 1,00 m³ de concreto. A Tabela 56 apresenta os
dados utilizados para a produção do concreto de referência.

Tabela 56-Fatores de emissão de carbono para o estudo de caso
Identificação
Unidade
Fator
Agregados graúdos
0,0733
t
/t produto
Agregados miúdos

t

/t produto

0,0954

Cimento

t

/t produto

0,6979

Cinza

t

/t produto

0,0102

Ao considerar o traço utilizado para confecção do concreto seco (1:4), com cimento
CP V-ARI, e os agregados miúdo e graúdo, nota-se na Tabela 57 as massas dos materiais e o
correspondente fator de emissão para o m³ de concreto sem fator de perda e com fator de
perda (FP) devido sua utilização no canteiro de obra, que corresponde a 6%. O FEP foi obtido
com a equação 20.
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Tabela 57- Fator de emissão de
Cimento
Areia
Brita
Identificação
Concreto de
Referência

(kg)

(kg)

(kg)

437,03

1158,13

589,99

do concreto utilizando
FEP do
Cinza
Concreto
(kg)
-

0,459

FEP com FP
do Concreto

0,486

(20)

sendo:
= fator de emissão de
= fator de emissão de

, devido ao concreto;
, devido aos agregados miúdos;

= quantidade de agregados miúdos presentes no concreto, em kg;
= fator de emissão de

, devido aos agregados graúdos;

= quantidade de agregados graúdos presentes no concreto, em kg;
= fator de emissão de

, devido ao cimento;

= quantidade de cimento presente no concreto, em kg;
= fator de emissão de

, devido à cinza do bagaço da cana;

= quantidade de cinza do bagaço da cana presente no concreto, em kg.
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Tabela 58- Fator de emissão e Redução de

do concreto com substituições

Cinza
leve
(%)

Cinza
pesada
(%)

Cimento
(kg)

Graúdo
(kg)

Miúdo
(kg)

Cinza
(kg)

FEP
(t
/
m³)

Redução
de
(%)

T1

0,0

0,0

437,03

589,99

1158,13

0

0,459

0

T2

0,0

25,0

437,03

589,99

868,60

289,53

0,426

5,38

T3

2,5

25,0

426,10

589,99

868,60

300,46

0,427

7,02

T4

5,0

25,0

415,18

589,99

868,60

311,38

0,419

8,65

T5

7,5

25,0

404,25

589,99

868,60

322,31

0,412

10,29

T6

10,0

25,0

393,33

590,99

868,60

333,24

0,404

11,91

Emissão (t CO2/m³)

Figura 76- Fator de emissão de
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41
0,4
T1

T2

T3

Figura 77- Redução da emissão de

T4

T5

T6

em relação traço de referência

12

Redução de CO2 (%)

Traço

10
8
6
4
2
0
T1

T2

T3

T4

T5

T6
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Nota-se que a incorporação de CBC promoveu uma redução considerável da emissão
de

em relação ao traço de referência, promovendo um desenvolvimento sustentável e

contribuindo para o equilíbrio energético e ambiental. Vale destacar que a indústria cimenteira
promove grande impacto ambiental, e qualquer incorporação substituindo o cimento já é
relevante. O traço T6 (25% de cinza pesada e 10% de cinza leve) promoveu a melhor redução
com 11,91% em relação ao traço de referência, e seguindo a exigência para a resistência
mínima de 35 MPa para pavers, que a norma ABNT NBR 9781:2013 estabelece, apenas o
traço T2 e T3 atingiram, contribuindo com um redução de 5,38% e 7,02% respectivamente.
A incorporação além de promover o ganho energético, há uma redução considerável
dos insumos do concreto, reduzindo o custo.
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10. CONCLUSÃO
No estudo concluíram-se vários aspectos inerentes às propriedades das cinzas obtidas
pela queima do bagaço da cana-de-açúcar (cinza leve e cinza pesada), sua aplicação no
concreto e a redução da emissão de

com a incorporação do resíduo.

Nota-se que a cinza pesada apresentou características similares a areia natural
quartzosa, que foram detectados pelos ensaios de caracterização granulométrica onde esta foi
classificada como areia fina, bem graduada e uniforme, com sua massa específica próxima a
da areia natural a qual foi substituída. Por meio do ensaio de lixiviação e solubilização foi
possível verificar que a cinza não possui contaminantes que comprometeriam a mistura no
concreto, podendo ser classificada como “Resíduo Não Perigoso e Não inerte” (Classe II-A).
No ensaio de fluorescência de raios-X determinou-se a composição química
predominante de SiO2 e Fe2O3, podendo o óxido de ferro estar relacionadas ao solo de cultivo
da cana-de-açúcar e se assemelhando a areia quartzosa pela alta quantidade de sílica. O ensaio
de difração de raios-X retratou que a cinza possui um difratograma com um estado estrutural
cristalino bem defino, sendo majoritária a fase “Dióxido de Sílício (SiO2)-Quartzo” com
estrutura cristalina hexagonal, apresentando semelhanças com o da areia quartzosa e há
ausência de fases amorfas, o que reforça a hipótese de substituição pelo agregado miúdo por
ser um material inerte. O índice de atividade pozolânica realizado no IPT foi de 101 mg
Ca(OH)2/g amostra, o qual é menor que o valor mínimo exigido pela norma de 436 mg
Ca(OH)2/g amostra, permitindo afirmar que a cinza pesada não possui atividade pozolânica
considerável.
Para a cinza leve, nota-se que atende a maioria dos requisitos físico-químicos
estabelecidos na ABNT NBR 12653:2012, podendo classificá-la como um material em
potencial para aplicações pozolânicas, e vale destacar que se esta cinza for submetida a um
tratamento específico é provável que melhore ainda mais suas propriedades. A partir dos
ensaios de granulometria a cinza leve apresentou características similares ao silte, onde foi
classificada como bem graduada e uniforme, e nota-se que sua massa especifica foi menor que
a da cinza pesada, por ser volante e estar predominantemente no estado amorfo.
Por meio do ensaio de lixiviação e solubilização foi possível verificar que a cinza não
possui contaminantes que comprometeriam a mistura no concreto, podendo ser classificada
como “Resíduo Não Perigoso e Não inerte” (Classe II-A). No ensaio de fluorescência de
raios-X determinou-se a composição química predominante de SiO2,

e Fe2O3, o que é

comum nos materiais pozolânicos. No ensaio de difração de raios-X nota-se que a amostra de
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cinza leve possui fases amorfas, com poucos picos bem definidos, sendo isto um indicativo de
algumas fases sem estrutura cristalina evidente, sendo a fase majoritária o “Dióxido de silício
– SiO2 – Quartzo”, e as fases minoritárias “Óxido de Férrico – Hematita – Fe2O3, ” e
“Dolomita – CaMg(CO3)2”. Sabe-se que essas características podem estar relacionadas a
alguma propriedade de reatividade da amostra, que é o ideal para o uso em produtos à base de
cimento Portland, ou seja, substituindo parcialmente o aglomerante.
O índice de atividade pozolânica realizado no IPT foi de 569 mg Ca(OH)2/g amostra, o
qual é maior que o valor mínimo exigido pela norma de 436 mg Ca(OH)2/g amostra,
permitindo afirmar que a cinza leve tem atividade pozolânica, visto que a mesma irá substituir
parcialmente o cimento Portland. Para os ensaios de matéria orgânica e de carbono orgânico
os resultados apresentaram-se baixos, assim não comprometerá a substituição parcial pelo
aglomerante. Vale ressaltar que a perda ao fogo ultrapassou o limite recomendado, e isso está
relacionado não só ao teor de matéria orgânica na amostra, mas a outros, como os voláteis
quimicamente ligados ao material.
Por meio do Método B.E.T e complementando-o, com o ensaio de microscopia
eletrônica de varredura (MEV), foi possível constatar a presença predominante de
microporosidade na cinza leve, com uma área superficial bem superior a da cinza pesada, que
só apresentou área superficial externa. Com isso, alguns resultados como índice de
consistência são justificados, visto que quanto maior área superficial maior retenção de água,
e, além disso, à medida que a cinza muda de um estado estrutural amorfo para cristalino a
tendência é que suas partículas atinjam formatos mais bem definidos, como se observa nas
imagens obtidas no MEV.
A viabilidade da utilização do resíduo foi analisada por meio de ensaios de resistência à
compressão, absorção e abrasão dos pavers. A resistência à compressão para os traços com
substituição T2 e T3, foram 37,08 MPa e 35,04 MPa respectivamente, sendo superiores em
relação ao traço de referência, 31,16MPa, e atingiram, também, o mínimo que a norma ABNT
NBR 9781:2013 preconiza de 35MPa. Para os outros traços T4, T5 e T6, foram obtidos 27,03
MPa, 24,50 MPa e 24,63 MPa respectivamente, resistências menores que o mínimo estipulado
pela norma brasileira. Segundo FIORITI (2007) a resistência à compressão dos paves com 15
MPa para tráfegos leves (passeio, calçadas, etc) já seria suficiente e, além disso, o autor relata
que os valores de resistências exigidas pelas normas brasileiras poderiam ser revistos.
A absorção de água apresentou uma melhora no T3 (3,20%) em relação ao traço de
referência (4,45%), mas de forma geral, à medida que aumentou o teor de cinza leve a
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absorção também aumentou, ficando os traços T1 a T4 dentro do estabelecido como valor
máximo da norma brasileira que é de 6%.
O Índice de desgaste por abrasão teve uma melhora com o aumento do teor de cinza em
relação ao traço de referência. Sendo assim, a incorporação do resíduo promoveu uma melhor
resistência do pavimento ao desgaste que pode ser provocado pela circulação de veículos e
pedestres, sendo uma importante característica para a análise de sua vida útil.
Essa substituição além de reduzir o consumo de cimento e de areia, influencia
diretamente no custo da mistura, e promove uma grande contribuição ambiental, com redução
dos gases do efeito estufa e ganhos em créditos de carbono. Através do método para
quantificação das emissões de

(Método QE-CO2) foi estimado o fator de emissão para

todos traços, sendo que estes proporcionaram uma redução de até 11,91% de

em relação

ao concreto de referência, comprovando sua eficiência ambiental, além de ser um novo
produto a ser incorporado pela construção civil.
Finalmente, pode-se concluir que há viabilidade na substituição de até 2,5 % de cimento
Portland por cinza leve e de 25 % de agregado miúdo por cinza pesada. O traço com essas
substituições atingiu resistência mecânica à compressão superior ao mínimo da norma
brasileira, absorção de água menor que o limite máximo da norma, desgaste por abrasão
inferior ao traço referência e uma redução 7,02 % de

em relação ao concreto de

referência.
10.1. Trabalhos futuros
Recomenda-se para as pesquisas futuras estudar uma maneira de potencializar o uso da
cinza residual leve in natura do bagaço da cana-de-açúcar, de modo a melhorar sua
propriedade pozolânica, promovendo assim um melhor desempenho ao ser incorporada no
concreto, como substituto parcial do cimento Portland e utilizar como parâmetro de
desempenho teores de substituição pelo cimento Portland CP I em relação ao CP II-Z e CP
IV.
Realizar moldagem dos pavers com traços de substituição parcial do cimento Portland
apenas por cinza leve, de modo a avaliar a influência somente do material pozolânico. E,
também, realizar a moldagem apenas com cinza pesada, com até 100% de substituição pelo
agregado miúdo.
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Estudar por meio da análise do ciclo de vida (ACV) qual a carga ambiental que a cinza
do bagaço de cana representa, visto que na atual incorporação ela foi considerada com carga
zero pelo fato de ser um resíduo das Usinas Sucroalcooleiras.
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ANEXO A- ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ABSORÇÃO

TRAÇO 01
DADOS DO
ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção

Fator a/c

Cinza leve (%)

Cinza pesada (%)

0,42

0

0

Paver
Traço em massa

02/07/2015
28 dias
30/07/2015
30/07/2015

Ensaio de Abrasão

12/08/2015

Fator Multiplicativo
(p)
Tipo de cura

Cimento
Pedrisco

18,0 kg
24,30 kg

Areia

47,70 kg
0,0

Cinza Leve
Cinza
Pesada
Água

1
Úmida

0,0
7,56 l

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Resistência à
compressão

Características Dimensionais
Identificação
Paver

Massa Comprimento Largura Altura Carga
(g)
(mm) (mm) (kgf)
(mm)

Fpi
(MPa)

1

3251

196

95

82

19100

33,00

2

3319

194

95

83

19750

34,13

3

3159

195

95

81

20050

34,65

4

3300

194

96

82

18100

31,28

5

3020

196

96

80

17500

30,24

6

3207

195

95

81

19000

32,83

Média

3209

195

95

82

Resistência
característica
à compressão

Fp
(MPa)

s

Fpk
(MPa)

32,69

1,67

31,16

ENSAIOS DE ABSORÇÃO
Identificação
Paver
11
12
13
14

Massa
Seca (kg)
3357,51
3283,60
3457,22
3131,94

Massa
Saturada
(kg)
3518,88
3459,57
3570,36
3268,73

Absorção
(%)
4,81
5,36
3,27
4,37

Absorção
Média (%)

4,45
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Fator a/c

TRAÇO 02

Cinza leve (%)

0,42
DADOS DO
ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção

0

25

Paver

Traço em massa

02/07/2015
28 dias
30/07/2015
30/07/2015
12/08/2015

Ensaio de Abrasão
Fator Multiplicativo
(p)
Tipo de cura

Cinza pesada (%)

1

Cimento
Pedrisco

18,0 kg
24,30 kg

Areia

35,78 kg

Cinza Leve
Cinza Pesada
Água

0,0
11,93 kg
7,56 l

Úmida
ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Resistência à
compressão

Características Dimensionais
Identificação
Paver

Massa
Largura Altura Carga
Fpi
Fp
(g) Comprimento(mm) (mm) (mm) (kgf) (MPa) (MPa)

1

3459

195

95

80

21600

37,32

2

3546

195

95

80

21750

37,58

3

3483

197

96

80

23100

39,92

4

3502

195

95

81

21850

37,76

5

3611

196

95

81

21750

37,58

6

3390

194

94

79

21750

37,58

Média

3499

195

95

80

37,96

Resistência
característica
à compressão
s

Fpk
(MPa)

0,96

37,08

ENSAIOS DE ABSORÇÃO

Identificação
Paver

Massa
Seca (kg)

Massa
Saturada
(kg)

Absorção
(%)

11

3551,96

3763,7

5,96

12

3516,15

3692,17

5,01

13

3626,46

3846,98

6,08

14

3669,44

3866,11

5,36

Absorção
Média (%)

5,60
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TRAÇO 03

DADOS DO ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção
Ensaio de Abrasão
Fator Multiplicativo (p)
Tipo de cura

Fator a/c

Cinza leve (%)

Cinza pesada (%)

0,42

2,5

25

Paver
02/07/2015
28 dias
30/07/2015
30/07/2015

Traço em massa
Cimento
17,550 kg
Pedrisco
24,30 kg

12/08/2015
1
Úmida

Areia

47,70 kg

Cinza Leve
Cinza Pesada
Água

0,450 kg
11,93 kg
7,56 l

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Identificação
Paver
1
2
3
4
5
6
Média

Características Dimensionais
Massa
(g)
3420
3276
3471
3307
3410
3375
3380

Comprimento
(mm)
194
195
195
193
195
195
195

Largura Altura
(mm) (mm)
95
81
94
80
94
80
94
80
95
80
95
79
95
80

Resistência
característica
à compressão
Fp
Fpk
s
(MPa)
(MPa)

Resistência à
compressão
Carga
(kgf)

Fpi
(MPa)

21300
22000
21900
21500
20400
20500

36,81
38,02
37,84
36,1625 1,18
37,15
35,25
35,42

35,04

ENSAIOS DE ABSORÇÃO
Identificação
Paver

Massa
Seca
(kg)

11
12
13
14

3482,48
3561,88
3412,78
3330,08

Massa
Absorção Absorção
Saturada
(%)
Média (%)
(kg)
3606,2
3674,52
3499,3
3448,09

3,55
3,16
2,54
3,54

3,20
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TRAÇO 04

DADOS DO ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção

Fator a/c

Cinza leve (%)

Cinza pesada (%)

0,42

5

25
Traço em massa

Paver
22/07/2015
28 dias
19/07/2015
19/07/2015

Ensaio de Abrasão

Cimento
Pedrisco
Areia
Cinza Leve
Cinza
Pesada
Água

Fator Multiplicativo (p)

#
1

Tipo de cura

Úmida

17,100 kg
24,30 kg
47,70 kg
0,900 kg
11,93 kg
7,56 l

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Identificação
Paver
1
2
3
4
5
6
Média

Resistência
característica
à compressão
Largura Altura Carga Fpi
Fp
Fpk
s
(mm) (mm) (kgf) (MPa) (MPa)
(MPa)
96
80
16850 29,12
95
80
15900 27,47
95
81
15900 27,47
27,92 0,94 27,03
95
80
15950 27,56
96
80
16200 27,99
96
80
16150 27,91
96
80
Resistência à
compressão

Características Dimensionais
Massa
(g)
3403
3380
3423
3198
3209
3302
3319

Comprimento
(mm)
198
198
197
198
195
196
197

ENSAIOS DE ABSORÇÃO
Identificação
Paver

Massa Seca
(kg)

Massa
Saturada
(kg)

Absorção
(%)

Absorção
Média (%)

11
12
13
14

3288,3
3374,26
3389,65
3226,83

3466,91
3586,1
3508,4
3457,57

5,43
6,28
3,50
7,15

5,59
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TRAÇO 05

DADOS DO ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção

Fator a/c
0,42

Cinza leve (%)
7,5

Traço em massa

Paver
02/07/2015
28 dias
19/07/2015
19/07/2015

Ensaio de Abrasão

#

Fator Multiplicativo (p)
Tipo de cura

1
Úmida

Cinza pesada (%)
25

Cimento
Pedrisco
Areia
Cinza Leve
Cinza
Pesada
Água

16,650 kg
24,30 kg
47,70 kg
1,350 kg
11,93 kg
7,56 l

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Identificação
Paver
1
2
3
4
5
6
Média

Massa
(g)
3259
3302
3198
3289
3232
3290
3262

Comprimento Largura Altura
(mm) (mm)
(mm)
196
95
81
196
95
80
195
94
80
196
95
80
195
95
79
196
95
80
196
95
80

Resistência
caracteristica
à compressão
Fp
Fpk
s
(MPa)
(MPa)

Resistência à
compressão

Características Dimensionais

Carga
(kgf)
15000
14450
14700
15000
14300
14500

Fpi
(MPa)
25,92
24,97
25,40
25,92
24,71
25,05

25,33

0,88

24,50

ENSAIOS DE ABSORÇÃO
Identificação
Paver

Massa
Seca (kg)

Massa
Saturada
(kg)

Absorção
(%)

11

3209,34

3397,76

5,87

12

3219,83

3416,21

6,10

13

3192,07

3387,23

6,11

14

3203,33

3397,24

6,05

Absorção
Média (%)

6,03
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Fator a/c
0,42

TRAÇO 06

DADOS DO
ENSAIO
Data moldagem
Tempo de cura
Ensaio de ruptura
Ensaio de Absorção

02/07/2015
28 dias
19/07/2015
19/07/2015

Ensaio de Abrasão

#

Cinza leve (%)
10

Cinza pesada (%)
25

Paver

Fator Multiplicativo
(p)
Tipo de cura

Traço em massa
Cimento
Pedrisco
Areia

16,200 kg

Cinza Leve
Cinza Pesada
Água

1
Úmida

24,30 kg
47,70 kg
1,800 kg
11,93 kg
7,56 l

ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Identificação
Paver

1
2
3
4
5
6
Média

Massa Comprimento Largura Altura Carga
(g)
(mm) (mm) (kgf)
(mm)
3250
194
95
80
14800
3198
194
95
81
15150
3242
195
94
81
13900
3302
195
95
82
14350
3298
195
95
81
14800
3274
194
95
81
15350
3261

195

95

Resistência
caracteristica
à compressão
Fpi
Fp
Fpk
s
(MPa) (MPa)
(MPa)

Resistência à
compressão

Características Dimensionais

25,57
26,18
24,02
24,79
25,57
26,52

25,45 0,856 24,63

81

ENSAIOS DE ABSORÇÃO
Identificação
Paver

Massa
Seca (kg)

11

3288,48

Massa
Saturada
(kg)
3502,77

Absorção
(%)

12

3229,19

3430,21

6,23

13

3240,32

3489,17

7,68

14

3238,38

3429,89

5,91

Absorção
Média (%)

6,52
6,58
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ANEXO B- RESISTÊNCIA À ABRASÃO PELO MÉTODO CIENTEC
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