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RESUMO

A geração de resíduos é um ponto em comum presente nos mais diversos processos
produtivos. Quando manejados corretamente, esses resíduos adquirem valor comercial e
podem ser utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. Esse
aproveitamento de resíduos vem sendo muito debatido no setor da construção civil, uma vez
que o setor demonstra potencial para absorver os mais diversos tipos de resíduos, dos mais
variados processos produtivos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma argamassa
mista utilizando o traço 1:2:9 (cimento:cal:agregado miúdo) em volume, com substituição
parcial do agregado miúdo pela cinza pesada de bagaço de cana-de-açúcar nas proporções de
0%, 5%, 10%, 15% e 20%, bem como selecionar entre estes, o traço com o melhor
comportamento para assim realizar a substituição parcial de 7,5% de cimento pela cinza leve
de bagaço de cana-de-açúcar. Para atingir este objetivo, a metodologia adotada compreende
etapas que englobam a caracterização dos resíduos a serem utilizados e a confecção de
argamassas, bem como o ensaio de suas principais propriedades, tanto no estado plástico,
quanto no estado endurecido. A análise dos resultados obtidos parte do princípio da
comparação destes em relação ao traço de referência (0%). O traço com 10% de substituição
foi o traço escolhido por não ter suas principais características afetadas. A adição de cinza
leve neste traço, em substituição parcial ao cimento, apresentou uma pequena perda das
propriedades da argamassa, porém, seu desempenho apresentou características superiores ao
da argamassa de referência.

Palavras-chave: Substituição parcial; Resíduo; Construção Civil.
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ABSTRACT

The generation of waste is a common point present in the various production processes.
When handled correctly, these waste acquire commercial value and can be used in the
form of new raw materials or new inputs. This waste has been much discussed in the
civil construction sector, since this sector shows potential to absorb the more various
types of waste, the more varied productive processes. This work aims to develop a
mixed mortar using the trace 1:2:9 (cement:lime:sand) in volume, with partial
replacement of sand by sugar cane bagasse ash in the proportions of 0 %, 5 %, 10 %,
15% and 20 %, as well as select between these, the trace with the best behavior to make
the partial replacement of 7.5% of cement by fly ash. To achieve this objective, the
adopted methodology includes steps that comprise the waste characterization to be used
and the confection of mortars, as well as the testing of their main properties, both in
plastic state, as well as hardened state. The analysis of the results obtained part of the
principle of comparison of these in relation to the reference mark (0%). The mark with
10% replacement was the trait chosen by not having their main characteristics affected.
The addition of fly ash in this trait, as a partial substitute for cement, showed a small
loss of the properties of the mortar, however, its performance showed superior
characteristics to the mortar of reference.

Keywords: Partial replacement; Waste; Civil Construction.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de novas tecnologias, associado ao crescimento econômico e
populacional, alavancou uma fase de consumismo e consequente aumento da produção
de bens e serviços. Essa produção cresceu sem ponderar fatores significantes, já que
para produzir mais se necessita de mais matéria prima. Essa é extraída como algo
infinito, resultando no excesso da geração de resíduos e degradação ambiental.
Um exemplo disso é o setor sucroalcooleiro que segundo UNICA (2014b) vem
expandindo sua produção nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo advento
da energia renovável. No Brasil, áreas destinadas a pecuária extensiva e a outras
culturas importantes como a soja e o milho já estão dando lugar para a cultura da cana.
Isto se deve tanto pela geração de energia elétrica a partir da co-geração, quanto pelo
uso de etanol como combustível de veículos automotores.
Sem dúvidas, é impossível a sociedade viver sem a industrialização, porém,
quando se foca somente em consumir, é impossível que o meio ambiente suporte.
Atualmente, este cenário se depara com a concepção do consumo sustentável, que visa à
preservação dos recursos naturais, tendo como alternativa primordial a minimização dos
danos causados ao ambiente e ao mesmo tempo a garantia da continuidade da produção
através da reciclagem e da utilização de outros materiais.
No Brasil, já existem medidas legais para o incentivo da reciclagem e ao mesmo
tempo penalizar atitudes que levem a qualquer tipo de degradação ambiental
envolvendo os mais diferentes setores produtivos. É a Lei nº 12.305/10, de 2 de agosto
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ela contém
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento
dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo
inadequado dos resíduos sólidos. Esta lei prevê a prevenção e a redução na geração de
resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um
conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos
resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado)
e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado
ou reutilizado).
Assim, é possível o reaproveitamento de resíduos industriais, visando a
preservação dos recursos naturais, já que a conscientização vem de uma determinação
legal, facilitando o surgimento de oportunidades e incentivos de pesquisa. A gestão
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adequada dos resíduos implica na necessidade de se estudar mercados onde seu
reaproveitamento seja possível, o setor da construção civil, por exemplo, é um grande
consumidor de energia e recursos naturais, podendo servir como um importante
instrumento para absorver os seus próprios resíduos e os de outros setores, tal como o
sucroalcooleiro.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver

uma

argamassa

mista

utilizando

o

traço

1:2:9

(cimento:cal:agregado miúdo) com substituição parcial do agregado miúdo pela cinza
pesada de bagaço de cana-de-açúcar com os teores de substituição de 0%, 5%, 10%,
15% e 20% e dentre estes selecionar o traço de melhor comportamento em relação ao
traço de referência (0%), para a realização da substituição de 7,5% de cimento pela
cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar.

1.1.2 Objetivos Específicos

i)

Caracterizar a cinza pesada e a cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar e
areia;

ii)

Caracterizar as principais propriedades da argamassa desenvolvida, no
estado plástico e endurecido, com e sem adição da cinza pesada e da cinza
leve do bagaço de cana-de-açúcar;

iii)

Determinar o traço de melhor comportamento com o teor de substituição do
agregado miúdo pela cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar;

iv)

Caracterizar as principais propriedades da argamassa com substituições
parciais de agregado miúdo e cimento, pela cinza pesada e cinza leve do
bagaço de cana-de-açúcar, respectivamente, no estado plástico e endurecido.
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1.2 JUSTIFICATIVA

O ponto em comum entre a maioria dos mais diversos processos produtivos é a
geração de resíduos. São originadas toneladas de resíduos sólidos e efluentes que, onde
a grande produção associada com a falta de tratamento e disposição adequadas é hoje
uma das principais formas de contaminação do solo e das águas, tornando-se um dos
principais problemas ambientais na atualidade.
A busca por soluções na área de resíduos reflete a demanda da sociedade que
pressiona por mudanças, determinadas pelos elevados custos socioeconômicos e
ambientais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2014) se manejados
adequadamente, os resíduos sólidos adquirem valor comercial e podem ser utilizados
em forma de novas matérias-primas ou novos insumos. Isso tem estimulado
pesquisadores na busca de alternativas viáveis para a aplicação de resíduos nos mais
distintos setores industriais.
Sabe-se que o aproveitamento de resíduos pode muitas vezes trazer melhorias
técnicas, além da redução de custos e de impacto ambiental. Assim, este trabalho visa o
desenvolvimento de uma argamassa de revestimento com adição da cinza do bagaço de
cana-de-açúcar em substituição parcial a areia.
A cinza do bagaço de cana-de-açúcar possui um tempo de decomposição lenta, e
normalmente toma grande volume em aterros, além de também ser disseminada
inadequadamente no meio ambiente, contaminando o solo, o ar e a água, trazendo sérios
riscos à saúde da população.
Desta forma, este tipo de argamassa reduzirá a necessidade de áreas para
destinar o resíduo do bagaço de cana-de-açúcar e, ao mesmo tempo, utilizará menos
areia, diminuindo o impacto ambiental dos leitos dos rios, de onde é retirada.
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2 ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO

2.1 TIPOS DE ARGAMASSAS E DE REVESTIMENTOS

A ABNT NBR 7200:1998 define a argamassa como uma mistura homogênea de
agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditivos ou
adições, com propriedades de aderência e endurecimento.
De acordo com a ABNT NBR 13529:2013, o revestimento de argamassa é o
cobrimento de uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa,
apto a receber acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final.
A ABNT NBR 13529:2013 faz a classificação tanto dos revestimentos, quanto
das argamassas, conforme se apresenta nos Quadros 1 e 2, respectivamente.

Quadro 1 - Classificação dos revestimentos
Tipo de revestimento
Critério de classificação
Revestimento de camada única
Número de camadas aplicadas
Revestimento de duas camadas
Revestimento com contato com o solo
Revestimento interno
Ambiente de exposição
Revestimento Externo
Revestimento termo isolante
Comportamento ao calor
Revestimento comum
Comportamento à umidade
Revestimento de permeabilidade reduzida
Revestimento de proteção radiológica
Comportamento a radiações
Fonte: ABNT NBR 13529:2013

Quadro 2 – Classificação das argamassas
Critério de classificação
Tipo de argamassa
Argamassa de cal
Tipo de aglomerante
Argamassa de cimento
Argamassa de cal e cimento
Argamassa simples
Número de aglomerantes
Argamassa mista
Argamassa de chapisco
Função do revestimento
Argamassa de emboço
Argamassa de reboco
Argamassa dosada em central
Argamassa preparada em obra
Forma de preparo ou fornecimento
Argamassa industrializada
Mistura semipronta para argamassa
Fonte: ABNT NBR 13529:2013
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As noções e definições para os termos relativos aos revestimentos estão
dispostas no Quadro 3.
Quadro 3 – Noções e definições relativas aos revestimentos
Termo
Revestimento termo
isolante
Revestimento comum
Revestimento de
permeabilidade reduzida
Revestimento de
proteção radiológica

Noção e/ou definição
Possui estrutura celular que propicia resistência térmica maior
que a dos revestimentos comuns de mesma espessura.
Não apresenta propriedades diferenciadas quanto à
permeabilidade à água, ao calor ou a radiações.
Reduz a passagem de água, por capilaridade ou sob pressão, seja
pela composição da argamassa ou pelo número de camadas
constituintes.
Apto a impedir a passagem de radiações nocivas à saúde.
Fonte: ABNT NBR 13529:2013

As noções e definições para os termos relativos às argamassas estão dispostas no
Quadro 4.
Quadro 4 – Noções e definições relativas às argamassas
Termo
Chapisco

Emboço

Reboco
Argamassa
dosada em central
Argamassa
preparada em
obra

Noção e/ou definição
Camada de preparo da base, aplicada de forma contínua ou descontínua,
com a finalidade de uniformizar a superfície quanto à absorção e
melhorar a aderência do revestimento.
Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície
da base ou chapisco, propiciando uma superfície que permita receber
outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo, ou que se
constitua no acabamento final.
Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboço,
propiciando uma superfície que permita receber o revestimento
decorativo ou que se constitua no acabamento final.
Simples ou mista, têm seus materiais constituintes medidos em massa.
Simples ou mista, tem seus materiais constituintes medidos em volume
ou massa e misturados na própria obra.

Argamassa
industrializada

Produto proveniente da dosagem controlada em instalação própria, de
aglomerante(s) de origem mineral, agregado(s) miúdo(s) e,
eventualmente, aditivo(s) e adição (ões) em estado seco e homogêneo, ao
qual o usuário somente necessita adicionar a quantidade de água
requerida.

Mistura
semipronta para
argamassa

Mistura fornecida ensacada ou a granel, cujo preparo é completado em
obra, por adição de aglomerante(s), água e, eventualmente, aditivo(s).
Fonte: ABNT NBR 13529:2013
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2.1.1 Argamassas classificadas de acordo com o tipo de aglomerante
As argamassas geralmente possuem em sua constituição: aglomerantes,
agregados minerais e água. O Quadro 5 mostra a composição de cada tipo de argamassa
classificada de acordo com o critério: tipo de aglomerante.
Quadro 5 – Composição das argamassas
Tipo de argamassa
Argamassa de cal
Argamassa de cimento
Argamassa de cal e cimento

Composição
Cal + areia + água
Cimento + areia + água
Cal + cimento + areia + água

Argamassas de cal e areia: endurecem através de um processo lento que se dá da
superfície para o núcleo da argamassa, é deficiente quanto à resistência a umidade, não
possuindo altas resistências, com valores maiores atingidos somente em longo prazo
(CANOVA, 2008).
Argamassas de cimento: são muito resistentes e adquirem resistências iniciais
que aumentam mais rapidamente com o tempo, comparadas às outras argamassas. Este
tipo de argamassa possui várias utilidades na execução de uma edificação, tal como na
ligação dos materiais cerâmicos com os elementos estruturais e em locais que terão
contato direto com a água, exceto para revestimento de paramentos verticais (fachada de
edifícios) já que não possui alta capacidade de absorver deformações, podendo sofrer
destacamento da base com a movimentação da estrutura (CANOVA, 2008);
Para Cincotto et al. (1995) os cimentos que possuem maior finura podem
resultar em argamassas com maior trabalhabilidade e maior retenção de água, além de
que a granulometria do agregado utilizado na argamassa é que pode determinar o
volume de vazios a ser preenchido. Quanto mais elevado for esse volume maior será o
teor de pasta necessário, elevando-se o potencial de retração da argamassa.
Argamassas de cal e cimento: chamadas de mistas, essas reúnem as propriedades
e vantagens tanto das argamassas de cal e areia, quanto das argamassas de cimento e
areia, tais como trabalhabilidade e maiores resistências iniciais. A proporção de cimento
e cal na argamassa depende das resistências requeridas (CANOVA, 2008).
Para Siqueira (1995) a trabalhabilidade da argamassa melhora com o teor de cal
e com a maturação antes da adição do cimento e da aplicação. A trabalhabilidade
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mantém-se por um período mais longo, quando comparado com as argamassas de
cimento.

2.2

TRAÇOS DE ARGAMASSAS

As proporções dos constituintes das argamassas variam de acordo com a
finalidade da mesma. De acordo com Campos (2012), o traço é definido por números no
formato cimento:cal:agregado miúdo.
Para argamassas de assentamento e revestimento, as proporções de 1:1:6 e 1:2:9
em volume, são amplamente empregados, utilizadas nos mais diversos tipos de
pesquisas. Malheiro, Meira e Lima (2014) estudaram a influência da camada de
revestimento em argamassa na penetração de cloretos no concreto, para tal utilizaram os
traços 1:1:6 (cimento:cal hidratada:agregado miúdo) em volume e 1:2:9 (cimento:cal
hidratada:agregado miúdo) em volume. Ao término do estudo, concluíram que as
argamassas de traço com maior consumo de cimento e menos porosas têm participação
mais expressiva no efeito retardador em relação à penetração de cloretos no concreto.
Bezerra et al. (2011) aplicaram cinza de casca de arroz em substituição parcial
ao cimento, em argamassas de assentamento, através da utilização do traço 1:2:9
(cimento:cal:areia) em massa. O traço utilizado apresentou bons resultados, sendo
possível observar melhoras das características das argamassas com a adição do resíduo.
Costa, Martins e Baldo (2011) investigaram a produção de argamassas mistas no
traço de 1:2:9 (cimento:cal:areia) em volume, para revestimento e assentamento,
formuladas com a utilização (em substituição à areia de rio) de agregados alternativos
produzidos pelo tratamento adequado de rejeitos virgens das indústrias de cerâmica
vermelha (tijolo e telha) e de louça sanitária. O traço utilizado apresentou bons
resultados, sendo possível concluir que a utilização do agregado reciclado resultou em
melhores propriedades físicas e maiores níveis de resistência mecânica quando
comparados a traços similares feitos com areia de rio.
Silva et al. (2010) estudaram os efeitos de adições de agentes naturais, tais como
a vermiculite e o perlite em substituição parcial ao agregado miúdo, em argamassas
mistas de revestimento, segundo o traço 1:1:6 (cimento:cal:agregado miúdo) em
volume, por ser uma proporção típica para utilização em interiores e exteriores.

25

Tristão (2005) estudou a variação das propriedades das argamassas mistas para
revestimento de paredes e tetos, com relação aos diferentes aspectos texturais de areias
de pedra e areias de duna, a partir das composições em volume dos traços 1:1:6 e 1:2:9
(cimento:cal hidratada:areia seca) em volume. Quando se avaliou a relação do módulo
de deformação pela resistência à compressão axial, as argamassas de proporções de
mistura 1:2:9 em volume, apresentaram maiores relações do que as argamassas 1:1:6,
que significa proporcionalmente um aumento do módulo em relação a resistência à
compressão axial destas argamassas.
Gleize, Muller e Roman (2003) estudaram os efeitos microestruturais da
substituição de 10% de cimento Portland por sílica ativa em argamassas, utilizando o
traço 1:1:6 (cimento:cal:areia) em volume. O traço apresentou resultados significativos,
apresentando boa resistência e porosidade.
Bavaresco (2001) verificou o comportamento de argamassas produzidas com a
adição de agregado de entulho reciclado, a fim de compará-las com argamassas de
referências, produzidas com areia encontrada na região de Florianópolis, nos traços
1:1:6 e 1:2:9.(cimento:cal:agregado) em volume. Foram utilizados como agregados
entulho composto por material cerâmico, entulho composto por material cimentante e
areia natural distintamente. Para as argamassas estudas no traço 1:1:6 uma variação no
consumo de cimento de 9,85% a 10,27% resulta em um incremento da ordem de 4,2
vezes na resistência à compressão das argamassas com material cerâmico e de 2,1 vezes
para as argamassas com material cimentante.

2.3

MATERIAIS CONSTITUINTES DAS ARGAMASSAS

2.3.1 Adições

As adições surgiram a partir da necessidade de aprimorar algumas características
dos concretos e argamassas para que quando adicionados a estes, melhorassem ainda
mais o seu desempenho.
As adições são geralmente de origem mineral e de acordo com a ABNT NBR
13529:2013, são materiais inorgânicos naturais ou industriais finamente divididos,
adicionados às argamassas para modificar as suas propriedades e cuja quantidade é
levada em consideração no proporcionamento.
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Para Carvalho Jr. (2005), adições são materiais finamente divididos, com
capacidade de conferir algumas propriedades à argamassa. Na maioria das vezes, não
possuem poder aglomerante, atuando como agregados, e, de modo geral, possuem poder
aglutinante (promovem a liga). As adições mais comuns presentes nas argamassas são
as pozolanas (materiais provenientes de rochas vulcânicas, resíduos de termoelétricas e
outros que apresentem atividade pozolânica), o pó calcário, também conhecido como
filler (material finamente dividido constituído essencialmente de calcário ou dolomitos)
e os pigmentos que apenas conferem à argamassa coloração, não interferem em
resistência mecânica e se diferenciam entre si pelos tipos: orgânicos e inorgânicos.

2.3.2 Aditivos

Os aditivos surgiram com a mesma finalidade das adições, que de acordo com a
ABNT NBR 13529:2013, é o produto adicionado à argamassa em pequena quantidade,
com a finalidade de melhorar uma ou mais propriedades, no estado fresco ou
endurecido.
Conforme a ABNT NBR 13529:2013, os aditivos possuem a seguinte
classificação:
a) Plastificante (tipo P): aumenta o índice de consistência da argamassa,
mantida a quantidade de água de amassamento, ou possibilita a redução
de, no mínimo, 6% da quantidade de água de amassamento;
b) Retardador (tipo R): aumenta os tempos de início e fim de pega;
c) Acelerador (tipo A): diminui os tempos de início e fim de pega e acelera
o desenvolvimento das suas resistências iniciais;
d) Plastificante retardador (tipo PR): combina os efeitos dos aditivos
plastificantes e retardadores;
e) Plastificante acelerador (tipo PA): combina os efeitos dos aditivos
plastificantes e aceleradores;
f) Incorporador de ar (tipo IAR): incorpora pequenas bolhas de ar a
argamassa;
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g) Superplastificante (tipo SP): aumenta o índice de consistência da
argamassa, mantida a água de amassamento, ou possibilita a redução de,
no mínimo, 12% da quantidade de água de amassamento;
h) Superplastificante retardador (tipo SPR): combina os efeitos dos aditivos
superplastificante e retardador;
i) Superplastificante acelerador (tipo SPA): combina os efeitos dos aditivos
superplastificante e acelerador.
Para Poggiali (2010) entre os objetivos da utilização de adições e aditivos estão:
a melhora da trabalhabilidade, o aumento da plasticidade sem aumentar o consumo de
água, a modificação do tempo de pega, a redução da exsudação e segregação, o aumento
da resistência final e da impermeabilidade devido ao refinamento dos poros, a
intensificação da resistência à ação do congelamento, a melhora da resistência à
fissuração térmica devido ao baixo calor de hidratação, a resistência ao ataque por
sulfato, a minimização da reação álcali-agregado e da corrosão das armaduras.

2.3.3 Agregado miúdo

A areia está entre os agregados mais comuns consumidos no Brasil e no mundo,
havendo cerca de 2500 indústrias de extração no país (ANEPAC, 2013a). É conceituada
no mercado como um bem mineral constituído predominantemente por quartzo de
granulação fina (ANEPAC, 2013b).
A ABNT NBR NM 52:2009 classifica o agregado miúdo como a porção que
passa na peneira de 4,75 mm e fica retida quase totalmente na peneira de 75 μm.
As principais classificações dos agregados são quanto à dimensão dos grãos,
conhecida através da análise granulométrica (ABNT NBR NM 248:2003), massa
específica (ABNT NBR NM 52:2009) e massa unitária (ABNT NBR NM 45:2006).
A ABNT NBR 7211:2009 recomenda que os agregados devem ser compostos
por grãos de minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos e não devem conter
substancias que possam afetar a hidratação e o endurecimento do cimento, o aspecto
visual e a durabilidade.
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2.3.4 Água de amassamento

Em relação às características da água de amassamento, o American Concrete
Institute – ACI 318 (2002) observa que quase toda água potável e que não apresente
gosto ou odor é satisfatória para ser utilizada na execução de concretos e argamassas.
Impurezas nesta água, quando excessivas, podem afetar não somente o tempo de pega, a
resistência do concreto e a estabilidade de volume (promovendo mudanças de
comprimento), como também podem causar eflorescências ou corrosão das armaduras.
Para Silva (1998) a água potável, natural ou distribuída por uma companhia de
abastecimento municipal, já tem qualidade suficiente para ser utilizada como água de
amassamento.

2.3.5 Cal

A cal tem como sua principal matéria prima o calcário. Basicamente, para sua
produção, as pedras de calcário são colocadas em um forno para que ocorra a
calcinação. A Associação Brasileira dos Produtores de Cal (ABCP, 2013) afirma que o
mercado brasileiro de cal contabilizou em 2008 uma produção de 7 milhões de
toneladas do produto, o que mantém o Brasil na disputa pela 5ª posição no ranking dos
maiores produtores do mundo.
Cincotto (1977) e Canova (2008) afirmam que a cal é considerada um
componente básico das argamassas mistas de revestimento, pois confere a elas
propriedades imprescindíveis e desejáveis às suas funções, tais como: retenção de água,
plasticidade e aumento da capacidade de deformação, entre outras.
Há dois tipos de cales que podem ser encontradas no mercado: a cal virgem e a
cal hidratada.
A cal virgem pode ser classificada como cal virgem especial, cal virgem comum
e cal virgem em pedra. De acordo com a ABNT NBR 6453:2003, a cal virgem é o
produto obtido pela calcinação de carbonatos de cálcio e/ou magnésio, constituído
essencialmente de uma mistura de óxido de cálcio e óxido de magnésio, ou ainda de
uma mistura de óxido de cálcio, óxido de magnésio e hidróxido de cálcio.
A cal hidratada pode ser classifica como CH I, CH II e CH III. É definida pela
ABNT NBR 7175:2003 como um pó obtido pela hidratação da cal virgem, constituído
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essencialmente de uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, ou
ainda, de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de
magnésio.
A ABNT NBR 7200:1998 ressalta que no preparo de argamassas com adição de
cal, é necessário que se faça a maturação desta. Deve-se fazer a mistura de areia e cal, e,
após, acrescentar água. Essa mistura deve ser deixada em maturação durante o tempo de
16h a 24h para a cal hidratada. Em relação a cal virgem esse período mínimo é de 72 h.
A cal hidratada tem enorme capacidade de reter água em torno de suas
partículas, tendo um ótimo resultado em argamassas mistas. Essas argamassas têm
resistência suficiente quanto à compressão e aderência, tanto para assentamentos, como
para revestimentos (CAMPOS, 2012).

2.3.6 Cimento
O cimento tem por matéria prima principal o calcário. Sua fabricação envolve
basicamente a queima de pedra calcária e de outros minerais a altas temperaturas,
criando um produto intermediário chamado clínquer.
O mercado cimenteiro no Brasil é composto tanto por grupos nacionais, quanto
estrangeiros, com 81 fábricas espalhadas por todas as regiões brasileiras e com uma
capacidade instalada anunciada de 78 milhões de toneladas/ano (CIMENTO.ORG,
2012).
De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2009), o
mercado nacional cimentício dispõe de 8 opções de produtos, que atendem com igual
desempenho aos mais variados tipos de obras. O Quadro 6 dispõe as especificidades em
relação a cada um deles, de acordo com as normatizações vigentes.
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Quadro 6 – Tipos de cimentos e suas especificações
Tipo de
cimento
Cimento
Portland
Comum CPI

Cimento
Portland
Composto
CPII

Cimento
Portland de
Alto-Forno
(CP III)
Cimento
Portland
Pozolânico
(CP IV)
Cimento
Portland de
Alta
Resistência
Inicial (CP
V-ARI)
Cimento
Portland
Resistente a
Sulfatos
(RS)
Cimento
Portland de
Baixo Calor
de
Hidratação
(BC)
Cimento
Portland
Branco
(CPB)

Versatilidade
CP I – Cimento
Portland Comum

Especificações

Norma

Usado em serviços de construção em geral,
ABNT
quando não há exposição a sulfatos do solo ou de
NBR
águas subterrâneas.
5732:
Possui 5% de material pozolânico em massa
1991
(recomendação idem ao CPI)

CP I-S – com
Adição
CP II-E – Cimento
Recomendado para estruturas que exijam um
Portland
desprendimento de calor moderadamente lento ou
Composto com
que possam ser atacadas por sulfatos.
Escória
Empregado em obras civis em geral,
CP II-Z – Cimento
subterrâneas, marítimas e industriais. E para
Portland
produção de argamassas, concreto simples,
Composto com
armado e protendido, elementos pré-moldados e
Pozolana
artefatos de cimento.
CP II-F – Cimento Para aplicações gerais. Pode ser usado no preparo
Portland
de argamassas de assentamento, revestimento,
Composto com
argamassa armada, concreto simples, armado,
Fíler
protendido, projetado, dentre outros.
É um cimento que pode ter aplicação geral, mas é
Cimento Portland particularmente vantajoso em obras de concretode Alto-Forno (CP
massa, tais como barragens, pilares, obras em
III) - com escória
ambientes agressivos, esgotos e efluentes
industriais, entre outros.
Para obras correntes, sob a forma de argamassa,
Cimento Portland
concreto simples, armado e protendido,
de Alto-Forno (CP
elementos pré-moldados e artefatos de cimento. É
III) - com
especialmente indicado em obras expostas à ação
pozolana
de água corrente e ambientes agressivos.
É recomendado no preparo de concreto e
Cimento Portland argamassa para produção de artefatos de cimento
de Alta
em indústrias de médio e pequeno porte, na
Resistência Inicial
fabricação de pré-moldados e pré-fabricados,
(CP V-ARI)
entre outros, porque adquire elevadas
resistências, com maior velocidade.

ABNT
NBR
11578:
1991

ABNT
NBR
5735:
1991
ABNT
NBR
5736:
1991
ABNT
NBR
5733:
1991

Cimento Portland
Resistente a
Sulfatos (RS)

Pode ser usado em argamassas e concretos
submetidos ao ataque de meios agressivos, como
estações de tratamento de água e esgotos, obras
em regiões litorâneas, subterrâneas e marítimas.

ABNT
NBR
5737:
1992

Cimento Portland
de Baixo Calor de
Hidratação (BC)

Tem a propriedade de retardar o desprendimento
de calor em peças de grande massa de concreto,
evitando o aparecimento de fissuras de origem
térmica, devido ao calor desenvolvido durante a
hidratação do cimento.

ABNT
NBR
13116:
1994

Estrutural e não
estrutural

O estrutural é aplicado em concretos brancos para
ABNT
fins arquitetônicos, e o não estrutural não tem
NBR
indicações de classe e é aplicado, por exemplo,
12989:
em rejuntamento de azulejos e em aplicações não
1993
estruturais.
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2.4

PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS

O desempenho de uma argamassa depende de suas características no estado
plástico e no estado endurecido. A Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT),
através de um conjunto de ensaios normatizados, estabelece os requisitos necessários
das características que devem ser controladas através de procedimentos normativos.
Suas principais características serão descritas nos subitens a seguir.

2.4.1 Propriedades das argamassas no estado plástico

2.4.1.1 Trabalhabilidade e Consistência

A trabalhabilidade é uma das propriedades mais importantes da argamassa no
estado fresco. A RILEM (1982) descreve que a trabalhabilidade é a facilidade do
pedreiro trabalhar com a argamassa, sendo, o conjunto de fatores da argamassa que
conferem boa qualidade e produtividade na sua aplicação. Para argamassas de
revestimento, traduz-se em uma adequada aderência ao substrato e facilidade de
acabamento superficial.
Para Selmo (1989, p.43):
Uma argamassa de revestimento tem boa trabalhabilidade
quando se deixa penetrar com facilidade pela colher de pedreiro,
sem ser fluida ao ser transportada para a desempenadeira e
lançada contra a base mantém-se coesa, porém sem aderir à
colher, e permanece úmida o suficiente para ser espalhada,
sarrafeada e ainda receber o tratamento superficial previsto.
De acordo com Filomeno (1993), a trabalhabilidade é muito mais subjetiva que
física, depende da habilidade do pedreiro, sendo que o componente físico mais
importante é a consistência, isto esta associada às propriedades intrínsecas da mistura
fresca, relacionadas com a mobilidade da massa e a coesão entre os elementos
constituintes.
A RILEM (1982) ressalta que a trabalhabilidade das argamassas estão baseadas
nas propriedades reológicas da consistência e da plasticidade, definindo consistência
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como: a propriedade da argamassa pela qual esta tende a resistir à deformação, ou seja,
a maior ou menor facilidade da argamassa deformar-se sob ação das cargas.
No Brasil, para a avaliação da consistência da argamassa utiliza-se o ensaio da
mesa de consistência (flow table) conforme a ABNT NBR 13276:2005.

2.4.1.2 Retenção de água
A retenção de água tem por função ―evitar que durante a aplicação em
superfícies absorventes, como em alvenaria e também por evaporação, não ocorra a
perda da água de amassamento necessária à hidratação do cimento, bem como a de
manter a consistência da argamassa (CANOVA, 2008, p.37)‖.
Para Freitas (2010), em argamassas para revestimento, a retenção de água
influencia no tempo disponível para a sua aplicação, regularização e desempenho, assim
como afeta algumas propriedades no estado endurecido ao influenciar as reações dos
aglomerantes durante a cura.
No Brasil, a avaliação da retenção de água em argamassas é normatizada pela
ABNT NBR 13277:2005.

2.4.1.3 Densidade de massa e teor de ar incorporado

A densidade de massa pode ser definida como a relação entre a massa do
material e o volume, incluindo os vazios a uma temperatura estabelecida. Para Selmo
(1989) o teor de ar incorporado presente nas argamassas é decorrente do processo de
mistura e depende do índice de vazios e do teor de aglomerantes, dessa forma, conforme
aumenta o teor de aglomerante, o teor de ar diminui.
Filomeno (1993) afirma que o teor de ar incorporado tem influência direta sobre
a trabalhabilidade e também na resistência de aderência dos revestimentos, sendo que
para argamassas produzidas com materiais de mesma massa específica, porém com
diferentes volume e vazios, a que apresentar o menor volume de vazios apresentará a
maior massa específica.
A densidade de massa aparente e teor de ar incorporado são determinados pela
ABNT NBR 13278:2005.
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2.4.2 Propriedades das argamassas no estado endurecido

2.4.2.1 Resistência mecânica

As argamassas de assentamento ocupam uma posição na alvenaria que as
obrigam a resistir aos esforços de compressão, bem como, de flexão e cisalhamento
provocados por esforços laterais nas paredes, como também, esforços de tração
provocados pelas tensões internas que agem no material, provocados por
movimentações nas estruturas que não podem ser desprezadas (FILOMENO, 1993).
Freitas (2010) ressalta que os revestimentos de argamassas estão mais ligados à
resistência à tração na flexão do que a resistência à compressão, sendo que a baixa
resistência à tração na flexão não permite ao revestimento suportar os esforços de
tensões, ocasionando desta forma as manifestações patológicas nos revestimentos, tal
como a fissuração.
Os ensaios para determinação da resistência à tração na flexão e resistência
mecânica são estabelecidos pela ABNT NBR 13279:2005.

2.4.2.2 Densidade de massa aparente

A densidade de massa no estado endurecido é a relação entre a massa e o volume
aparente da argamassa. Esse ensaio é normatizado pela ABNT NBR 13280:2005.
Freitas (2010) ressalta que o valor da densidade de massa da argamassa é um
indicativo da compacidade resultante da proporção de mistura agregado/aglomerante e
da distribuição granulométrica do conjunto; determina indiretamente o volume de
vazios incorporados pelos aditivos e a quantidade de água de amassamento perdida por
evaporação.

2.4.2.3 Absorção de água

A absorção de água representa a capacidade que a argamassa possui de reter a
água de amassamento contra a sucção da base ou contra a evaporação, permitindo a
adequada hidratação do cimento, o endurecimento da argamassa de forma gradativa,
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garantindo o desempenho esperado no revestimento ou no assentamento (FREITAS,
2010).
Uma argamassa retém naturalmente a água usada no amassamento, molhando a
superfície dos grãos de areia e do aglomerante e preenchendo os vazios; o excesso de
água pode sair da mistura por exsudação, evaporação ou sucção da base
(BAVARESCO, 2001).
O ensaio de absorção de água é normatizado pela ABNT NBR 9778:2005.

2.4.2.4 Permeabilidade

Os revestimentos de argamassa possuem como função principal, numa
edificação, a impermeabilidade à água, principalmente em ambientes externos. Este
fenômeno pode ser compreendido através da movimentação da água pelos capilares do
revestimento de argamassa utilizando o coeficiente de capilaridade.
A permeabilidade à umidade dos revestimentos de argamassa é uma propriedade
que se relaciona tanto com o nível de proteção que pode oferecer à base contra a ação
das intempéries, quanto com a ocorrência de umidade de condensação nas paredes
(SELMO, 1989).
Tristão (1995) afirma que a absorção de água capilar de um revestimento deve
ser inferior à da base a ser revestida e quanto menor esta permeabilidade, melhor a
proteção da base contra as intempéries, desde que possua permeabilidade ao vapor
d’água, a fim de favorecer a secagem de umidade de infiltração, como a água de chuva.
O ensaio normatizado para testar a permeabilidade de argamassas é disposto pela
ABNT NBR 15529:2005.

35

3 APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A indústria da construção é indiscutivelmente essencial para o crescimento de
uma nação, desempenha um papel importante e vital para sociedade, transformando
necessidades em infra-estrutura, através do desenvolvimento e implementação de
projetos de construção (IBRAHIM, et al., 2010).
Nos últimos anos, muitos países testemunharam um crescimento rápido da
construção civil. O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2009)
afirma que o setor exerce grande impacto sobre o meio ambiente, sendo capaz de
consumir até 75% dos recursos naturais extraídos do planeta, desconsiderando água e
energia.
Uma das principais atividades que acarretam impactos para o meio ambiente é a
mineração. O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2012) afirma que o Brasil
possui um total de 8.870 companhias mineradoras em operações, conforme ilustra a
Figura 1. Através de inúmeros métodos para extração, as mineradoras têm por objetivo
a retirada de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais.
Figura 1 – Companhias mineradoras no Brasil

Fonte: IBRAM (2012)

Existe uma infinidade de recursos extraídos do solo, tais como: ferro, alumínio,
manganês, calcário, rochas, areia, cobre, quartzo, entre outros, sendo possível, através
destes, a fabricação de inúmeros produtos, utilizados largamente, principalmente, no
setor da construção civil.
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As extrações dessas matérias-primas geralmente vêm acompanhadas de
impactos ambientais. Tais impactos acabam seguidos de degradação do meio ambiente.
As áreas degradadas, por sua vez, não possuem mais a capacidade de repor as perdas de
matéria orgânica do solo, nutrientes, biomassa e estoque de propágulos, alterando as
características biológicas, físicas e químicas do local explorado, tornando o solo estéril
(BROWN; LUGO, 1994).
A fabricação da enorme massa de materiais consome desenfreadamente os
recursos naturais, onde até mesmo a extração dos produtos mais simples, em termos de
processo produtivo, como a areia, por exemplo, implica na destruição de grandes
biomas.
Para John (2000), alguns fatores são determinantes para o consumo de recursos
naturais na construção civil em determinadas regiões:
a) A taxa de resíduos gerados;
b) A taxa de reposição das estruturas construídas e a vida útil destas;
c) Manutenções nas construções existentes, inclusive as oriundas de
manutenção por falhas construtivas;
d) As perdas incorporadas nos edifícios;
e) A tecnologia empregada.
A determinação exata da quantidade dos recursos consumidos é muito difícil de
ser realizada, porém pode-se dizer que o consumo de agregados naturais no Brasil
cresce proporcionalmente à quantidade de cimento produzida.
De acordo com a Associação Nacional das Entidades de Produtores de
Agregados para Construção Civil (ANEPAC, 2013a), o mercado brasileiro de
agregados é atendido por uma ampla e diversificada gama de produtores, envolvendo
cerca de 3.100 empresas, 600 de produção de brita e 2500 de extração de areia, com
uma produção 623 milhões de toneladas no ano de 2010. A Tabela 1 apresenta os
principais segmentos consumidores de areia e brita e a participação do produto mineral
em cada mercado.
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Tabela 1 - Participação da areia e brita no mercado e segmentos consumidores
Brita (%)
Segmento
Areia (%)
32
Concreteiras
20
24
Construtoras
15
14
Indústrias de pré-fabricados
10
10
Revendedores/Lojas
10
9
Pavimentadoras/Usinas de asfalto
5
7
Órgão públicos
3
4
Outros
2
Argamassa
35
Fonte: ANEPAC (2013)

Alwaeli (2013) afirma que a melhor maneira de diminuir a utilização desses
recursos e conservar o meio ambiente é o emprego de formas alternativas, como por
exemplo, o uso de resíduos industriais como matéria prima. Assim, além da redução da
demanda da extração de recursos naturais ainda há a possibilidade de obtenção de
produtos com propriedades superiores.
As principais aplicações de resíduos são para substituições parciais de agregados
por estes, em concretos. Os agregados são considerados um dos principais constituintes
do concreto, uma vez que ocupam geralmente de 60 % a 75 % de seu volume, além de
desempenharem um papel importante em suas propriedades (KOSMATKA et al.,
2002).
No entanto, a grande quantidade de resíduos industriais produzidos em todo o
mundo implica que atualmente, a sua reciclagem é extremamente necessária, não só
devido ao aumento do custo de sua deposição em aterros, que por sua vez, se reflete no
custo dos produtos, mas também como uma consequência do desperdício zero, que deve
ser o objetivo final de todas as futuras atividades humanas (FARAONE et al., 2009).
A utilização de resíduos no emprego de formas alternativas tem mostrando em
diversas pesquisas, principalmente no ramo na construção civil, resultados satisfatórios.
Os principais resíduos utilizados são resíduos de mármore e granito, resíduos da casca
de arroz, resíduos do bagaço de cana-de-açúcar, além dos próprios resíduos da
construção civil e da demolição.

3.1

DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, resíduo sólido é:
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Todo resíduo nos estados sólido e semi-sólido que 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 10004:2004).
A Lei 12.305:2010 define o destino correto desses resíduos, bem como o
reaproveitamento, reciclagem e reutilização dos mesmos, de modo a evitar riscos a
saúde pública e impactos ambientais. Prevendo ainda a não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos.
Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto a sua origem e quanto a sua
periculosidade. Podendo ser de origem: domiciliar, de limpeza urbana, sólidos urbanos,
de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, dos serviços públicos de
saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil,
agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração. Já quanto à
periculosidade, podem ser: perigosos ou não perigosos (BRASIL, 2010).
De acordo com a ABNT NBR 10004:2004 os resíduos ainda são classificados
em duas classes distintas, a Classe I, composta pelos resíduos perigosos, e a Classe II,
composta pelos resíduos não perigos, e subdivida em Classe II A – Resíduos Não
Inertes e Classe II B – Resíduos Inertes.

3.2

CANA-DE-AÇÚCAR

3.2.1 Produção de cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar, originária do Sudeste Asiático, chegou ao Brasil em meados
do século XVI, porém foi tradicionalmente plantada somente após o século XVIII. Seu
cultivo foi impulsionado no século XX, através da descoberta do álcool como opção
viável de energia, se transformando em umas das principais culturas da economia
brasileira (UNICA, 2014b).
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Em 2010, o uso do etanol substituiu mais da metade do uso da gasolina. Este
avanço foi resultado da introdução dos veículos flexfuel em 2003 e do rápido
crescimento de sua frota, que já representa mais de 55% dos veículos comerciais leves
do Brasil (UNICA, 2014d).
Com o grande consumo de etanol, o país está em crescente expansão de seus
canaviais. A Tabela 2 mostra a área cultivada pelo Brasil.
Tabela 2 – Área plantada com cana-de-açúcar em 2012 no Brasil
Região
Área plantada (hectares)
Região Centro-Sul
8.482.249
Região Norte-Nordeste
1.270.079
Total
9.752.328
Fonte: Adaptado de UNICA (2013b)

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2013) os
estados mais representativos são: São Paulo com 51,31% da área plantada, Minas
Gerais com 8%, Goiás com 9,3%, Mato Grosso do Sul com 7,09%, Paraná com 7,04%,
Alagoas com 5,02% e Pernambuco com 3,25%, conforme ilustrado pela Figura 2. Nos
demais estados produtores as áreas são menores, com representações abaixo de 3%.

Figura 2 - Mapa de Produção de cana-de-açúcar

Fonte: ÚNICA (2014c)

Para a safra 2013/2014, a cultura da cana-de-açúcar sofrerá expansão com um
acréscimo na área de cerca de 314 mil hectares, reflexo do aumento de área da Região
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Centro-Sul, resultante da expansão de novas áreas de plantio das usinas já em
funcionamento (CONAB, 2013).
A cana-de-açúcar é destinada principalmente à fabricação de açúcar e etanol.
Sua colheita, no Brasil, é sazonal e ocorre no período de março a dezembro para a
região centro-sul e de setembro a março, para a região norte-nordeste (HOFSETZ;
SILVA, 2012).
Atualmente, o país é responsável por 40% de toda a produção mundial de canade-açúcar, seguido por Índia (19%), China (6%), Tailândia (5%) e Paquistão (3%)
(SUN; FUJIMOTO; MINOWA, 2013). A Tabela 3 dispõe dos dados, em nível nacional,
de moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e álcool na safra 2012/2103.
Tabela 3 - Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol – safra 2012/2013
Moagem cana-deAçúcar (mil
Região
Etanol (mil m³)
açúcar (mil toneladas)
toneladas)
Região Centro-Sul
532.758
34.097
21.362
Região Norte-Nordeste
55.720
4.149
1.864
Total
588.478
38.246
23.226
Fonte: Adaptado de UNICA (2014a)

Para a safra 2013/2014, a previsão do total de cana-de-açúcar para ser moída é
de 652 milhões de toneladas, com aumento de aproximadamente 10% em relação à safra
2012/2013, significando que a quantidade que será moída deve ser de aproximadamente
64 milhões de toneladas a mais que na safra anterior (CONAB, 2013).
O estado do Paraná é o quinto maior produtor de cana-de-açúcar do país. Na
safra 2012/2013 foi responsável pela produção de 39.726 mil toneladas, equivalente a
6,75% do total da moagem de cana-de-açúcar, resultando em 3.086 mil toneladas de
açúcar e 1.299 mil m³ de etanol (UNICA, 2014a).

3.2.2 Resíduos gerados no beneficiamento da cana-de-açúcar

A fabricação de açúcar e álcool abrange as etapas de colheita e transporte da
cana até a usina, lavagem e processamento. A partir daí, o processo de extração do caldo
da cana se difere, sendo tratado para a produção do açúcar e/ou fermentado para
produção do álcool, como mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Fluxograma simplificado do processo produtivo de açúcar e álcool
Cana-deaçúcar

Folhas e
pontas

Lavagem

Água de
lavagem

Extração do
caldo

Bagaço

Caldeira

Torta de
filtro

Tratamento
do caldo

Tratamento
do caldo

Torta de filtro

Melaço

Produção de
açúcar

Fermentação

Levedura

Destilação

Vinhaça

Açúcar

Cinzas

Álcool
Fonte: Adaptado de Poggiali (2010)

Cada um dos resíduos gerados durante a produção de açúcar e álcool tem
reaproveitamento, conforme disposto no Quadro 7.
Quadro 7 – Resíduos gerados no processo produtivo de açúcar e álcool
Resíduo
Origem
Destino
Água de
lavagem

Lavagem da cana

Produção de biogás, fertirrigação

Bagaço da cana

Moagem da cana e extração
do caldo

Co-geração de energia, ração animal,
adubo, produção de celulose, produção de
aglomerados

Cinzas

Queima do bagaço para cogeração de energia

Fertilizante, deposição em aterros

Folhas e ponta
de cana

Corte da cana para moagem

Ração animal

Levedura
Melaço
Torta de filtro
Vinhaça

Resultante do processo de
Ração animal, exportação
fermentação
Fabricação do açúcar
Produção de álcool
Filtração do lodo gerado na
Fertilizante, ração animal
clarificação
Resíduo da destilação do
melaço fermentado (para
Fertilizante, biogás, produção de proteínas
obtenção do álcool)
Fonte: Adaptado de Poggiali (2010) e Mansaneira (2010)
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A extração do caldo da cana é realizada pela moagem, durante essa operação,
aproximadamente 30% da cana moída transformam-se em bagaço (CORDEIRO et al.,
2008). Há décadas atrás, esse resíduo era considerado um problema ambiental, pois seu
destino era a alimentação de animais em confinamento, porém sem valor nutricional,
utilizado em pequena escala frente aos volumes que se formavam nos depósitos das
usinas. Frias, Villar e Savastano (2011) ressaltam ainda, que esses volumes eram
queimados como meio de eliminá-los, mas durante a última década, pelas suas
características caloríficas, passaram a ser utilizados em centrais de co-geração de
energia elétrica.
No Brasil, são cerca de 400 usinas de açúcar e etanol que geram eletricidade,
através da utilização do bagaço da cana como biomassa, para abastecer suas próprias
atividades e, desta forma, são auto-suficientes em energia. Uma parte delas, atualmente
pouco mais de 100, ainda gera excedentes comercializáveis (UNICA, 2014d).

3.2.3 Cinzas do bagaço da cana-de-açúcar

Assim como a quantidade de bagaço queimado nas caldeiras é enorme, a
quantidade de cinzas geradas também. Uma parte dessa cinza volta para o solo dos
canaviais para ser utilizada como adubo, apesar de ser um componente pobre em
nutrientes e de difícil deterioração, ainda possui em sua composição metais pesados,
podendo contaminar o solo e lençóis freáticos. Sales e Lima (2010) afirmam que esta
prática é comum entre os agricultores de cana, chamada de iniciativa ambientalmente
correta, eliminada juntamente à torta de filtro e vinhaça. Porém, esta prática ignora o
uso de agrotóxicos nas plantações, fazendo com que estes produtos persistam no solo
juntamente com as cinzas.
As cinzas, quando descartadas de maneira inadequada, podem causar a
contaminação dos solos adjacentes, águas subterrâneas e problemas de saúde,
ocasionando consequentemente graves problemas sociais e ambientais (FRIAS;
VILLAR; SAVASTANO, 2011). Dessa forma, não possuindo outro modo de utilização,
o correto é que esse resíduo seja destinado aos aterros sanitários.
Para Savastano e Warden (2003) afirmam que grande parte dos resíduos gerados
nos diversos setores da economia podem ser reciclados, reutilizados, transformados e
incorporados, de modo a produzir novos materiais de construção e atender à crescente
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demanda por tecnologia alternativa de construção mais eficiente, econômica e
sustentável.
Neste cenário, há uma grande gama de pesquisas realizadas no setor da
construção civil, que utilizam as cinzas como um material alternativo, capaz de trazer
vantagens, uma vez que pode ser incorporado ao concreto, por exemplo, substituindo
materiais, a fim de preservar os recursos naturais não renováveis.
A quantidade de cinzas geradas varia de acordo com diversos fatores, tais como:
tipo de cana, solo, umidade do bagaço e tecnologia utilizada para queima deste.
Geralmente, cada tonelada de bagaço incinerado gera em torno de 25 quilos de cinzas,
podendo resultar em dois tipos de cinzas distintas, conforme exemplificado na Figura 4.
Figura 4 – Fluxograma simplificado de obtenção de cinzas
Bagaço da
cana

Fundo da
caldeira

Cinza pesada

Caldeira
Lavador de
gases

Lagoa de
decantação

Cinza volante

Vapor

Geração de
energia

Parte da cinza gerada, dita cinza pesada, é depositada num cinzeiro abaixo da
grelha da caldeira e o restante, de distribuição granulométrica mais fina, dita cinza
volante ou leve, é suspensa pelos gases de combustão e, antes de ser dispersa na
atmosfera através da chaminé passa por algum processo de limpeza de gases para
redução nas emissões de particulados (VASKE, 2012). Ressalta-se que o processo de
separação dessas cinzas difere de acordo com a tecnologia utilizada pela indústria.

3.2.3.1

Características das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar

As cinzas do bagaço de cana-de-açúcar têm uma concentração muito elevada de
sílica, contendo ainda alumínio, ferro, óxidos alcalinos e alcalino-terrosos em menores
quantidades (SOUZA et al., 2011). A maior quantidade de sílica tem origem do solo,
absorvido pelas raízes das plantas por meio de transpiração. A outra parte é proveniente
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da areia, na forma de quartzo, originária da lavoura e não retirada durante o processo de
lavagem (CORDEIRO, 2006).
As cinzas do bagaço de cana-de-açúcar podem possuir propriedades pozolânicas,
tendo capacidade de reagir e se combinar com o hidróxido de cálcio, possuindo
propriedades cimentícias (FRIAS; VILLAR-COCIÑA; VALENCIA-MORALES,
2007). Essa pozolanicidade varia de acordo com a temperatura de queima do bagaço de
cana-de-açúcar, que é responsável pelo surgimento de fases amorfas ou cristalina da
sílica. Estudos foram realizados para estabelecer as temperaturas ideais de queima,
assim como, às faixas de temperatura que determinam a mudança de condição.
Frías, Villar e Savastano (2011) afirmam que essa calcinação varia em torno dos
800ºC é a condição necessária para que a cinza apresente comportamento pozolânico.
Cordeiro, Toledo e Fairbairn (2009) analisaram as cinzas para um intervalo de
temperaturas de queima de 400ºC a 900ºC, em laboratório, e concluíram que quando
obtidas com queima controlada a 600ºC pode ser utilizada como pozolana.
Frias, Villar-Cociña e Valencia-Morales (2007) relatam que o bagaço de canade-açúcar calcinado a uma temperatura entre 800ºC e 1000ºC apresenta propriedades
indicativas de pozolanicidade.
Desta forma, a cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar tem potencial para ser
utilizada como adição mineral, substituindo parte do cimento em argamassas e
concretos, (CORDEIRO et al., 2008) e as cinzas pesadas são capazes de substituir a
areia natural, tendo potencial de aproveitamento para produção de materiais à base de
cimento (ANDRADE; ROCHA; CHERIAF, 2007).

3.2.3.2

Aplicação das cinzas do bagaço da cana-de-açúcar

A cinza pesada e a cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar têm se tornado alvo
de muitas pesquisas, principalmente no setor da construção civil, em países com grande
produção de cana-de-açúcar. Nos resultados, esse resíduo tem apresentado em suma
maioria, uma melhora da resistência mecânica, propriedade de grande importância.
Vanderlei et al. (2014) compilaram dados de pesquisas científicas constantes em
periódicos nacionais e internacionais e em bancos de teses e dissertações a cerca do
emprego da cinza pesada como substituto parcial do agregado miúdo em concretos e
argamassas. As principais aplicações estão dispostas no Quadro 8.
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Quadro 8 – Aplicações de cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar (CBC)
Pesquisa
Tipo
Substituição
Aspectos constatados
Modania
e Vyawahareb
(2013)

Concreto
Convencional

10-20%

Molin
Filho
(2012)

Concreto
Autoadensável
(CAA)

10%

Alcantara
Concreto
e Santos Autoadensável
(2011)
(CAA)

Não
especificado

Bessa
(2011)

Concreto para
artefatos de
infraestrutura

30%

Souto
(2010)

Conceto
convencional
(CCV)

15%

Sales e
Lima
(2010)
Macedo
(2009)

Baguant
(1995)

Argamassa
Convencional
e Concreto
Convencional
Argamassa
convencional
(cimento,
areia e CBC)

Concreto
Convencional

20-30%

10%

75%

Com a fração de substituição proposta, verificou-se
que não há perda de trabalhabilidade ou de
resistência do concreto. Ainda, os resultados de
resistência à compressão indicam que pode haver
propriedades pozolânicas na cinza
A utilização da CBC no CAA não alterou as
propriedades reológicas nos aspectos de fluidez,
coesão e consistência. Ainda, não se observou
diferenças consideráveis nos valores obtidos nas
resistências à compressão axial e à tração, em
relação ao CAA sem CBC
Em decorrência da finura e da superfície
especificas muito elevadas, as composições com
CBC requerem alto teor de água em sua
composição, influenciando nos valores de
resistência mecânica. Constatou-se também que a
CBC atua diretamente no efeito da segregação,
trazendo contribuição de melhoria, sendo viável
seu uso como fino em CAA
Não interferiu na durabilidade dos concretos
analisados. Nas análises de lixiviação e
solubilização, verificou-se que a CBC não afetou a
alcalinidade da matriz cimentícia e, ainda, que a
mesma não oferece riscos ao meio ambiente,
podendo ser utilizada como substituto parcial do
agregado miúdo
O emprego de CBC promoveu aumento nos
resultados de resistência à compressão axial do
CCV, chegando a 11,81% superior em comparação
ao concreto sem utilização da CBC, efeito esse
atribuído ao preenchimento dos poros da matriz
cimentícia pelo grão de CBC. Apresentou relação
a/c elevado para maiores substituições
As argamassas produzidas com substituição parcial
da areia por CBC mostraram resultados mecânicos
mais satisfatórios que as amostras de referência
O teor de substituição propiciou a redução da
absorção por capilaridade, propriedade atribuída ao
preenchimento dos vazios, dificultando o ingresso
de agentes agressivos à argamassa
A substituição observada resultou em resistências à
compressão similares tanto para o concreto com
areia natural quanto para o com 75% de
substituição por CBC, além de similaridade nos
dados referentes aos parâmetros de durabilidade de
ambos os concretos, quais sejam: resistência à
abrasão mecânica, absorção de água, difusão de
cloretos e carbonatação. O concreto com CBC
apresentou também maior resistência ao
congelamento-descongelamento

Fonte: Adaptado de Vanderlei et al. (2014)

46

O Quadro 9 mostra aplicações da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar como
substituo parcial do cimento em concretos e argamassas.
Quadro 9 – Aplicações de cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar
Pesquisa
Tipo
Substituição
Aspectos constatados
Hojo (2014)

Concreto
Convencional

Até 7,5%

Lima et al.
(2012)

Blocos de solo
e cimento

12%

Amin N. (2011)

Argamassa

Até 20%

Cordeiro,
Toledo Filho e
Fairbairn
(2010)

Concreto de
alto
desempenho

10-15-20%

Chusilp;
Jaturapitakkul;
Kiattikomol
(2009)

Concreto
Convencional

Até 30%

Ganesan;
Rajagopal;
Thangavel
(2007)

Concreto
Convencional

20%

Essa substituição obteve uma resistência de
29 MPa, valor de resistência semelhante ao
concreto sem substituição, também sendo
possível reduzir o consumo de cimento de
367 kg/m3 para 339 kg/m3
A substituição foi considerada satisfatória,
pois não afetou a resistência mecânica e
absorção de água
Foi possível substituir o cimento pela cinza
leve sem qualquer efeito adverso sobre as
propriedades desejáveis das argamassas. A
maior vantagem de tal substituição foi a alta
resistência inicial
A utilização da cinza resultou na não
alteração das propriedades reológicas e
mecânicas do concreto e possibilitou a
obtenção de concretos mais duráveis
O concreto apresentou resistência à
compressão superior e uma permeabilidade
de água inferior ao concreto padrão,
concluindo que o material pozolânico é
adequado para uso
A substituição é viável em concretos e
também melhora algumas propriedades,
como o aumento de resistência inicial,
diminuição da permeabilidade e maior
resistência à penetração dos cloretos, o que
melhora a durabilidade do concreto. Este
comportamento esta relacionado à presença
de sílica amorfa e ao tamanho das partículas
de cinza
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

MATERIAIS

4.1.1 Agregado miúdo

O agregado miúdo utilizado foi a areia média proveniente de fornecedores da
região de Maringá e seu aspecto pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 - Aspecto do agregado miúdo utilizado

4.1.2 Água de amassamento

A água utilizada é proveniente da rede de abastecimento de água do município
de Maringá/PR, fornecida pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

4.1.3 Cal

A cal utilizada foi a hidratada CH III da marca Mottical, proveniente de Campo
Largo/PR. Suas características, fornecidas pelo fabricante, se encontram na Tabela 4.
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Tabela 4 - Caracterização física e química da cal
Massa unitária (g/cm³)
Massa específica (g/cm³)
Caracterização Área específica Blaine (ABNT NBR NM 76:1998)(cm²/g)
física
Finura - resíduo na peneira #200 (%)
Finura - resíduo na peneira #30 (%)
Capacidade incorporação de areia (cal:areia)
Perda ao fogo
Caracterização Resíduo insolúvel
química (%) MgO
CaO
Fonte: Elaborado a partir de dados de Mottical (2014)

0,71
2,6
1314
9,1
0,2
1:2,25
22,1
8,3
27,3
42,2

4.1.4 Cimento
O cimento utilizado foi o Portland composto, classe 32 (CP II Z – 32) da marca
Votorantim, proveniente de Rio Branco do Sul/PR, recomendado pelo produtor para
utilização em argamassa de revestimento e assentamento. Suas características,
fornecidas pelo fabricante, se encontram na Tabela 5.

Tabela 5 - Caracterização física e química do cimento CP II-Z 32
Massa unitária (g/cm³)
Massa específica (g/cm³)
Área específica Blaine (ABNT NBR NM 76:1998)(cm²/g)
Finura - resíduo na peneira #200 (%)
Finura - resíduo na peneira #325 (%)
Caracterização Água de consistência (%)
física
Início (h:min)
Tempo de pega (ABNT NBR NM 65:2003)
Fim (h:min)
Expansibilidade a quente (ABNT NBR 11582:2012) (mm)
3 dias (MPa)
Resistência à compressão (NBR 7215:1996)
7 dias (MPa)
28 dias (MPa)
Perda ao fogo
Caracterização Resíduo insolúvel
química (%) MgO
SO3
Fonte: Elaborado a partir de dados de Votorantim (2014)

1,15
2,97
3526
2,7
12,4
27,9
290
363
0,7
22,3
27,5
34,4
5,1
11,5
5,7
2,6
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4.1.5 Cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar

A cinza pesada utilizada é proveniente da Usina Santa Terezinha, localizada no
município de Iguatemi/PR. Esta Usina possui duas caldeiras para a queima do bagaço
de cana-de-açúcar, ilustradas na Figura 6, com capacidade de projeto de 80 ton/h cada.

Figura 6 - Caldeiraria

O vapor gerado pela caldeira é de 2,2 kg por kg de bagaço queimado. Essa
geração chega a um montante de 160 ton/h. Dessa forma, a caldeira opera com a
capacidade real de queima de 72,72 ton/h de bagaço de cana-de-açúcar. Com o vapor é
possível gerar energia suficiente para a alimentação de todo o complexo da Usina.
A Usina armazena a maior parte do bagaço a céu aberto, conforme visualizado
na Figura 7. Um montante é estocado em um armazém para ser utilizado em dias
chuvosos, já o bagaço excedente é comercializado para Usinas filiais.
Figura 7 – Bagaço de cana-de-açúcar
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A tecnologia da caldeiraria permite somente a geração da cinza pesada,
conforme se pode observá-la na Figura 8, sem controle de temperatura de queima, 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. Geralmente, cada tonelada de bagaço
queimado gera em torno de 24 kg de cinzas, sendo gerados 1,75 ton/h. Diariamente são
produzidas 42 toneladas de cinzas, que são dispostas diretamente do solo. Considerando
que a Usina trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana, em um mês ela é capaz de
gerar 1.260 toneladas de cinzas.
Figura 8 – Cinza pesada

A cinza pesada 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 peneirada em malha 0,6 para a retirada
de folhas e pedaços de bagaço com queima incompleta. O aspecto da cinza pesada pode
ser mais bem visualizado através da Figura 9.

Figura 9 - Aspecto da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar utilizada
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4.1.6 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.
Para cada tonelada de cana-de-açúcar processada nesta usina é gerada 1 kg de
cinza leve úmida. Porém, essa cinza possui aproximadamente 100% de umidade.
Tomando como base a safra 2012/2013 de cana-de-açúcar que foi de aproximadamente
588 milhões de toneladas, a geração de cinza leve seria de 588 mil toneladas. Secas,
poderiam chegar a aproximadamente 294 mil toneladas, que se utilizadas como
cimento, seriam aproximadamente 5,9 milhões de sacos. Tomando como média o custo
de 1 saco de 50 kg de cimento em R$ 30 reais, poderíamos obter uma economia de
aproximadamente R$ 177 milhões de reais.
A tecnologia da caldeiraria da Usina permite a geração de cinza leve, pois possui
equipamentos retentores de fuligem via úmida, porém não possui controle da
temperatura de queima. Neste caso, existem jatos de água dentro da chaminé que fazem
a aspersão por bocais uniformemente distribuídos no interior do equipamento, a fim de
capturar as partículas sólidas, que são transferidas para o meio líquido.
Dessa forma, os gases são lavados, passando por um ventilador e seguindo para
a chaminé, produzindo uma fumaça que não agrida o meio ambiente. Essa água de
fuligem vai para um tanque (Figura 10a), levada diretamente para um retentor com
forma cilíndrica (Figura 10b) que realiza filtragem dessa água. As cinzas caem na
caçamba de um caminhão (Figura 10c) que faz o descarte das mesmas. A água é
removida do equipamento e é direcionada ao sistema de tratamento (Figura 10d) para
recirculação no sistema.
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Figura 10 – Tanque com água de fuligem (a); Retentor cilindrico (b); Caminhão para
coleta de cinzas(c); Sistema de tratamento de água (d)

(a)

(b)

(c)

(d)

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 48h e após seca em
estufa por mais 48h para a retirada de umidade. Após a etapa de secagem, o material foi
desgrumado com o auxílio de um almofariz. O aspecto da cinza leve pode ser
visualizado na Figura 11.
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Figura 11 - Aspecto da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar utilizada

4.1.7 Aditivo superplastificante

Para a moldagem das argamassas se fez necessário o uso de aditivo
superplastificante do tipo SP, com o intuito de manter fixa a consistência (flow) em
todos os traços sem alterar a relação água/cimento, já que ao decorrer do ensaio de
índice de consistência se percebeu a perda da fluidez da argamassa pelo fato do
preenchimento de seus vazios, pela cinza do bagaço de cana-de-açúcar.
O aditivo redutor de água escolhido foi Sika Viscocrete 20HE, do fabricante
SIKA, que é um aditivo líquido de pega normal de terceira geração. A dosagem
recomendada pelo fabricante para concreto plástico é de 0,20 a 0,80% sobre o peso de
cimento (0,2 a 0,8 Kg para cada 100 Kg de cimento Portland). As características do
aditivo estão dispostas na Tabela 6.

Tabela 6 - Características do aditivo superplastificante SikaViscocrete 20HE
Dados
Descrição
Base química
Solução de policarboxilatos em meio aquoso
Densidade
1,07 ± 0,02 kg/litro
pH
5,5 ± 1,0
Aspecto/Cor
Castanho
Forma
Líquido
Fonte: Elaborado a partir de dados de SIKA (2013)
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4.2 MÉTODOS

4.2.1 Caracterização dos materiais

Os métodos utilizados para a caracterização dos materiais e suas particularidades
estão dispostos no Quadro 10.
Quadro 10 – Propriedades avaliadas para a caracterização dos agregados
Materiais
Método/Experimento
Norma
Areia

Análise granulométrica

ABNT NBR NM 248:2003

Determinação da massa unitária

ABNT NBR NM 045:2006

Determinação da massa específica

ABNT NBR NM 52:2009
ABNT NBR NM 248:2003 e ABNT
NBR 7181:1984
ABNT NBR 15895:2010

Análise granulométrica
Cinza
pesada do
bagaço de
cana-deaçúcar

Atividade pozolânica
Fluorescência de raios-x

Análise granulométrica

ABNT NBR 10005:2004; ABNT NBR
10006:2004 e ABNT NBR 10004:2004
ABNT NBR 6508:1984 e ABNT NBR
NM 24:2003
ABNT NBR 7181:1984

Atividade pozolânica

ABNT NBR 15895:2010

Fluorescência de raios-x

ABNT NBR 10005:2004; ABNT NBR
10006:2004 e ABNT NBR 10004:2004
ABNT NBR 6508:1984 e ABNT NBR
NM 24:2003
ABNT NBR 13600:1996

Lixiviação e Solubilização
Massa Específica e Teor de Umidade

Cinza leve
Lixiviação e Solubilização
do bagaço
de canaMassa Específica e Teor de Umidade
de-açúcar
Matéria orgânica
Perda ao fogo

ABNT NM 18:2012

pH

ABNT NBR 10005:2004

4.2.1.1 Agregado miúdo

A caracterização da areia utilizada na confecção das argamassas foi realizada
através das especificações das normas: ABNT NBR NM 248:2003 para determinação
da composição granulométrica; ABNT NBR NM 045:2006 para determinação da massa
unitária e ABNT NBR NM 52:2009 para determinação da massa específica.
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4.2.1.2 Cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar

4.2.1.2.1 Análise granulométrica

Primeiramente, para fins de comparação com a granulometria da areia a análise
granulométrica da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar foi realizada através de
normatizações da ABNT NBR NM 248:2003. Para o peneiramento foi utilizada
peneiras para granulometria, ilustradas na Figura 12. A partir dos resultados obtidos foi
realizada a curva granulométrica da cinza pesada.
Figura 12 – Peneiras para granulometria

Posteriormente, a análise granulométrica foi realizada através da ABNT NBR
7181:1984, que oferece normatizações para a análise granulométrica de solos, por meio
de sedimentação (Figura 13) e peneiramento (Figura 14). Com os resultados obtidos
foram elaboradas as respectivas curvas granulométricas e o estudo das características
das cinzas, como o grau de uniformidade e o coeficiente de curvatura.
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Figura 13 – Análise granulométrica por sedimentação

Figura 14 – Análise granulométrica por peneiramento

O grau de uniformidade (U) é obtido através da Equação 1.

U=

D60
D10

(1)

Onde:
D60 é o diâmetro de partículas correspondentes aos 60% mais finos na curva
granulométrica (mm);
D10 é o diâmetro de partículas correspondentes aos 10% nesta mesma curva (mm).
O grau de uniformidade mostra a variedade de dimensões das partículas e é
diretamente proporcional à inclinação da curva granulométrica, quanto maior a
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inclinação da curva, mais bem graduado é o material, sendo classificados de acordo com
a ABNT NBR 6502/1995 em:

U < 5 muito uniforme
5 < U ≤ 15 uniformidade média
U > 15 desuniforme

O coeficiente de curvatura (CC) é obtido por meio da Equação 2.

CC =

D30 2
D10 × D60

(2)

Onde:
D30 é o diâmetro de partículas correspondentes aos 30% mais finos na curva
granulométrica (mm).

Solos bem graduados possuem 1<CC<3.

4.2.1.2.2 Atividade pozolânica

A atividade pozolânica foi conhecida através do Método de Chapelle modificado
por Raverdy et al. (1980), seguindo as recomendações da ABNT NBR 15895:2010. O
experimento foi realizado pelo Laboratório de Materiais de Construção do IPT,
localizado no estado de São Paulo.
O método consiste em manter sob agitação à 90 ± 5 °C, durante 16h, uma
mistura de 1g de material ―pozolânico‖ com 2g de óxido de cálcio em 250 ml de água.
O resultado é expresso pela quantidade de hidróxido de cálcio consumido ou fixado por
grama de material ―pozolânico‖. A diferença entre as resistências à compressão de
cimento com e sem pozolana, em função do óxido de cálcio (CaO) consumido aos 180
dias, foi maior que zero para pozolanas que apresentam consumo de CaO superior a 330
mg CaO/g pozolana. Por estequiometria, este valor corresponde a 436mg
Ca(OH)2/pozolana. O ensaio foi realizado na amostra moída e presente na peneira #200
(75 µm).
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4.2.1.2.3 Fluorescência de Raios-X (FRX)

O ensaio de fluorescência de raios-x tem por objetivo realizar uma análise
qualitativa e quantitativa, o que nos permite identificar os elementos da amostra e a
determinação de suas proporções. O ensaio foi realizado pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) por meio de um espectrômetro de raios-X Rigaku (Figura 15), modelo
ZSX Mini II, (radiação Pd Kα, corrente de 1,2 mA, voltagem de 40kV).
Figura 15 – Equipamento de FRX utilizado

Fonte: Universidade Federal do Ceará (2014)

4.2.1.2.4 Lixiviação e Solubilização

O ensaio para a obtenção do extrato solubilizado foi realizado de acordo com a
normatização da ABNT NBR 10006:2004, assim como o extrato solubilizado seguiu
recomendações da ABNT NBR 10005:2004. Esses ensaios têm por objetivo separar
certas substâncias contidas nos materiais por meio de lavagem ou percolação com
solventes, determinando e avaliando a estabilidade química dos resíduos, permitindo a
identificação e quantificação de contaminantes.
Para o procedimento de solubilização misturou-se 250g de resíduo a 1 litro de
água deionizada em um frasco PET. Essa mistura foi agitada manualmente por cerca de
5 minutos, ficando em repouso por 7 dias. Após, a solução foi filtrada em membrana de
0,45µm (motor a vácuo), conforme mostrado na Figura 16.
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Figura 16 – Solução sendo filtrada em motor a vácuo

Para o procedimento de lixiviação, ilustrado na Figura 17, inicialmente agitou-se
vigorosamente por 5 minutos uma quantidade de 5g de resíduo com 96,5 ml de água
deionizada (Figura 17a). Para dar prosseguimento ao ensaio, o pH da amostra foi
medido, (Figura 17b), para a escolha do tipo de solução a ser utilizada. A solução foi
agitada durante 18 horas no equipamento rotatório de frasco da marca Tecnal (Figura
17c), com temperatura em torno de 25ºC com 30 rpm de agitação. Após esse período,
filtrou-se a amostra em membrana de 0,45µm (motor a vácuo).
Figura 17 – Agitação (a); Medição de pH (b); Equipamento para agitação Tecnal (c)

(a)

(b)

(c)

Os extratos de lixiviado e solubilizado, tanto da cinza pesada, quanto da cinza
leve do bagaço de cana-de-açúcar, foram submetidos à determinação dos teores de
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contaminantes listados segundo os anexos F e G da ABNT NBR 10004:2004, por meio
de Espectrômetro de Absorção Atômica (EAA) 52 Varian – SPECTRAA - 240FS e
Cromatôgrafo de íons, Metrohm – 850 Professional IC.

4.2.1.2.5 Massa Específica

O ensaio de massa especifica foi realizado de acordo com normatizações da
ABNT NBR 6508:1984, calculado através da Equação 3.
M1 × 100
100 + h
δ=
× δT
M1 × 100
+ M3 − M2
100 + h

(3)

Onde:
δ é a massa específica dos grãos de solo (g/cm3);
M1 é a massa do solo úmido (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.
O resultado do ensaio deve ser a média de duas determinações, as quais não
devem variar entre si em mais de 0,02 g/cm3.
A Figura 18 ilustra detalhes do ensaio, tal como o cobrimento da amostra com
água destilada (Figura 18a) e utilização da bomba a vácuo, para a retirada do ar presente
no picnômetro (Figura 18b).
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Figura 18 – Amostra sendo pesada com água destilada (a); Picnômetro com bomba a
vácuo (b)

(a)

(b)

4.2.1.2.6 Teor de Umidade

O teor de umidade das cinzas foi conhecido através do ensaio normatizado pela
ABNT NBR NM 24:2003, calculado através da Equação 4.

U=

M1 − M2
× 100
M1

(4)

Onde:
U é a umidade da amostra (%);
M1 é a massa da amostra, antes da secagem (g);
M2 é a massa da amostra, após a secagem (g).
O resultado do ensaio deve ser a média de duas determinações, as quais não
devem variar entre si em mais de 0,20%.
A Figura 19 ilustra detalhes do ensaio, sendo as cápsulas de amostras pesadas
(Figura 19a) e as amostra sendo secas, em estufa (Figura 19b) conforme recomendações
da normatização.
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Figura 19 – Pesagem de amostra (a); Amostras sendo secas em estufa (b)

(a)

(b)

4.2.1.3 Cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar

Para a caracterização da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar foram
utilizados os procedimentos descritos anteriormente, salvo a granulometria para
agregados que segue as normatizações da ABNT NBR NM 248:2003, realizada para a
cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar. Também foram utilizados os demais ensaios
descritos nos subitens a seguir.

4.2.1.3.1 Matéria orgânica

O teor da matéria orgânica presente na cinza leve foi determinado de acordo com
instruções da ABNT NBR 13600:1996.
Primeiramente, a cápsula com o resíduo foi seco em estufa por 24 h numa
temperatura aproximada de 100 °C ± 110 °C. Após foi levado à mufla, mantendo a
porta entreaberta para proporcionar adequada aeração até que a amostra fosse
lentamente queimada sem inflamar, até 440ºC. Essa temperatura foi mantida por 12 h. A
cápsula foi retirada da mufla, resfriada no dessecador e pesada. A Figura 20 ilustra as
cápsulas na mufla.
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Figura 20 – Cápsulas secas em mufla

A matéria orgânica é obtida pela Equação 5.

MOtotal % =

P3 − P4 × 100
P3 − P1

(5)

Onde:
MOtotal é a matéria orgânica total (%);
P1 é a massa da cápsula seca (g);
P2 é a massa da amostra com umidade natural (g);
P3 é a massa da amostra + cápsula seca em estufa por 24 h na faixa de 100 - 110ºC (g);
P4 é a massa da amostra + cápsula seca em mufla por 12 h na faixa de 440ºC (g).
O carbono orgânico (Corgânico) foi obtido através da Equação 6.
Corg ânico % =

MOtotal %
1,8

(6)

4.2.1.3.2 Perda ao fogo

O ensaio de perda ao fogo foi realizado seguindo recomendações da ABNT NM
18:2012. Esse experimento é utilizado para determinar o teor de carbono, uma vez que a
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umidade e os materiais voláteis foram eliminados devido a alta temperatura. Para tal, foi
necessário pesar 1,000 g ± 0,001 g de amostra e colocar em um cadinho de massa
conhecida; realizar a calcinação em forno mufla à temperatura entre 950 ± 50 °C por no
mínimo 50 min.; esfriar em dessecador e por fim, pesar o conjunto.
A perda ao fogo (PC/PF) é obtida pela Equação 7.

PC/PF % =

m1 − m2
× 100
m

(7)

Onde:
m1 é a massa do cadinho mais a massa de amostra ensaiada (g);
m2 é a massa do cadinho mais a amostra, após a calcinação (g);
m é a 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.

4.2.1.3.3 pH

O pH foi determinado com base na ANBT NBR 10005:2004. A metodologia
consiste em pesar 5,0 g do resíduo em um béquer, adicionar 96,5 ml de água deionizada,
cobrir com um vidro de relógio, agitar por 5 minutos em um agitador magnético e medir
o pH.

4.2.2 Escolha do traço e dosagem das argamassas

Neste projeto experimental se fixou a formulação da argamassa em volume,
1:2:9 (cimento:cal:agregado miúdo), já que essa é uma das formulações mais
empregadas em termos de revestimentos. Além disso, seguiram-se as sugestões de
Selmo (1989), que fez um levantamento das recomendações de normas de vários países
sobre as proporções de argamassas mistas de cimento e cal, onde a mesma concluiu que
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a proporção ideal fica em torno de 1:3 (aglomerantes:agregado miúdo) em volume,
quando se utiliza cal hidratada.
A fim de garantir sempre a mesma proporção dos materiais empregados na
produção das argamassas, o traço em volume pode ser convertido para traços em massa,
de acordo com a Equação 8, utilizada por Canova (2008), Bavaresco (2001) e Ioppi
(1995).
1∶

Vp × δp Vq × δq
∶
δc
δc

(8)

Onde:
Vp é a proporção de cal hidratada no traço da argamassa em volume aparente;
Vq é a proporção do agregado miúdo no traço da argamassa em volume aparente;
δp é a massa unitária da cal hidratada, no estado solto, em kg/dm³;
δq é a massa unitária do agregado miúdo, no estado seco, em kg/dm³;
δc é a massa unitária do cimento, no estado solto, em kg/dm³.
Com as proporções obtidas em massa (kg), foi fixada a quantidade de 2,5 kg de
materiais secos, para cada mistura, conforme recomendado na ABNT NBR 13276:2005.
A partir do qual o agregado miúdo foi substituído pela cinza pesada do bagaço de canade-açúcar nas proporções de 0%, 5%, 10%, 15% e 20%, conforme apresentado na
Tabela 7.
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Tabela 7 – Dosagem das argamassas analisadas
Teor de
Formulação
Para 2,5 kg de
Traço
Material
substituição
(em massa)
material seco (kg)*
Cimento
1
0,176
Cal
1,236
0,217
0%
0%
Areia
11,989
2,107
Cinza
0
0
Cimento
1
0,176
Cal
1,236
0,217
5%
5%
Areia
11,390
2,002
Cinza
0,599
0,105
Cimento
1
0,176
Cal
1,236
0,217
10%
10%
Areia
10,790
1,896
Cinza
1,199
0,211
Cimento
1
0,176
Cal
1,236
0,217
15%
15%
Areia
10,191
1,791
Cinza
1,798
0,316
Cimento
1
0,176
Cal
1,236
0,217
20%
20%
Areia
9,591
1,686
Cinza
2,398
0,421
*Quantidade de material empregado em cada traço

4.2.3 Produção das argamassas

Os constituintes das argamassas foram dosados em massa com uma balança da
marca GEHAKA, modelo BG 4000 (Figura 21a), e misturados na argamassadeira
mecânica de eixo planetário, da marca EMIC, modelo AG-5 (Figura 21b), com
velocidade baixa, segundo especificações da ABNT NBR 13276:2005.
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Figura 21 – Balança eletrônica (a); Argamassadeira mecânica (b)

(a)

(b)

A água utilizada foi dimensionada através da consistência da argamassa,
mantendo o intervalo de 260 mm ± 5 mm de espalhamento.
A ordem de mistura dos materiais na argamassadeira foi a sequência água no pó,
seguindo o procedimento descrito na norma ABNT NBR 13276:2005. Assim, foram
misturados todos os componentes, exceto o cimento, na argamassadeira em velocidade
baixa durante 4 minutos. Essa mistura foi realizada com antecedência de 16h a 24h
antes da execução dos ensaios, sendo registrada a pesagem da argamassa pronta.
Após esse intervalo de maturação, a argamassa foi novamente pesada, acrescida
do cimento e da quantidade de água correspondente a eventual perda por evaporação e
misturada em velocidade baixa durante 4 minutos. A Figura 22 mostra os diferentes
traços após maturação.
Figura 22 – Traços de argamassas com cinza pesada após maturação
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4.2.4 Caracterização das argamassas

Os métodos para a caracterização das argamassas estão indicados no Quadro 11.
Quadro 11 – Propriedades avaliadas nas argamassas produzidas
Estado da
Método/Experimento
Norma
argamassa
Argamassa no
estado plástico

Argamassa no
estado
endurecido

Índice de consistência

ABNT NBR 13276: 2005

Retenção de água

ABNT NBR 13277:2005

Densidade de massa e teor de ar incorporado

ABNT NBR 13278:2005

Resistência à tração na flexão

ABNT NBR 13279:2005

Resistência à compressão axial

ABNT NBR 13279:2005

Resistência à compressão

ABNT NBR 7215:1996

Módulo de elasticidade

ASTM E1876 - 09

Densidade de massa aparente

ABNT NBR 13280:2005

Absorção de água por imersão, índice de vazios
ABNT NBR 9778:2005
e massa específica
Absorção de água por capilaridade e coeficiente
ABNT NBR 15259:2005
de capilaridade

4.2.4.1 Experimentos no estado plástico

4.2.4.1.1 Índice de consistência

A consistência da argamassa foi determinada de acordo com a ABNT NBR
13276:2005. O ensaio consiste no enchimento do tronco cônico com três camadas
sucessivas, de alturas iguais, aplicando em cada uma dela 15, 10 e 5 golpes com o
soquete (Figura 23a). A argamassa é ensaiada na mesa de fluidez (flow table), de modo
que esta suba e caia 30 vezes em 30 s de maneira uniforme (Figura 23b). Ao fim, se
considera a média de três medidas de diâmetro da argamassa deformada (Figura 23c),
objetivando o espalhamento preestabelecido de 260 mm ± 5 mm, da argamassa.
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Figura 23 – Golpes de soquete (a); Mesa de fluidez (b); Espalhamento da argamassa (c)

(a)

(b)

(c)

4.2.4.1.2 Retenção de água

O ensaio de retenção de água foi realizado de acordo as instruções da ABNT
NBR 13277:2005. Primeiramente o papel filtro foi umedecido em água destilada e
posicionado sobre o fundo do prato do funil, a fim de realizar uma sucção de 51 mm de
mercúrio no mesmo. Depois de retirado o excesso de água do papel filtro, este foi
pesado juntamente com o funil. O prato foi preenchido com argamassa e adensado com
37 golpes de soquete (Figura 24a). O prato foi rasado, pesado, colocado em sucção de
51 mm de mercúrio por 15 min (Figura 24b) e por fim, foi pesado novamente (Figura
24c).
Figura 24 – Adensamento da argamassa (a); Sucção do prato com argamassa (b);
Conjunto sendo pesado (c)

(a)

(b)

(c)
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O cálculo da retenção de água (Ra), dada em porcentagem, foi realizado através
da Equação 9.
ma − ms

Ra = 1 −

AF ma − mv

100

(9)

Onde:
ma é a massa do conjunto com argamassa (g);
ms é a massa do conjunto após sucção (g);
mv é a massa do conjunto vazio (g);
AF é o fator água/argamassa fresca.

Sendo AF dado pela Equação 10.

AF =

mw
m + mv

(10)

Onde:
mw é a massa total de água acrescentada à mistura (g);
m é a massa de argamassa industrializada ou a soma das massas dos componentes
anidros no caso de argamassa de obra (g).

4.2.4.1.3 Densidade de massa e teor de ar incorporado

O ensaio para a determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado
foi realizado de acordo com as instruções da ABNT NBR 13278:2005. Para tal, foi
improvisado um recipiente cilíndrico, com capacidade aproximada de 400 cm³, altura
aproximada de 85 mm e diâmetro aproximado de 80 mm.
Primeiramente foi realizada a calibração do recipiente, conforme ilustrado na
Figura 25, onde este foi pesado vazio juntamente com uma placa de vidro e pesado
novamente, cheio de água e rasado com a placa de vidro, a fim da realização do cálculo
de seu volume.
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Figura 25 – Recipiente vazio com placa de vidro

O ensaio consiste na colocação da argamassa em um recipiente cilíndrico,
formando três camadas de alturas aproximadamente iguais. Em cada camada aplicou-se
20 golpes ao longo do perímetro da argamassa (Figura 26a), onde cada golpe
corresponde à entrada e à saída da espátula na posição vertical. Após cada golpeamento
efetuou-se três quedas do recipiente com altura aproximada de 3 cm. Por fim, rasou-se o
recipiente com a espátula (Figura 26b) para posterior pesagem.
Figura 26 – Golpes com espátula (a); Recipiente sendo rasado (b)

(a)

(b)

O cálculo da densidade de massa da argamassa e do teor de ar incorporado
foram obtidos através da Equação 11 e 12, respectivamente.
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mc − mv
× 1000
vr

d=

(11)

Onde:
d é densidade de massa (kg/m³);
mc é a massa do recipiente cilíndrico contendo a argamassa de ensaio (g);
mv é a massa do recipiente cilíndrico vazio (g);
vr é o volume do recipiente cilíndrico (cm³).

A = 100 1 −

d
dt

(12)

Onde:
A é o teor de ar incorporado, em porcentagem;
d é o valor da densidade de massa da argamassa (g/cm³);
dt é o valor da densidade de massa teórica da argamassa (g/cm³), calculado pela
Equação 13.

dt =

mi
mi
γi

13

Onde:
mi é a massa seca de cada componente da argamassa, mais a massa da água;
γi é a massa especifica de cada componente da argamassa.

4.2.4.2 Experimentos no estado endurecido

Os parâmetros adotados nos experimentos para a argamassa do estado
endurecido, com a substituição parcial da areia pela cinza pesada do bagaço de cana-deaçúcar, estão dispostos na Tabela 8.
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Tabela 8 – Parâmetros adotados nos experimentos para o estado endurecido
Propriedades
Resistência à
tração na flexão
Resistência à
compressão
axial
Resistência à
compressão
Módulo de
elasticidade
Densidade de
massa
Absorção de
água, índice de
vazios e massa
específica
Absorção de
água por
capilaridade e
coeficiente de
capilaridade

Medidas dos
corpos de prova

Tempo de
desmoldagem
(horas)

(40x40x160)mm

48

3

15

28

(40x40x80)mm

48

4

20

28

48

4

20

28

48

3

15

28

(40x40x160)mm

48

3

15

28

5cm de diâmetro
e 10cm de altura

48

3

15

28

(40x40x160)mm

48

3

15

28

5cm de diâmetro
e 10cm de altura
5cm de diâmetro
e 10cm de altura

Quantidade de Total de
corpos de prova corpos de
por traço
prova

Idade
ensaio
(dias)

4.2.4.2.1 Resistência à tração na flexão

Para o ensaio de tração na flexão, foram utilizados os moldes representados pela
Figura 27a, remetendo a corpos de prova prismáticos com dimensões 40 x 40 x 160
(mm), conforme ilustra a Figura 27b. Para a moldagem, o recipiente foi cheio em duas
camadas, com 30 golpes de soquete em cada uma delas.
Figura 27 – Moldes (a); Corpos de prova prismáticos (b)

(a)

(b)
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Após 28 dias os corpos de prova foram rompidos, com a aplicação de uma carga
distribuída uniformemente na seção transversal no meio do corpo-de-prova bi-apoiado,
de modo que a face rasada não ficasse em contato com os dispositivos de apoio ou o
dispositivo de carga (Figura 28a). O equipamento utilizado para tal pode ser visto na
Figura 28b.
Figura 28 – Corpo de prova bi-apoiado (a); Equipamento para aplicação de carga (b)

(a)

(b)

A tensão de tração na flexão foi calculada de acordo com a normatização da
ABNT NBR 13279:2005, através da Equação 14 utilizando 3 corpos de prova como
referência a fim de calcular a média aritmética entre eles.

Rf =

1,5 × Ff × L
403

(14)

Onde:
Rf é a resistência à tração na flexão (MPa);
Ff é a carga aplicada verticalmente no centro (N);
L é a distância entre os suportes (mm).

O desvio absoluto máximo é a diferença entre a resistência média e a resistência
individual que mais se afaste desta média para mais ou para menos. Caso o resultado
obtido seja superior a 0,3 MPa deve ser calculado uma nova média, desconsiderando o
valor discrepante.
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4.2.4.2.2 Resistência à compressão axial

Para o ensaio de resistência à compressão axial foram utilizadas 4 metades dos
corpos de prova rompidos no ensaio anterior, conforme determinado pela ABNT NBR
13279:2005, posicionando-os no dispositivo de apoio de modo que a face rasada não
ficasse em contato com o dispositivo de apoio ou dispositivo de carga, conforme
ilustrado na Figura 29.
Figura 29 – Compressão axial

A resistência à compressão axial foi obtida através da Equação 15, utilizando 3
corpos de prova como referência a fim de calcular a média aritmética entre eles.

Rc =

Fc
1600

(15)

Onde:
Rc é a resistência à compressão (MPa);
Fc é a carga máxima aplicada (N);
1600 é a área de seção considerada quadrada do dispositivo de carga 40 mm x 40 mm
(mm2).
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O desvio absoluto máximo é a diferença entre a resistência média e a resistência
individual que mais se afaste desta média para mais ou para menos. Caso o resultado
obtido seja superior a 0,5 MPa deve ser calculado uma nova média, desconsiderando o
valor discrepante.

4.2.4.2.3 Resistência à compressão

Os corpos de prova utilizados possuem dimensões 5 cm de diâmetro x 10 cm de
altura. O procedimento seguiu as recomendações da ABNT NBR 7215:1996, em que a
colocação da argamassa no molde foi realizada em quatro camadas de alturas
aproximadamente iguais, recebendo 30 golpes uniformes com soquete (Figura 30a). A
operação foi terminada com a rasadura do topo do corpo de prova com régua (Figura
30b). Os corpos de prova depois de moldados estão exemplificados na Figura 30c.
Figura 30 – Golpes de soquete (a); Rasadura dos corpos de prova (b); Corpos de prova
moldados

(a)

(b)

(c)

Os corpos de prova foram rompidos em prensa, exemplificada na Figura 31, com
carga aplicada rigorosamente centrada em relação ao eixo de carregamento.
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Figura 31 – Compressão de corpos de prova cilíndricos

A resistência a compressão foi calculada seguindo as recomendações da NBR
7215:1996, de acordo com a Equação 16.

Rc =

F
A

(16)

Onde:
Rc é a resistência à compressão (MPa);
F é a carga de ruptura;
A é a área da seção do corpo de prova.

Para o cálculo do desvio relativo máximo deve-se dividir o valor absoluto da
diferença entre a resistência média e a resistência individual que mais se afaste dessa
média, para mais ou para menos, pela resistência média e multiplicando este quociente
por 100. Caso o resultado seja superior a 6%, o valor discrepante deve ser descartado e
uma nova média deverá ser calculada.

4.2.4.2.4 Módulo de Elasticidade

A determinação do módulo de elasticidade seguiu as recomendações da ASTM
E 1876 – 09, através da utilização de uma técnica de excitação por impulso, realizada
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pela ATCP Engenharia Física, localizada no estado de São Paulo. O objetivo foi avaliar
a variação do módulo de elasticidade (E) em função da quantidade de adição de cinzas
na produção das argamassas. Foram utilizados corpos de prova cilíndricos, moldados de
acordo com a ABNT NBR 7215:1996.
A Técnica de excitação por impulso consiste essencialmente na determinação
dos módulos elásticos de um material a partir das frequências naturais de vibração de
um corpo de prova de geometria regular. Estas frequências são excitadas por meio de
um impacto mecânico de curta duração, seguido da captação da resposta acústica por
um sensor. Um tratamento matemático é feito no sinal para a obtenção do espectro de
frequências (Transformada Rápida de Fourier). A partir disso são calculados os
módulos elásticos dinâmicos através de equações previstas em norma, tal que são
consideradas a geometria, a massa, as dimensões do corpo de prova e a frequência
obtida pelo equipamento.
Para a excitação dos modos de vibração desejados, é necessário impor
determinadas condições de contorno. Nas Figuras 32 e 33 estão representadas as
condições de contorno referentes à vibração do modo longitudinal e modo flexional,
respectivamente. As diferenças consistem no posicionamento da excitação e no
posicionamento do captador acústico (microfone).
Figura 32 – Arranjo utilizado para aplicação do modo de vibração longitudinal
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Figura 33 – Arranjo utilizado para aplicação do modo de vibração flexional

4.2.4.2.5 Densidade de massa

A determinação de densidade de massa foi realizada seguindo as recomendações
da ABNT NBR 13280:2005. Foram utilizados 3 moldes prismáticos para cada traço,
moldados conforme ABNT NBR 13279:2005.
Inicialmente, foi determinada, com o auxílio de um paquímetro, a altura, largura
e comprimento de cada corpo de prova em duas posições, em centímetros, conforme
exemplificado na Figura 34. Após, foi determinada e registrada a massa do corpo.
Figura 34 – Medição dos corpos de prova
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O volume do corpo de prova foi determinado através da Equação 17.
v= I×h×c

(17)

Onde:
v é o volume do corpo de prova (cm3);
I é a largura do corpo de prova (cm);
h é a altura do corpo de prova (cm);
c é o comprimento do corpo de prova.

A densidade de massa foi calculada através da Equação 18.

ρmáx =

m
× 1000
v

(18)

Onde:
𝜌máx é a densidade de massa (kg/m3);
m é a massa do corpo de prova (g).

4.2.4.2.6 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica

O ensaio para determinação da absorção de água, índice de vazios e massa
específica foi realizado de acordo com a ABNT NBR 9778:2005. A moldagem foi
realizada de acordo com a ABNT NBR 7215:1996.
Inicialmente os corpos de prova foram colocados na estufa e mantidos à
temperatura de 105±5 ˚C por um período de 72h (Figura 35a), em que suas massas
foram determinadas e registradas. Após, foram imersos em água à temperatura de 23±2
˚C e mantidos nessa condição por 72h (Figura 35b). Completada a saturação, os corpos
de prova foram colocados em um recipiente cheio de água, levados à ebulição por um
período de 5h em volume constante. Após a água esfriar naturalmente até a temperatura
de 23±2 ˚C, foi determinado e registrado a massa dos corpos de prova com balança
hidrostática (Figura 35c). Por fim, foram retirados e enxugados com pano úmido,
determinadas e registrados suas massas.
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Figura 35 – Amostras secas em estufa (a); Amostras imersas em água (b); Amostras
pesadas em balança hidrostática (c)

(a)

(b)

(c)

A absorção (A) foi calculada, em porcentagem, através da seguinte Equação 19.

A=

msat − ms
× 100
ms

(19)

Onde:
msat é a massa da amostra saturada em água após imersão e fervura;
ms é a massa da amostra seca em estufa.
O índice de vazios (Iv), em porcentagem, foi calculado pela Equação 20.

Iv =

msat − ms
× 100
msat − mi

(20)

Onde:
mi é a massa da amostra saturada imersa em água após fervura.
A massa específica (ρs) da amostra seca foi calculada pela Equação 21.

ρs =

ms
msat − mi

(21)
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A massa específica da amostra saturada (ρsat) foi calculada através da Equação
22.

𝜌𝑠𝑎𝑡 =

𝑚𝑠𝑎𝑡
𝑚𝑠𝑎𝑡 − 𝑚𝑖

(22)

A massa específica real (ρr) foi calculada através da Equação 23.

𝜌𝑟 =

𝑚𝑠
𝑚𝑠 − 𝑚𝑖

(23)

4.2.4.2.7 Absorção de água por capilaridade e coeficiente de capilaridade

A determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de
capilaridade seguiu as recomendações da ABNT NBR 15259:2005. Inicialmente, os
corpos de prova foram lixados e limpados com pincel e tiveram suas massas
determinadas. Foram colocados com uma de suas faces em contato com a água,
conforme Figura 36 e tiveram suas massas determinadas aos 10 min e aos 90 min,
conforme exemplificado na Figura 37. O nível de água permaneceu constante a 5±1 mm
acima da face em contato com a água. Os corpos de prova foram enxutos com pano
úmido antes de cada pesagem. Completada a pesagem aos 10 min, os corpos de prova
retornaram imediatamente imediatamente ao recipiente de ensaio, para que a absorção
até aos 90 min fosse completada.
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Figura 36 – Corpos de prova em contato com água

Figura 37 – pesagem aos 10 min (a); Pesagem aos 90 min (b)

A absorção de água por capilaridade, para cada tempo, foi calculada a partir da
Equação 24.

At =

mt − m0
16

(24)
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Onde:
At é a absorção de água por capilaridade para cada tempo (g/cm2);
mt é a massa do corpo de prova em cada tempo (g);
m0 é a massa inicial do corpo de prova (g);
t corresponde aos tempos de 10 min e 90 min (s);
16 é a área do corpo de prova (cm2).

O coeficiente de capilaridade foi calculado através da Equação 25.
C = m90 − m10

(25)

Onde:
C é o coeficiente de capilaridade (g/dm2. min½);
m90 é a massa aos 90 min (g);
m10 é a massa aos 10 min (g).
Para o cálculo do desvio relativo máximo deve-se dividir o valor absoluto da
diferença entre a resistência média e a resistência individual que mais se afaste dessa
média, para mais ou para menos, pela resistência média e multiplicando este quociente
por 100. Caso o resultado seja ser superior a 20%, o valor discrepante deve ser excluído
e uma nova média deve ser calculada.

4.2.5 Seleção do traço de melhor comportamento

Após a realização dos ensaios para a caracterização das argamassas do estado
fresco e endurecido, para os traços com substituição parcial da areia pela cinza pesada
do bagaço de cana-de-açúcar, o traço de melhor comportamento será selecionado.
O parâmetro utilizado para a escolha deste traço será a comparação deste com o
traço de referência (0%), levando-se em consideração que este traço não tenha suas
características analisadas afetadas.
Tendo o traço de melhor comportamento selecionado, será realizada a
substituição de 7,5% de cimento por cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar. Para a
caracterização deste traço serão realizados os ensaios no estado plástico e no estado
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endurecido, conforme realizados para os traços anteriores, conforme apresentado no
Quadro 11.
Os parâmetros adotados nos experimentos para a argamassa do estado
endurecido, com a substituição parcial do cimento pela cinza leve do bagaço de canade-açúcar, estão dispostos na Tabela 9.
Tabela 9 – Parâmetros adotados nos experimentos para o estado endurecido
Propriedades
Resistência à
tração na flexão
Resistência à
compressão axial
Resistência à
compressão
Módulo de
elasticidade
Densidade de
massa
Absorção de
água, índice de
vazios e massa
específica
Absorção de água
por capilaridade e
coeficiente de
capilaridade

Tempo de
Quantidade de Total de
Medidas dos
desmoldagem corpos de prova corpos de
corpos de prova
(horas)
por traço
prova

Idade
ensaio
(dias)

(40x40x160)mm

48

3

3

28

(40x40x80)mm

48

4

4

28

48

4

4

28

48

3

3

28

(40x40x160)mm

48

3

3

28

5cm de diâmetro
e 10cm de altura

48

3

3

28

(40x40x160)mm

48

3

3

28

5cm de diâmetro
e 10cm de altura
5cm de diâmetro
e 10cm de altura
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS

5.1.1 Agregado miúdo

A Tabela 10 mostra os resultados do ensaio e a Gráfico 1 mostra a curva de
distribuição granulométrica do agregado miúdo.
Tabela 10 – Caracterização do agregado miúdo
Característica
Unidade
Massa específica
g/cm³
Massa unitária no estado solto
g/cm³
Diâmetro máximo característico
mm
Módulo de finura
-

Valores
2,641
1,532
2,40
2,910

Gráfico 1 – Curva de distribuição granulométrica do agregado miúdo
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5.1.2 Cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar
5.1.2.1 Análise granulométrica
O Gráfico 2 mostra a curva de distribuição granulométrica da cinza pesada
realizada pelo peneiramento.
Gráfico 2 – Curva de distribuição granulométrica da cinza pesada do bagaço de canade-açúcar por peneiramento

Através da granulometria da cinza pesada observa-se a presença de maior
quantidade de partículas finas, quando comparada à areia (Gráfico 1). Através do
Gráfico 2 se pode observar que 100% do material é capaz de passar nas peneiras de
intervalo 6,3 a 0,6, enquanto que no caso da areia 100% de seu material é passante nas
peneiras 6,3 e 4,8.
A curva granulométrica do ensaio de granulometria combinado por
peneiramento e sedimentação está disposta na Figura 38. As Tabelas 11, 12 e 13
representam respectivamente a percentagem retida, o coeficiente de uniformidade e
curvatura, e uniformidade e distribuição granulométrica.
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Figura 38 – Curva granulométrica da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar por
peneiramento e sedimentação

Tabela 11 – Porcentagem retida (%) – Classificação granulométrica da cinza pesada do
bagaço de cana-de-açúcar
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 12 - Coeficiente de uniformidade e curvatura da cinza pesada do bagaço de canade-açúcar
Coeficiente
Valor
D60
0,21
D30
0,17
D10
0,12
U
1,75
CC
1,14
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Tabela 13 – Uniformidade e distribuição granulométrica da cinza pesada do bagaço de
cana-de-açúcar
Aspecto
Amostra
Uniformidade
Uniforme
Distribuição granulométrica
Bem graduado
As análises do gráfico e das tabelas anteriores permitem verificar que mais de
50%, ou seja, 51% da amostra ficou retida nas peneiras de 0,06 a 0,2 mm, e de acordo
com a classificação da ABNT NBR 6502:1995 são semelhantes à areia fina. A amostra
apresentou valores de uniformidade (U) próximos a 1,5 (Tabela 12) 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 (Tabelas
12 e 13), pois apresentou o coeficiente de curvatura entre 1 e 3.

5.1.2.2 Atividade pozolânica

O valor obtido através do ensaio de índice de atividade pozolânica resultou num
valor de 101 mg Ca(OH)2/g amostra, o que caracteriza que esta cinza não possui
atividade pozolânica, o que já era esperado, visto que a mesma substituiu a areia nas
argamassas. A Figura 39 apresenta o laudo técnico do IPT que comprova este resultado.
Figura 39 – Laudo de pozolanicidade da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar
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5.1.2.3 Fluorescência de raios-x

A composição química da cinza pesada, conhecida através da fluorescência de
raios-x, se encontra na Tabela 14.
Tabela 14 – Composição química da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar
Elemento
Fórmula Composta
Concentração (%)
Si
SiO2
57,407
Fe
Fe2O3
21,786
Ti
TiO2
6,4062
Al
Al2O3
4,3117
K
K2O
4,0484
Ca
CaO
1,9605
P
P2O5
1,1373
Mg
MgO
1,0335
V
V2O5
0,7214
Cl
Cl
0,4648
Mn
MnO
0,367
S
SO3
0,2486
Zr
ZrO2
0,1072
De acordo com a ABNT NBR 12653:1992 que permite classificar o material de
acordo com seu grau de pozolanicidade, a cinza pesada é classificada como pozolana, já
que a soma dos elementos SiO2 (57,407); Fe2O3 (21,786) e Al2O3 (4,3117) totalizam
83,505%, estando acima dos 50% exigidos pela norma. As altas quantidades de sílica e
óxido férrico podem estar relacionadas ao solo em que a cana-de-açúcar foi cultivada.

5.1.2.4 Lixiviação e solubilização

As Tabelas 15 e 16 apresentam os teores de ânions determinados nos extratos
lixiviado e solubilizado da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar, respectivamente,
bem como os limites máximos permitidos nesses extratos pela ABNT NBR
10004:2004, que constam nos Anexos F e G desta norma.
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Tabela 15 – Concentração de ânions no extrato lixiviado da cinza pesada do bagaço de
cana-de-açúcar
Limite máximo ABNT
Concentração
Parâmetros
NBR 10004:2004
(mg/l)
(Anexo F)
Arsênio
1,00
0,00
Bário
70,00
0,00
Cádmio
0,50
0,00317
Chumbo
1,00
0,09510
Cromo
5,00
0,11052
Mercúrio
0,10
0,00
Fluoreto
150,00
Nd
Prata
5,00
0,00082
Selênio
1,00
0,00
Nd – Não detectado pelo equipamento

Tabela 16 – Concentração de ânions no extrato solubilizado da cinza pesada do bagaço
de cana-de-açúcar
Limite máximo ABNT
Concentração
Parâmetros
NBR 10004:2004
(mg/l)
(Anexo G)
Alumínio
0,20
0,78912
Arsênio
0,01
0,00
Bário
0,70
0,00
Cádmio
0,006
0,00532
Chumbo
0,010
0,11762
Cloreto
250
Nd
Cobre
2,00
0,02170
Cromo
0,05
Nd
Ferro
0,30
0,04123
Fluoreto
1,50
Nd
Manganês
0,10
0,0234
Mercúrio
0,001
Nd
Nitrato
10,00
Nd
Prata
0,05
0,0032
Selênio
0,01
Nd
Sódio
200,00
25,27
Sulfato
250,00
Nd
Zinco
5,00
Nd
Nd – Não detectado pelo equipamento

Os valores do ensaio do extrato lixiviado se mantiveram dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo anexo F da ABNT NBR 10004:2004, sendo assim, a cinza pesada é
classificada como um resíduo ―não perigoso‖. Alguns dos resultados para solubilização
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encontram-se acima do permitido por esta norma (alumínio e chumbo), no anexo G,
sendo classificada na classe dos não-inertes. Dessa forma, de acordo com a NBR
10004:2004, todas as amostras de cinza pesada analisadas podem ser classificadas,
pelos parâmetros ora apresentados, como ―Resíduo Não perigoso – Classe II A – Não
inerte‖.

Os

resíduos

com

tal

classificação

podem

ter

propriedades

de

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

5.1.2.5 Massa Específica

A Tabela 17 dispõe os resultados do ensaio que determinou a massa específica
da cinza pesada.
Tabela 17 – Determinação da massa específica da cinza pesada do bagaço de cana-deaçúcar
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)
Como se pode observar, a cinza pesada apresentou massa específica ligeiramente
maior do que a massa específica da areia e menor, quando comparada a massa
específica do cimento. Isso significa que para um mesmo volume, a massa das cinzas
será maior do que a massa de areia e menor do que a massa de cimento.

5.1.2.6 Teor de Umidade

Os valores obtidos no ensaio de teor de umidade se encontram na Tabela 18.
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Tabela 18 – Determinação do teor de umidade da cinza pesada do bagaço de cana-deaçúcar
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 (%)

5.1.3 Cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar
5.1.3.1 Análise granulométrica
A curva granulométrica do ensaio de granulometria combinado por
peneiramento e sedimentação está disposta na Figura 40. As Tabelas 19, 20 e 21
representam respectivamente a percentagem retida, o coeficiente de uniformidade e
curvatura, e uniformidade e distribuição granulométrica.
Figura 40 – Curva granulométrica da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar por
peneiramento e sedimentação
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Tabela 19 – Porcentagem retida (%) – Classificação granulométrica da cinza leve do
bagaço de cana-de-açúcar
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 20 - Coeficiente de uniformidade e curvatura da cinza leve do bagaço de canade-açúcar
Coeficiente
Valor
D60
0,024
D30
0,019
D10
0,014
U
1,71
CC
1,07
Tabela 21 – Uniformidade e distribuição granulométrica da cinza leve do bagaço de
cana-de-açúcar
Aspecto
Amostra
Uniformidade
Uniforme
Distribuição granulométrica
Bem graduado
As análises do gráfico e das tabelas anteriores permitem verificar que mais de
50%, ou seja, 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) próximos a 1,5 (Tabela 20) 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 (Tabelas
20 e 21), pois apresentou o coeficiente de curvatura entre 1 e 3.

5.1.3.2 Atividade pozolânica

O valor obtido através do ensaio de índice de atividade pozolânica resultou num
valor de 569 mg Ca(OH)2/g amostra, o que caracteriza que esta cinza possui atividade

95

pozolânica, visto que o valor mínimo exigido pela ABNT NBR 15.895:2010 é de 436
mg Ca(OH)2/g amostra. Este resultado já era esperado, visto que a cinza leve substituiu o
cimento nas argamassas. A Figura 41 apresenta o laudo técnico comprovante.
Figura 41 – Laudo de pozolanicidade da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar

5.1.3.3 Fluorescência de raios-x

A composição química da cinza leve, conhecida através da fluorescência de
raios-x, se encontra na Tabela 22.

Tabela 22– Composição química da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar
Elemento
Fórmula Composta
Concentração (%)
Fe
Fe2O3
47,980
Si
SiO2
25,818
Al
Al2O3
10,566
Ti
TiO2
7,1618
K
K2O
4,1524
Ca
CaO
1,5272
P
P2O5
0,7908
Mn
MnO
0,7341
Mg
MgO
0,6804
Cl
Cl
0,1867
Cu
CuO
0,1659
Zn
ZnO
0,1233
Zr
ZrO2
0,1135
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De acordo com a ABNT NBR 12653:1992 que permite classificar o material de
acordo com seu grau de pozolanicidade, a cinza leve é classificada como pozolana, já
que a soma dos elementos Fe2O3 (47,980); SiO2 (25,818) e Al2O3 (10,566) totalizam
84,364%, estando acima dos 50% exigidos pela norma. As altas quantidades de sílica e
óxido férrico podem estar relacionadas ao solo em que a cana-de-açúcar foi cultivada.

5.1.3.4 Lixiviação e solubilização

As Tabelas 23 e 24 apresentam os teores de ânions determinados nos extratos
lixiviado e solubilizado da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar, respectivamente,
bem como os limites máximos permitidos nesses extratos pela ABNT NBR
10004:2004, que constam nos Anexos F e G desta norma.

Tabela 23 – Concentração de ânions no extrato lixiviado da cinza leve do bagaço de
cana-de-açúcar
Limite máximo ABNT
Concentração
Parâmetros
NBR 10004:2004
(mg/l)
(Anexo F)
Arsênio
1,00
0,00
Bário
70,00
3,60
Cádmio
0,50
0,01176
Chumbo
1,00
0,31590
Cromo
5,00
0,0531
Mercúrio
0,10
Nd
Fluoreto
150,00
Nd
Selênio
1,00
0,00
Nd – Não detectado pelo equipamento
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Tabela 24 – Concentração de ânions no extrato solubilizado da cinza leve do bagaço de
cana-de-açúcar
Limite máximo ABNT
Concentração
Parâmetros
NBR 10004:2004
(mg/l)
(Anexo G)
Alumínio
0,20
2,5412
Arsênio
0,01
0,00
Bário
0,70
0,00
Cádmio
0,006
0,02112
Chumbo
0,010
0,11762
Cloreto
250
Nd
Cobre
2,00
0,01993
Cromo
0,05
Nd
Ferro
0,30
0,04599
Fluoreto
1,50
0,12300
Manganês
0,10
0,29750
Mercúrio
0,001
Nd
Nitrato
10,00
0,134
Prata
0,05
0,0052
Selênio
0,01
Nd
Sódio
200,00
25,27
Sulfato
250,00
0,542
Zinco
5,00
Nd
Nd – Não detectado pelo equipamento

Os valores do ensaio do extrato lixiviado se mantiveram dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo anexo F da ABNT NBR 10004:2004, sendo assim, a cinza leve é
classificada como um resíduo ―não perigoso‖. Alguns dos resultados para solubilização
encontrarem-se acima do permitido por esta norma (alumínio, cádmio, chumbo e
manganês), no anexo G, sendo classificada na classe dos não-inertes. Dessa forma, de
acordo com a NBR 10004:2004, todas as amostras de cinza leve analisadas podem ser
classificadas, pelos parâmetros ora apresentados, como ―Resíduo Não perigoso – Classe
II A – Não inerte‖. Os resíduos com tal classificação podem ter propriedades de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

5.1.3.5 Massa Específica

A Tabela 25 dispõe os resultados do ensaio que determinou a massa específica
da cinza leve.
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Tabela 25 – Determinação da massa específica da cinza leve do bagaço de cana-deaçúcar
1
2
N° do ensaio
22/500
24/500
Picnômetro N° /capacidade (ml)
30
30
Amostra úmida (g)
29,50
29,50
Amostra seca (g)
635,01
628,70
Picnômetro + solo + água (g)
616,67
610,34
Picnômetro + água (g)
23,8
23,8
Temperatura de ensaio (° C)
0,9974
0,9974
Massa específica da água (g/cm³)
2,64
2,64
Massa específica dos grãos (g/cm³)
2,64
Massa específica dos grãos (média) (g/cm³)
Como se pode observar, a cinza leve e a areia possuem valores de massas
específicas iguais. Quando comparada a massa específica do cimento, este valor é
menor. Isso significa que para um mesmo volume, a massa da cinza será igual a massa
de areia e menor do que a massa de cimento.

5.1.3.6 Teor de Umidade

Os valores obtidos no ensaio de teor de umidade da cinza leve se encontram na
Tabela 26.
Tabela 26 – Determinação do teor de umidade da cinza leve do bagaço de cana-deaçúcar
N° da cápsula
9
46
25
Amostra úmida + cápsula (g)
30,64
32,59
31,87
Amostra seca + cápsula (g)
30,41
32,31
31,62
Massa da cápsula (g)
16,70
15,55
16,80
Umidade (%)
1,68
1,67
1,69
1,68
Umidade média (%)
Através do resultado deste ensaio se pode concluir que a cinza leve possui um
maior teor de umidade, quando comparada à cinza pesada utilizada.
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5.1.3.7 Matéria orgânica

Os valores obtidos através do ensaio de matéria orgânica estão dispostos na
Tabela 27.
Tabela 27 – Determinação do teor de matéria orgânica da cinza leve do bagaço de canade-açúcar
N° do ensaio
1
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
Matéria orgânica total (%)
1,35
1,55
Matéria orgânica total média (%)
1,45
Carbono orgânico (%)
0,75
0,86
Carbono orgânico médio (%)
0,805

5.1.3.8 Perda ao fogo

Os valores obtidos através do ensaio de perda ao fogo estão dispostos na Tabela
28.
Tabela 28 – Determinação da perda ao fogo da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar
N° do ensaio
1
2
Massa do cadinho (g)
10,61
39,21
Amostra úmida + cadinho(g)
11,61
40,21
Amostra seca+cadinho (g)
11,47
40,07
Perda ao fogo (%)
14,03
13,82
13,92
Perda ao fogo média (%)

5.1.3.9 pH

O pH obtido da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar foi de 8,97, ou seja, o
resíduo apresentou um pH básico.
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5.2 ARGAMASSA COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE AREIA PELA CINZA
PESADA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

5.2.1 Estado Plástico

5.2.1.1 Índice de Consistência

A quantidade de água no sistema foi ajustada para que o valor de consistência da
argamassa estivesse entre 255 mm e 265 mm. Nesse sentido, para a argamassa de
referência, a proposta era ajustar a quantidade de água para que o valor de consistência
da argamassa fosse o mais próximo possível do limite superior definido pela ABNT
NBR 13276 (2005).
Como esperado, o acréscimo da cinza pesada causou a diminuição do valor de
consistência, provavelmente pelo fato dela possuir finura e alta superfície específica.
Dessa forma, fez-se a adição do aditivo superplastificante para manter a consistência da
argamassa. Os resultados de consistência obtidos foram expostos na Tabela 29.
Tabela 29 – Resultado do ensaio de índice de consistência das argamassas
Superplastificante
Espalhamento (260 ±
Traço
Água (ml)
(ml)
5 mm)
465
0
0%
264
465
0
5%
260
465
0
10%
256
465
0,20
15%
265
465
0,20
20%
264
Assim, a quantidade de água utilizada na mistura determinou uma relação
água/cimento de 2,64 e uma relação água/cal de 2,14.
É muito comum que com a adição de resíduos a argamassa tenha sua
consistência diminuída. Situação essa, observada nas pesquisas de Macedo (2009);
Bavaresco (2001); Freitas e Canova (2013); Cavalcanti e Ribeiro (2013).
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5.2.1.2 Retenção de água

A Tabela 30 apresenta os resultados de retenção de água para as argamassas
estudadas.

Tabela 30 – Resultado do ensaio de retenção de água das argamassas
Traço
0%
5%
10%
15%
20%
ma (g)
2319,9
2336,8
2350,4
2329,6
2334,1
ms (g)
2302,1
2318,8
2332,4
2313,6
2319,7
mv (g)
1124,5
1122,5
1124,8
1120,9
1121,8
90,50
90,55
90,63
91,56
92,43
Retenção de água (%)
Através do Gráfico 3 se identifica a capacidade de retenção de água das
argamassas em função dos respectivos teores de aumento de adição de cinzas. A cinza
pesada, da mesma forma que reduziu a consistência da argamassa, demonstrou um
ligeiro aumento na capacidade de retenção de água da argamassa.
Gráfico 3 – Retenção de água das argamassas
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Comparando os resultados com a pesquisa elaborada por Belortti e Canova
(2012), onde confeccionaram argamassas mistas com adição da cinza pesada do bagaço
de cana-de-açúcar, observou-se que todos os traços confeccionados nesta pesquisa
possuem uma maior capacidade de retenção de água. A maior porcentagem de retenção
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das argamassas dos autores foi de 88% para o traço de referência. Os traços com 10% e
20% de adição tiveram sua capacidade de reter água diminuída.
Dessa forma, todos os traços da argamassa estudada se classificam como U4
segundo a ABNT NBR 13281:2005, já que suas porcentagens de retenção de água estão
na faixa de 86% a 94%.

5.2.1.3 Densidade de massa e teor de ar incorporado

A Tabela 31 dispõe os resultados da determinação da densidade de massa.
Tabela 31 – Resultados do ensaio de densidade de massa das argamassas
Traço
0%
5%
10%
15%
20%

Volume do
cilindro (cm³)

Massa do
cilindro (kg)

Massa (cilindro +
argamassa) kg

Densidade de
massa (kg/m³)

430,01

0,12369
0,12369
0,12301
0,12315
0,12351

0,9413
0,97515
0,9814
0,96683
0,97502

1901,37
1980,09
1996,21
1962,00
1980,21

Através do Gráfico 4 pode-se notar um aumento da densidade de massa no
estado fresco das argamassas com adição de cinza pesada, quando comparadas ao traço
de controle (0%). Esse aumento pode ter ocorrido em função do fechamento do pacote
granulométrico. No traço 15% se vê um decréscimo do valor, isto pode ter ocorrido em
função da utilização do superplastificante. No traço de maior substituição (20%) o valor
da densidade de massa aumentou novamente, sendo relacionado ao aumento da adição
de cinzas já que a quantidade de superplastificante utilizada neste traço é igual à
quantidade utilizada no traço 15%.
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Gráfico 4 – Densidade de massa das argamassas
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Portanto, todos os traços da argamassa estudada estão na classe D5, de acordo
com a ABNT NBR 13281:2005, já que os resultados se encontram entre a faixa de 1800
e 2200 kg/m3.
A Tabela 32 apresenta os resultados da determinação do teor de ar incorporado
das argamassas.
Tabela 32 – Resultados do ensaio de teor de ar incorporado das argamassas
Traço

Densidade de massa teórica
(g/cm³)

Teor de ar
incorporado (%)

0%
5%
10%
15%
20%

2,11
2,11
2,11
2,12
2,12

9,87
6,24
5,58
7,31
6,55

Pode-se observar através do Gráfico 5 que houve a diminuição do teor de ar
incorporado nas argamassas com adição de cinza pesada, quando comparados ao traço
de controle (0%). Isto pode ter ocorrido em virtude dos finos da cinza pesada terem
preenchido os vazios da argamassa, não permitindo a entrada de ar na mesma. O traço
15% apresentou um aumento do teor de ar incorporado, possivelmente por possuir
superplastificante, aumentando os vazios da argamassa, incorporando ar à mesma. O
traço de 20% apresentou uma diminuição do teor de ar incorporado comparado ao traço
de 15%, onde já pode estar ocorrendo um excesso de finos.
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Gráfico 5 – Teor de ar incorporado das argamassas
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O resultado para o traço de 10% ficou próximo ao resultado do traço de
referência de Belortti e Canova (2012), onde adições com 10% e 20% de cinza
reduziram ainda mais o teor de ar incorporado.
Observa-se que a argamassa de menor teor de ar incorporado é a argamassa de
maior densidade de massa. Quanto maior for o teor de ar incorporado, melhor é a
trabalhabilidade da argamassa. Porém, para Boynton e Gutschick (1964) apud Canova
(2008), o teor de ar incorporado acima de 16% causa excessiva redução na resistência
de aderência à tração.

5.2.2 Estado endurecido

5.2.2.1 Resistência à tração na flexão

Na Tabela 33 se encontram os resultados das resistências individuais e médias à
tração na flexão para os corpos de prova ensaiados, bem como o desvio absoluto
máximo que não deve ser superior a 0,3 MPa.
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Tabela 33 – Resultados do ensaio da resistência à tração na flexão das argamassas
Resistência individual (MPa)
Resistência
Desvio absoluto
Traço
Média (MPa)
1
2
3
máximo (MPa)
0
0,89
1,03
0,94
0,95
0,08
5
0,92
1,03
0,96
0,96
0,07
10
1,03
1,03
1,08
1,05
0,03
15
0,82
0,87
0,89
0,86
0,04
20
0,98
0,94
0,90
0,94
0,04
Através do Gráfico 6, observa-se que os traços com adição de 5% e 10% de
cinza pesada ganharam resistência à tração na flexão. Isto pode estar ligado a
trabalhabilidade, já que a queda do teor de ar incorporado pode ter originado argamassas
mais resistentes.
Gráfico 6 – Resistência à tração na flexão das argamassas
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Sendo assim, todos os traços das argamassas estudadas são classificados como
R1, de acordo com a ABNT NBR 13281:2005, já que os valores de resistência à tração
na flexão são menores que 1,5 MPa.
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5.2.2.2 Resistência à compressão axial

Na Tabela 34 se encontram as resistências individuais e médias à compressão
axial para os corpos de prova ensaiados, bem como o desvio absoluto máximo que não
deve ser superior a 0,5 MPa.
Tabela 34 – Resultados do ensaio de resistência à compressão axial das argamassas
Resistência Individual (MPa)
Resistência Desvio absoluto
Traço
Média (MPa) máximo (MPa)
1
2
3
4
0
5
10
15
20

0,96
0,93
1,34
1,20
1,23

0,91
0,92
1,19
1,06
1,24

0,77
0,84
1,33
0,95
1,22

0,67
0,97
1,18
0,79
1,12

0,83
0,92
1,26
1,00
1,20

0,16
0,08
0,08
0,21
0,08

Através do Gráfico 7, pode-se observar que todos os traços com adição de cinzas
são mais resistentes à compressão axial, comparados ao traço de referência. Observa-se
que o traço 10% possui a resistência mais expressiva, isto pode estar ligado à densidade
de massa. Nota-se que o traço 15% apresenta uma diminuição da resistência, podendo
ter ocorrido em função da adição do superplastificante, já que o traço 20% possui a
mesma quantidade de aditivo, maior quantidade de cinzas e maior resistência.
Gráfico 7 – Resistência à compressão axial das argamassas
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Belortti e Canova (2012) chegaram a um resultado bem próximo, onde o traço
com 10% de adição de cinzas também apresentou uma maior resistência média,
comparado aos demais traços, sendo próxima a 1,25 MPa.
De acordo com a ABNT NBR 13281:2005, todos os traços da argamassa
confeccionada são classificados como P1 por apresentarem valores de resistência à
compressão menores ou iguais a 2 MPa.

5.2.2.3 Resistência à compressão

A Tabela 35 dispõe das resistências individuais e médias, bem como o desvio
relativo máximo que não deve ser superior a 6%, relativos ao ensaio de resistência à
compressão das argamassas.
Tabela 35 – Resultado do ensaio de resistência à compressão das argamassas
Resistência Individual (MPa)
Resistência
Desvio relativo
Traço
Média (MPa)
máximo (%)
1
2
3
4
0
1,46
1,44
1,48
1,58
1,49
6,04
5
1,92
1,95
1,96
1,97
1,95
1,53
10
2,05
1,89
1,92
1,93
1,95
5,67
15
1,63
1,69
1,73
1,81
1,71
5,84
20
1,73
1,84
1,89
1,91
1,84
5,97
Através do Gráfico 8 é possível observar um aumento da resistência em todos os
traços com adição de cinzas, semelhantemente ao ensaio de compressão anterior,
realizado com corpos de prova prismáticos. O traço 15% obteve uma queda na
resistência e o traço 20% um ganho, semelhantemente aos resultados anteriores.
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Gráfico 8 – Resistência à compressão das argamassas
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5.2.2.4 Módulo de elasticidade

Os resultados médios do ensaio do módulo de elasticidade estão dispostos na
Tabela 36.

Traço
0%
5%
10%
15%
20%

Tabela 36 – Resultado médio do ensaio de módulo de elasticidade
E long
Desvio padrão
E flex
Desvio padrão
ρ(g/cm)
(GPa)
(GPa)
(GPa)
(GPa)
0,03
0,04
1,74
4,24
4,28
0,03
0,05
1,78
4,31
4,40
0,03
0,05
1,82
4,72
4,84
0,02
0,04
1,78
3,45
3,17
0,03
0,06
1,80
4,17
4,26

No Gráfico 9 observa-se um aumento do módulo de elasticidade à medida que a
cinza pesada é adicionada a argamassa. Esse aumento se limita até o traço 10%,
podendo ter sua capacidade diminuída de absorver deformações. Observa-se uma
diminuição do resultado do traço 15%, seguido do aumento da resistência do traço 20%,
possivelmente por este possuir a mesma quantidade de aditivo, com uma maior
quantidade de resíduo.
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Gráfico 9 – Módulo de elasticidade das argamassas
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5.2.2.5 Densidade de massa aparente

Os resultados médios do ensaio de densidade de massa aparente estão dispostos
na Tabela 37.
Tabela 37 – Resultado de densidade de massa aparente
Traço
ρ médio (kg/m³)
0%
1972
5%
2014
10%
2029
15%
1965
20%
2021
Através do Gráfico 10 pode-se notar que todas as argamassas produzidas com
cinza pesada possuem densidade de massa no estado endurecido maior do que o traço de
controle. Observa-se que os traços com a adição de superplastificante sofreram uma
diminuição do valor de densidade, provavelmente pela presença do aditivo em sua
composição.
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Gráfico 10 – Densidade de massa aparente das argamassas
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Portanto, todos os traços da argamassa estudada estão na classe M6, de acordo
com a ABNT NBR 13281:2005, já que os resultados se encontram acima de 1800
kg/m3.

5.2.2.6 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica

A Tabela 38 contém os valores médios dos resultados obtidos em três
determinações da absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica
seca, saturada e real das argamassas estudadas.
Tabela 38 – Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão, índice de vazios e
massa específica
Massa específica da amostra saturada
Absorção
Índice de
(g/cm3)
Traço
(%)
vazios (%)
Seca
Saturada
Real
0%
13,83
24,17
1,75
1,99
2,30
5%
14,25
25,60
1,79
2,05
2,41
10%
14,49
26,11
1,80
2,06
2,44
15%
13,92
24,85
1,78
2,03
2,37
20%
13,93
25,05
1,80
2,05
2,40
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Através do Gráfico 11 se pode observar um aumento da absorção de água em
todos os traços com adição de cinza pesada, donde se pode concluir que as argamassas
com um maior teor de cinza tendem a ser mais porosas. As argamassas com adição de
superplastificante (15% e 20%) tiveram uma redução da absorção de água, diminuindo
sua porosidade.

Absorção de água por imersão (%)

Gráfico 11 – Absorção de água por imersão das argamassas
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Belortti e Canova (2012) obtiveram argamassas ainda mais permeáveis,
comparadas as argamassas confeccionadas nesta pesquisa, onde o traço com 10% de
adição de cinza obteve uma taxa de absorção de água próxima a 20%. O traço de
referência confeccionado pelos autores foi o traço com a menor taxa de absorção,
próxima de 17%.
Através do Gráfico 12 se pode concluir que à medida que aumenta a
porcentagem de índice de vazios das argamassas, aumenta também a absorção água. As
argamassas 5% e 10% possuem um maior índice de vazios quando comparadas ao traço
de controle (0%) e aos traços com adição de superplastificante (15% e 20%). Em
relação ao traço 20% se pode observar um aumento do índice de vazios, quando
comparado ao traço 15%, isto possivelmente acontece devido à quantidade de
superplastificante utilizada ser a mesma e a adição de cinzas ser superior.
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Gráfico 12 – Índice de vazios das argamassas
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Comparado aos demais gráficos acima expostos, a massa específica das
argamassas apresentou similaridade em seu comportamento, conforme demonstrado no
Gráfico 13. Situação semelhante ao resultado obtido para a densidade de massa no
estado plástico, em função da massa específica da cinza pesada ser ligeiramente maior
do que a massa específica da areia.
Gráfico 13 – Massa específica seca, saturada e real das argamassas
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5.2.2.7 Absorção de água por capilaridade e coeficiente de capilaridade

A Tabela 39 contém os valores médios, em cada tempo, dos resultados obtidos
em três determinações da absorção de água por capilaridade das argamassas estudadas.
Tabela 39 – Resultados médios dos ensaios de absorção de água por capilaridade
Absorção média de água Absorção média de água
Traço
aos 10 min (g/cm²)
aos 90 min (g/cm²)
0%
0,852
2,470
5%
0,884
2,607
10%
0,972
2,749
15%
0,873
2,574
20%
0,89
2,635
Através do Gráfico 14 pode-se notar que houve um aumento considerável da
absorção de água com a adição da cinza pesada, tanto aos 10 min como aos 90 min.
Gráfico 14 – Absorção de água por capilaridade das argamassas
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Para análise dos resultados, calculou-se o coeficiente de capilaridade que é igual
ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos representativos das determinações
realizadas aos 10 min e aos 90 min. A Tabela 40 dispõe o coeficiente médio de
capilaridade dos traços de argamassas estudados, além do desvio relativo máximo da
série de corpos de prova que não deve ser superior a 20%.
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Tabela 40 – Coeficiente médio de capilaridade das argamassas
Coeficiente de capilaridade
Desvio relativo máximo
Traço
(g/dm2.min½)
(%)
0%
25,90
5,22
5%
27,57
3,59
10%
28,42
1,88
15%
27,22
3,61
20%
27,93
9,08
Através do Gráfico 15 observa-se que a adição da cinza pesada do bagaço de
cana-de-açúcar na argamassa mista proporcionou uma maior absorção de água,
aumentando a permeabilidade da mesma. Supõe-se que isto ocorra pelo fato da alta
porosidade destes traços, sendo capazes de absorverem uma maior quantidade de água,
sendo provável que possuam capilares de maior diâmetro. Observa-se que da mesma
forma que o superplastificante diminui a porosidade da argamassa, também diminui sua
capacidade de absorver água.
Gráfico 15 – Coeficiente médio de capilaridade das argamassas
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Cavalcanti e Ribeiro (2013) confeccionaram argamassas de cimento com a
adição de cinzas em substituição ao agregado miúdo, concluindo o aumento
significativo na absorção de água por capilaridade e aumento da porosidade das
argamassas.
Dessa forma, todos os traços da argamassa estudada estão na classe C6, de
acordo com a ABNT NBR 13281:2005, por apresentarem coeficientes de capilaridade
maiores do que 10 (g/dm2.min½).
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5.3 SELEÇÃO DO TRAÇO DE MELHOR COMPORTAMENTO

De acordo com os resultados apresentados, chegou-se a conclusão de que o traço
de melhor comportamento foi o traço 10%, pelo fato de suas características não terem
sido afetadas em relação à argamassa de referência.
O traço 10% praticamente não mostrou alteração, sendo de possível utilização.
Esse atingiu aumento das resistências e ligeiro aumento da retenção de água, apesar de
ter apresentado redução do teor de ar incorporado e trabalhabilidade e aumento de
permeabilidade, ao se utilizar a cinza pesada essa desvantagem não é significativa, uma
vez que os ganhos com as demais propriedades tornam-se relevantes.
Desta forma, a Tabela 41 mostra o traço da argamassa a ser confeccionada, que
será chamada de TC2, com a substituição parcial da cinza pesada do bagaço de cana-deaçúcar pelo agregado miúdo e da cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar pelo cimento.
Tabela 41 – Dosagem do traço com adição de cinza pesada e cinza leve do bagaço de
cana-de-açúcar
Traço

TC2

Teor de
substituição
7,5% cinza leve
por cimento
e
10% cinza
pesada por areia

Material
Cimento
Cinza leve
Cal
Areia
Cinza pesada

Formulação
(em massa)
0,926
0,074
1,236
10,790
1,199

Para 2,5 kg de
material seco (kg)*
0,163
0,013
0,217
1,896
0,211

Foi escolhida a proporção de 7,5% de cinza leve pelo fato de Hojo (2014), em
sua pesquisa, ter chegado à conclusão que substituições até esta proporção remetem a
resistências semelhantes ao traço sem substituição, reduzindo o consumo de cimento.
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5.4 ARGAMASSA COM A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE AREIA PELA CINZA
PESADA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E DE CIMENTO PELA
CINZA LEVE DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

5.4.1 Estado plástico

5.4.1.1 Índice de consistência

O acréscimo da cinza leve no traço selecionado causou uma pequena diminuição
do valor de consistência, conforme observado na Tabela 42. Isto ocorreu provavelmente
pela sua finura.
Tabela 42 – Resultado do ensaio de índice de consistência da argamassa TC2
Superplastificante
Espalhamento
Traço
Água (ml)
(ml)
(260±5mm)
465
0
TC2
255

5.4.1.2 Retenção de água

A Tabela 43 apresenta os resultados de retenção de água para o traço TC2.
Tabela 43 – Resultado do ensaio de retenção de água da argamassa TC2
Traço
TC2
2349,9
ma (g)
2332,9
ms (g)
1124,9
mv (g)
91,1512
Retenção de água (%)
Através do Gráfico 16 observa-se que a adição de cinza leve aumentou a
capacidade de retenção de água da argamassa, comparando-a ao traço 10%, da mesma
forma que reduziu a consistência da mesma.
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Gráfico 16 – Comparação da retenção de água das argamassas 10% e TC2
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Dessa forma, este traço se classifica como U4 segundo a ABNT NBR
13281:2005, já que sua porcentagem de retenção de água está na faixa de 86% a 94%.

5.4.1.3 Densidade de massa e Teor de ar incorporado

A Tabela 44 dispõe os resultados da determinação da densidade de massa do
traço TC2.
Tabela 44 – Resultado do ensaio de densidade de massa da argamassa TC2
Traço

Volume do
cilindro (cm³)

Massa do
cilindro (kg)

Massa (cilindro +
argamassa) kg

Densidade de
massa (kg/m³)

TC2

430,01

0,12301

0,9795

1991,79

Nota-se uma supressão da densidade de massa no estado fresco no traço TC2
quando comparado ao traço 10%, conforme se visualiza no Gráfico 17. Essa diminuição
pode ter ocorrido em função da massa específica da cinza leve ser menor do que a do
cimento.
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Gráfico 17 – Comparação da densidade de massa das argamassas 10% e TC2
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Portanto, o traço TC2 está na classe D5, de acordo com a ABNT NBR
13281:2005, já que o resultado se encontra entre a faixa de 1800 e 2200 kg/m3.
A Tabela 45 apresenta os resultados da determinação do teor de ar incorporado
da argamassa TC2.
Tabela 45 – Resultados do ensaio de teor de ar incorporado da argamassa TC2
Traço

Densidade de massa teórica
(g/cm³)

Teor de ar
incorporado (%)

TC2

2,11

5,67

No Gráfico 18 é possível observar um pequeno aumento do teor de ar
incorporado com o acréscimo de cinza leve. Isto pode ter ocorrido em virtude da
diminuição da densidade de massa no estado fresco.
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Gráfico 18 – Comparação do teor de ar incorporado das argamassas 10% e TC2
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5.4.2 Estado endurecido

5.4.2.1 Resistência à tração na flexão

Na Tabela 46 se encontram os resultados das resistências individuais e médias à
tração na flexão para os corpos de prova ensaiados para o traço TC2, bem como o
desvio absoluto máximo que não deve ser superior a 0,3 MPa.
Tabela 46 – Resultados do ensaio da resistência à tração na flexão da argamassa TC2
Resistência individual (MPa)
Resistência
Desvio absoluto
Traço
Média (MPa)
1
2
3
máximo (MPa)
TC2
0,98
1,01
1,02
1,00
0,02
Através do Gráfico 19 é possível observar a comparação das resistências
individuais entre o traço selecionado (TC2) e o traço 10%. Nota-se que uma pequena
perda de resistência do traço TC2. Ressalta-se que este mesmo traço obteve um ganho
na porcentagem de teor de ar incorporado, podendo ter ocasionado perda de resistência.
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Gráfico 19 – Comparação da resistência à tração na flexão das argamassas 10% e TC2
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Sendo assim, o traço TC2 é classificado como R1, de acordo com a ABNT NBR
13281:2005, já que o valor da resistência à tração na flexão é menor que 1,5 MPa.

5.4.2.2 Resistência à compressão axial

Na Tabela 47 se encontram as resistências individuais e médias à compressão
axial dos corpos de prova ensaiados para o traço TC2, bem como o desvio absoluto
máximo que não deve ser superior a 0,5 MPa.
Tabela 47 – Resultados do ensaio de resistência à compressão axial da argamassa TC2
Resistência Individual (MPa)
Resistência Desvio absoluto
Traço
Média (MPa) máximo (MPa)
1
2
3
4
TC2

1,25

1,20

1,23

1,17

1,25

0,08

O traço TC2 obteve uma diminuição muito pequena de sua resistência média
comparando-o ao traço 10%. Através do Gráfico 20 pode-se observar que o traço 10%
possui duas resistências individuais com valores inferiores às resistências individuais do
traço TC2, porém possui uma resistência média maior.
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Gráfico 20 – Comparação da resistência à compressão axial das argamassas 10% e TC2
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De acordo com a ABNT NBR 13281:2005, o traço TC2 é classificado como P1
por apresentar valores de resistência à compressão menores ou iguais a 2 MPa.

5.4.2.3 Resistência à compressão

A Tabela 48 dispõe das resistências individuais e médias, bem como o desvio
relativo máximo que não deve ser superior a 6%, relativos ao ensaio de resistência à
compressão do traço TC2.
Tabela 48 – Resultado do ensaio de resistência à compressão da argamassa TC2
Resistência Individual (MPa)
Resistência
Desvio relativo
Traço
Média (MPa)
máximo (%)
1
2
3
4
TC2
1,93
1,81
1,75
1,87
1,84
4,71
Através do Gráfico 21 é possível observar uma perda da resistência no traço TC2
comparando-o ao traço 10%, comportamento semelhante aos ensaios anteriores.
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Gráfico 21 – Comparação de resistência à compressão das argamassas 10% e TC2
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5.4.2.4 Módulo de elasticidade

Os resultados médios do ensaio do módulo de elasticidade para o traço TC2
estão dispostos na Tabela 49.
Tabela 49 – Resultado médio do ensaio de módulo de elasticidade da argamassa TC2
E long
Desvio padrão
E flex
Desvio padrão
Traço ρ(g/cm)
(GPa)
(GPa)
(GPa)
(GPa)
0,04
0,03
TC2
1,80
4,61
4,73
No Gráfico 22 observa-se a comparação do módulo de elasticidade entre o traço
TC2 e o traço 10%, onde é possível observar uma pequena perda de resistência do traço
com adição de cinza leve.
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Gráfico 22 – Comparação do módulo de elasticidade das argamassas 10% e TC2
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5.4.2.5 Densidade de massa aparente

Os resultados médios do ensaio de densidade de massa aparente para o traço
TC2 estão dispostos na Tabela 50.
Tabela 50 – Resultado de densidade de massa aparente da argamassa TC2
Traço
ρ médio (kg/m³)
TC2
2025
Através do Gráfico 23 nota-se uma diminuição da densidade de massa aparente
do traço TC2 em relação ao traço 10%. Essa supressão pode ter ocorrido em função da
massa específica da cinza leve ser menor do que a do cimento.
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Gráfico 23 – Comparação da densidade de massa aparente das argamassas 10% e TC2
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Portanto, o traço TC2 está na classe M6, de acordo com a ABNT NBR
13281:2005, já que o resultado se encontra acima de 1800 kg/m3.

5.4.2.6 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica

A Tabela 51 contém os valores médios dos resultados obtidos em três
determinações da absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica
seca, saturada e real do traço TC2.
Tabela 51 – Resultados dos ensaios de absorção de água por imersão, índice de vazios e
massa específica da argamassa TC2
Massa específica da amostra saturada
Absorção
Índice de
(g/cm3)
Traço
(%)
vazios (%)
Seca
Saturada
Real
TC2
14,60
26,25
1,79
2,05
2,43
Através do Gráfico 24 se pode comparar o desempenho da absorção de água dos
traços 10% e TC2. Observa-se que o traço com adição de cinza leve (TC2) possui uma
maior capacidade de absorver água, donde se pode concluir que sua argamassa é mais
porosa.
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Absorção de água por imersão (%)

Gráfico 24 – Comparação da absorção de água por imersão das argamassas 10% e TC2
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Através do Gráfico 25 se pode concluir que além do traço TC2 possuir uma
maior capacidade de absorver água, ele também possui uma maior porcentagem de
índice de vazios.
Gráfico 25 – Comparação do índice de vazios das argamassas 10% e TC2
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As massas específicas seca, saturada e real apresentaram situação semelhante ao
resultado obtido para a densidade de massa no estado plástico, conforme se visualiza no
Gráfico 26. Em função da massa específica da cinza leve ser menor do que a massa
específica do cimento o traço TC2 apresentou valores ligeiramente menores,
comparados ao traço 10%.
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Gráfico 26 – Comparação da massa específica seca, saturada e real das argamassas 10%
e TC2

Massa espe cífica (g/cm3)

3
2,5
2
1,5
10%
1

TC2

0,5
0
Massa específica da
amostra seca

Massa específica da Massa específica real
amostra saturada

5.4.2.7 Absorção de água por capilaridade e coeficiente de capilaridade

A Tabela 52 contém os valores médios, em cada tempo, dos resultados obtidos
em três determinações da absorção de água por capilaridade do traço TC2.
Tabela 52 – Resultados médios dos ensaios de absorção de água por capilaridade da
argamassa TC2
Absorção média de água Absorção média de água
Traço
aos 10 min (g/cm²)
aos 90 min (g/cm²)
TC2
0,991
2,781
Através do Gráfico 27 pode-se notar que houve um aumento da absorção de
água no traço com adição da cinza leve, comparando ao traço 10%, tanto aos 10 min
como aos 90 min.
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Gráfico 27 – Absorção de água por capilaridade das argamassas 10% e TC2
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A Tabela 53 dispõe o coeficiente médio de capilaridade do traço TC2, além do
desvio relativo máximo da série de corpos de prova que não deve ser superior a 20%.
Tabela 53 – Coeficiente médio de capilaridade da argamassa TC2
Coeficiente de capilaridade
Desvio relativo máximo
Traço
(g/dm2.min½)
(%)
TC2
28,43
1,15
Através do Gráfico 28 observa-se que a adição da cinza leve do bagaço de canade-açúcar levou a uma maior absorção de água. Supõe-se que isto ocorra pelo aumento
da porosidade destes traços, sendo uma argamassa mais permeável.
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Gráfico 28 – Coeficiente médio de capilaridade das argamassas 10% e TC2
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Desta forma, o traço TC2 está na classe C6, de acordo com a ABNT NBR
13281:2005, por apresentarem coeficientes de capilaridade maiores do que 10
(g/dm2.min½).
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 CONCLUSÕES

A pesquisa realizada teve como objetivo geral avaliar a influência da adição de
cinza pesada e cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar na composição de argamassas
mistas. Essas adições foram realizadas em dois momentos, onde primeiramente se
encontrou o traço de melhor comportamento que continha apenas a adição da cinza
pesada em substituição parcial ao agregado miúdo, para posterior adição da cinza leve
neste, em substituição parcial ao cimento. De uma forma geral, os resultados obtidos
atingiram os objetivos propostos, levando às seguintes conclusões:

a)

Quanto ao estudo das propriedades envolvendo as argamassas com adição da cinza

pesada do bagaço de cana-de-açúcar

1. Propriedades no estado plástico:
 A adição da cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar não contribuiu para a
trabalhabilidade das argamassas estudadas, devido à diminuição do espalhamento e do
teor de ar incorporado conforme o aumento de adição do resíduo na mistura. Isso indica
que a cinza é um material fino que exige o aumento de água na mistura.
 A adição de superplastificante aumentou a trabalhabilidade das argamassas,
aumentando o espalhamento e o teor de ar incorporado. Isto ocorreu porque o aditivo
aumenta os vazios da argamassa, sendo capaz de incorporar ar à mesma.
 A retenção de água para os traços com a adição de cinza pesada foi
ligeiramente superior em relação ao traço de referência. Embora, a adição da cinza
pesada exija uma maior quantidade de água na mistura, esta se mostrou eficaz quanto à
capacidade de reter água, aumentando a coesão da argamassa. A adição de agregados
mais finos, quando comparados à areia, podem ter contribuído para o aumento da
retenção.
 A densidade de massa das argamassas no estado fresco aumentou em função
da massa específica da cinza ser maior do que a do agregado miúdo e pelo fechamento
do pacote granulométrico.
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2.

Propriedades no estado endurecido:



A resistência à tração na flexão aumentou com o aumento das adições de

cinza do bagaço de cana-de-açúcar na proporção de até 10%. O aumento pode estar
ligado à diminuição no teor de ar incorporado no estado fresco e ao aumento da massa
específica.


Os resultados para compressão axial mostraram um aumento da resistência

em todos os traços com adição de cinza pesada. No ensaio de resistência à compressão
simples, as argamassas se comportaram de maneira semelhante, onde a adição de cinzas
elevou a resistência das argamassas, podendo estar ligado ao aumento da densidade de
massa das argamassas.


O módulo de elasticidade das argamassas também aumentou com a adição

de cinzas, porém, até a proporção de 10%, diminuindo a capacidade de absorver
deformações. Ressalta-se que este traço apresentou as maiores resistências em todos os
ensaios avaliados.


No ensaio de absorção de água por imersão houve aumento da absorção de

água para as argamassas com adição de cinza pesada em relação à argamassa de
referência. Argamassas com adição de cinzas tendem a ser mais porosas, todavia mais
permeáveis.


Assim como houve aumento da absorção de água, também houve aumento

do índice de vazios para todas as argamassas com adição de cinza pesada.


Argamassas com adição de cinza pesada apresentaram aumento da absorção

de água por capilaridade, comparando-as a argamassa de referência, sendo provável que
possuam capilares de maior diâmetro.


O traço 15% apresentou comportamento semelhante em praticamente todos

os ensaios realizados, obtendo diminuição das resistências em relação ao traço 10%,
porém, sendo ainda mais resistente do que o traço de referência. O traço 20%
apresentou maiores resistências, comparando-o ao traço 15%, possivelmente por
apresentar uma maior quantidade de cinza pesada em sua composição, já que possuem a
mesma quantidade de aditivo.


Os traços com adição de superplastificante (15% e 20%) apresentaram um

aumento do teor de ar incorporado e diminuição da massa específica, consequentemente
diminuindo a resistência dos mesmos. Uma maior quantidade de cinza pesada
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adicionada para um traço com a mesma quantidade de superplastificante é capaz de
fazer com que o teor de ar incorporado e massa específica diminuam, aumentando
consequentemente a resistência da argamassa.

b) Quanto ao estudo das propriedades envolvendo as argamassas com adição da cinza
pesada e cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar

1. Propriedades no estado plástico:
 A adição da leve do bagaço de cana-de-açúcar diminuiu ligeiramente a
trabalhabilidade do traço selecionado, devido a uma pequena diminuição do
espalhamento.
 A adição de cinza leve aumentou a retenção de água. Embora, a adição deste
resíduo exija uma maior quantidade de água na mistura, esta se mostrou eficaz quanto à
capacidade de reter água.
 A densidade de massa da argamassa no estado fresco diminuiu em função da
massa específica da cinza leve ser menor do que a do cimento, enquanto que para o teor
de ar incorporado houve acréscimo.

2. Propriedades no estado endurecido:


A resistência à tração na flexão diminuiu com a adição de cinza leve do

bagaço de cana-de-açúcar. A diminuição pode estar ligada ao aumento no teor de ar
incorporado no estado fresco e a diminuição da massa específica.


A resistência à compressão axial, resistência à compressão e módulo de

elasticidade apresentaram comportamento semelhante, onde a adição da cinza leve
apresentou diminuição da resistência média.


No ensaio de absorção de água observou-se um aumento da permeabilidade

da argamassa, levando-nos a conclusão de que a adição deste resíduo tornou a
argamassa mais porosa.


Assim como houve aumento da absorção de água, também houve aumento

de índice de vazios. Observou-se ainda, uma pequena diminuição da massa específica
com a adição da cinza leve.
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6.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fazer uma análise geral, pode-se concluir que argamassas com substituições
parciais de até 10% de agregado miúdo por cinza pesada do bagaço de cana-de-açúcar
praticamente não apresentou alteração em relação ao traço de referência.
O teor de 10% de substituição apresentou uma redução do teor de ar incorporado
e trabalhabilidade e aumento da permeabilidade, porém ao se utilizar a cinza pesada a
desvantagem não é significativa, uma vez que os ganhos com as demais propriedades
tornam-se relevantes.
Ao se analisar o traço selecionado (10%) com a substituição de 7,5% de cimento
por cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar foi possível observar diminuição nas
resistências, porém os valores foram muito pequenos, não sendo significativos, uma vez
que o traço TC2 não apresentou alterações, comparando-o ao traço de referência.
A utilização de superplastificante apresentou diminuição na resistência. Porém,
se mostrou positiva em outras características, tais como o aumento da trabalhabilidade e
teor de ar incorporado e a diminuição da permeabilidade.
De uma forma geral, podem-se classificar, segundo a ABNT NBR 13281:2005,
todas as argamassas desenvolvidas como sendo do tipo: P1-M6-R1-C6-D5-U4.

6.3

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ao longo de uma única pesquisa não é possível analisar todas as distintas
possibilidades que um novo material pode oferecer, sendo relevante o fato de que
existam poucas pesquisas em torno da cinza leve, considerada um novo material
alternativo. Outras variáveis podem ser estudadas em outras pesquisas, no que se refere
à substituição de cinzas em argamassas. Desta forma, sugerem-se como trabalhos
futuros:
1. Desenvolver estudos para os traços de argamassa utilizados variando a
quantidade de água, a fim de verificar sua influencia no teor de ar incorporado e
consequente resistência.
2. Desenvolver estudos para os traços de argamassa utilizados sem a adição de
superplastificante, a fim de verificar o comportamento alcançado pelos traços 15% e
20%.
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3. Desenvolver estudos mais aprofundados para o traço TC2, variando
substituições de cinza leve por cimento e utilização de aditivos.
4. Realizar a aplicação da argamassa confeccionada em painéis para testes com
revestimentos. Fazer a aplicação de ensaios nestes, a fim de correlacionar seus
resultados com os ensaios já realizados.
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