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RESUMO 

 

O concreto, material composto basicamente de cimento Portland, agregados naturais e 

água em diferentes composições e formas, representa, em conjunto com o aço, a base da 

engenharia estrutural moderna contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar a resistência a compressão e absorção de água por 

imersão de traços de concretos, no endurecido, preparados com teores de substituição de 0 

(CA0), 5 (CA1), 10 (CA2) e 15% (CA3) do cimento Portland por cinzas do bagaço de 

cana‐de‐açúcar (CBC), provenientes de indústrias sucroalcooleiras do Estado de Mato 

Grosso do Sul. O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Anhanguera UNIDERP, no ano de 2010. O concreto utilizado para os corpos de 

prova foi feito com cimento tipo CP II F 32, areias natural e artificial, pedrisco, brita nº 1, 

água e cinzas do bagaço de cana-de-açúcar. Os resultados obtidos demonstram que a 

substituição do cimento Portland por 5 % de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar não interfere 

na resistência mecânica do concreto, apesar de aumentar em 50% a absorção de água por 

capilaridade, após 72 horas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças do clima global, e as consequências de tais mudanças na vida do homem 

vêm sendo amplamente discutidas. Convenções sobre o assunto como a do RIO em 92 ou de 

Kyoto em 97 demonstraram um grande consenso cientifico da relação da emissão 

antropogênica de gases, principalmente CO2 e o efeito estufa (Teodoro et al., 2013). Nessas 

convenções ficou demonstrada a necessidade da redução e estabilização das concentrações 

destes gases na atmosfera, para evitar uma alteração climática causada pelo homem. 

Os materiais de construção são importantes contribuintes para a mudança climática, 

provenientes do efeito estufa, devido à liberação de grandes quantidades de CO2 na produção 

dos mesmos. Na produção do clinker, principal constituinte do cimento Portland, uma grande 

quantidade de CO2 é liberada na queima do calcário para obtenção de oxido de cálcio, assim 
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sendo é recomendada a substituição de parte do clinker por adições minerais que também 

atuem como materiais cimentantes, como cinza volante, escória ou pozolanas (Malhotra e 

Mehta, 1996). 

A utilização de resíduos gerados em outros setores da economia na construção civil é 

vantajosa não apenas em virtude do aumento da atividade industrial e, consequentemente, de 

subprodutos, mas, sobretudo, devido à redução da disponibilidade de matérias-prima não 

renováveis, necessárias às atividades da construção civil convencional (John, 2007).  

Dentre os resíduos se destacam as cinzas minerais oriundas de diferentes atividades 

agroindustriais, como a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC), que apresentam altas 

porcentagens de sílica e de outros óxidos, podendo ser então utilizadas como pozolanas 

(Teodoro et al., 2013).  

A propriedade da pozolana é a sua capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio 

liberado durante o processo de hidratação do cimento, formando compostos estáveis de poder 

aglomerante, tais como os silicatos e aluminatos de cálcio hidratados (Fairbairn et al. 2010). 

Pesquisas recentes (Teodoro et al., 2013; Paula et al. 2009;) tem demonstrado a 

eficiência da substituição do cimento Portland por cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, onde 

os concretos não apresentaram diferenças significativas para resistência à compressão axial e 

absorção de água por imersão em relação aos traços utilizados como controle. 

Face ao exposto, o presente trabalho objetivou analisar as propriedades mecânicas de 

concretos preparados com teores de substituição de 0 (CA0), 5 (CA1), 10 (CA2) e 15% (CA3) 

do cimento Portland por cinzas do bagaço de cana-de-açúcar, provenientes de indústrias 

sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Anhanguera UNIDERP, no ano de 2010. 

O concreto utilizado para os corpos de prova foi feito com cimento tipo CP II F 32, 

areias natural e artificial, pedrisco, brita nº 1, e água proveniente da rede de abastecimento de 

Campo Grande – MS e sua dosagem calculada pra fck de 20 MPa.  

As cinzas do bagaço de cana-de-açúcar são provenientes da indústria sucroalcooleira 

do Mato Grosso do Sul, essas cinzas foram previamente secas em estufa, depois de secas 

foram peneiradas nas malhas 2,4 mm e 1,2 mm e finalmente moídas em um moinho de bolas 

por no mínimo 8 horas. 

A caracterização dos materiais foi feita através da distribuição granulométrica (Tabela 

1) definida pela NBR 248 (ABNT, 2003) e massa específica (Tabela 2) de acordo com NBR 

53 (ABNT, 2003). 

A dosagem dos materiais para a formulação do traço, para os corpos-de-prova, deveria 

ser preciso e consistente. Tanto o traço de controle, quanto os traços preparados com a 

substituição de cimento por CBC, em volume, deveriam manter valores de fck consistentes. 

Dessa forma para o calculo das dosagens do material foi utilizado o programa 

computacional MECFOR, baseado na teoria do Modelo de Empacotamento Compressível 

(Formagini, 2005). O MECFOR permitiu a simulação de diferentes composições, 

selecionando adequadamente os materiais visando a atender as propriedades desejadas do 

concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido (Tabela 3). 
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Tabela 1 - Distribuição granulométrica dos materiais utilizados 

 
Abertura 

da 
Materiais 

 Peneira 
Areia 

Natural 

Areia de 

Brita 

Pedri

sco 

Brita 

nº 1 

 mm Pass(%) Pass(%) 
Pass(

%) 

Pass(

%) 

Granulometria 

25,0 100,00 100,00 
100,0

0 

100,0

0 

19,0 100,00 100,00 
100,0

0 
92,85 

12,5 100,00 100,00 99,20 42,17 

9,50 100,00 100,00 93,87 6,62 

4,75 100,00 99,87 13,28 0,20 

2,40 100,00 67,32 13,28 0,20 

1,20 100,00 44,38 13,28 0,20 

0,60 99,90 29,78 13,28 0,20 

0,30 66,90 21,71 13,28 0,20 

0,15 4,90 16,31 13,28 0,20 

0,75 0,60 10,53 13,28 0,20 

Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela 2 - Massa específica dos materiais utilizados 

Material Cimento Cinza 

Residual 

Areia 

natural 

Areia 

de brita 

Pedrisco Brita 1 

Massa específica 

(g cm
-3

) 

3,1 2,74 2,7 2,89 2,89 2,89 

 

 

Tabela 3 - Proporção entre os componentes dos traços 

Componentes Peso dos materiais (kg m
-3

) 

 CA0 CA1 CA2 CA3 

Cimento CP II F 32 390 370,5 351 331,5 

CBC 0,0 19,5 39,0 58,5 

Areia natural 467 467 467 467 

Areia de brita 341 341 341 341 

Brita n 0 (Pedrisco) 312 312 312 312 

Brita n 1 864 864 864 864 

Aditivo Químico 

(litros) 

3,15 3,15 3,15 3,15 

Água (litros) 168 168 168 168 

Relação água/cimento 0,43 0,45 0,48 0,51 
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Para a produção do concreto utilizado nos corpos de prova utilizou-se uma betoneira 

de eixo inclinado com capacidade de 120 litros. 18 corpos-de-prova cilíndricos com dimensão 

100 x 200 mm foram produzidos com cada tipo de traço para utilização nos ensaios de 

compressão e absorção de água por imersão total e por capilaridade. 

Foram determinadas as resistências a compressão de 5 corpos-de-prova para cada 

traço do concreto, 0, 5, 10 e 15 % de substituição do cimento, aos 28 dias, nos corpos-de-

prova citados anteriormente, utilizando uma prensa hidráulica com capacidade de carga de 

1000 kN, conforme norma NBR 5739 (ABNT, 1994).  

Conforme NBR 9779 (ABNT, 2005), o índice de absorção por capilaridade pode ser 

determinado conforme Equação 1: 

 








 


S

BA
C  

 

(1) 

        

Onde: 

C = absorção de água por capilaridade (g/cm²); 

A = massa do corpo-de-prova com uma das faces em contato com a água, em g; 

B = massa do corpo-de-prova seco, em g; 

S = área da seção transversal do corpo de prova, em cm²; 

Cinco corpos-de-prova foram submetidos à secagem em estufa com temperatura de 

(105 ± 5)°C, e resfriados até a temperatura de (23 ± 2)°C para determinação de sua massa. 

Posteriormente, é realiza a imersão em água em recipiente a temperatura constante de (23 ± 

2)°C, a uma altura de água constante de (50 ± 10) mm acima de sua face superior, sendo 

pesados em 15, 30 e 60 minutos depois com 2, 4, 8, 24, 48 e 72 horas em contato com a água. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e, posteriormente, a análise de 

regressão polinomial utilizando o software estatístico Assistat (Silva e Azevedo, 2002). A 

melhor equação ajustada foi escolhida de acordo com o coeficiente de determinação e a 

significância dos coeficientes de regressão, testados pelo teste t corrigido com base nos 

resíduos da análise de variância. 

 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 são apresentados os resultados do parâmetro absorção de água para os 

quatro traços analisados, onde estes apresentaram comportamento quadrático com alto índice 

do coeficiente de determinação para ambas as equações. 

Observa-se na Tabela 4, que o traço CA0, sem adição de CBC, apresentou os menores 

valores em relação aos demais. Verifica-se, também, que os traços CA1 e CA2 apresentaram 

aumento de 50% da absorção de água após 72 horas em relação ao traço de controle (CA0). 

Os valores médios para a resistência a compressão axial, obtidos aos 28 dias, apresentaram 

comportamento linear negativo (Figura 2), o que indica que o aumento da substituição parcial 

de cimento por CBC acarreta, concomitantemente, redução neste parâmetro. Entretanto, o 

aumento supracitado não influenciou significativamente na resistência a compressão axial do 

traço CA1, que foi 1,5% inferior ao traço CA0, aos 28 dias. 
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ŶCA0 = -0,0001x2 + 0,012x + 0,077   R² = 0,959

ŶCA1 = -0,0001x2 + 0,018x + 0,087   R² = 0,973

ŶCA2 = -0,0001x2 + 0,018x + 0,087   R² = 0,975

ŶCA3 = -0,0001x2 + 0,02x + 0,088     R² = 0,981
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Figura 1- Ensaio de absorção por capilaridade dos diferentes traços avaliados 

  

Tabela 4 - Valores dos resultados de absorção por capilaridade 

Traços Absorção por capilaridade (g cm
-
²) em função do tempo 

 0,25h 0,5h 1h 2h 4h 8h 24h 48h 72h Média Desvio padrão 

CA0 0,04 0,05 0,08 0,12 0,16 0,22 0,32 0,41 0,46 0,21 0,02 

CA1 0,05 0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,46 0,59 0,68 0,29 0,03 

CA2 0,05 0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,46 0,60 0,68 0,29 0,02 

CA3 0,05 0,07 0,11 0,15 0,21 0,29 0,49 0,67 0,78 0,31 0,02 

  

Ŷ = -0,67x + 27   R² = 0,909

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15

R
es

is
tê

nc
ia

 à
 c

om
pr

es
sã

o 
ax

ia
l (

M
P

a)

% de adição de CBC

 
Figura 2 - Resistência à compressão dos diferentes traços confeccionados 
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 Nunes et al. (2008) e Paula et al. (2009), ao analisar o potencial da cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar como material de substituição parcial de cimento Portland, concluíram que 

este pode substituir o teor de cimento em até 13 e 20%, respectivamente, sem aumento na 

absorção de água e perdas na resistência a compressão, o que não foi evidenciado no presente 

trabalho.  

Os resultados obtidos neste experimento permitem inferir que os concretos produzidos 

com maiores teores de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar tendem a ser mais porosos, 

entretanto, o traço CA1 não apresentou grande diferença em relação ao de controle para os 

parâmetros avaliados. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 A substituição do cimento Portland por 5 % de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar 

ocasionou um aumento de 50% na absorção de água por capilaridade, após 72 horas, em 

relação ao traço de controle. Entretanto, verifica-se que este traço (CA5) não apresentou 

redução significativa da resistência a compressão axial, sendo estatisticamente similar ao 

controle. 
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