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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo para o uso da cinza de bagaço de cana-de-açúcar em 

substituição parcial do cimento Portland em compósitos cimentícios com agregados de 

rocha de basalto e rocha de quartzito, com o objetivo de minimizar as reações álcali–

agregado. Foram utilizadas nos experimentos as taxas de substituição de 10, 20 e 30% 

do cimento. As cinzas utilizadas foram nas condições: (i) in natura, (ii) moída e (iii) 

requeimada e moída. Como parâmetro de referência os ensaios foram realizados com 

compósitos cimentícios com areia normalizada e as mesmas substituições. A 

metodologia do trabalho foi essencialmente experimental, onde foram analisados os 

resultados de expansibilidade da reação álcali–agregado e os resultados da resistência 

mecânica dos compósitos cimentícios. O método executivo seguiu as orientações e os 

padrões das normas brasileiras específicas para cada etapa ou ensaio da pesquisa. 

Apresenta–se neste, todo o procedimento de montagem dos corpos de prova, resultados 

de ensaios, gráficos e análise comparativa dos resultados. Foi discutida a influência da 

moagem e requeima da cinza bem como a influência dos percentuais de substituição 

para os compósitos com agregados de basalto e quartzito. Foram utilizados nos 

procedimentos dos traços três parâmetros de composição: (i) traço com o consumo de 

água fixo (ii) traço com fator água/aglomerante fixo (iii) traço com espalhamento fixo. 

Finalmente foi discutido o benefício das substituições e uma análise da relação do 

consumo de cimento com a resistência mecânica adquirida em megapascals. O presente 

trabalho concluiu que a utilização de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar em 

substituição ao cimento Portland é viável do ponto técnico, ambiental e econômico, 

contribuindo com a durabilidade dos compósitos desenvolvidos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a study for the use of the ash of bagasse of sugar in partial 

replacement of Portland cement in cementitious composites with aggregates of basalt 

rock and quartzite rock, with the goal of minimizing the alkali-aggregate reactions. 

Were used in the experiments the rates replacement of 10, 20 and 30% of the cement. 

The ashes used were the conditions: (i) fresh, (ii) ground and (iii) blighted and ground. 

As a parameter of reference assays were performed with cementitious composites with 

sand normalized and the same substitutions. The methodology of the work was 

essentially experimental, where we analyzed the results of alkali-aggregate reaction 

expandability and the results of the mechanical strength of cementitious composites. 

The Executive method followed the guidelines and standards of the Brazilian standards 

specific to each stage of research or testing. In this, the entire procedure of Assembly of 

specimens, test results, graphs and comparative analysis of the results. Is discussed the 

influence of grinding and ash blight as well as the influence of the percentages for the 

composites with basalt and quartzite. Were used in the procedures of the three 

parameters: (i) mark with the fixed water consumption (ii) mark with water/cement 

factor fixed (iii) mark with fixed spread. Is finally discussed the benefit of substitutions 

and an analysis of the relationship between the consumption of cement with the strength 

gained in megapascals. This study concluded that the use of ashes of sugarcane bagasse 

as a replacement for Portland cement is feasible technical, environmental and 

economic point, contributing with the durability of composites developed. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A reação álcali-agregado (RAA) é um dos fenômenos patológicos mais importantes que 

interferem na durabilidade do concreto. A velocidade de desenvolvimento e magnitude 

das deformações depende de um grande número de fatores, sendo os principais: a 

natureza dos agregados; teor de álcalis no cimento; consumo de cimento por metro 

cúbico de concreto; temperatura ambiente e de disponibilidade de umidade. Diante 

destes fatores, nota-se que as barragens apresentam condições particularmente 

favoráveis ao aparecimento da RAA (SILVA, 2007). O Comitê Brasileiro de Barragens 

– CBDB (1999) relata que há países em que cerca de 25% das estruturas de barragens 

está afetada pela RAA. A África do Sul, por exemplo, entre 1970 e 1996 gastou em 

torno de trezentos milhões de dólares no reparo e manutenção de estruturas de concreto 

afetadas pela reação. 

Conforme abordado no 52º Congresso Brasileiro do Concreto em seminário “As causas 

da RAA, suas medidas preventivas, o diagnóstico e soluções para estruturas afetadas”, 

segundo o professor e palestrante, Dr. Benoit Fournier, o primeiro relatório sobre a 

RAA foi de uma obra no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no ano 1940. De lá 

para cá, os casos só aumentaram. Hoje, sabe-se que a RAA é uma manifestação 

patológica espalhada pelo mundo, sobre a qual já se produziram milhares de artigos, 

recomendações para sua prevenção e manuais de orientação para a recuperação de obras 

afetadas. Todavia, a despeito da disseminação da patologia nas obras de concreto no 

Brasil e no mundo, o problema é contornável na visão dos especialistas do Seminário. 

Segundo o palestrante, em 2010, não há razões para se construir estruturas de concreto 

que possam vir a apresentar RAA, pois as medidas preventivas apresentadas são de fácil 

implementação: 

(i) Não usar agregados reativos, quando possível (recomendação nem sempre 

possível de seguir, seja pela escassez de agregados não reativos, seja pelo custo do 
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transporte de agregados não reativos). 

(ii) Seleção qualitativa dos agregados, onde o agregado conhecido por apresentar um 

histórico de ocorrência de RAA pode ser usado, porém, neste caso: 

 a primeira avaliação é determinar onde será usado: se em estruturas provisórias, 

correntes ou especiais; se em estruturas expostas à umidade ou em contato permanente 

com a água; 

 em seguida, faz-se necessária a classificação do agregado quanto ao seu grau de 

reatividade potencial, por meio de ensaios laboratoriais; 

 por fim, o uso de medidas de mitigação da reação: limitação do teor de álcalis no 

concreto; utilização de materiais inibidores da RAA, tais como: pozolanas naturais, 

sílica ativa; cinzas volantes; metacaulim; etc. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar e avaliar a inibição da 

ocorrência da reação álcali–agregado pela adição de cinzas de bagaço de cana–de–

açúcar (CBCA) por meio da expansão de concretos com agregados de duas litologias 

distintas, rochas de basalto e de quartzito, com substituição do cimento Portland pela 

cinza moída e cinza requeimada e moída em percentagens de 10, 20 e 30%. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

As usinas hidrelétricas (UHE) são empreendimentos de suma importância para a matriz 

energética do Brasil e por consequência para o seu desenvolvimento. A construção de 

uma usina hidrelétrica movimenta volumes expressivos de materiais construtivos. Esse 

movimento de materiais impacta na extração de matéria–prima em determinadas regiões 

e alocação desses na área construtiva do barramento e demais integrantes da UHE. As 

estruturas do barramento, vertedouro, casa de força, etc. descarregam significativos 

esforços nos maciços naturais. 

Dentre os materiais construtivos de uma UHE, o concreto é o mais expressivo, seja pelo 

volume consumido, pelo o descarregamento, pela sua importância estrutural, ou mesmo 

pelas preocupações intrínsecas ao material. Os concretos, comumente, na sua confecção 
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utilizam cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água. Como agregado 

miúdo, comumente, são utilizadas areias quartzosas naturais de rio e ou agregados 

artificiais originados da extração do agregado graúdo, chamadas pó de pedra ou fundo 

de pedreira. 

Os agregados graúdos são originados, na maioria das vezes, a partir da explosão de 

maciços rochosos. A escolha das jazidas de agregado graúdo está diretamente 

relacionada com a viabilidade econômica. Devido aos imensos volumes de extração, o 

transporte até a obra é um fator de extrema relevância. Neste contexto, a utilização de 

agregados potencialmente inertes nem sempre é possível.  

Independente do uso de agregados potencialmente reativos, é comum em projeto ser 

especificado o uso de pozolanas na confecção dos concretos de obras hidráulicas como 

forma de mitigação da ocorrência de reações álcali–agregado. Comumente são 

especificados cimentos Portland com baixo teor de álcalis e a adição de 15 a 30% de 

pozolanas. 

Entre as principais pozolanas estão as cinzas volantes (fly ash), a sílica ativa 

(silica fume), cinzas vulcânicas e as argilas calcinadas. Mais recentemente, iniciaram se 

estudos do uso de cinzas de termoelétricas com caldeiras de biomassa como pozolanas. 

Um caso de sucesso foi a cinza de casca de arroz. Ainda mais recentemente, a cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar virou fruto de estudos de pozolanicidade, mas a literatura 

sobre o potencial da cinza de bagaço de cana–de–açúcar na inibição das reações álcali–

agregado ainda é pobre. A cana de açúcar possui papel importante na matriz energética 

brasileira e o volume de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar gerado no Brasil justifica 

seu estudo.  

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo principal foi estudar o potencial da cinza de bagaço cana-de-açúcar (CBCA) 

em inibir as expansões originadas das reações álcalis–agregados com agregados de 

rochas de basalto e de quartzito que apresentaram potencial reativo na construção de 

barragens de usinas hidrelétricas, com os seguintes objetivos específicos propostos: 
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(i) estudar a influência do processamento nas propriedades da CBCA; 

(ii) estudar a influência do percentual de substituição do cimento Portland por CBCA 

nas propriedades mecânicas dos compósitos cimentícios; 

(iii) estudar a influência das variáveis: relação água/aglomerante (A/A) e 

trabalhabilidade nas propriedades dos compósitos cimentícios; 

(iv) estudar a influência do percentual de substituição do cimento Portland por CBCA 

no potencial inibidor da RAA nos compósitos cimentícios com basalto e quartzito; 

(v) verificar a viabilidade econômica dos percentuais de substituições do cimento 

Portland por CBCA nos compósitos com areia normalizada, basalto e quartzito com 

consumo de água fixo. 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho estudou a partir de ensaios específicos, o comportamento de 

compósitos cimentícios com substituição de parte do cimento por cinza de bagaço de 

cana de açúcar. As argamassas foram caracterizadas no estado fresco e endurecido. As 

cinzas foram avaliadas quanto ao seu potencial inibidor de reação álcali–agregado em 

argamassas com agregados potencialmente reativos. Especificamente, o trabalho se 

dividiu conforme a seguinte metodologia: 

1. processamento das cinzas por meio de moagem e por requeima e posterior moagem; 

2. caracterização físico–química e microestrutural das cinzas por métodos de 

granulometria por granulômetro a laser, massa específica aparente, composição 

química qualitativa e semiquantitativa por espectrometria de fluorescência de 

 raios X e composição mineralógica por difração de raios X; 

3. caracterização física dos agregados quartzito e basalto através dos ensaios de massa 

específica aparente, absorção, microscopia e de granulometria por peneiramento com 

britagem e separação por faixa granulométrica da NBR 15.577. Caracterização 

química por composição e petrografia; 
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4. desenvolvimento de argamassas cimentícias de referência e com substituição parcial 

do cimento Portland pela cinza de bagaço de cana–de–açúcar in natura, moída, e 

requeimada moída, utilizando três dosagens com agregado normal; 

5.  caracterização das argamassas com agregado normal: 

5.1. avaliação das propriedades nas primeiras idades (trabalhabilidade por 

espalhamento); 

5.2. moldagem dos corpos de prova; 

5.3. avaliação das propriedades físicas (absorção de água por imersão e massa 

especifica) no estado endurecido; 

5.4. avaliação das propriedades mecânicas (resistência à compressão simples, 

compressão cúbica, compressão diametral e resistência à tração na flexão); 

6. caracterização de argamassas cimentícias com agregados de quartzito e de basalto, e 

com substituição parcial do cimento Portland pela cinza de bagaço de cana–de–

açúcar moída, e requeimada e moída: 

6.1. avaliação das propriedades nas primeiras idades (trabalhabilidade por 

espalhamento); 

6.2. avaliação das propriedades físicas (absorção de água por imersão e massa 

especifica) no estado endurecido; 

6.3. avaliação das propriedades mecânicas (resistência à compressão e resistência à 

tração na flexão); 

6.4. avaliação do comportamento a partir da eficiência de materiais pozolânicos em 

evitar a expansão devido à reação álcali–agregado pelo método de avaliação da 

potencialidade reativa dos agregados por meio de barras de argamassa, preconizado 

pela NBR 15577; 

7. caracterização microestrutural de todas as argamassas desenvolvidas, inclusive os 

corpos–de–prova que passaram pelos ensaios de reação álcali–agregado (microscopia 

eletrônica de varredura). 
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1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Esta tese apresenta no “Capítulo 1 – Introdução”, um breve relato sobre o escopo do 

trabalho, considerações iniciais sobre reações álcali-agregado, justificativa do estudo, 

seu objetivo geral e os objetivos específicos. Itemiza a estruturação do tema em cinco 

capítulos, mais a bibliografia e anexos. 

 

“O Capítulo 2 – Revisão da literatura” aborda uma revisão sobre gerenciamento, 

projetos e manutenção de barragens de concreto, os processos e danos das reações 

álcalis-agregados e a utilização de cinzas de bagaço de cana de açúcar em compostos 

cimentícios. 

 

No “Capítulo 3 – Caracterização tecnológica dos materiais e metodologia 

experimental adotada” relaciona e aborda a caracterização de todos os materiais 

utilizados na pesquisa, e os ensaios de laboratório específicos para definição dos 

parâmetros para aplicação da cinza de bagaço de cana de açúcar nos compósitos 

cimentícios, especificando ainda, os procedimentos pra montagem dos corpos de prova. 

 

No “Capítulo 4 – Resultados e discussões”, aborda os resultados dos ensaios 

mecânicos, físicos e químicos dos materiais e dos compósitos cimentícios, imagens 

microscópicas e ensaios de expansibilidade (RAA). Neste capítulo os resultados são 

apresentados em tabelas e gráficos.  

 

No “Capitulo 5 – Trabalhos publicados, sugestões para futuras pesquisas e 

conclusões”, são comentados os trabalhos publicados em congressos e revistas de dados 

referentes a esta pesquisa, sugestões de temas para futuras pesquisas e conclusões sobre 

os resultados obtidos e considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 BARRAGENS DE CONCRETO 

Segundo Jerson Kelman, Diretor–geral da ANEEL no Atlas de energia elétrica do Brasil 

2008 (ANEEL, 2009), o setor elétrico brasileiro está em permanente evolução, fruto 

tanto de mudanças legais e normativas quanto do avanço tecnológico. O Brasil superou, 

no ano de 2007, a marca de 100 mil megawatts (MW) em potência instalada (75% de 

fonte hídrica e 25% de fonte térmica). As obras hidráulicas são o alicerce da principal 

fonte de geração de energia elétrica da matriz energética brasileira. A grande parte dos 

empreendimentos brasileiros possui como principal material construtivo o concreto. 

Comumente, os concretos possuem consumo de cimento por metro cúbico variando de 

100 a 400 kg e agregados variando de 1800 a 2200 kg. 

Segundo a Comissão Internacional de Grandes Barragens CIGB/ICOLD (2007), as 

barragens são definidas como barreiras ou estruturas que cruzam córregos, rios ou 

canais para confinar e assim controlar o fluxo da água. As barragens variam em 

tamanho, podendo ser pequenos maciços de terra, usados frequentemente em fazendas, 

até enormes estruturas de concreto, geralmente usadas para fornecimento de água, 

irrigação e energia hidrelétrica, devendo atender aos seguintes requisitos técnicos: 

 as suas fundações e seus encontros devem ser estáveis sob todas as condições de 

carga (para todos os níveis de água e tremores de terra); 

 as suas fundações devem ser suficientemente vedadas e ter procedimentos 

adequados de controle de vazamentos para garantir a operação segura e para manter 

a capacidade de armazenamento; 

 ter borda livre suficiente para evitar transbordamento de ondas e, no caso de 

barragens de terra, deve-se incluir uma margem de segurança para recalque da 

fundação e do maciço; 

 ter capacidade suficiente de extravazamento de vazão para evitar o transbordamento 

dos reservatórios em casos de enchentes. 
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Quanto aos requisitos gerenciais e de segurança as barragens devem ter um controle 

contínuo e eficiente que deverá conter os seguintes requisitos: 

 instrução para seu funcionamento e manutenção; 

 instrumentação de medição para conhecer seu comportamento; 

 instrução de vigilância e de auscultação da barragem e obras anexas; 

 plano de ação em caso de emergência; 

 valorização e proteção do meio ambiente; 

 inspeções periódicas, assim como uma revisão geral que permita avaliar a barragem 

e realizar reparos se necessário; 

 arquivo com documentos, planos de trabalho e planilha de cálculos do projeto e da 

construção, banco de dados do monitoramento e todas as informações da obra. 

As barragens são classificadas segundo o material e o modo ao qual foram construídas, 

segundo o seu tipo, pode–se citar: as barragens de gravidade, as barragens em arco, as 

barragens de contrafortes e as barragens de aterro. Em torno de 200 países no mundo 

dispõem de capacidade de desenvolver energia hidroelétrica em mais ou menos, grande 

escala. A maior central hidroelétrica em funcionamento é a hidrelétrica de Itaipu sobre o 

rio Paraná entre Brasil e Paraguai (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 – Vista da barragem da usina hidrelétrica de Itaipu. 

O barramento da usina hidrelétrica de Itaipu, em parte, foi realizado em contrafortes de 

concreto armado, sendo consumido um volume de concreto de 12,3 milhões de metros 

cúbicos (Figura 2.2). A energia hidrelétrica responde atualmente por cerca de 20% da 

eletricidade do mundo, por ser a hidroeletricidade uma fonte renovável de energia 

elétrica, se constroem usinas hidrelétricas em praticamente em todas as partes do 

mundo. 
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Figura 2.2 – Vista do barramento da usina hidrelétrica de Itaipu. 

O potencial hidrelétrico total de um país pode depender principalmente de seu volume 

de chuvas anual, seus sistemas fluviais e sua topografia (colinas e montanhas). Nem 

todo esse potencial, entretanto, poderá ser usado plenamente, pois haverá áreas onde 

não é tecnicamente possível construir barragens ou usinas, devido às condições 

geológicas, ou de outra natureza não favorável ou também devido a restrições 

econômicas e políticas.  

Ainda segundo CIGB/ICOLD (2007), na concepção de um projeto de hidroelétrica 

poderá haver outras prioridades para os orçamentos dos países, ou razões para evitar 

certas áreas, devido a outros usos da terra ou à presença de grandes populações. A 

maioria dos locais tecnicamente viáveis atualmente se encontra na África, na Ásia e na 

América Latina, e nessas regiões há frequentemente restrições econômicas. Há, 

entretanto, projetos hidroelétricos sendo construídos ou planejados em cerca de 180 

países. Atualmente, os países líderes no desenvolvimento de seus potenciais 

hidrelétricos são: China, Índia, Irã, Brasil e Turquia. 

Segundo GOMES, 2015, os projetos geotécnicos de barragens devem contemplar os 

seguintes aspectos: 

 pré-dimensionamento da geometria da barragem: taludes, cristas, bermas, etc.; 

 projeto da drenagem interna (filtros e drenos); 

 dimensionamento final da barragem; 

 projeto da instrumentação e elaboração de cartas de risco; 

 preparação das especificações para: 

 escavações; 
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 tratamento de fundações para lançamento, compactação e impermeabilizações; 

 filtros e drenos; 

 instrumentação e controle (manual de operações). 

 aspectos geotécnicos das estruturas de concreto (drenagem, estabilidade, etc.); 

 análises de percolação da água através do aterro e das fundações da barragem 

(traçado de redes de fluxo em meios porosos); 

 dimensionamento dos filtros, drenos e transições da barragem; 

 análises da estabilidade dos taludes da barragem; 

 análises do Comportamento Tensão x Deformação da barragem (prevenção a 

fissuramentos internos). 

No contexto de barragens de concreto, cada vez mais, jazidas de agregados de boa 

qualidade se tornam escassas. Se tratando de grandes empreendimentos, como Usinas 

Hidrelétricas (UHE) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), a distância das jazidas de 

agregados se torna um fator importante para a viabilidade econômica do 

empreendimento. Por isso, em grande parte dos empreendimentos os agregados 

utilizados são os disponíveis no entorno da construção, mesmo não sendo considerados 

de boa qualidade. Neste caso, a formação mineralógica é de suma importância para a 

durabilidade da UHE.  

2.2 REAÇÃO ÁLCALI–AGREGADO 

A reação álcali–agregado é uma reação química lenta de tríplice aliança, onde minerais 

reativos presentes no agregado, em presença de água, reagem com os óxidos alcalinos 

Na2O e K2O provenientes principalmente do cimento, resultando em hidróxido de sódio 

(NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) formando um gel expansivo no interior de uma 

estrutura de concreto. Se não houver poros suficientes para alojar os produtos 

resultantes, o esqueleto sólido do concreto fica tensionado e é levado à ruptura. As 

tensões de expansão envolvidas podem atingir patamares muito elevados e o concreto 

pode não resiste aos esforços de tração (Figura 2.3).  
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Figura 2.3 – Ruptura do concreto pela expansão do gel da usina hidrelétrica de Jaguara. 

O processo químico de deterioração do concreto por RAA pode ser classificado de três 

formas, em função do tipo e mineralogia do agregado reativo envolvido. A reação 

álcali–sílica (RAS) é uma reação lenta e suas consequências podem não se manifestar 

antes que tenham passado muitos anos, e é também o tipo de reação mais conhecido e 

relatada no meio técnico. Em resumo é uma reação que envolve a presença de sílica 

amorfa ou certos tipos de vidros naturais (vulcânicos) e artificiais. 

Dessa reação resulta um gel de álcali–silicato nos planos mais fracos ou poros do 

agregado ou na superfície do agregado, formando assim uma zona de alteração 

característica que pode destruir a aderência entre agregado e a pasta que o envolve. O 

gel absorve água com uma consequente tendência a aumento de volume. Como é 

confinado pela pasta de cimento hidratada, resulta daí, uma pressão interna que pode 

causar expansão e como consequência fissuração e desagregação dessa pasta de 

cimento. Na Figura 2.4 é possível observar, na fotografia da esquerda, géis exsudados 

em uma galeria de concreto e na fotografia à direita é possível observar os géis 

destacados das galerias. 

       

Figura 2.4 – Gel exsudado do concreto da usina hidrelétrica de Jaguara. 
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A reação álcali–silicato (RASS) é da mesma natureza da RAS, porém, o processo ocorre 

mais lentamente entre os álcalis do cimento e os silicatos existentes nos feldspatos, 

folhetos argilosos e certas rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas. Tal reação 

ocorre simultaneamente com a reação álcali–sílica, prejudicando diagnóstico da RAA. 

A reação álcali–carbonato (RAC) é a mais rara de todas. Ocorre entre certos calcários 

dolomíticos e as soluções alcalinas presentes nos poros do concreto, promovendo a 

formação de brucita (Mg(OH)2). Trata–se de uma reação bem complexa, cujas 

consequências são bem mais graves, mas ainda existem várias divergências sobre o 

provável mecanismo da reação. 

De acordo com HASPARYK (2005) a forma com que os principais fatores interferem 

na velocidade e intensidade da reação álcali–agregado, de uma forma geral, são: 

 quanto maior o teor de álcalis do cimento e o consumo do mesmo no concreto, 

maiores serão as expansões; 

 quanto mais desorganizada e instável é a estrutura dos minerais presentes na rocha, 

mais reativo será o agregado; 

 em ambiente com umidade relativa acima de 80%, ocorre um aumento na magnitude 

da reação. Por outro lado, na falta de água ou umidade, a RAA pode ser limitada, 

mesmo na presença de agregados reativos e álcalis; 

 quanto maior a temperatura ambiente, maior a velocidade da reação, como ocorre 

com a maioria das reações químicas. 

Não é possível prever os efeitos deletérios apenas a partir do conhecimento das 

quantidades de materiais reativos. Por exemplo, a reatividade efetiva do agregado 

depende do tamanho e da porosidade das partículas, que tem influência sobre a extensão 

da superfície na qual pode ocorrer a reação. Outros fatores que influenciam a RAA 

incluem a permeabilidade da pasta de cimento hidratada, porque ela controla o 

deslocamento da água e de vários íons, bem como o gel de sílica e da quantidade de 

álcalis disponíveis no concreto. Em galerias de UHE, comumente, a RAA pode 

acontecer em conjunto com outros processos deletérios. Na Figura 2.5 é possível 

observar pequenos pontos brancos formados pela ocorrência de RAA e escorrimentos 

brancos gerados por lixiviação e carbonatação. 
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Figura 2.5 – Estruturas internas de uma barragem evidenciando o efeito da RAA da usina 

hidrelétrica de Jaguara. 

As manifestações mais comuns verificadas em estruturas de concreto atacadas são 

fissurações tipo “mapa”, exsudação de gel na superfície do concreto, bordas ao redor 

dos agregados, preenchimento de poros com material branco ou vítreo, micro fissuração 

e descoloração do concreto. Em um estágio mais avançado, a fissuração produzida no 

concreto afetado pela RAA, pode permitir o ingresso externo de água. No caso do 

concreto armado ou protendido, a fissuração pode facilitar o ingresso de outros agentes 

externos agressivos que podem despassivar o aço das armaduras causando sua corrosão. 

Na Figura 2.6 são aparentes as fissuras tipo mapa geradas na estrutura da UHE pela 

RAA. 

 

Figura 2.6 – Estruturas da barragem de concreto da usina hidrelétrica de Jaguara. 

As principais consequências sobre as propriedades do concreto são: uma discreta 

redução na resistência à compressão, significativa perda da resistência à tração, e 

acentuada queda no módulo de elasticidade. A RAA isoladamente, não leva uma 

estrutura de concreto a um colapso repentino, pois é um fenômeno que se desenvolve 

lentamente ao longo de anos. 
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A RAA é um fenômeno complexo que requer para seu correto diagnóstico, uma análise 

complexa, sendo que na análise visual, a única evidência inquestionável de que uma 

estrutura de concreto está afetada pela RAA é a presença do gel resultante da reação. 

Assim, a ocorrência da reação pode passar despercebida durante anos, até que, 

eventualmente, o aparecimento de fissurações, leve a um estudo mais aprofundado. 

De acordo com HASPARYK (1999), as medidas preventivas a serem adotadas com o 

objetivo de evitar a instalação da RAA e, consequentemente, os efeitos danosos às 

estruturas de concreto, destacam–se: 

 o estudo preliminar da rocha ou agregados a serem empregados na obra; 

 a caracterização química do cimento a ser empregado na obra; 

 ensaios de laboratório sobre a reatividade da combinação cimento–agregado; 

 emprego de adições minerais. 

Recuperar estruturas com o RAA instalado requer um detalhado estudo de cada caso. 

De acordo com HASPARYK (2005), não existe ainda uma maneira completamente 

eficiente de combater a reação e suas expansões. Alguns procedimentos de reparos 

atualmente utilizados tem o objetivo de restringir a penetração de água, com a aplicação 

de agentes hidrófobos selantes, por meio de pinturas, por exemplo, ou 

impermeabilização com membranas; outras soluções de reparo são os esforços 

estruturais, que tem o objetivo de liberar as deformações em determinadas direções. 

A RAA é um dos fenômenos deletérios mais importantes que podem ocorrer no 

concreto. Até recentemente, esse tipo de reação era conhecido como típico de obras em 

contato com a água, como barragens, obras hidráulicas e fundações de pontes. 

Entretanto, recentemente foi observada em edifícios e com intensidade bastante 

significativa. O fenômeno é agravado pela possibilidade de facilitar a entrada de agentes 

agressivos às armaduras e ao próprio concreto através das fissuras, criando processo 

interativo de degeneração. 

Com o objetivo de reduzir a ocorrência da reação álcali–agregado algumas iniciativas 

são tomadas, sendo que, entre elas podemos citar: (i) uso de cimentos com menores 

teores de álcalis; (ii) redução do consumo de cimento; (iii) produção de concretos 

menos porosos e por consequência mais impermeáveis, evitando assim que a água ative 



15 

 

a reação; (iv) uso de agregados com potencial reativo menor; (v) uso de adições de 

materiais que inibam a reação álcali–agregado. As adições de materiais alternativos 

realizadas na produção de concretos geralmente são em substituição ao cimento 

portland reduzindo a disponibilidade de álcalis na pasta dos concretos. O uso das 

adições preza pela garantia dos mesmos níveis de resistência mecânica, além disso, 

estas adições, na maioria dos casos, consomem álcalis nas suas reações e torna o 

concreto menos poroso.  

2.3 CINZAS DE BAGAÇO DE CANA–DE–AÇÚCAR 

Introduzida no período colonial, a cana–de–açúcar se transformou em uma das 

principais culturas da economia brasileira. Na Figura 2.7 é possível observar as regiões 

produtoras de cana-de-açúcar. 

 

Figura 2.7 – Produção de cana-de-açúcar (Fonte: UNICA, 2016). 

O Brasil não é apenas o maior produtor de cana, mas, é também o primeiro do mundo 

na produção de açúcar e etanol e conquista, e cada vez mais, o mercado externo com o 

uso do biocombustível como alternativa energética (UNICA, 2016). A produção de 

cana–de–açúcar se concentra nas regiões Centro–Sul e Nordeste do Brasil. 
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Na Tabela 2.1 é possível observar a produção de cana-de-açúcar na safra 2016–2017 em 

mil toneladas dividida por estado da federação. A produção de cana-de-açúcar, 

conforme a tabela; está concentrada nos estados das regiões Centro–Oeste, Sudeste e 

Sul, denominada pela UNICA como Região Centro–Sul e representa 92,63% da 

produção nacional. Os três estados com as maiores produções, São Paulo, Goiás e 

Minas Gerais, representam juntos 75,99% da produção nacional. 

Tabela 2.1 – Resumo da produção de cana-de-açúcar na safra 2016–2017  

(Fonte: UNICA, 2016) 

Região Estado Produção (10
3
 t) 

C
en

tr
o
–

S
u

l 

Espírito Santo 2.810 

Goiás 73.522 

Mato Grosso 17.151 

Mato Grosso do Sul 47.817 

Minas Gerais 64.853 

Paraná 42.108 

Rio de Janeiro 1.066 

Rio Grande do Sul 61 

Santa Catarina 0 

São Paulo 368.323 

Subtotal 617.709 

N
o

rt
e
–

N
o

rd
es

te
 

Acre 86 

Alagoas 16.382 

Amapá 0 

Amazonas 216 

Bahia 3.816 

Ceará 209 

Maranhão 2.455 

Pará 682 

Paraíba 5.586 

Pernambuco 11.394 

Piauí 967 

Rio Grande do Norte 2.468 

Rondônia 191 

Roraima 0 

Sergipe 2.296 

Tocantins 2.366 

Subtotal 49.115 

Brasil Total 666.824 
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A cana-de-açúcar é uma planta alógama, da família Gramineae, classe das 

monocotiledôneas, única representante da ordem das Grumiflorae, que se caracteriza 

por apresentar flores pequenas, praticamente destituídas de perianto e protegidas por 

brácteas e bractéolas secas, reunidas em típicas inflorescências (ARANHA e YAHN, 

1987). No gênero Saccharum, ocorrem seis espécies de cana: Saccharum officinarum, S. 

robustumt, S. barberi, S. sinensis, S. spontaneum (QUIRINO, 2003; CESNIK e 

MIOCQUE, 2004). Originária do sudeste asiático é cultivada no Brasil desde a 

colonização portuguesa. A principal destinação da cana-de-açúcar no Brasil é a 

fabricação de açúcar e álcool, mas podem ser aproveitados diversos subprodutos, tais 

como, folhas, pontas, palha, bagaço, méis, melaço, torta de filtro, vinhaça ou vinhoto e 

água de lavagem (RIPOLI e RIPOLI, 2004; CORTEZ et al., 1992). Na Tabela 2.2 pode 

ser visto os resíduos da cana-de-açúcar, suas origens e suas possíveis destinações. 

Tabela 2.2 – Resíduos gerados pela cana-de-açúcar (Adaptado de HEMERLY, 1999 apud 

PAULA, 2006) 

Resíduo Origem Destino 

Bagaço Moagem da cana e extração do caldo 

- Cogeração de energia elétrica; 

- Uso como adubo; 

- Produção de ração animal; 

- Produção de aglomerados; 

- Produção de celulose. 

Torta de filtração 
Filtração do lodo gerado na 

clarificação 

- Uso como condicionador do solo; 

- Produção de ração animal. 

Vinhoto 
Resíduo da destilação do melaço 

fermentado 
- Uso como fertilizantes. 

Melaço Fabricação do açúcar - Praticamente todo usado do álcool. 

Ponta da cana Corte da cana para moagem  

Cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar 

Queima do bagaço para co-geração de 

energia 
- Adubação do solo. 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, além de ser matéria-

prima para uma demanda enorme de produtos, o beneficiamento da cana gera milhões 

de empregos diretos e indiretos, sendo uma importante fonte de renda e 

desenvolvimento do país (PEDROSO et al., 2009). 

O setor sucroalcooleiro vem expandindo nos últimos tempos, alavancado 

principalmente pelo advento da energia renovável. No Brasil, a produção de cana-de-

açúcar vem avançando em áreas destinadas à pecuária extensiva e a outras culturas 

importantes como a soja, o milho e a laranja. Isto se deve tanto pela geração de energia 
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elétrica a partir da queima do bagaço (cogeração) quanto, pelo uso de etanol como 

combustível de veículos automotores (MACEDO, 2009). 

A cadeia produtiva da cana-de-açúcar, representada na Figura 2.8, possui como 

principais produtos o etanol e o açúcar. Durante o processo, é gerado um subproduto, o 

bagaço de cana, que pode ser aproveitado em caldeiras para a geração de calor e 

eletricidade para o próprio processo, além de excedentes de energia elétrica, que podem 

ser comercializados (MME, 2007). 

 

Figura 2.8 – Cadeia produtiva da cana-de-açúcar (MME, 2007) 

Como pode ser visto na Figura 2.8, um dos produtos da cana-de-açúcar é a eletricidade. 

Segundo Jerson Kelman, Diretor-geral da ANEEL no Atlas de energia elétrica do Brasil 

2008 (ANEEL, 2009), o setor elétrico brasileiro está em permanente evolução, fruto 

tanto de mudanças legais e normativas quanto do avanço tecnológico. O Brasil superou, 

no ano de 2007, a marca de 100 mil megawatts (MW) em potência instalada (75% de 

fonte hídrica e 25% de fonte térmica). Em busca da geração de energia elétrica a partir 

de fontes renováveis: em 2008 realizou-se o primeiro leilão de biomassa, energia gerada 

pela queima do bagaço de cana-de-açúcar. 

Durante todo o século XX, a oferta farta de energia, obtida principalmente a partir dos 
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combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, deu suporte ao crescimento e às 

transformações da economia mundial. Já nos primeiros anos do século atual, o cenário 

mudou ao ser colocado à prova por uma nova realidade: a necessidade do 

desenvolvimento sustentável (ANEEL, 2009). Dentro desta perspectiva, a cana-de-

açúcar surge como uma possibilidade de contribuição para o desenvolvimento 

sustentável no campo de geração de energia. 

A disponibilidade energética deveria se manter compatível com o acentuado aumento 

do consumo provocado por um novo ciclo de crescimento econômico, observado nos 

países em desenvolvimento. Entretanto, as fontes tradicionais teriam que ser 

substituídas por recursos menos agressivos ao meio ambiente. Além disso, os 

consumidores seriam induzidos a substituir energéticos mais poluentes por outros de 

menor impacto ambiental e a aderir a práticas mais eficientes, por meio das quais é 

possível obter o mesmo resultado utilizando menos energia (ANEEL, 2009). 

Desde o início dos anos 90, estudiosos e cientistas alertavam para os efeitos da 

deterioração ambiental provocada pela ação humana. Um deles é o aquecimento global, 

provocado pelo elevado volume de emissões dos gases causadores do efeito estufa 

(GEE), particularmente o dióxido de carbono (CO2), liberado em larga escala nos 

processos de combustão dos recursos fósseis para produção de calor, vapor ou energia 

elétrica. Outro é a possibilidade de esgotamento, no médio prazo, das reservas de 

recursos naturais mais utilizadas. Entre elas, carvão mineral e petróleo. Do ponto de 

vista econômico, este último, por sinal, durante quase uma década foi caracterizado pela 

volatilidade e tendência de alta das cotações (que superaram US$ 100,00 por barril em 

1980 e, mais recentemente, em 2008), o que se revelou como um forte estímulo para as 

iniciativas de substituição por outras fontes (ANEEL, 2009). 

Sobre esse aspecto de custo a escolha certa da alternativa energética a ser utilizada se 

faz essencial. Na Figura 2.9 são apresentados os custos de geração de energia em 2008 a 

partir de diversas fontes. A biomassa de bagaço de cana-de-açúcar apresenta-se como a 

fonte com o menor custo por MWh produzido.  
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Figura 2.9 – Custos de produção de energia elétrica no Brasil (ANEEL, 2009 apud PSR, 2008). 

O PDE 2019 (MME, 2010) destaca a grande penetração dos biocombustíveis líquidos 

(álcool etílico e biodiesel) na matriz de consumo final energético, cuja participação 

passa de 7,5% em 2010 para 8,3% em 2019. Os biocombustíveis como um todo 

(incluindo, além dos líquidos, bagaço de cana, lenha, carvão vegetal, entre outros) 

aumentam ligeiramente a sua participação ao longo do período, passando de 35,5% para 

36,3%. Até 2014, o gás natural ganha importância, período no qual a sua participação 

passa de 7,3% para 9,4% no consumo total de energia; porém, no quinquênio seguinte, 

evolui a um ritmo menor que as demais fontes, atingindo uma participação de 8,8% em 

2019. A eletricidade apresenta uma perda de participação ao longo do primeiro 

quinquênio, passando de 17,2% em 2010 para 16,7% em 2014, mantendo-se neste nível 

até ao final do período decenal. Devido principalmente ao crescimento do segmento 

siderúrgico, o carvão mineral (incluindo coque) aumenta a sua participação no período 

analisado de 4,4% para 6,3%.  

Quanto aos derivados de petróleo, segundo o PDE 2019, há uma expressiva queda de 

participação no consumo final energético nacional, de 35,7%, em 2010, para 31,8%, em 

2019. A maior responsável por esta redução é a gasolina, cuja parcela no consumo final 

energético brasileiro reduz-se de 6,6% para 3,3%. O GLP também tem importante 

contribuição para a perda da importância dos derivados de petróleo, passando de 3,5% 

para 2,7% na participação. O maior destaque entre os derivados de petróleo é o óleo 

diesel, que aumenta a sua já expressiva parcela no consumo final energético nacional, 

passando de 16,8% para 17,8% entre 2010 e 2019 (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 – Consumo Final Energético, por fonte em 10³ tep (Fonte: MME, 2010) 

 

 

Neste contexto se destaca a biomassa, que é qualquer matéria orgânica que possa ser 

transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica. De acordo com a sua origem, 

pode ser: florestal (madeira, principalmente), agrícola (soja, arroz e cana-de-açúcar, 

entre outras) e rejeitos urbanos e industriais (sólidos ou líquidos, como o lixo). Os 

derivados obtidos dependem tanto da matéria-prima utilizada (cujo potencial energético 

varia de tipo para tipo) quanto da tecnologia de processamento para obtenção dos 

energéticos (ANEEL, 2009). 

A utilização da biomassa como fonte de energia elétrica tem sido crescente no Brasil, 

principalmente em sistemas de cogeração (pela qual é possível obter energia térmica e 

elétrica) dos setores, industrial e de serviços. Em 2007, ela foi responsável pela oferta 

de 18 TWh (terawatt-hora), segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2008. 

Este volume foi 21% superior ao de 2006 e, ao corresponder a 3,7% da oferta total de 

energia elétrica, obteve a segunda posição na matriz da eletricidade nacional. Na relação 

das fontes internas, a biomassa só foi superada pela hidroeletricidade, com participação 

de 85,4% (incluindo importação), como mostra a Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Matriz de oferta de energia elétrica no Brasil em 2007 (Fonte: ANEEL, 2009) 

De acordo com o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), em novembro de 2008 existiam 302 termelétricas movidas à 

biomassa no país (Figura 2.11), que correspondiam a um total de 5,7 mil MW 

(megawatts) instalados. 

 

Figura 2.11 – Usinas de biomassa em operação em novembro de 2008 (ANEEL, 2009). 
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Do total de usinas relacionadas, 13 são abastecidas por licor negro (resíduo da celulose) 

com potência total de 944 MW; 27 por madeira (232 MW); três por biogás (45 MW); 

quatro por casca de arroz (21 MW) e 252 por bagaço de cana (4 mil MW). Uma das 

características desses empreendimentos é o pequeno porte com potência instalada de até 

60 MW, o que favorece a instalação nas proximidades dos centros de consumo e 

suprimento. Na podem ser vistas as usinas termelétricas no Brasil.  

De acordo com dados do Balanço Energético Nacional, em 2008, cerca de 54% das 

134,7 milhões de toneladas de bagaço consumido para fins energéticos foram 

destinados à produção de açúcar. A produção de álcool, por sua vez, absorveu os 46% 

restantes. 

Na Figura 2.12 pode ser visto uma ampliação da Figura 2.11 na região Sudeste. 

 

Figura 2.12 – Usinas de biomassa na região Sudeste em operação em novembro de 2008 

(adaptado ANEEL, 2009). 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as projeções de demanda de bagaço de cana-de-açúcar 

tanto para a produção de açúcar quanto de álcool, em mil tep. A Tabela 2.5 registra os 

mesmos resultados, expressos em mil toneladas. 
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Tabela 2.4 - Demanda de bagaço de cana-de-açúcar em mil tep (MME, 2010) 

 

Notas:  (1) O principal consumo ocorre na produção de açúcar. 

(2) Consumo destinado à produção de etanol. 

* Variações médias anuais nos períodos indicados, a partir de 2009 e 2014. 

Tabela 2.5 - Demanda de bagaço de cana-de-açúcar em mil toneladas (MME, 2010) 

 

Notas:  (1) O principal consumo ocorre na produção de açúcar. 

(2) Consumo destinado à produção de etanol. 

Dados apresentados pelo relatório de informações gerenciais de dezembro de 2016 

(ANNEL, 2017) mostram as usinas termoelétricas com a segunda fonte geradora de 

eletricidade em potência instalada e a primeira em número de empreendimentos no 

Brasil, conforme Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Empreendimentos geradores de energia elétrica em operação (FONTE: ANEEL, 

2017) 

Tipo Quantidade 
% do 

total 

Potência instalada 

(kW) 

% do 

total 

Usina Hidrelétrica de Energia – UHE 219 4,7 91.499.178 60,9 

Pequena Central Hidrelétrica – PCH 441 9,5 4.918.967 3,3 

Central Geradora Hidrelétrica – CGH 581 12,5 480.933 0,3 

Usina Termelétrica de Energia – UTE 2.947 63,4 41.099.709 27,4 

Usina Termonuclear – UTN 2 0,0 1.990.000 1,3 

Central Geradora Eolielétrica – EOL 413 8,9 10.123.942 6,7 

Central Geradora Solar Fotovoltaica – UFV 42 0,9 23.008 0,0 

Total 4.645 100 150.135.737 100 

Sendo que a biomassa representa a maior potência instalada das usinas termelétricas, 

14.180.082 kW em dezembro de 2016, tendo como principal representante o bagaço de 
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cana de açúcar com potência instalada de 10.897.104kW, representando 26,5% de toda 

potência instalada das termelétricas (ANEEL, 2017). Fato importante a ser ressaltado é 

que conforme dados apresentados anteriormente, de acordo com o Banco de 

Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 

novembro de 2008 existiam 252 por bagaço de cana de açúcar com 4 milhões de kW e 

em praticamente 8 anos, o número de usinas termelétricas saltou para 398 (aumento de 

57%) com potência instalada 172% superior. Os dados apresentados neste parágrafo 

podem ser melhor visualizados na Tabela 2.7.  

Tabela 2.7 – Usinas termelétricas por tipo (FONTE: ANEEL, 2017) 

Tipo 

Usinas termelétricas 

Quanti

dade 

Potência 

instalada 

(kW) 

% do 

total 

B
io

m
a
ss

a
 

Agroindustriais 

Bagaço de Cana de Açúcar 398 10.897.104 26,5 

Biogás - AGR 3 1.822 0,0 

Capim Elefante 3 65.700 0,2 

Casca de Arroz 12 45.333 0,1 

Biocombustíveis líquidos Óleos Vegetais 3 4.670 0,0 

Floresta 

Carvão Vegetal 8 54.097 0,1 

Gás de Alto Forno - Biomassa 11 332.265 0,8 

Licor Negro 17 2.261.136 5,5 

Resíduos Florestais 52 401.175 1,0 

Resíduos animais Biogás - RA 11 2.099 0,0 

Resíduos sólidos urbanos Biogás - RU 15 114.680 0,3 

F
ó

ss
il

 

Carvão mineral 

Calor de Processo - CM 1 24.400 0,1 

Carvão Mineral 13 3.389.465 8,2 

Gás de Alto Forno - CM 9 199.130 0,5 

Gás natural 
Calor de Processo - GN 1 40.000 0,1 

Gás Natural 155 12.964.386 31,5 

Outros fósseis Calor de Processo - OF 1 147.300 0,4 

Petróleo 

Gás de Refinaria 7 339.960 0,8 

Óleo Combustível 41 4.056.773 9,9 

Óleo Diesel 2.169 4.802.285 11,7 

Outros Energéticos de Petróleo 17 955.928 2,3 

Total 2.947 41.099.709 100,0 
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Com base nos dados apresentados neste capítulo anteriormente é possível perceber a 

importância da cana de açúcar para economia brasileira e do bagaço da cana de açúcar 

para a atual matriz energética brasileira. Mas um fator relevante e que após o processo 

de combustão do bagaço da cana–de–açúcar, cerca de 0,7% de sua massa (CORDEIRO, 

2006) permanece sob a forma de cinza residual, o equivalente a 4,7 milhões de 

toneladas somente na safra 2016–2017. Segundo FIESP/CIESP (2001), considerando 

que somente 93% do bagaço de cana são utilizados como combustível nas caldeiras, a 

quantidade de cinza residual seria de aproximadamente 0,58% da massa total da cana–

de–açúcar, o que totaliza um rendimento próximo a 4,0 milhões de toneladas de cinza. 

Acredita–se que o percentual de cinzas residuais geradas na queima do bagaço será 

variável em função da eficiência do processo de queima das caldeiras. 

A cinza de bagaço de cana–de–açúcar (CBCA) é um resíduo resultante da queima de 

bagaço de cana–de–açúcar em caldeiras de usinas de açúcar e etanol (CORDEIRO et al, 

2016). O volume de cinza de bagaço de cana–de–açúcar (CBCA) gerado é muito 

elevado, equivalendo a cerca de 6% da massa de cimento Portland produzido no Brasil 

(FAIRBAIRN et al., 2012), e lançá-la em aterros sanitários provoca sérios problemas 

ambientais. 

As características da cinza são influenciadas pelas condições de queima do bagaço. O 

bagaço possui boa ignição apesar de normalmente apresentar um elevado teor de 

umidade. Isto se deve ao alto teor de materiais voláteis presentes neste resíduo, da 

ordem de 87% em base seca, que representam cerca de 78% do poder calorífico e 

consomem aproximadamente 74% do ar de combustão (PELLEGRINI, 2002). A 

umidade do bagaço que alimenta as caldeiras interfere diretamente no rendimento da 

combustão e nas características da cinza gerada.  

De acordo com COELHO (1999), para um teor de umidade de 50% a temperatura de 

ignição do bagaço está entre 500°C e 600°C, faixa que cai para 300°C a 400°C quando 

a umidade encontra-se entre 35% e 40%. A temperatura da chama também é sensível à 

umidade e seu valor varia normalmente entre 850°C e 920°C com 50% umidade, mas 

pode alcançar valores acima de 1000°C quando a umidade é inferior a 35%. A cinza do 

bagaço apresenta, em termos de óxidos, uma grande quantidade de dióxido de silício, 

normalmente acima de 60% (em massa). O silício é absorvido do solo pelas raízes na 
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forma de ácido monossílico (H4SiO4) e, após a saída da água das plantas por 

transpiração, deposita-se na parede externa das células da epiderme como sílica gel. O 

acúmulo de silício entre a cutícula e a parede das células da epiderme funciona como 

uma barreira física à penetração de fungos patogênicos e reduz as perdas de água por 

transpiração (BARBOZA FILHO e PRABHU, 2002). Outra possível fonte de sílica para 

a cinza é a areia (quartzo), oriunda da lavoura, que não é totalmente removida durante a 

etapa de lavagem no processamento da cana-de-açúcar (CORDEIRO, 2006; SOARES, 

2010). 

FREITAS et al. (1998) pesquisaram o efeito da adição de cinzas de bagaço de cana–de–

açúcar na resistência à compressão simples de argamassas confeccionadas com cimento 

Portland CP–I 32 e areia normal, com substituição parcial do cimento Portland por 0; 5; 

10; 15 e 20% de cinzas em relação à massa do aglomerante total. Os corpos–de–prova 

foram rompidos aos 3; 7; 14; 21; 28 e 63 dias de idade, mostrando os resultados que a 

adição de cinzas de bagaço de cana–de–açúcar aumentou os valores da resistência à 

compressão em até 22% (aos 28 dias e para o teor de 15% de cinzas), em relação aos 

corpos–de–prova de referência (VALENCIANO e FREIRE, 2004). 

Estudos realizados por PAULA (2006) mostram que os resultados dos ensaios de 

compressão das argamassas com teores de CBCA entre 0 e 30%, aos 7 e 28 dias, 

indicam a possibilidade de substituição de até 20% do cimento pela CBCA sem prejuízo 

da resistência. Segundo CORDEIRO (2006), as cinzas do bagaço de cana-de-açúcar 

selecionadas em processos controlados de queima e de moagem, apresentaram 

desempenho adequado à aplicação em pastas cimentícias e concretos, tanto de 

resistência mecânica convencional quanto de alto desempenho. 

GANESAN et al., (2007) apurou que até 20% do cimento Portland pode ser substituído 

pela cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Os resultados demonstraram uma alta 

resistência mecânica inicial, redução à permeabilidade a água e sensível resistência a 

cloretos, demonstrando melhoria na durabilidade das estruturas de concreto. 

CORDEIRO et al. (2008) investigou os efeitos pozolânico e enchimento de uma CBCA 

residual em argamassas. Inicialmente, a influência do tamanho das partículas sobre a 

atividade pozolânica da CBCA, a densidade de empacotamento e a resistência à 
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compressão das argamassas foram analisadas. Os resultados indicaram que a CBCA 

pode ser classificado como um material pozolânico, mas que a sua atividade depende 

muito da sua granulometria e finura. 

CORDEIRO et al. (2009a) apresentaram os resultados do tratamento de cinza de bagaço 

de cana–de–açúcar, sob condições controladas de calcinação para a obtenção de 

materiais com atividade pozolânica ótima. As amostras de bagaço foram queimadas em 

um forno elétrico ao ar com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min, a 350ºC por 3h, e 

em diferentes temperaturas variando de 400 a 800ºC por mais 3 h. Para todas as 

temperaturas de calcinação a atividade pozolânica, estado estrutural da sílica e da perda 

ao fogo das cinzas; foram determinadas. Além disso, a cinza de bagaço de cana–de–

açúcar com maior pozolanicidade foi caracterizado por meio de análise química, 

microscopia eletrônica de varredura, densidade, superfície específica e reatividade 

química. Os resultados apresentados por CORDEIRO et al. (2009a) indicam que a 

temperatura de calcinação é um parâmetro importante para a produção de CBCA com 

atividade pozolânica. Além disso, as CBCA produzidas com calcinação a 600ºC ar por 

3 horas (3 horas depois, 350ºC) com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min apresenta 

sílica amorfa, baixo teor de carbono e de superfície específica elevada. A amostra 

produzida com estas características apresenta atividade pozolânica considerável de 

acordo com ambos os métodos mecânicos e químicos de avaliação. Ainda segundo 

CORDEIRO et al. (2009c) para a efetiva da aplicação de CBCA em argamassa e 

concreto exige, primeiro, o uso controlado de processos de moagem e classificação que 

lhe permita atingir a finura e a homogeneidade que são necessários para atender aos 

padrões da indústria, sendo observado que a atividade pozolânica da cinza está 

diretamente relacionada à sua finura. 

MANSANEIRA (2010) indicou a possibilidade de substituição de até 20% do cimento 

pela CBCA moída durante 01 hora e substituição de até 10% do cimento pela CBCA 

moída para o tempo de 02 horas, com aumento da resistência mecânica. A CBCA 

apresenta propriedades físicas e químicas de um material pozolânico, comprovado pelos 

ensaios físicos, químicos e pela atividade pozolânica. Sua potencialidade é atribuída na 

sua maior parte, ao efeito fíler, devido à elevada superfície específica da cinza, onde os 

vazios são preenchidos pelos finos, ocasionando o efeito de empacotamento. 
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SOARES et al. (2014) simulou a queima de bagaço de cana-de-açúcar em laboratório 

em diversas condições, variando temperatura de queima, condições de circulação de ar 

durante a queima e por consequência as condições de resfriamento das cinzas. Os 

autores perceberam significativas mudanças nas características das cinzas. 

FERREIRA et al. (2016) estudou a influência do reprocessamento da cinza de bagaço 

de cana-de-açúcar por aquecimento. Os resultados indicaram que as requeimas em 

distintas temperaturas influenciaram no comportamento da cinza como material 

cimentício suplementar.  

KAZMI et al. (2016) estudou o efeito de cinzas de bagaço de cana–de–açúcar em tijolos 

de barro queimado. Apesar de haver pesquisas com cinzas de bagaço de cana–de–açúcar 

em diversas áreas, existe uma concentração do seu uso em matrizes de cimento 

Portland. PARIS et al. (2016) realizou uma revisão bibliográfica sobre resíduos de 

produtos utilizados como suplementos ao cimento Portland em concretos e a cinza de 

bagaço de cana-de-açúcar teve um lugar de destaque na sua pesquisa. Segundo ARIF et 

al. 2016, a cinza de bagaço de cana–de–açúcar (CBCA) tem sido relatada como 

benéfica como substituição do cimento Portland devido ao efeito pozolânico e ao efeito 

de enchimento. 

Segundo PARIS et al. (2016), o estado atual da investigação sobre concretos com cinzas 

de bagaço de cana–de–açúcar tem informações esparsas relativamente a aspectos de 

durabilidade da resistência à congelação/descongelação, resistência química à intrusão 

de cloretos ou alcalinos e permeabilidade. Adicionalmente, as interações entre concretos 

alterados não estão bem documentadas. Tal como acontece com a maioria dos materiais 

de fluxo de resíduos, a homogeneidade das diferentes fontes de materiais é uma questão 

e pesquisa em tratamentos para resolver inconsistências químicas e morfológicas. Ainda 

segundo PARIS et al. (2016), a CBCA não está sendo utilizada nos Estados Unidos ou 

na Europa e está atualmente sendo colocada em aterro. O registro que PARIS et al. 

(2016) realizou da utilização da CBCA foi na Índia como uma substituição de cimento, 

e os relatórios indicam que a substituição de cimento Portland pela CBCA tem efeitos 

positivos sobre o concreto produzido, resultando em maior resistência à compressão 

para substituição substituições até 35% (SIREESHA et al., 2013 e YASHWANTH, 

2014). 
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3 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS MATERIAIS E 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL ADOTADA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Para o estudo do potencial da cinza de bagaço cana-de-açúcar (CBCA) em inibir as 

expansões originadas das reações álcalis–agregados foram coletadas amostras da 

empresa Bem Brasil Alimentos (19º 34’ 12” S; 46º 54’ 48” W), situada na mesorregião 

do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro para utilização em compósitos cimentícios com 

agregados reativos. Para isso, foram utilizados os agregados de rochas de quartzito da 

UHE Jaguara (20º 01’ 19” S; 47º 26’ 05” W) e de basalto da UHE Nova Ponte (19º08’ 

00” S; 47º 26’ 05” W) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Localização das usinas hidrelétricas de Jaguara e Nova Ponte e da Bem Brasil 

Alimentos. 

É importante ressaltar que as cinzas foram coletadas diretamente dos depósitos da 

empresa Bem Brasil Alimentos (Figura 3.2) e os agregados das usinas hidrelétricas de 

Jaguara (Figura 3.3) e Nova Ponte (Figura 3.4), de pilhas de estoque remanescentes do 

período da construção das barragens. 

UHE Nova Ponte

(basalto)

UHE Jaguara

(quartzito)

Bem Brasil Alimentos

(CBCA)
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Figura 3.2 – Vista aérea da Bem Brasil Alimentos (Fonte: Google earth). 

     

Figura 3.3 – Vista aérea da usina hidrelétrica de Jaguara (Fonte: Google earth). 

     

Figura 3.4 – Vista aérea da usina hidrelétrica de Nova Ponte (Fonte: Google earth). 

No desenvolvimento desta pesquisa vários ensaios, procedimentos e normas foram 

adotados de acordo com o andamento dos trabalhos e em função da necessidade e o tipo 

de material utilizado em cada etapa. Foram tratados nesses processos: cinzas, cimento, 

gel, rochas, areia, traços e corpos de prova de compósitos, bem como, ferramentas e 

equipamentos. No corpo do trabalho detalham–se todos os materiais, ensaios e métodos, 

sendo os resultados apresentados, ilustrados, comparados e discutidos. O presente 

trabalho avaliou a inibição da ocorrência da RAA pela substituição de parte do cimento 
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por CBCA por meio da expansão de concretos com agregados de dois tipos litológicos 

distintos, um basalto e um quartzito, e com cinza moída e cinza requeimada e moída em 

percentagens de substituição de 10, 20 e 30%, com consumo de água fixo e ainda 

promover os mesmos percentuais de substituições das cinzas utilizando–se como 

agregado a areia normalizada nas frações de 2,4; 1,2; 0,6; 0,3 e 0,15 mm com consumo 

de água fixo, com fator A/A fixo e com espalhamento fixo (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Resumo de substituições de cinza e tipos de agregados. 

Agregados 
Substituição de Cinzas 

In natura Moída Requeimada e moída 

Areia Normalizada 

10% 10% 10% 

20% 20% 20% 

30% 30% 30% 

Basalto  

– 10% 10% 

– 20% 20% 

– 30% 30% 

Quartzito  

– 10% 10% 

– 20% 20% 

– 30% 30% 

Para execução dos ensaios foram moldados 760 corpos de prova (CP) (Tabela 3.2) no 

laboratório de materiais do CEFET–MG, sendo que, 535 no modelo I(Figura 3.5), 28 no 

modelo Ia (Figura 3.5), 28 no modelo II (Figura 3.6), 57 no modelo III (Figura 3.7) e 

112 no modelo IV (Figura 3.8), para realização dos ensaios: (i) resistência à compressão 

simples (CS), (ii) resistência à compressão cúbica (CC), (iii) resistência à compressão 

diametral (CD), (iv) expansibilidade (RAA) e (v) resistência à tração na flexão (TF). 

Durante o período da pesquisa os ensaios foram selecionados e executados de acordo 

com sua importância no contexto do trabalho, porém algumas composições de materiais 

não viabilizaram a execução de alguns experimentos, como por exemplo, a moldagem 

de compósitos de areia normalizada com espalhamento fixo para a cinza in natura. 

Devido à morfologia da CBCA in natura não foi possível a execução do ensaio de 

espalhamento. Inicialmente os ensaios foram executados todos com areia normalizada, 

para se obter uma referência padronizada dos parâmetros físicos da argamassa, para os 

tipos de compósitos com cinza in natura, cinza moída e cinza requeimada e moída. 
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Tabela 3.2 – Resumo quantitativo dos ensaios no laboratório de materiais do CEFET–MG. 

Modelo 

Ensaio 

Compressão 

simples 

Compressão 

cúbica 

Compressão 

diametral 

Tração na 

flexão 
RAA Totais 

I 535 – – – – 535 

Ia – – 28 – – 28 

II – 28 – – – 28 

III – – – 57 – 57 

IV – – – 42 70 112 

Total 535 28 28 99 70 760 

          

Figura 3.5 – Corpos de prova cilíndricos – Modelo I e Ia. 

 

Figura 3.6 – Corpo de prova cúbico – Modelo II. 

 

Figura 3.7 – Corpo de prova prismático – Modelo III. 
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Figura 3.8 – Corpo de prova prismático – Modelo IV. 

Os resultados dos ensaios de cada compósito foram comparados entre si, e 

posteriormente comparados com compósitos com areias artificiais de basalto e 

quartzito. Na Figura 3.9 estão relacionados os ensaios mecânicos executados 

especificamente para os compósitos com areia normalizada. 

 

Figura 3.9 – Detalhamento dos ensaios mecânicos para compósitos com areia normalizada. 

Para os compósitos com areia artificial de basalto e de quartzito, foram executados os 

ensaios mecânicos de compressão simples e tração na flexão, considerados mais 

importantes para análise mecânica e comparação entre si e entre os resultados obtidos 

com os compósitos de areia normalizada com cinza moída e requeimada e moída, visto 

que, os resultados iniciais dos ensaios da cinza in natura não atingiram resultados 
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satisfatórios para comparação, mas serviram de parâmetro para a moagem e requeima 

das cinzas. Na Figura 3.10 mostra–se o detalhamento dos ensaios mecânicos executados 

na pesquisa para os compósitos com areia artificial de basalto e quartzito. 

 

Figura 3.10 – Detalhamento dos ensaios mecânicos para compósitos com areia artificial de 

basalto e quartzito. 

Para a identificação mais expedita dos vários compósitos foi criado no trabalho uma 

nomenclatura onde as letras iniciais do título significam compósito cimentício (CC) 

seguido de outra letra que significa o tipo de agregado utilizado na composição. Em 

seguida é anexado o subtítulo que identifica se o compósito tem na composição a cinza 

de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) seguido da característica da cinza e também do 

percentual de substituição do cimento pela cinza. A Figura 3.11 representa as opções de 

nomenclatura dos compósitos. 

 Exemplo 1: CCA CBCA RM 20% significa compósito cimentício com areia 

normalizada com substituição de 20% do cimento por cinza de bagaço de cana-de-

açúcar requeimada e moída.  

 Exemplo 2: CCQ significa compósito cimentício com areia artificial de quartzito sem 

substituição de cimento, ou seja, é um compósito cimentício com quartzito de 

referência.  
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Figura 3.11 – Nomenclatura para identificação dos compósitos. 

3.2 MATERIAIS 

3.2.1 Cinza de bagaço de cana–de–açúcar 

As cinzas de bagaço de cana–de–açúcar foram coletadas na empresa Bem Brasil 

Alimentos SA (Figura 3.12), situada na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo 

Mineiro. A cinza estudada foi obtida por meio da queima do bagaço de cana–de–açúcar 

em caldeira. 

       

Figura 3.12 – Depósito de BCA na Bem Brasil Alimentos. 

Em relação ao processo de produção da cinza de bagaço de cana-de-açúcar, os gases 

gerados pela combustão do BCA nas caldeiras passam por um sistema de filtragem que 
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usa água como fluído lavador. Após a utilização da água para a lavagem dos gases, a 

mesma é depositada em tanques e após a decantação da cinza e evaporação da água, é 

realizada a coleta da CBCA (Figura 3.13). 

       

Figura 3.13 – Tanque de decantação da CBCA e depósito para secagem. 

3.2.2 Cimento 

Nesta pesquisa foi utilizado Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP–V – ARI 

MAX) mostrado em imagem microscópica nas amplitudes de 500x e 1000x  

(Figura 3.14), dado que este material não possui adições significativas. 

       
(a) 500x    (b) 1000x 

Figura 3.14 – Microscopia do cimento Nacional com amplitude de (a) 500x e (b) 1000x. 

Segundo a NBR 5733 (ABNT, 1991) este cimento possui em sua constituição, teores 

entre 95 e 100% de clínquer e sulfato de cálcio, com a adição de até 5% de material 

carbonático na produção do aglomerante. O cimento utilizado foi o Cimento Nacional 

doado pela Brennand Cimentos. Na Tabela 3.3 são apresentados os resultados da 

caracterização química do cimento portland (Anexo 1). 
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Tabela 3.3 – Caracterização química do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Resíduo insolúvel – RI ABNT NM 15/12 % 0,57 ≤ 1,0 

Perda ao fogo – PF ABNT NM 18/12 % 3,75 ≤ 4,5 

Óxido de magnésio – MgO ABNT NM 21/12 % 1,48 ≤ 6,5 

Trióxido de enxofre – SO3 ABNT NM 16/12 % 2,73 ≤ 4,5 

Anidrido Carbônico – CO2 ABNT NM 20/12 % 2,61 ≤ 3,0 

Fonte: Brennand cimentos. 

Na Tabela 3.4 são apresentados os resultados da caracterização física do cimento 

portland de alta resistência inicial (CP–V – ARI MAX) (Anexo 1) de amostra coletada 

do mesmo lote utilizado na pesquisa. 

Tabela 3.4 – Caracterização física do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Área específica (Blaine) ABNT NM 76/98 cm
2
/g 4,507 ≥ 3.000 

Resíduo na peneira #200 ABNT NBR 11579/91 % 0,06 ≤ 6,0 

Resíduo na peneira #325 ABNT NBR 9202/85 % 0,87 – 

Água de consistência normal ABNT NM 43/03 % 30,4 – 

Início de pega ABNT NM 65/03 min 142 ≥ 60 

Fim de pega ABNT NM 65/03 min 191 ≤ 600 

Expansibilidade a quente ABNT NBR 11582/91 mm 0,00 ≤ 5,0 

Fonte: Brennand cimentos. 

3.2.3 Agregado artificial 

O presente trabalho selecionou dois agregados potencialmente reativos utilizados em 

construções de usinas hidrelétricas, o quartzito e o basalto (Figura 3.15), cujas 

propriedades aliadas a outros fatores, são desencadeadoras das RAA nestas estruturas. O 

quartzito selecionado foi utilizado na construção da usina hidrelétrica de Jaguara, 

localizada no rio Grande, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, entre os 

municípios de Sacramento (MG) e Rifaina (SP), aproximadamente a 355 km a oeste de 

Belo Horizonte. Este agregado foi escolhido devido à sua predominância naquela área, 

tornando um projeto desta magnitude, mais viável economicamente.  
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(a)        (b) 

Figura 3.15 – Rochas de basalto (a) e quartzito (b). 

A geologia geral do local onde a UHE Jaguara foi construída, constitui–se de rochas 

metamórficas de idade Pré–cambriana, pertencentes ao Grupo Canastra, representados 

por quartzitos vítreos, geralmente sãos e fortemente fraturados. O quartzito é de 

granulação fina, cor branca a cinza e, normalmente, muito puro (Figura 3.16). Sua 

característica principal é a presença de um cimento silicoso que imprime à rocha um 

aspecto vítreo. O quartzito vítreo constitui uma rocha muito resistente e que na região 

da barragem se apresenta também bastante fraturado (SBB, 1992). 

       

Figura 3.16 – Brita de quartzito da usina de Jaguara. 

Por outro lado, o basalto utilizado na pesquisa foi utilizado na construção da usina 

hidrelétrica de Nova Ponte, dada a proximidade de jazidas comuns àquela região e é 

constituído de basalto denso obtido por britagem (Figura 3.17). 

5 cm 5 cm
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Figura 3.17 – Brita de basalto da usina de Nova Ponte. 

3.2.4 Água 

Foi utilizada a água distribuída pela rede pública de abastecimento por meio da 

COPASA (Belo Horizonte – MG) para moldagem dos corpos–de–prova e cura dos 

mesmos. Foi destilada água para preparo das soluções utilizadas na pesquisa. 

3.2.5 Hidróxido de sódio 

O hidróxido de sódio (NaOH) foi fornecido pela empresa SULFAL Ltda. com 98/99% 

de pureza em forma granular (Anexo 7). 

3.3 MÉTODOS 

3.3.1 Introdução 

Para a preparação dos ensaios e dos materiais, vários procedimentos foram necessários 

durante o desenvolvimento deste estudo, dentre eles, podemos citar: 

 moagem das cinzas; 

 requeima das cinzas em forno de resistência elétrica; 

 britagem de rochas (basalto e quartzito); 

 moldagem e capeamento de corpos de prova (modelos I, Ia, II, III e IV); 

 aferição e manutenção de equipamentos. 

A maior parte dos ensaios foi executada no Laboratório de Caracterização de Materiais 

do Departamento de Engenharia de Materiais e no Laboratório de Mecânica dos 
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Pavimentos e Tecnologia dos Materiais do Departamento de Engenharia de Transportes, 

ambos do CEFET–MG (Campus I – Belo Horizonte), principalmente os ensaios de 

caracterização, mecânicos e de microscopia: 

 espectrometria de difração de raios X (DRX) para as cinzas; 

 granulometria a laser (GL) das cinzas e do cimento; 

 massa específica aparente (); 

 índice de consistência por espalhamento das argamassas; 

 absorção (A); 

 compressão simples (CS); 

 compressão diametral (CD); 

 compressão cúbica (CC); 

 tração na flexão (TF); 

 microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

 expansibilidade (RAA). 

Alguns ensaios específicos foram terceirizados e outros, especificados por meio de 

relatórios fornecidos por empresas fornecedoras de materiais, conforme relacionado 

abaixo: 

 caracterização física do cimento (anexo 1); 

 caracterização química do cimento (anexo 2); 

 caracterização química do hidróxido de sódio (anexo 7); 

 granulometria da areia normalizada; 

 composição química das cinzas in natura e cinzas processadas, por espectrometria de 

fluorescência de raios X (FRX); 

 petrografia do basalto e quartzito (anexos 3, 4, 5 e 6). 

3.3.2 Processamento das cinzas 

A cinza coletada na Bem Brasil indústria de batatas pré–fritas foi seca em estufa na 
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temperatura de 100+/–5°C durante 24 horas. Após a secagem a cinza passou por 

dois processamentos. O primeiro processamento foi a realização de moagem em 

moinho planetário de alta energia com 300 RPM (Figura 3.18) em vasos de óxido de 

zircônia de 500 ml (Figura 3.19) com 16 esferas de óxido de zircônia (Figura 3.20) 

durante 10 minutos. 

     

Figura 3.18 – Moinho planetário com capacidade para quatro vasos. 

     

Figura 3.19 – Vasos de óxido de zircônia com 16 esferas. 

 

Figura 3.20 – Esferas de óxido de zircônia. 

Foi realizado o processamento da cinza residual da indústria sucroalcooleira. A cinza foi 

processada por moagem em moinho planetário de alta energia com 300 RPM em vasos 

de oxido de zircônia de 500 ml com 16 esferas de óxido de zircônia durante os tempos 

2, 4, 6, 8, 10 e 12 minutos. Após as moagens foram verificadas as distribuições 
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granulométrica das cinzas com os diversos tempos de moagem. O segundo 

processamento se deu pela requeima da cinza em forno de resistência elétrica com 

circulação forçada de ar na temperatura de 600°C com um patamar de queima de 2 

horas e taxa de aquecimento 10°C/min (Figura 3.21). Esses parâmetros foram definidos 

com base na revisão bibliográfica e pelos resultados encontrados a partir da queima do 

bagaço de cana–de–açúcar em laboratório. Após a requeima, a cinza gerada foi moída 

nos parâmetros da moagem citada anteriormente. 

 

Figura 3.21 – Forno de resistência elétrica. 

Com isso, foram utilizadas três cinzas de bagaço de cana–de–açúcar no trabalho, sendo: 

(i) cinza de bagaço de cana–de–açúcar in natura (CBCA IN); (ii) cinza de bagaço de 

cana–de–açúcar moída (CBCA M) e (iii) cinza de bagaço de cana–de–açúcar 

requeimada e moída (CBCA RM); 

3.3.3 Caracterização das cinzas  

A CBCA IN, M e RM foram caracterizadas por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), espectrometria de difração de raios X (DRX), espectrometria de 

fluorescência de raios X (FRX), granulometria a laser (GL), massa específica, índice de 

pozolanicidade com cimento Portland e pozolanicidade pelo método de Chapelle 

modificado. Os ensaios de caracterização citados foram selecionados com o objetivo de 

caracterizar a cinzas, principalmente quanto à composição química, morfologia e 

tamanho das partículas.  

A microscopia foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com pressão 

variável de bancada com magnificação de 15x até 30.000x com zoom digital 2x e 4x 
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com tensão de aceleração de 15 kV com detector BSE (backscattered elétrons – elétrons 

retroespalhados). O microscópio utilizado foi da marca Hitashi Modelo TM 3000 e pode 

ser observado na Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 –  Microscópio Eletrônico de Varredura. 

A espectrometria de difração de raios X foi realizada em dois equipamentos, o primeiro 

com tubo de raios X de Cobre (Cu) com tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 30 

mA com modo continuo de varredura variando 2θ de 5 a 90
o
 com velocidade de 2º/min. 

O equipamento utilizado foi da Marca Shimadzu Modelo XRD–7000 (Figura 3.23) 

 

Figura 3.23 –  Difratômetro de raios X. 

A segunda difração foi realizada em outro equipamento da mesma marca e modelo 

anteriormente citado com tubo de raios X de Cobre com tensão de aceleração de 40 kV 

e corrente de 30 mA com modo continuo de varredura variando o ângulo 2θ de 5º a 80
o
 

com velocidade de 1º/min.  
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A espectrometria de fluorescência de raios X foi realizada com ar atmosférico e 

colimador de 10 mm. O equipamento utilizado foi da Marca Shimadzu Modelo EDX–

720, apresentado na Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 – Espectrômetro de fluorescência de raios X. 

A granulometria a laser foi realizada em meio líquido com água como fluído sem uso de 

disperso via líquida e uso de ultrassom durante 60 segundos. A cinza foi adicionada até 

a obtenção de obscuração de 10%. O equipamento foi um analisador de tamanho de 

partículas por difração de laser da Marca Cilas Modelo 1090, mostrado na Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 – Granulômetro a laser. 

A massa específica aparente das cinzas foi determinada pelo o método proposto pela 

NM 23, que estabelece o método de determinação da massa específica aparente de 

cimento portland e outros materiais em pó, por meio do frasco volumétrico de Le 
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Chatelier (Figura 3.26). A massa específica aparente do material deve ser calculada 

com a Equação 3.1: 

V

m
      (3.1) 

onde: 

 é a massa específica aparente do material ensaiado, em gramas por centímetro cúbico; 

m é a massa do material ensaiado em gramas; 

V é o volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2 – V1), em centímetros 

cúbicos. 

O resultado deve ser a média de pelo menos duas determinações que não difiram entre 

si em mais do que 0,01 g/cm
3
. Deve ser expresso com duas casas decimais. 

 

Figura 3.26 – Frasco volumétrico Le Chatelier. 

A CBCA teve sua pozolanicidade avaliada de acordo com NBR 5752 e NBR 15895 

(método de Chapelle modificado). A NBR 5752 solicita que sejam preparadas duas 

argamassas diferentes: (i) a argamassa A deve conter apenas cimento Portland; ii) a 

argamassa B deve ter uma parte (35%) do volume total de cimento substituído pelo 

material pozolânico. Para cada tipo de argamassa é recomendado para a moldagem de 

três provetes cilíndricos de 50 mm x 100 mm. A determinação dos tempos de fixação do 

cimento Portland com CBCA foi avaliada de acordo com NBR NM 65. A determinação 

dos tempos de inicio e fim de pega foi de acordo com a NBR NM 65. 
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3.3.4 Caracterização dos agregados artificiais 

Os agregados artificiais foram caracterizados fisicamente por determinação da massa 

específica aparente, absorção e microscopia. Para determinação da massa específica 

aparente dos agregados foi pesada uma amostra e submergida o agregado em água à 

temperatura ambiente por um período de (24 ± 4) h. Após o período de 24 h a amostra 

foi retirada da água e envolvida em um pano absorvente até que toda a água visível 

fosse eliminada, ainda que a superfície das partículas se apresente úmida. Os 

fragmentos foram limpos individualmente com a agilidade necessária a evitar a 

evaporação da água dos poros do agregado durante a operação de enxugamento da 

amostra. Imediatamente após ser enxugada, a mesma foi pesada com precisão de 0,1 g 

(msat, agregado saturado com superfície seca).  

A amostra foi colocada no recipiente, e submergida em água mantida a (23 ± 2)°C e 

pesada imersa em água com precisão de 0,1 g (ma  massa da água). Após a pesagem 

submersa, a amostra foi seca a (105 ± 5)°C até massa constante, e deixada esfriar até a 

temperatura ambiente durante 1h a 3 h ou até que o agregado esteja a uma temperatura 

que permita sua manipulação (aproximadamente 50°C) e pesada com precisão de 1 g 

(ms  massa do agregado seco).  

A microscopia dos agregados foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com 

pressão variável de bancada com magnificação de 15x até 30.000x com zoom digital 2x 

e 4x com tensão de aceleração de 15 kV com detector BSE (backscattered elétrons – 

elétrons retroespalhados). Foram realizados ensaios de espectrometria de difração de 

raios X e petrografia dos agregados.  

A espectrometria de difração de raios X foi realizada com tubo de raios X de Cobre 

(Cu) com tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 30 mA com modo continuo de 

varredura variando 2θ de 5 a 90º com velocidade de 2º/min. A análise petrográfica dos 

agregados foi realizada de acordo com a NBR 7389 – parte 2 (ABNT, 2009) e análise 

petrográfica para verificação da potencialidade reativa de agregados em presença de 

álcalis do concreto de acordo com a NBR 15577 – parte 3 (ABNT, 2008). Foi realizada 

caracterização mesoscópica de rocha complementada por análise microscópica e análise 

microscópica de seção delgada por luz transmitida com microscópio petrográfico Carl 
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Zeiss, modelo AXIO Imager.A2m. A partir da realização das imagens foi determinada a 

porcentagem mineralógica obtida por estimativa visual. Após a caracterização foi 

realizada a preparação dos agregados por britagem e separação por faixa granulométrica 

(NBR15577) do quartzito e do basalto para a confecção das argamassas. 

3.3.5 Desenvolvimento das argamassas 

As argamassas foram desenvolvidas utilizando areia normalizada (Figura 3.27) e areia 

artificial produzida por meio da britagem de separação granulométrica do basalto 

procedente de Nova Ponte (Figura 3.28) e do quartzito procedente da UHE de Jaguara 

(Figura 3.29), de acordo com a NBR 15.577. 

    
Fração 0,15 Fração 0,3 Fração 0,6 Fração 1,2 

Figura 3.27 – Areia normalizada. 

     
Fração 0,15 Fração 0,3 Fração 0,6 Fração 1,2 Fração 2,4 

Figura 3.28 – Areia artificial de basalto. 

     
Fração 0,15 Fração 0,3 Fração 0,6 Fração 1,2 Fração 2,4 

Figura 3.29 – Areia artificial de quartzito. 

As misturas estudadas estão relacionadas a seguir: 
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(i) misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e consumo de água fixo: 

(i.i) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar in natura (CBCA IN) nos percentuais de 10, 20 e 

30%; 

(i.ii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) nos percentuais de 10, 20 e 30%; 

(i.iii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar requeimada e moída (CBCA RM) nos percentuais de 

10, 20 e 30%. 

(ii) misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e relação água/aglomerante 

constante igual a 0,480: 

(ii.i) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar in natura (CBCA IN) nos percentuais de 10, 20 e 

30% com a mesma relação água aglomerante; 

(ii.ii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) nos percentuais de 10, 20 e 30% 

com a mesma relação água aglomerante; 

(ii.iii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar requeimada e moída (CBCA RM) nos percentuais de 

10, 20 e 30% com a mesma relação água aglomerante. 

(iii) misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e trabalhabilidade constante 

igual a 225 mm no ensaio na mesa de espalhamento: 

(iii.i) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) nos percentuais de 10, 20 e 30%; 

(iii.ii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar requeimada e moída (CBCA RM) nos percentuais de 
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10, 20 e 30%. 

(iv) misturas utilizando areia artificial, traço constante 1 : 2,25 e consumo de água fixo: 

(iv.i) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) nos percentuais de 10, 20 e 30% 

na confecção de argamassas utilizando areia artificial de basalto, para avaliação 

do comportamento quanto à resistência à compressão e ao comportamento 

quanto à expansão das barras de argamassa – RAA; 

(iv.ii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) nos percentuais de 10, 20 e 30% 

na confecção de argamassas utilizando areia artificial de quartzito, para 

avaliação do comportamento quanto à resistência à compressão e ao 

comportamento quanto à expansão das barras de argamassa – RAA. 

(iv.iii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar requeimada e moída (CBCA RM) nos percentuais de 

10, 20 e 30% na confecção de argamassas utilizando areia artificial de basalto, 

para avaliação do comportamento quanto à resistência à compressão e ao 

comportamento quanto à expansão das barras de argamassa – RAA; 

(iv.iv) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de 

bagaço de cana–de–açúcar requeimada e moída (CBCA RM) nos percentuais de 

10, 20 e 30% na confecção de argamassas utilizando areia artificial de quartzito, 

para avaliação do comportamento quanto à resistência à compressão e ao 

comportamento quanto à expansão das barras de argamassa – RAA. 

Para o cálculo das quantidades de cinzas foram determinadas as massas especificas do 

cimento e da cinza por meio de ensaios específicos. Com as quantidades previstas pela 

NBR7215 foram moldados 5 corpos–de–prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro por 

100 mm de altura (modelo I) por idade de ensaio para as (i) misturas utilizando areia 

normal, traço constante 1:3 e água unitária constante e para (iii) misturas utilizando 

areia normal, traço constante 1:3 e trabalhabilidade constante igual a 225 mm no ensaio 

na mesa de espalhamento. Para as (ii) misturas utilizando areia normal, traço constante 
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1:3 e relação água/aglomerante constante igual a 0,480 foram moldados corpos–de–

prova cilíndricos por idade de ensaio. Para as misturas citadas acima (i, ii e iii) foram 

moldados corpos de prova prismáticos de 40 mm x 40 mm x 160 mm (modelo III). Os 

corpos de prova prismáticos foram utilizados no ensaio de resistência à tração na flexão. 

Para as misturas utilizando areia artificial, traço constante 1 : 2,25 e água unitária 

constante com as quantidades prevista na NBR 15577 foram moldados 5 corpos–de–

prova cilíndricos de 50 mm de diâmetro por 100 mm de altura (modelo I) realizados de 

duas moldagens. Foram moldados também 3 corpos de prova prismáticos 25 mm x 25 

mm x 285 mm (modelo IV) para o ensaio de expansibilidade acelerado. Para as misturas 

utilizando areia normal, traço constante 1:3 e consumo de água fixo com substituição do 

cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de bagaço de cana–de–açúcar in 

natura (CBCA IN), moída (CBCA M) e requeimada moída (CBCA RM) nos 

percentuais de 10, 20 e 30% foram utilizadas as proporções da Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Proporções de materiais utilizados nas misturas de areia normal, traço constante 

1:3 e consumo de água fixo. 

Compósito 

cimentício 
Substituição 

Consumo de materiais (g) 

Cimento 

(g) 

Cinza 

(g) 

Agregado miúdo (Areia normal) 

Água 

(g) 
Fração (mm) 

0,150 0,300 0,600 1,200 

CCA 0% 624,0 0,0 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CCA CBCA IN 

10% 561,6 34,6 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

20% 499,2 69,1 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

30% 436,8 103,7 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CCA CBCA M 

10% 561,6 39,7 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

20% 499,2 79,4 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

30% 436,8 119,2 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CCA CBCA RM 

10% 561,6 53,3 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

20% 499,2 106,6 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

30% 436,8 159,9 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

Para as misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e relação água/aglomerante 

constante igual a 0,480 com substituição do cimento Portland de alta resistência inicial 

por cinza de bagaço de cana–de–açúcar in natura, moída e requeimada moída nos 

percentuais de 10, 20 e 30% apresentadas na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Proporções de materiais utilizados nas misturas de areia normal, traço constante 

1:3 com relação água/aglomerante constante igual a 0,480. 

Compósito 

cimentício 
Substituição 

Consumo de materiais (g) 

Cimento 

(g) 

Cinza 

(g) 

Agregado miúdo (Areia normal) 

Água 

(g) 
Fração (mm) 

0,150 0,300 0,600 1,200 

CCA 0% 624,0 0,0 468,0 468,0 468,0 468,0 299,5 

CCA CBCA IN 

10% 561,6 34,6 468,0 468,0 468,0 468,0 286,2 

20% 499,2 69,1 468,0 468,0 468,0 468,0 272,8 

30% 436,8 103,7 468,0 468,0 468,0 468,0 259,5 

CCA CBCA M 

10% 561,6 39,7 468,0 468,0 468,0 468,0 288,6 

20% 499,2 79,4 468,0 468,0 468,0 468,0 277,7 

30% 436,8 119,2 468,0 468,0 468,0 468,0 266,9 

CCA CBCA RM 

10% 561,6 53,3 468,0 468,0 468,0 468,0 295,2 

20% 499,2 106,6 468,0 468,0 468,0 468,0 290,8 

30% 436,8 159,9 468,0 468,0 468,0 468,0 286,4 

Para as misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e trabalhabilidade 

constante igual a 225 mm no ensaio na mesa de espalhamento com substituição do 

cimento Portland de alta resistência inicial por CBCA M e CBCA RM nos percentuais 

de 10, 20 e 30% foram utilizadas as proporções apresentadas na Tabela 3.7.  

Tabela 3.7 – Proporções de materiais utilizados nas misturas de areia normal, traço constante 

1:3 e trabalhabilidade constante igual a 225 mm. 

Compósito 

cimentício 
Substituição 

Consumo de materiais (g) 

Cimento 

(g) 

Cinza 

(g) 

Agregado miúdo (Areia normal) 

Água 

(g) 
Fração (mm) 

0,150 0,300 0,600 1,20 

CCA 0% 624,0 0,0 468,0 468,0 468,0 468,0 325,4 

CCA CBCA M 

10% 561,6 39,7 468,0 468,0 468,0 468,0 338,9 

20% 499,2 79,4 468,0 468,0 468,0 468,0 347,9 

30% 436,8 119,2 468,0 468,0 468,0 468,0 361,1 

CCA CBCA RM 

10% 561,6 53,3 468,0 468,0 468,0 468,0 340,5 

20% 499,2 106,6 468,0 468,0 468,0 468,0 351,4 

30% 436,8 159,9 468,0 468,0 468,0 468,0 357,5 

Para as misturas utilizando basalto e quartzito, traço constante 1:2,25 e consumo de 

água fixo com substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por CBCA M 

e CBCA RM  nos percentuais de 10, 20 e 30%  são apresentadas na Tabela 3.8.  
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Tabela 3.8 – Proporções de materiais utilizados nas misturas de areia artificial, traço constante 1 

: 2,25 e consumo de água fixo. 

Compósito 

cimentício 
Substituição 

Consumo de materiais (g) 

Cimento 

(g) 

Cinza 

(g) 

Agregado miúdo (Basalto ou Quartzito) 

Água 

(g) 
Fração (mm) 

0,150 0,300 0,600 1,20 2,40 

CCB ou CCQ 0% 440,0 0,0 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

CCB CBCA M 

ou                 

CCQ CBCA M  

10% 396,0 28,0 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

20% 352,0 56,0 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

30% 308,0 84,0 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

CCB CBCA RM 

ou                     

CCQ CBCA RM 

10% 396,0 37,6 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

20% 352,0 75,2 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

30% 308,0 112,8 148,5 247,5 247,5 247,5 99,0 206,8 

3.3.6 Caracterização das argamassas com agregado normal 

3.3.6.1 Trabalhabilidade 

As argamassas desenvolvidas com agregado normal tiveram as suas trabalhabilidades 

avaliadas pelo índice de consistência normal (ensaio de espalhamento). O índice de 

consistência normal foi determinado imediatamente após a preparação da argamassa. 

Antes de efetuar a mistura, foi lubrificada ligeiramente a mesa do aparelho de 

consistência com óleo mineral e foi colocada sobre ela, bem centrada, a forma 

troncônica, com sua base maior apoiada na mesa. Foi colocada a argamassa na forma, 

em três camadas da mesma altura e, com soquete normal, aplicados 15, 10 e 5 golpes 

uniformes e homogeneamente distribuídos, respectivamente, na primeira, segunda e 

terceira camadas.  

Terminada essa operação, foi removido o material que ultrapassou a borda superior e 

alisado o topo com a régua. Após o enchimento, foi retirada imediatamente a forma, 

levantando–a verticalmente, com cuidado, e, em seguida, foi movida a manivela do 

aparelho para medida de consistência, fazendo com que a mesa caia 30 vezes em 

aproximadamente 30 s. A medida do diâmetro da base do tronco de cone de argamassa, 

após o abatimento, foi feita com auxílio de régua milimetrada e expressa em milímetros. 

O índice de consistência da argamassa é a média aritmética das medidas de dois 

diâmetros ortogonais. O ensaio foi repetido sempre que ocorreu diferença maior 
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que 5 mm entre as duas medidas. (Figura 3.30 e Figura 3.31). 

      

Figura 3.30 – Colocação da forma troncônica na mesa de espalhamento. 

       

Figura 3.31 – Medição da argamassa após o abatimento. 

3.3.6.2 Moldagem de corpos de prova 

Para moldagem dos corpos de prova para os ensaios de compressão axial (compressão 

simples) foi utilizado o procedimento previsto pela NBR 7215 (ABNT, 1996). Na 

Figura 3.32 é apresentada a etapa de pesagem e a bancada de moldagem utilizada. 

       

Figura 3.32 – Equipamentos para moldagem dos corpos de prova. 
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A mistura e o adensamento dos corpos de prova foram realizados conforme o 

procedimento previsto pela NBR 7215 (ABNT, 1996). Na Figura 3.33 é possível 

observar os moldes cilíndricos (modelo I) após a moldagem e com as placas de vidros 

na superfície para evitar evaporação. Os corpos–de–prova devem ser submetidos a um 

período de cura inicial ao ar de 24 horas dentro dos moldes sobre umidade e 

temperatura controlada no laboratório (sem câmara úmida) e a um período final imersos 

em água, separados entre si no tanque de água (não corrente) saturada de cal da câmara 

úmida, onde permaneceram até o momento do ensaio. 

      

Figura 3.33 – Formas para corpos de prova cilíndricos modelo I. 

Na Figura 3.34 é possível observar os corpos de com capeamento de enxofre nas bases 

de carregamento para regularização da superfície. 

 

Figura 3.34 – Capeamento dos corpos de prova modelo I com enxofre. 

3.3.6.3 Massas específicas aparentes e a absorção de água por imersão das 

argamassas 

As massas específicas aparentes e a absorção de água por imersão das argamassas 
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foram determinadas. Para isso foi determinada a massa da amostra ao ar e depois da 

permanência na estufa na temperatura de (105± 5)
o
C durante 24 h, 48 h e 72 h e 

resfriada ao ar seco à temperatura de (23 ± 2)°C. Depois de completada a secagem 

em estufa e determinada a massa, foi realizada à imersão da amostra em água à 

temperatura de (23 ± 2)°C, durante 72 h. Foi determinada a massa com a superfície 

seca, decorridas 24 h, 48 h e 72 h de imersão. Após completar a saturação, foi 

procedida a pesagem em balança hidrostática (Figura 3.35), anotando a massa da 

amostra imersa em água.  

      

Figura 3.35 – Balança higroscópica e acessório. 

A massa específica aparente foi determinada a partir da equação 5, 

asat

s

mm

m


      (5) 

   Massa específica aparente, em gramas por centímetro cúbico; 

ms  Massa ao ar da amostra seca, em gramas; 

msat  Massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 

ma  Massa em água da amostra, em gramas. 

 

A absorção de água é determinada a partir da equação 6: 

100



m

mm
A s      (6) 

onde: 
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A é a absorção de água, em porcentagem; 

ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 

m é a massa ao ar da amostra seca, em gramas. 

3.3.6.4 Ensaio de resistência à compressão simples 

A resistência à compressão das argamassas foi determinada em um equipamento 

universal de ensaios EMIC DL30000 (Figura 3.36) com a velocidade de aplicação de 

carregamento de 0,25 MPa/s. Os ensaios foram realizados nas idades de 3, 7, 28 e 91 

dias (Figura 3.37) para os traços de consumo de água fixo, fator água/aglomerante fixo 

e espalhamento fixo, conforme especificado abaixo: 

(i) Consumo de água fixo 

 20 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 0% de cinza); 

 15 CP’s (28 com 10%, 20% e 30% de cinza in natura); 

 60 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 60 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(ii) Fator A/A fixo 

 20 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 0% de cinza); 

 15 CP’s (28 com 10%, 20% e 30% de cinza in natura); 

 75 CP’s (1, 3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 60 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(iii) Espalhamento fixo 

 20 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 0% de cinza); 

 60 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 60 CP’s (3, 7, 28, e 91 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 
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Figura 3.36 – Equipamento universal de ensaios EMIC DL30000. 

       

Figura 3.37 – Corpos de prova rompidos em ensaio de compressão simples. 

3.3.6.5 Ensaio de resistência à compressão cúbica 

A resistência à compressão das argamassas foi determinada no mesmo equipamento 

universal de ensaios EMIC DL30000 utilizado nos ensaios de compressão simples. Para 

o ensaio de compressão cúbica foram confeccionados corpos de prova cúbicos de 

dimensões 50 mm x 50 mm x 50 mm (modelo II) (Figura 3.38). A moldagem e a cura 

dos corpos de prova para este ensaio foram as mesmas realizadas para o ensaio de 

resistência à compressão simples e quantitativamente sua confecção está detalhada 

abaixo para a idade de rompimento de 28 dias e consumo de água fixo 

 4 CP’s (28 dias com 0% de cinza); 

 12 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída). 

 12 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 
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Figura 3.38 – Corpo de prova cúbico. 

3.3.6.6 Ensaio de resistência à compressão diametral 

Quantitativamente a confecção de corpos de prova, de acordo com a idade de 

rompimento e para consumo de água fixo, seguiu-se a seguinte distribuição: 

 4 CP’s (28 dias com 0% de cinza); 

 12 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30%de cinza moída); 

 12 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

A moldagem e a cura dos corpos de prova para ensaio de resistência à compressão 

diametral foram as mesmas realizadas para o ensaio de resistência à compressão e 

seguiu os procedimentos sugeridos pela NBR 7222 (Argamassa e concreto - 

Determinação da resistência à tração por compressão diametral de CP’s cilíndricos) e 

NBR NM 08 (Concreto - Determinação da resistência à tração por compressão 

diametral). O ensaio de resistência à compressão diametral (Figura 3.39) é utilizado 

para estimar a resistência à tração do compósito cimentício calculada pela equação 3.2: 

L

F
f tD








2
                            (3.2) 

onde: 

ftD = resistência à tração por compressão diametral expressa em MPa 

F = carga máxima obtida no ensaio (kN) 

 = diâmetro do corpo-de-prova (mm) 

L = comprimento do corpo-de-prova (mm) 
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Figura 3.39 – Ensaio de compressão diametral. 

3.3.6.7 Ensaio de resistência à tração na flexão 

A moldagem e a cura dos corpos de prova para ensaio de resistência à compressão 

diametral foram as mesmas realizadas para o ensaio de resistência à compressão 

simples. Para determinação da resistência à tração na flexão foram ensaiados corpos de 

prova prismáticos. Na Figura 3.40 é possível observar a moldagem dos corpos de prova. 

A distribuição quantitativa dos corpos de prova seguiu a seguinte ordem: 

(i) Consumo de água fixo 

 3 CP’s para 28 dias com 0% de cinza; 

 9 CP’s para 28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída; 

 9 CP’s para 28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída. 

(ii) Fator A/A fixo 

 3 CP’s para 28 dias com 0% de cinza; 

 9 CP’s para 28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída; 

 9 CP’s para 28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída. 

(iii) Espalhamento fixo 

 3 CP’s para 28 dias com 0% de cinza; 

 9 CP’s para 28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída; 

 3 CP’s para 28 dias com 10% de cinza requeimada e moída. 
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Figura 3.40 – Moldagem dos corpos de prova modelo III para ensaio de tração na flexão. 

O equipamento utilizado foi o mesmo do ensaio de resistência à compressão e com 

velocidade de aplicação de carga de 0,1MPa/s. É possível observar os dispositivos do 

ensaio de flexão com um corpo de prova posicionado no equipamento (Figura 3.41). 

           

Figura 3.41 – Ensaio de tração na flexão. 

3.3.7 Caracterização das argamassas com agregado artificial 

3.3.7.1 Ensaios mecânicos 

As argamassas com agregados artificiais de quartzito e de basalto tiveram sua 

trabalhabilidade avaliada pelo índice de consistência normal, massa especifica e 

absorção de água por imersão determinadas da mesma forma que as argamassas com 

agregado normal com consumo de água fixo. A avaliação da resistência à compressão 
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das argamassas desenvolvidas com agregados de quartzito e de basalto também 

seguiram o mesmo método das argamassas com agregado normal para os ensaios de 

resistência à compressão simples e resistência à tração na flexão distribuídos da 

seguinte forma: 

(i) Ensaios de resistência à compressão simples 

(i.i) Basalto: 

 5 CP’s (28 dias com 0% de cinza); 

 15 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 15 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(i.ii) Quartzito: 

 5 CP’s (28 dias com 0% de cinza); 

 15 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 15 CP’s (28 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(ii) Ensaios de resistência à tração na flexão 

(ii.i) Basalto: 

 3 CP’s (900 dias com 0% de cinza); 

 9 CP’s (900 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 9 CP’s (900 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(ii.ii) Quartzito 

 3 CP’s (900 dias com 0% de cinza); 

 9 CP’s (900 dias com 10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 9 CP’s (900 dias com 10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

3.3.7.2 Ensaio de expansibilidade (RAA) 

A avaliação do comportamento das argamassas com agregados de quartzito e basalto a 

partir da eficiência de materiais pozolânicos em evitar a expansão devido à reação 

álcali–agregado pelo método de avaliação da potencialidade reativa dos agregados 

através de barras de argamassa foi preconizado pela NBR 15577. Foram moldados 
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corpos–de–prova por proporção de materiais (traço) com consumo de água fixo. Os 

mesmos ficaram 24 horas nos moldes metálicos com uma placa de vidro por cima dos 

moldes. A seguinte distribuição foi adotada: 

(i) Basalto: 

 5 CP’s (0% de cinza); 

 15 CP’s (10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 15 CP’s (10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

(ii) Quartzito 

 5 CP’s (0% de cinza); 

 15 CP’s (10%, 20% e 30% de cinza moída); 

 15 CP’s (10%, 20% e 30% de cinza requeimada e moída). 

Durante a moldagem, a temperatura e a umidade do laboratório foram registradas e 

controladas em 24 +/– 1
o
C e superior a 50%, respectivamente. Após 24 horas os 

corpos–de–prova foram retirados dos moldes e colocados em tanque termo regulado em 

80
o
C, onde ficaram imersos em água destilada durante 24 horas. Após as 24 horas, os 

corpos–de–prova foram retirados do tanque de água e foram realizadas as leituras de 

variação de comprimento em relação a uma barra padrão em um intervalo de 15 

segundos. Após a leitura os corpos–de–prova foram colocados em tanque termo 

regulado em 80
o
C, onde ficaram imersos em solução saturada de hidróxido de sódio até 

a data de 32 dias e foram realizadas leituras de expansibilidade a cada pelo menos 4 

dias. Foi realizada também a imagens de todas as argamassas desenvolvidas, inclusive 

os corpos–de–prova que passaram pelos ensaios de reação álcali–agregado. 

A avaliação do comportamento das argamassas com agregados de quartzito e basalto a 

partir da eficiência de materiais pozolânicos em evitar a expansão devido à reação 

álcali–agregado pelo método de avaliação da potencialidade reativa dos agregados por 

meio de barras de argamassa foi preconizado pela NBR 15577. Foram moldados três 

corpos–de–prova por proporção de materiais (traço), os mesmos ficaram 24 horas nos 

moldes metálicos com uma placa de vidro por cima dos moldes (Figura 3.42).  
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Figura 3.42 – Moldagem dos corpos de prova prismático modelo IV. 

Durante a moldagem, a temperatura e a umidade do laboratório foram registradas e 

controladas em 24 +/– 1ºC e superior a 50%, respectivamente. Após 24 horas os 

corpos–de–prova foram retirados dos moldes e colocados em um tanque termorregulado 

em 80ºC (Figura 3.43), onde ficaram imersos em água destilada durante 24 horas. 

    

Figura 3.43 – Corpos de prova imersos em tanque termorregulado. 

Após as 24 horas, os corpos–de–prova foram retirados do tanque de água e foram 

realizadas as leituras de variação de comprimento em relação a uma barra padrão em um 

intervalo de 15 segundos. Após a leitura os corpos–de–prova foram colocados em 

tanque termorregulado em 80ºC, onde ficaram imersos em solução saturada de 

hidróxido de sódio até a data de 32 dias e foram realizadas leituras de expansibilidade a 

cada pelo menos 4 dias (Figura 3.44).  
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Figura 3.44 – Leitura do eixo padrão e da expansibilidade do corpo de prova. 

Após as leituras de expansibilidade os corpos-de-prova foram secos em estufa e 

guardados por 900 dias, após este período foram feitos ensaios para a determinação da 

resistência à tração na flexão, e ainda, foram realizadas as imagens dos compósitos que 

passaram pelos ensaios de reação álcali–agregado. 

3.3.8 Caracterização por microscopia eletrônica de varredura. 

A microscopia foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com pressão 

variável de bancada com magnificação de 15x até 30.000x com zoom digital 2x e 4x 

com tensão de aceleração de 15 kV com detector BSE (backscattered elétrons – elétrons 

retroespalhados). O microscópio utilizado foi da marca Hitashi Modelo TM 3000 e 

imagens foram feitas nas amplitudes de 50x, 100x, 500x, 1500x, 2000x, 5000x, 7500x, 

10000x, 15000x e 30000x e armazenadas em arquivos específicos para cada tipo de 

material. Para o uso do microscópio eletrônico, as amostras de cada tipo de material 

foram tratadas e colocadas nas dimensões adequadas para realização das imagens. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS RESIDUAIS 

INDUSTRIAIS 

Na Figura 4.1 é possível observar imagens das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar 

obtidas por equipamento fotográfico convencional, evidenciando a diferença de 

coloração e textura entre a CBCA IN, CBCA M, CBCA R e CBCA RM. 

    

(a) CBCA IN (b) CBCA M (c) CBCA R (d) CBCA RM 

Figura 4.1 – Imagens das CBCA. 

As massas específicas aparentes foram determinadas em laboratório para as cinzas in 

natura, moída e requeimada e moída, para posteriormente serem utilizadas nos 

compósitos cimentícios: CC CBCA IN, CC CBCA M e CC CBCA RM, conforme 

apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Massa específica aparente das cinzas. 

Material Massa específica aparente (g/cm³) 

CBCA IN 1,720 

CBCA M 1,977 

CBCA RM 2,653 

Nas figuras a seguir são apresentadas imagens da CBCA in natura realizada no MEV 

com magnitude de 50 (a), 500 (b) e 5.000x (c). É possível observar Figura 4.2 (a) 

particulados heterogêneos, tanto em morfologia quanto em dimensões, com a presença 

de fibras longas delgadas e comparando com a escala de 2 mm abaixo da imagem, 

percebe–se que estas fibras podem chegar ao comprimento de até 2 mm. Na Figura 4.2 
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(b) e (c) é possível observar, também, particulados heterogêneos com a presença de 

estruturas equidimensionais com forma próxima a de uma esfera e com certa porosidade 

aberta na superfície. 

        

(a) 50x    (b) 500x   (c) 5000x 

Figura 4.2 – Imagens da CBCA in natura com aumentos de 50x, 500x e 5000x. 

Na Figura 4.3 são apresentadas imagens da CBCA M realizada no MEV com magnitude 

de 50 (a), 500 (b) e 5.000 vezes.  É possível observar na Figura 4.3 (a) que a CBCA 

ficou visualmente mais homogênea do ponto de vista de granulometria e morfologia. Na 

(b) e (c) é possível observar partículas equidimensionais com a presença de arestas mais 

agudas e com certa heterogeneidade de morfologia e granulometria. 

       

(a) 50x    (b) 500x   (c) 5000x 

Figura 4.3 – Imagens da CBCA M com aumentos de 50x, 500x e 5000x. 

Na Figura 4.4 são apresentadas imagens da CBCA M com magnitudes de aumento de 

7000x e 15000x. Nestas imagens é possível perceber que a CBCA M apresentou 

particular de dimensões inferiores a 10 m, conforme escala na legenda da imagem (a). 

Como dito em na seção “Materiais e métodos”, foram realizadas utilizando detectores 

BSE (backscattered electron – elétrons retroespalhados), essa técnica tem a 

particularidade de apresentar constituintes da amostra com massas específicas distintas 

em tons de cinza diferentes, sendo os constituintes mais densos apresentados em tons 
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mais claros. Com isso, é possível inferir que a CBCA M possui constituintes de massas 

específicas distintas, uma vez que é possível observar partículas em tons de cinzas 

distintos, aparentemente em planos próximos. 

         

(a) 7000x    (b) 15000x 

Figura 4.4 – Imagens da CBCA M com aumentos de 7.000x e 15.000x. 

Na Figura 4.5 são apresentadas imagens da CBCA requeimada antes da moagem (CBCA 

R) com magnitude de 50 (a), 500 (b) e 5.000 vezes (c). É possível observar na Figura 4.6 

(a) que a CBCA ainda ficou com a presença de algumas fibras presente na CBCA in 

natura. Na Figura 4.6(b) e (c) é possível observar partículas equidimensionais de forma 

esférica. 

       

(a) 50x    (b) 500x   5000x 

Figura 4.5 – Imagens da CBCA R com aumentos de 50x, 500x e 5000x. 

Na Figura 4.6 são apresentadas imagens da CBCA RM com magnitude de 50 (a), 500 

(b) e 5.000 (c) vezes. É possível observar na Figura 4.6 (a) que a CBCA ficou 

visualmente mais homogênea do ponto de vista de granulometria e morfologia.  

Na Figura 4.6 (b) e (c) é possível observar partículas equidimensionais com a presença 

de arestas mais agudas e com certa heterogeneidade de granulometria, mas 

diferentemente da CBCA R, a CBCA RM apresentou a forma das partículas bem 

homogêneas. 
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(a) 50x    (b) 500x   (c) 5000x 

Figura 4.6 – Imagens da CBCA RM com aumentos de 50x, 500x e 5000x. 

Na Figura 4.7 são apresentadas imagens da CBCA RM com magnitudes de aumento de 

10000x e 15000x. Nesta imagem é possível perceber que a CBCA RM apresentou 

partículas de formas esféricas em dimensões inferiores a 10 m. 

         

(a) 10000x    (b) 15000x 

Figura 4.7 – Imagem da CBCA RM com aumentos de 10000x e 15000x. 

Na Figura 4.8 é apresentado o difratograma da cinza de bagaço de cana-de-açúcar moída 

(CBCA M).  

  
Figura 4.8 – Difratograma de raios X da CBCA M. 
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Na Figura 4.9 é apresentado o difratograma da cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

requeimada e moída (CBCA RM). As cinzas apresentaram picos de cristalinidade. Em 

ambas as cinzas foram detectadas fases cristalinas de dióxido de silício na forma de 

quartzo. 

   
Figura 4.9 – Difratograma de raios X da CBCA RM. 

Na Tabela 4.2 é apresentada a composição química em função dos principais óxidos 

pelo FRX da CBCA. A CBCA apresentou como principal óxido o SiO2 seguido do 

Al2O3 e do Fe2O3. O somatório desses três óxidos para a CBCA M e RM é de 41,75 e 

80,26%, respectivamente. Comparando os valores obtidos para Na2O e K2O percebe-se 

que a CBCA M e RM apresentam valores maiores que o cimento, indicando que a 

substituição do cimento pela a cinza irá aumentar os álcalis do sistema. 

Tabela 4.2 – Composição química por FRX (%). 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO 
Perda 

ao fogo 

Cimento 5,10 0,00 4,90 83,69 0, 0,34 0,00 0,07 0,86 1,48 3,75 

CBCA M 21,10 13,00 7,65 2,01 1,24 2,33 1,03 0,21 2,16 0,10 49,16 

CBCA RM 40,47 24,76 15,03 3,82 2,34 4,38 1,64 0,43 3,71 0,11 3,29 

Na Figura 4.10 é possível verificar o diâmetro médio da CBCA a partir das moagens 

realizadas com 2, 4, 6, 8, 10 e 12 minutos. Nessas moagens foi percebido que não houve 
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reduções significativas no diâmetro médio da cinzas a partir do tempo de 6 minutos e 

que os resultados da granulometria da cinza com 8, 10 e 12 minutos de moagem se 

mantiveram próximos.  

Observação: os estudos realizados pelo fabricante do equipamento de moagem sugere 

que para esse tipo de material, o tempo deverá ser de 10 minutos, confirmando os 

resultados obtidos nesta pesquisa (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3 – Diâmetro médio das CBCA’s com diferentes tempos de moagem. 

Compósito 

Tempos de moagem (min) 

2 4 6 8 10 12 

Diâmetro médio em m 

CBCA M 29,40 16,07 14,44 14,20 13,53 13,45 

CBCA RM 22,28 16,51 14,66 13,57 11,88 11,72 

 
Figura 4.10 – Diâmetro médio das CBCA’s com diferentes tempos de moagem 

Na  

Tabela 4.4 são apresentados os diâmetros das partículas da CBCA M e CBCA RM 

obtidos por granulometria a laser. Percebe–se que a CBCA RM apresentou menores 

dimensões, o que pode levar a melhores desempenhos nos compósitos cimentícios. É 

apresentada também a granulometria do cimento utilizado, e pode perceber a 

proximidade dos resultados entre os aglomerantes.  
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Tabela 4.4 – Granulometria a laser. 

Amostra 

Percentuais passantes obtidos pela granulometria a laser 

10% 50% 90% Média 

Diâmetros (m) 

(D10) (D50) (D90) Dmédio 

CBCA M 2,12 9,58 32,29 13,53 

CBCA RM 1,39 8,47 28,62 11,88 

Cimento CP–V 2,46 11,70 27,50 13,66 

Na Figura 4.11 estão representados os diâmetros para as percentagens que passa de 90, 

50 e 10% em ensaio granulométrico do cimento Portland CP–V, da cinza moída e da 

cinza requeimada e moída. 

 

Figura 4.11 – Representação dos diâmetros D10, D50 e D90 do cimento, da cinza moída e cinza 

requeimada e moída. 

A normalização brasileira indica que, para um material a ser considerado pozolânico, 

uma amostra com substituição parcial do cimento pelo material de estudo deve ter pelo 

menos 75% da resistência da amostra ao material pozolânico em que nada foi 

substituído. Assim, a CBCA M e RM analisadas podem ser consideradas pozolânica 

uma vez, com uma resistência à compressão média de 35,93 e 38,17 MPa, atingem 

83,40 e 88,6% da resistência média encontrada para amostras preparadas sem o uso de 

cinzas (média de 43,08 MPa), respectivamente (Tabela 4.5). O ensaio de Chapelle 

modificado de acordo com a NBR 15895 para CBCA M e RM indicam que, para que os 
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resultados médios de duas análises sejam iguais a 361 e 382 mg/g de fixação de 

hidróxido de cálcio, respectivamente e para as amostras terem atividade pozolânica, 

deve ser fixada com pelo menos 330 mg de hidróxido de cálcio. 

Tabela 4.5 – Atividade pozolânica da CBCA com cimento Portland de acordo com a NBR 5752. 

Argamassa 
Espalhamento 

(mm) 
Água (g) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

Atividade 

pozolânica (%) 

“A” 

(Cimento Portland) 
225,0 162,7 43,08  

“B” 

(CBCA M 35%) 
225,0 168,1 35,93 83,40 

“C” 

(CBCA RM 35%) 
225,0 179,4 38,17 88,60 

Os tempos de pega do cimento Portland são apresentados na Tabela 4.6. A substituição 

parcial do cimento Portland pela CBCA M e RM não afetaram o tempo de pega. 

Tabela 4.6 – Tempos de pega. 

Compósitos 
Substituição 

(%) 

Tempo de pega (min) 

Inicio Fim 

Referência 0 142 191 

CBCA M 

10 146 196 

20 143 195 

30 141 191 

CBCA RM 

10 141 188 

20 143 191 

30 143 190 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS ARTIFICIAIS 

Os agregados artificiais, quartzito e basalto, apresentaram propriedades físicas coerentes 

com as dos demais agregados. O basalto foi classificado como potencialmente reativo 

devido à presença de vidro vulcânico. O quartzito foi classificado como potencialmente 

reativo devido à presença de quartzo com extinção ondulante e quartzo microgranular.  

As massas específicas aparentes foram determinadas em laboratório para a areia 

normalizada e as areias artificiais basalto e quartzito para posteriormente serem 

utilizadas nos compósitos cimentícios: CCA CBCA IN, CCA CBCA M, CCA CBCA 
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RM, CCB CBCA M, CCB CBCA RM, CCQ CBCA M e CCQ CBCA RM, conforme 

apresentado na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Massa específica aparente dos materiais utilizados. 

Material Massa específica aparente (g/cm³) 

Areia normalizada 2,650 

Basalto 2,847 

Quartzito 2,659 

Na Figura 4.12 é possível observar imagens realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura do quartzito sem preparação. 

         
(a) 50x     (b) 500x 

           
(c) 1500x     (d) 5000x 
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(e) 10000x     (f) 10000x 

Figura 4.12 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura do quartzito sem preparação. 

Na Figura 4.13 é possível observar imagens realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura do quartzito com polimento de superfície nas amplitudes de aumento de 50, 

500, 1500, 5000 e 10000x. 

           
(a) 50x     (b) 500x 

           
(c) 1500x     (d) 5000x 
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(e) 10000x     (f) 10000x 

Figura 4.13 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura do quartzito com polimento. 

 

Na Figura 4.14 é possível observar imagens realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura do basalto sem preparação de superfície nas amplitudes de aumento de 50, 

500, 1500, 5000 e 10000x. 

           
(a) 50x     (b) 500x 

           
(c) 1500x     (d) 5000x 
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(e) 10000x     (f) 10000x 

Figura 4.14 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura do basalto sem preparação de 

superfície. 

 

Na Figura 4.15 é possível observar imagens realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura do basalto com polimento de superfície nas amplitudes de aumento de 100, 

500, 1500, 5000 e 10000x. 

           
(a) 100x     (b) 500x 

           
(c) 1500x     (d) 5000x 
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(e) 10000x     (f) 10000x 

Figura 4.15 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura do basalto com polimento de 

superfície. 

 

Na Tabela 4.8 são apresentados os resultados de absorção de água do quartzito e do 

basalto. 

Tabela 4.8 –Absorção de água do basalto e do quartzito. 

Material 
Absorção de água 

(%) 

Quartzito 0,15% 

Basalto 0,81% 

As características mesoscópicas identificadas foram rocha cinza escuro, formada por 

fenocristais prismáticos de plagioclásio e piroxênio de granulação média a fina, 

envolvidos pela matriz afanítica hipocristalina. Possui textura subafírica em matriz 

afanítica e estrutura maciça com presença de cavidades arredondadas, milimétricas, sem 

preenchimento (vesículas). Não é observada alteração superficial. A análise 

microscópica do basalto apresentou os minerais conforme Tabela 4.9 

Tabela 4.9 – Composição mineralógica do basalto. 

Tipo Mineral Quantidade 

Principal 
Labradorita (Plagioclásio) 35% 

Augita (Piroxênio) 25% 

Subordinada 
Minerais opacos 5% 

Argilo–mineral – preenchimento de cavidades 5% 

Deletérios Vidro vulcânico 30% 
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A rocha é formada por cristais de labradorita (plagioclásio) que ocorrem como 

feno/microfenocristais euédricos a subédricos, ripiformes, de granulação média a fina, 

límpidos, com fraturamento moderado, exibindo; e na matriz hipocristalina como 

cristais ripiformes, límpidos, de granulação muito fina, envolvidos por vidro vulcânico. 

A augita (piroxênio) ocorre em agregados de feno/microfenocristais subédricos 

prismáticos a anédricos, fraturados, de granulação média a fina, com alteração 

incipiente para minerais opacos; e na matriz hipocristalina como cristais anédricos, 

fraturados, de granulação muito fina, envolvidos por vidro vulcânico.  

Os minerais opacos estão na forma de cristais anédricos, de granulação fina a muito 

fina, associados aos feno/microfenocristais de augita e disseminados na matriz 

hipocristalina. O vidro vulcânico, oxidado e devitrificado com formação de perlitas, 

predomina na matriz hipocristalina envolvendo os cristais de labradorita e augita, 

caracterizando textura intersertal. O argilo–mineral ocorre como mineral de 

preenchimento de pequenas cavidades irregulares na rocha. 

A textura subafírica em matriz intersertal perlítica com granulação fina (< 1,0 mm), 

estado de alteração incipiente, ângulo de extinção ondulante em quartzo não se 

aplica, teor de quartzo microgranular (< 0,15 mm) não se aplica, textura em 

feldspatos não se aplica e microfissuração fraca. Na Figura 4.16 é possível observar 

micrografias do basalto, sendo que em (A) (aumento 200x/luz natural) apresenta–se 

vidro vulcânico oxidado e devitrificado com formação de perlitas e em (B) 

(aumento 100x/luz polarizada) cavidades irregulares preenchidas por argilo–mineral. 

 

Figura 4.16 – Micrografias do basalto (Fonte: LAMIR). 

A rocha foi classificada pelo certificado de análise nº. 2014–0615 do Laboratório de 
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Análise de Minerais d Rochas – LAMIR (Universidade Federal de Paraná – Curitiba – 

PR) como Rocha ígnea com nome de Basalto e reatividade potencial álcali–agregado 

como potencialmente reativo. A rocha classificada como potencialmente reativa devido 

à presença de vidro vulcânico. A norma sugere um limite máximo aceitável de 3% de 

vidro vulcânico para classificação do agregado como potencialmente inócuo. A 

descrição petrográfica possui certo caráter subjetivo e interpretativo quanto à cor e a 

quantificação mineralógica. 

O quartzito apresentou–se na cor castanho claro com propriedades físico-mecânicas de 

coerente a muito coerente. As características mesoscópicas identificadas foram de rocha 

com castanho claro acinzentado, constituída essencialmente por cristais de quartzo 

anédricos, de granulação fina a muito fina, dispostos em níveis com diferença de 

granulação, com presença de cristais lamelares de muscovita e minerais opacos 

subordinados, intersticiais aos cristais de quartzo. Possui textura granoblástica fina e 

estrutura bandada definida pela intercalação de níveis quartzosos com diferença de 

granulação. A alteração superficial é incipiente com oxidação dos minerais opacos e 

percolação de hidróxidos em fraturas. A análise microscópica do quartzito apresentou 

os minerais apresentado na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Composição mineralógica do quartzito. 

Característica Mineral Quantidade 

Principal 

Quartzo 90% 

Muscovita 5–10% 

Biotita 2–3% 

Subordinada Minerais opacos < 1% 

Deletérios 
> 5 % do total de quartzo com extinção ondulante; 

> 5 % do total de quartzo microgranular. 

A rocha é constituída essencialmente por cristais de quartzo anédricos, de granulação 

fina a muito fina, estirados e orientados, formando ribbons discretos que definem a 

foliação milonítica. Possuem extinção ondulante intensa, gerando subgrãos e novos 

grãos microgranulares de borda. A muscovita e a biotita ocorrem na forma de cristais 

subédricos lamelares de granulação muito fina a fina, intersticiais ao quartzo, com 

orientação preferencial, formando uma xistosidade fina e crenulada. Os minerais opacos 
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(traços) ocorrem em pequenos agregados de cristais subédricos em seções quadradas, 

intersticiais ao quartzo, com bordas fracamente oxidadas. 

A textura milonítica com granulação fina (< 1,0 mm), estado de alteração incipiente, 

ângulo de extinção ondulante em quartzo não se aplica, teor de quartzo microgranular 

(< 0,15 mm): > 5% do total de quartzo, textura em feldspatos não se aplica e 

microfissuração fraca. Na Figura 4.17 é possível observar micrografias do quartzito, 

sendo que em (A) (aumento 200x/luz polarizada) cristais de quartzo estirados com 

extinção ondulante intensa gerando subgrãos e novos grãos microgranulares de borda. 

Observam–se os cristais lamelares de muscovita e biotita orientados, intersticiais aos 

cristais de quartzo. Em (B) (aumento 100x/luz natural) detalhe dos finos cristais 

lamelares de muscovita e biotita com orientação preferencial, formando uma xistosidade 

fina crenulada. Observam–se pequenos agregados de minerais opacos subédricos. 

 

Figura 4.17 – Micrografias do quartzito (Fonte: LAMIR). 

A rocha foi classificada pelo certificado de análise nº. 2014–0617 do LAMIR como 

Rocha metamórfica com nome de Quartzito milonitizado e reatividade potencial álcali–

agregado como potencialmente reativo. A rocha classificada como potencialmente 

reativa devido à presença de quartzo com extinção ondulante e quartzo microgranular. 

A norma sugere um limite máximo aceitável de 5% de quartzo com extinção ondulante 

para classificação do agregado como potencialmente inócuo. A norma não sugere um 

limite máximo aceitável de quartzo microgranular para classificação do agregado como 

potencialmente inócuo. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS 

4.3.1 Trabalhabilidade por espalhamento das argamassas 

Foram estudadas as misturas utilizando–se areia artificial (Quartzito ou Basalto), traço 

constante 1 : 2,25 e consumo de água fixo com substituição do cimento Portland de alta 

resistência inicial por cinza de bagaço de cana–de–açúcar moída (CBCA M) e 

requeimada moída (CBCA RM) nos percentuais de 10, 20 e 30%. A Tabela 4.11 e 

Figura 4.18 representam para os compósitos com basalto e quartzito a substituição 

parcial do cimento por cinzas, considerando que o volume de cimento retirado foi 

substituído pelo mesmo volume de cinza colocada, permanecendo o volume de 

aglomerante total igual ao volume de cimento inicial. Neste formato a massa, 

consequentemente, é alterada devido às diferenças entre a massa específica aparente do 

cimento e a massa específica aparente da cinza moída e requeimada e moída. O 

consumo de água para todos os compósitos é fixo, ficando o fator A/A variável. 

Também se pode observar que o percentual de substituição do cimento é considerado 

em massa, bem como o traço. A conversão do percentual da massa de cimento 

substituído para volume considerou a massa específica aparente de 3,106 g/cm³ obtida 

por ensaio em laboratório.  

Tabela 4.11 – Traços com substituição de cimento em volume para compósitos com basalto ou 

quartzito com consumo de água fixo. 

 

(%) (g)

CC Referência 440,00 141,66 0,00 0,00 0,00 0,00 141,66 440,00 990,00 206,80 1 : 2,25

CC CBCA M 10% 396,00 127,50 44,00 14,17 8,54 37,58 141,66 433,58 990,00 206,80 1 : 2,28

CC CBCA M 20% 352,00 113,33 88,00 28,33 17,08 75,17 141,66 427,17 990,00 206,80 1 : 2,32

CC CBCA M 30% 308,00 99,16 132,00 42,50 25,62 112,75 141,66 420,75 990,00 206,80 1 : 2,35

CC CBCA RM 10% 396,00 127,50 44,00 14,17 9,17 40,33 141,66 436,33 990,00 206,80 1 : 2,27

CC CBCA RM 20% 352,00 113,33 88,00 28,33 18,33 80,66 141,66 432,66 990,00 206,80 1 : 2,29

CC CBCA RM 30% 308,00 99,16 132,00 42,50 27,50 120,99 141,66 428,99 990,00 206,80 1 : 2,31

Volume

(cm³)

Massa

(g)

Cimento Cinza

incluídaSubstituído

Volume

(cm³)

Água

(g)

Total
Volume

total

(cm³)

Massa

total

(g)

Traço

em

massa

Aglomerante

Total de 

Agreg.

(g)MassaMassa

(g)

Compósito 

cimentício

Consumo de materiais para compósitos com basalto e quartzito com consumo de água fixo
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Figura 4.18 – Representação da substituição percentual de cimento em massa para compósitos 

com basalto ou quartzito com consumo de água fixo. 

Os resultados do espalhamento obtidos nas argamassas de referência confirmam a 

influência da lamelaridade do agregado na trabalhabilidade das argamassas. Na 

Tabela 4.12 apresentam–se os resultados obtidos na mesa de espalhamento dos 

compósitos com os agregados artificiais: basalto e quartzito. Na Figura 4.19 

apresentam–se as relações entre as absorções (A%) e os fatores água/aglomerante (A/A) 

dos compósitos com areia artificial também para o basalto e quartzito. 

Tabela 4.12 – Espalhamento das misturas com areia artificial, traço constante de 1 : 2,25 e 

consumo de água fixo. 

Compósito 

cimentício 

Substituição 

(%) 

Espalhamento 

(mm) 

Fator A/A 

(g/g) 

Absorção 

(%) 

CCQ 0 209,5 0,47 14,46 

CCQ CBCA M 

10 204,0 0,49 15,08 

20 201,0 0,51 15,69 

30 197,5 0,53 16,31 

CCQ CBCA RM 

10 201,5 0,48 14,77 

20 199,0 0,48 14,77 

30 194,5 0,49 15,08 

CCB 0 230,0 0,47 14,46 

CCB CBCA M 

10 215,5 0,49 15,08 

20 204,0 0,51 15,69 

30 203,0 0,53 16,31 

CC CBCA RM 

10 212,5 0,48 14,77 

20 209,5 0,48 14,77 

30 195,0 0,49 15,08 

Agregado
miúdo

Basalto ou 

Quartzito

Cimento

Cimento

CBCA M

CBCA RM

Água

Cimento

440 g

 Volume de aglomerante fixo

 Massa total variável

 Fator A/A variável

Consumo de água fixo

206,80 g990 g

Cimento

CBCA RM

Variável (g)

Cimento

CBCA M

Variável (g)
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Figura 4.19 – Relação entre a absorção e o fator A/A para os compósitos de areia artificial com 

consumo de água fixo. 

Na Tabela 4.13 têm–se os valores dos espalhamentos referentes à quantidade de água 

em gramas para cada compósito, e ainda, o consumo de água teórico para o 

espalhamento de norma de 225 mm. 

Tabela 4.13 – Consumo de água para misturas utilizando areia normalizada, traço constante      

1 : 2,25 e espalhamento fixo de norma de 225 mm. 

Consumo de água para o espalhamento com areia normalizada 

Compósito 

cimentício 

Espalhamento (mm) para consumo de água 
Consumo 

de água (g) 300 g 325 g 350 g 375 g 400 g 
Norma 

(mm) 

CCA 178,0 227,5 267,5 – – 225,0 325,4 

CCA CBCA IN 10% – 181,0 194,5 247,0 – 225,0 363,3 

CCA CBCA IN 20% – 165,0 180,5 227,0 – 225,0 377,6 

CCA CBCA IN 30% – – 177,5 198,0 259,5 225,0 383,1 

CCA CBCA M 10% 169,0 205,0 241,0 – – 225,0 338,9 

CCA CBCA M 20% 168,0 199,5 228,0 – – 225,0 347,9 

CCA CBCA M 30% 176,0 190,0 218,0 – – 225,0 361,1 

CCA CBCA RM 10% 166,5 208,0 236,0 – – 225,0 340,5 

CCA CBCA RM 20% 165,5 198,0 222,0 – – 225,0 351,4 

CCA CBCA RM 30% 165,0 191,5 217,0 – – 225,0 357,5 

A Tabela 4.14 representa as substituições do cimento em massa e em volume e a Figura 
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4.20 representa de forma esquemática seus valores considerando trabalhabilidade fixa, a 

substituição parcial do cimento por cinzas, considerando que o volume de cimento 

retirado foi substituído pelo mesmo volume de cinza colocada, permanecendo o volume 

de aglomerante total igual ao volume de cimento inicial.  

Tabela 4.14 – Traços com substituição de cimento em massa para compósitos com areia 

normalizada com espalhamento fixo. 

 

Neste formato a massa é alterada devido às diferenças entre a massa específica aparente 

do cimento e a massa específica aparente da cinza moída e requeimada e moída. O 

consumo de água e o fator A/A para todos os compósitos foram variados. 

 

Figura 4.20 – Traços com substituição percentual de cimento em massa para compósitos com 

areia normalizada com espalhamento fixo 

(%) (g)

CCA 624,00 200,90 0,00 0,00 0,00 0,00 200,90 624,00 1872,00 325,37 1 : 3,00 0,52 0,52

CCA CBCA IN 10% 561,60 180,81 62,40 20,09 5,54 34,56 200,90 596,16 1872,00 363,26 1 : 3,14 0,65 0,61

CCA CBCA IN 20% 499,20 160,72 124,80 40,18 11,08 69,11 200,90 568,31 1872,00 377,56 1 : 3,29 0,76 0,66

CCA CBCA IN 30% 436,80 140,63 187,20 60,27 16,61 103,67 200,90 540,47 1872,00 383,13 1 : 3,46 0,88 0,71

CCA CBCA M 10% 561,60 180,81 62,40 20,09 6,37 39,72 200,90 601,32 1872,00 338,89 1 : 3,11 0,60 0,56

CCA CBCA M 20% 499,20 160,72 124,80 40,18 12,73 79,44 200,90 578,64 1872,00 347,92 1 : 3,24 0,70 0,60

CCA CBCA M 30% 436,80 140,63 187,20 60,27 19,10 119,15 200,90 555,95 1872,00 361,11 1 : 3,37 0,83 0,65

CCA CBCA RM 10% 561,60 180,81 62,40 20,09 8,54 53,30 200,90 614,90 1872,00 340,54 1 : 3,04 0,61 0,55

CCA CBCA RM 20% 499,20 160,72 124,80 40,18 17,08 106,60 200,90 605,80 1872,00 351,40 1 : 3,09 0,70 0,58

CCA CBCA RM 30% 436,80 140,63 187,20 60,27 25,62 159,90 200,90 596,70 1872,00 357,53 1 : 3,14 0,82 0,60
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Volume
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Na Figura 4.21 apresentam–se os gráficos e equações utilizados na metodologia do 

ensaio de espalhamento para os compósitos, considerando–se sempre três ensaios com 

variação de água para cada argamassa. A partir das equações, determinou–se o consumo 

de água teórico para o espalhamento fixo de 225 mm. 
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Figura 4.21 – Gráficos de determinação do consumo de água para o espalhamento de 225 mm 

para compósitos com areia normalizada com as respectivas equações. 

Na Figura 4.22 é possível verificar que os consumos de água em gramas para os 

compósitos com cinza in natura, apresentaram–se significativamente superiores aos 

demais. Para os compósitos com cinza moída os consumos de água ficaram no mesmo 

patamar dos compósitos com cinza requeimada e moída. 

 

Figura 4.22 – Consumo de água para o espalhamento de 225 mm para compósitos com areia 

normalizada. 

Um resumo com os ensaios de espalhamento para os compósitos é apresentado na 

Figura 4.23, onde é bastante destacado o consumo maior de água para argamassas com 

cinza in natura. 

 

Figura 4.23 – Valores dos ensaios de espalhamento para os compósitos com areia normalizada. 
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Os resultados do espalhamento obtidos nas argamassas de referência confirmam o efeito 

da lamelaridade do agregado na trabalhabilidade das argamassas, 209,5 mm e 230,0 

mm, para quartzito e o basalto, respectivamente. Fato que irá colaborar indiretamente a 

porosidade das argamassas de quartzito, em função da maior dificuldade de 

adensamento das argamassas. Na Figura 4.24 é possível observar a dificuldade de 

adensamento quando da utilização de agregados lamelares – UHE Jaguara.  

       

Figura 4.24 – Concreto com quartzito como agregado na UHE Jaguara. 

4.3.2 Macroestrutura dos compósitos 

Para visualização do acabamento dos compósitos com basalto e quartzito, foram 

serrados cubos com arestas de aproximadamente 4 cm , a partir dos corpos de prova 

do modelo III, sendo uma das faces polida para observação. Podemos observar na 

Figura 4.25 os cubos utilizados para o estudo. 

 



89 

 

  

Figura 4.25 – Cubos com as faces polidas de cada compósito - Basalto e Quartzito. 

Na Figura 4.26 as fotografias mostram a face de acabamento de cada compósito, onde 

podemos observar que os compósitos de basalto com substituição de cinza requeimada e 

moída são os de melhores acabamentos, acredita-se que devido ao formato dos grãos de 

ambos agregados, uma vez que, na britagem o basalto apresenta formato de grão mais 

cúbico e com arestas menos agudas que o quartzito. Por outro lado, para os compósitos 

com quartzito, os que apresentaram melhores resultados de acabamento foram com 

cinza moída. Observa–se também que os compósitos com cinza requeimada e moída 

tendem a apresentar uma tonalidade mais clara, tanto para o basalto, quanto para o 

quartzito, acredita-se que pela própria tonalidade da cinza que fica mais após a 

requeima, devido a perda de material orgânica com queima incompleta. 

 
CCB 

   

CCB CBCA M 10% CCB CBCA M 20% CCB CBCA M 30% 
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CCB CBCA RM 10% CCB CBCA RM 20% CCB CBCA RM 30% 

    

 
CCQ 

   

CCQ CBCA M 10% CCQ CBCA M 20% CCQ CBCA M 30% 

   

   

CCQ CBCA RM 10% CCQ CBCA RM 20% CCQ CBCA RM 30% 

Figura 4.26 – Representação dos compósitos coma as faces polidas. 
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4.3.3 Resistência à compressão 

Na apresentação dos resultados dos ensaios mecânicos foi considerada a média (  ) 

de um conjunto de amostras similares, a mediana (  ), a média mais o desvio padrão 

(    ) e a média menos o desvio padrão (    ) representados em tabelas com os 

dados obtidos nos ensaios e ilustrados por gráficos específicos para cada ensaio. A 

média dos resultados é representada por colunas e seus valores expressos na sua base. O 

valor da mediana é mostrado através de um ponto vermelho em cada coluna e a média 

com os desvios padrão através de traços na parte superior das colunas. O gráfico modelo 

abaixo (Figura 4.27) segue esta nomenclatura que servirá de referência para o 

entendimento da leitura dos gráficos dos resultados dos ensaios. 

 

Figura 4.27 – Modelo do gráfico utilizado para representação dos dados. 

Na Tabela 4.15 são apresentados os resultados dos ensaios de resistência à compressão 

simples dos corpos de prova com idade de 28 dias para os compósitos com areia 

normalizada e substituições de cinzas in natura, moída e requeimada e moída. 
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Tabela 4.15 – Resistência à compressão simples aos 28 dias dos compósitos com areia 

normalizada . 

Tipo de 

traço 

Tipo 

de cinza 

Substituição 

de 

cinza 

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Consumo de 

água fixo 

CCA 0% 42,55 44,49 40,61 41,51 

CCA CBCA IN 

10% 39,70 43,58 35,82 40,58 

20% 33,94 35,89 31,99 34,05 

30% 29,15 32,25 26,05 27,83 

CCA CBCA M 

10% 42,42 44,11 40,73 42,18 

20% 40,48 43,32 37,64 41,29 

30% 39,68 41,15 38,21 39,87 

CCA CBCA RM 

10% 41,81 44,24 39,38 42,58 

20% 42,80 47,67 37,93 43,10 

30% 42,59 45,30 39,88 43,32 

Fator A/A fixo 

CCA 0% 41,03 43,25 38,81 40,18 

CCA CBCA IN 

10% 31,89 37,05 26,73 31,59 

20% 31,78 36,97 26,59 34,28 

30% 36,44 39,57 33,32 36,55 

CCA CBCA M 

10% 43,03 46,42 39,65 44,16 

20% 43,01 45,17 40,85 42,36 

30% 43,06 45,95 40,17 43,64 

CCA CBCA RM 

10% 43,96 47,21 40,72 45,74 

20% 47,80 50,55 45,05 47,46 

30% 46,48 48,57 44,39 45,98 

Espalhamento 

fixo 

CCA 0% 43,08 43,92 42,24 43,04 

CCA CBCA M 

10% 38,70 40,77 36,63 38,06 

20% 35,65 37,39 33,91 35,31 

30% 30,83 33,49 28,17 30,27 

CCA CBCA RM 

10% 42,46 44,26 40,66 42,28 

20% 40,76 43,40 38,12 40,81 

30% 39,15 40,58 37,73 38,71 

Observa–se na Figura 4.28 que as substituições com cinza in natura provocou uma 

queda na resistência, confirmando a inviabilidade de sua utilização. Por outro lado, as 

resistências mantiveram–se aproximadamente constantes quando utilizadas cinzas 

moídas e requeimada e moída no traço com o consumo de água fixo. 
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Figura 4.28 – Resistência à compressão aos 28 dias das argamassas com areia normalizada e 

consumo de água fixo. 

O comportamento para o traço com fator A/A fixo, manteve–se a mesma tendência 

que para o consumo de água fixo, com queda de resistência para a cinza in natura 

(Figura 4.29). 

 

Figura 4.29 – Resistência à compressão aos 28 dias das argamassas com areia normalizada e 

fator A/A fixo. 
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traços anteriores (Figura 4.30). No preparo dos traços com cinza in natura, ficou 
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envolvida para atingir o espalhamento de norma de 225 mm.  

 

Figura 4.30 – Resistência à compressão aos 28 dias das argamassas com areia normalizada e 

espalhamento fixo. 

Na Tabela 4.16 é possível observar os resultados de resistência à compressão dos 

compósitos desenvolvidos com agregado artificial de basalto e quartzito com e sem 

adição de CBCA M e CBCA RM em substituição ao cimento.  

Na Figura 4.31 apresentam–se as resistências à compressão alcançadas pelas 

argamassas com CBCA RM que se mostram ligeiramente superiores às resistências 

alcançadas pela argamassa de referência, principalmente no que diz respeito às 

argamassas confeccionadas com quartzito. Acredita–se que, provavelmente, a adição de 

CBCA RM nas argamassas com quartzito melhorou a compacidade da pasta.  

Observa–se ainda na Figura 4.31 que os compósitos de basalto e quartzito que 

utilizaram as substituições com cinza requeimada e moída tiveram um comportamento, 

em relação à resistência, superior ao compósito de referência, com exceção do CCB 

CBCA 30%, enquanto que, os compósitos com cinza moída tiveram uma queda de 

resistência em relação aos compósitos de referência. 
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Tabela 4.16 – Resistência à compressão simples aos 28 dias dos compósitos com areia artificial 

de basalto e quartzito. 

Tipo de 

agregado 

Tipo 

de cinza 

Substituição 

de 

cinza moída 

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Basalto 

CCB 0% 59,09 63,70 54,48 58,95 

CCB CBCA M 

10% 56,82 60,25 53,39 56,18 

20% 48,66 55,02 42,30 51,22 

30% 41,96 49,93 33,99 42,10 

CCB CBCA RM 

10% 64,49 67,33 61,66 64,12 

20% 62,08 67,02 57,14 62,63 

30% 57,26 62,51 52,01 54,17 

Quartzito 

CCQ 0% 48,92 54,94 42,90 49,88 

CCQ CBCA M 

10% 45,75 48,87 42,63 45,36 

20% 41,88 46,21 37,55 41,20 

30% 37,54 39,46 35,62 37,10 

CCQ CBCA RM 

10% 50,81 54,83 46,79 49,77 

20% 55,83 59,54 52,12 56,20 

30% 59,27 61,31 57,23 60,18 

 

Figura 4.31 – Resistência à compressão aos 28 dias das argamassas com agregados artificiais. 

A Figura 4.32 apresenta as resistências à compressão comparativamente para todas as 

condições estudadas e citadas anteriormente, mostrando que para a areia normalizada, o 
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melhor traço foi com fator de água/aglomerante fixo e para cinza requeimada e moída. 

Pode–se observar novamente a melhor resistência dos compósitos de basalto e quartzito, 

principalmente para cinza requeimada e moída. 

 

Figura 4.32 – Resistência à compressão aos 28 dias de todos os compósitos. 

4.3.4 Relação entre a resistência à compressão e os consumos de cimento 

Os resultados apresentados do ponto de vista; consumo de aglomerante em relação 

à resistência (kg/MPa) para as areias normalizadas e para os traços com consumo 

de água fixo, fator A/A fixo e espalhamento fixo estão representados na Figura 

4.33 e Figura 4.34, onde também são apresentadas as resistências, substituições e 

consumo de cimento e de aglomerante total. 

Na Figura 4.33 é possível observar que o menor consumo de cimento em gramas 

em relação à resistência em megapascal com consumo de água fixo foi de 8,31 

kg/MPa para o compósito com substituição de 30% de cinza requeimada e moída 

para uma resistência à compressão de 43,27 MPa, comparado com o consumo de 

12,07 kg/MPa do compósito de referência com 42,55 MPa de resistência, obteve–

se uma redução no consumo de cimento de aproximadamente 30% para uma 
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resistência à compressão equivalente. 

 

 

Figura 4.33 – Comparações entre consumo de cimento/aglomerante por MPa adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas com  areia normal e consumo de água fixo. 

Para o traço com o fator A/A fixo com os valores apresentados na Figura 4.34 é 

possível observar que o menor consumo de cimento em gramas em relação à 

resistência em megapascal foi de 7,82 kg/MPa para o compósito com substituição 

de 30% de cinza requeimada e moída para uma resistência à compressão de 46,48 

MPa, comparado com o consumo de 12,53 kg/MPa do compósito de referência com 

41,03 MPa de resistência, obteve–se uma redução no consumo de cimento de 

aproximadamente 38% para uma resistência à compressão maior em 13%.  

Observa–se um maior consumo relativo de cimento para os compósitos com cinza 

in natura em todos os percentuais de substituição, sendo que a CCA CBCA IN 10% 

alcançou um valor superior ao consumo do compósito de referência. 
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Figura 4.34 – Comparações entre consumo de cimento/aglomerante por MPa adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas com areia normal e fator A/A fixo. 

Para o traço com o espalhamento fixo com os valores apresentados na Figura 4.35 é 

possível observar que o menor consumo de cimento em gramas em relação à resistência 

em megapascal foi de 7,82 kg/MPa para o compósito com substituição de 30% de cinza 

requeimada e moída para uma resistência à compressão de 46,48 MPa, comparado com 

o consumo de 11,68 kg/MPa do compósito de referência com 43,08 MPa de resistência, 

obteve–se uma redução no consumo de cimento de aproximadamente 33% para uma 

resistência à compressão maior em 8%. Observa–se que o consumo relativo de cimento 

para os compósitos com cinza in natura em todos os percentuais de substituição ficaram 

na mesma faixa do valor de consumo do compósito de referência. 

Pode–se afirmar que o compósito com areia normalizada utilizando 30% de substituição 

de cinza requeimada e moída características mecânicas similares, ou até melhores que o 

compósito de referência com um consumo de cimento menor, considerando os três 

traços utilizados. 
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*FATOR A/A FIXO*
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Consumo de cimento (kg/m³) 514,00 467,70 420,40 372,00 466,80 418,70 369,70 464,20 414,10 363,70

Consumo de cimento (kg/MPa) 12,53 15,02 12,02 10,54 10,57 9,73 8,41 10,30 8,66 7,82

Consumo de aglomerante (kg/MPa)   12,53 15,95 13,68 13,04 11,32 11,28 10,71 11,27 10,51 10,69

Água/ Aglomerante 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
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Figura 4.35 – Comparações entre consumo de cimento/aglomerante por MPa adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas com areia normal e espalhamento fixo. 

Os resultados apresentados na Figura 4.36 e na Figura 4.37, do ponto de vista de 

resistência à compressão evidenciam, como era esperado um rendimento de 

aglomerante (kg/MPa) inferior nas argamassas utilizando o quartzito. A argamassa 

utilizando areia artificial de basalto apresenta um rendimento superior (20%) em relação 

à argamassa artificial de quartzito. Este fato está provavelmente correlacionado com a 

forma lamelar do quartzito. As misturas com substituição de CBCA RM independente 

do tipo litológico apresentaram melhor desempenho, confirmando novamente o 

benefício da requeima. Os resultados evidenciam, ainda que tanto para o quartzito como 

para o basalto as substituições que apresentaram melhor desempenho foram 10 e 20% 

de CBCA M. 

O compósito CCB CBCA RM 30% teve uma redução de consumo de cimento em 

relação ao CCB de referência de 28% para uma resistência similar. Para o Compósito 

CCQ CBCA RM 30% a redução no consumo de cimento foi de 42% e um aumento na 

resistência de 21%. 
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*ESPALHAMENTO FIXO*

Resistência à compressão (MPa) 43,08 38,69 35,65 29,85 42,46 39,91 39,15 43,08 38,69 46,48

Consumo de adição (kg/m³) 0,00 31,70 62,90 93,40 42,50 84,20 125,70 0,00 31,70 133,10

Consumo de cimento (kg/m³) 503,20 448,00 395,40 342,40 447,50 394,30 343,40 503,20 448,00 363,70

Consumo de cimento (kg/MPa) 11,68 11,58 11,09 11,47 10,54 9,88 8,77 11,68 11,58 7,82

Consumo de aglomerante (kg/MPa)   11,68 12,40 12,86 14,60 11,54 11,99 11,98 11,68 12,40 10,69

Água/ Aglomerante 0,52 0,56 0,60 0,65 0,55 0,58 0,60 0,52 0,56 0,48
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Figura 4.36 – Comparações entre consumo de cimento/aglomerante por MPa adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas com basalto e consumo de água fixo. 

 

Figura 4.37 – Comparações entre consumo de cimento/aglomerante por MPa adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas com quartzito e consumo de água fixo. 
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Consumo de cimento (kg/m³) 632,01 567,08 502,55 438,41 568,81 505,60 442,40

Consumo de cimento (kg/MPa) 10,70 9,98 10,33 10,45 8,82 8,14 7,73

Consumo de aglomerante (kg/MPa)   10,70 10,69 11,97 13,30 9,66 9,88 10,55

Água/ Aglomerante 0,47 0,49 0,51 0,53 0,48 0,48 0,49
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4.3.5 Viabilidade econômica das substituições 

No contexto econômico é importante avaliar a viabilidade da substituição do cimento 

Portland por cinzas processadas, onde o custo final do concreto com substituição deverá 

ser favorável, levando-se em conta o custo final da cinza processada (moagem ou 

requeima e moagem) em relação ao cimento, colocados na obra, visto que o custo do 

transporte se aplica tanto ao cimento quanto à cinza.  

Atualmente, a CBCA é um resíduo da indústria sucroalcooleira sem destinação nobre e 

comumente depositada em aterros, o que não agrega valor econômico a mesma. É 

válido ressaltar que a temperatura de tratamento térmico da cinza proposta no trabalho é 

cerca de 40% da temperatura de fabricação do cimento Portland. A temperatura de 

queima em termelétricas e caldeiras não é controlada, entretanto tendo interesse 

comercial, esta temperatura pode passar a ser ajustada com certa facilidade, o que pode 

eliminar o reprocessamento por queima. Outro aspecto importante é que a cinza in 

natura se apresenta em granulometria e resistência mecânica inferiores ao calcário e ao 

clínquer de cimento Portland, sendo mais fácil sua moagem. Esses fatores 

provavelmente levarão a custos de queima e moagem inferiores aos custos envolvidos 

no processo de fabricação do cimento.  

Neste estudo o custo da cinza será comparado em percentagem ao custo do cimento 

para os compósitos com areia normalizada, basalto e quartzito e consumo de água fixo. 

Inicialmente a cinza é considerada com custo zero (0%) e em seguida é considerada 

com o custo igual ao do cimento (100%), a partir destes dados e do consumo de 

aglomerante por resistência adquirida (kg/MPa) vistos no item anterior, são feitas as 

considerações com referência às tabelas e gráficos. 

4.3.5.1 Compósitos com areia 

Considerando-se os resultados obtidos, para o consumo de cimento de compósitos com 

a mesma resistência à compressão e com substituições de 10, 20 e 30% por cinza moída 

e consumo de água fixo (Tabela 4.17), pode-se afirmar que, em termos de custos, a 

economia será de 9,69% para os compósitos com 10% de substituição, 18,06% para 

20% e 24,94% para 30%. Para o custo da cinza igual ao do cimento (100%), ainda 
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assim a economia será de 3,31%, 5,05% e 4,47% para 10%, 20% e 30% de 

substituições, respectivamente. O ponto de equilíbrio do custo, ou seja, quando o custo 

será o mesmo, tanto com ou sem substituição, acontecerá quando o valor da cinza 

moída atingir 223,82% do valor do cimento para 10%, 147,08% para 20% e 121,84% 

para 30% de substituição, calculado pelas equações da Tabela 4.18, considerando 

como referência a mesma resistência adquirida.  

Tabela 4.17 – Custo da cinza moída para compósitos com areia normalizada.  

CCA CBCA M 10% 
 

CCA CBCA M 20% 
 

CCA CBCA M 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 9,69% 
 

0,00% 18,06% 
 

0,00% 24,94% 

100,00% 3,31% 
 

100,00% 5,05% 
 

100,00% 4,47% 

151,88% 0,00% 
 

138,82% 0,00% 
 

121,84% 0,00% 

Tabela 4.18 – Equações de custos de compósitos com areia e cinza moída.  

CCA CBCA M 10% y = -0,0638x + 0,0969  

CCA CBCA M 20% y = -0,1301x + 0,1806  

CCA CBCA M 30% y = -0,2047x + 0,2494  

Onde:  

y = Percentual de redução dos custos. 

x = Percentual do custo da cinza em relação ao cimento. 

Para as substituições por cinza requeimada e moída, mostrada na Tabela 4.19, a redução 

de custo será de 10,44% para os compósitos com 10% de substituição, 24,86% para 

20% e 31,15% para 30%. Para o custo da cinza igual ao do cimento (100%), ainda 

assim a economia será de 1,91%, 8,78% e 5,97% para 10, 20 e 30% de substituições, 

respectivamente.  

O ponto de equilíbrio do custo acontecerá quando o valor da cinza requeimada e moída 

atingir 122,39% do valor do cimento para 10%, 154,60% para 20% e 123,71% para 

30% de substituição, calculado pelas equações da linha de tendência (Tabela 4.20), 

considerando a mesma resistência adquirida.  
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Tabela 4.19 – Custo da cinza requeimada e moída para compósitos com areia normalizada.  

CCA CBCA RM 10% 
 

CCA CBCA RM 20% 
 

CCA CBCA RM 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 10,44% 
 

0,00% 24,86% 
 

0,00% 31,15% 

100,00% 1,91% 
 

100,00% 8,78% 
 

100,00% 5,97% 

122,39% 0,00% 
 

154,60% 0,00% 
 

123,71% 0,00% 

Tabela 4.20 – Equações de custo de compósitos com areia e cinza requeimada e moída.  

CCA CBCA RM 10% y = -0,0853x + 0,1044  

CCA CBCA RM 20% y = -0,1608x + 0,2486  

CCA CBCA RM 30% y = -0,2518x + 0,3115 

Na Figura 4.38, observa-se que o CCA CBCA RM 30% tem a maior economia quando 

o custo da cinza for zero e o CCA CBCA RM 20% a maior economia para o custo da 

cinza igual ao do cimento. Observa-se também que mesmo com o custo das cinzas 

iguais ao do cimento haverá uma pequena economia. 

 
Figura 4.38 – Redução de custo para compósitos com areia normalizada. 
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requeimada e moída, onde se pode verificar a tendência da redução do custo para 

maiores percentuais de substituições, para as cinzas com custo zero e para o custo igual 

ao do cimento. 

 
Figura 4.39 – Redução de custo para compósitos com areia normalizada nos percentuais de 

substituições de 0%, 10%, 20% e 30%. 

4.3.5.2 Compósitos com basalto 

Para os compósitos com cinza moída para o basalto, verifica-se que para as cinzas com 

custo zero, tem economia 6,73%, 3,46% e 2,34% para as substituições de 10%, 20% e 

30%, respectivamente (Tabela 4.21). Por outro lado, quando a cinza atingir o valor do 

cimento, as substituições mostraram-se antieconômicas, apresentado economia para 

alguns percentuais de substituição valores negativos (0%, -11,87% e -24,30%), 

calculados pelas equações da Tabela 4.22. 

Tabela 4.21 – Custo da cinza moída para compósitos com basalto. 

CCB CBCA M 10% 
 

CCB CBCA M 20% 
 

CCB CBCA M 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 6,73% 
 

0,00% 3,46% 
 

0,00% 2,34% 

100,00% 0,00% 
 

100,00% -11,87% 
 

100,00% -24,30% 

100,04% 0,00% 
 

22,57% 0,00% 
 

8,78% 0,00% 
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Tabela 4.22 – Equações do custo da cinza moída para compósitos com basalto. 

CCB CBCA M 10% y = -0,0673x + 0,0673  

CCB CBCA M 20% y = -0,1533x + 0,0346  

CCB CBCA M 30% y = -0,2664x + 0,0234  

Para os compósitos com cinza moída e requeimada para o basalto, verificamos que para 

as cinzas com custo zero, teremos economia 17,57%, 23,93% e 27,26% para as 

substituições de 10%, 20% e 30%, respectivamente. Para as cinzas com seu valor igual 

ao do cimento, as substituições mostraram-se ainda com pequena economia, 

apresentado valores de 9,72%, 7,66% e 1,40% (Tabela 4.23 e Tabela 4.24). 

Tabela 4.23 – Custo da cinza requeimada e moída para compósitos com basalto. 

CCB CBCA RM 10% 
 

CCB CBCA RM 20% 
 

CCB CBCA RM 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 17,57% 
 

0,00% 23,93% 
 

0,00% 27,26% 

100,00% 9,72% 
 

100,00% 7,66% 
 

100,00% 1,40% 

223,82% 0,00% 
 

147,08% 0,00% 
 

105,41% 0,00% 

Tabela 4.24 – Equações de custo da cinza requeimada e moída para compósitos com basalto. 

CCB CBCA RM 10% y = -0,0785x + 0,1757  

CCB CBCA RM 20% y = -0,1627x + 0,2393  

CCB CBCA RM 30% y = -0,2586x + 0,2726  

Na Figura 4.40, observa-se que o CCB CBCA RM 30% tem a maior economia quando 

o custo da cinza for zero e o CCB CBCA RM 10% a maior economia para o custo da 

cinza igual ao do cimento. Observa-se também que mesmo com o custo das cinzas 

iguais ao do cimento haverá uma pequena economia para a cinza requeimada e moída, o 

mesmo não acontece para s cinza moída, mostrando-se antieconômicas quando seu 

custo atingir aproximadamente 20% do custo do cimento. 
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Figura 4.40 – Redução de custo para compósitos com basalto. 

A Figura 4.41 apresenta a redução de custo para os compósitos de basalto e consumo de 

água fixo para as substituições de 10, 20 e 30% das cinzas, moída e requeimada e 

moída, onde podemos verificar que somente a cinza requeimada e moída sem custo, 

apresenta a tendência da redução do custo para maiores percentuais de substituições. 

Para as outras condições não se torna muito favorável. 

 

Figura 4.41 – Redução de custo para compósitos com basalto para 0%, 10%, 20% e 30%. 
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4.3.5.3 Compósitos com quartzito 

Para os compósitos com cinza moída para o quartzito, verificamos que para as cinzas 

com custo zero, teremos economia 4,09%, 7,13% e 9,62% para as substituições de 10%, 

20% e 30%, respectivamente (Tabela 4.25). Por outro lado, quando a cinza atingir o 

valor do cimento, as substituições mostraram-se antieconômicas, apresentado um 

aumento de custo em todas as substituições (-2,72%, -7,69% e -15,06%) (Tabela 4.26). 

Tabela 4.25 – Custo da cinza moída para compósitos com quartzito. 

CCQ CBCA M 10% 
 

CCQ CBCA M 20% 
 

CCQ CBCA M 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 4,09% 
 

0,00% 7,13% 
 

0,00% 9,62% 

100,00% -2,72% 
 

100,00% -7,69% 
 

100,00% -15,06% 

60,06% 0,00% 
 

48,11% 0,00% 
 

38,98% 0,00% 

Tabela 4.26 – Equações do custo da cinza moída para compósitos com quartzito. 

CCQ CBCA M 10% y = -0,0681x + 0,0409  

CCQ CBCA M 20% y = -0,1482x + 0,0713  

CCQ CBCA M 30% y = -0,2468x + 0,0962  

Para os compósitos com cinza requeimada e moída para o quartzito, verificamos que 

para as cinzas com custo zero, teremos economia 13,38%, 29,89% e 42,23% para as 

substituições de 10%, 20% e 30%, respectivamente. Para as cinzas com seu valor igual 

ao do cimento, as substituições mostraram-se ainda com redução dos custos, 

apresentado valores de 5,13%, 14,90% e 21,07% (Tabela 4.27 e Tabela 4.28). 

Tabela 4.27 – Custo da cinza requeimada e moída para compósitos com quartzito. 

CCQ CBCA RM 10% 
 

CCQ CBCA RM 20% 
 

CCQ CBCA RM 30% 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 
 

Custo Cinza Economia 

0,00% 13,38% 
 

0,00% 29,89% 
 

0,00% 42,23% 

100,00% 5,13% 
 

100,00% 14,90% 
 

100,00% 21,07% 

162,18% 0,00% 
 

199,40% 0,00% 
 

199,57% 0,00% 
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Tabela 4.28 – Equações do custo da cinza requeimada e moída para compósitos com quartzito. 

CCQ CBCA RM 10% y = -0,0825x + 0,1338  

CCQ CBCA RM 20% y = -0,1499x + 0,2989  

CCQ CBCA RM 30% y = -0,2116x + 0,4223  

Na Figura 4.42, observa-se que o CCQ CBCA RM 30% tem a maior economia quando 

o custo da cinza for zero e também a maior economia para o custo da cinza igual ao do 

cimento. Observa-se também que mesmo com o custo das cinzas iguais ao do cimento 

haverá uma redução dos custos para a cinza requeimada e moída, o mesmo não acontece 

para a cinza moída, mostrando-se antieconômicas quando seu custo atingir 

aproximadamente de 40% a 60% do custo do cimento. 

 

Figura 4.42 – Redução de custo para compósitos com quartzito. 

A Figura 4.43 apresenta a redução de custo para os compósitos de quartzito e consumo 

de água fixo para as substituições de 10, 20 e 30% das cinzas, moída e requeimada e 

moída, onde podemos verificar que somente a cinza requeimada e moída sem custo, 

apresenta a tendência da redução do custo para maiores percentuais de substituições. 

Para a CBCA M com o custo da cinza igual ao cimento não se torna viável. 
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Figura 4.43 – Custo das cinzas para compósitos com quartzito nos percentuais de substituições 

de 0%, 10%, 20% e 30%. 

4.3.5.4 Resumo por percentual de substituição 

Considerando-se os resultados obtidos (Tabela 4.29), para o consumo de cimento de 

compósitos com a mesma resistência à compressão, a maior redução de custo é para a 

areia com 30% de substituição e cinza a custo zero e a pior condição é de -24,3% para o 

basalto com cinza ao custo do cimento.  

Os gráficos (Figura 4.44, Figura 4.45 e Figura 4.46) representam as variações dos custos 

dos compósitos com a cinza moída para cada percentual de substituição e o tipo de 

agregado. O ponto de equilíbrio do custo, ou seja, quando o custo será o mesmo, tanto 

com ou sem substituição, acontecerá quando o valor da cinza moída atingir 151,9% para 

substituição de 10% de 138,8% para substituição de 20% e de 121,8% para substituição 

de 30% todos para compósitos de areia. Para os demais compósitos o ponto de 

equilíbrio se dá quando a cinza atinge valores muito menores que o cimento. 
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Tabela 4.29 – Economia nos compósitos de areia, basalto e quartzito, para as substituições de 

10%, 20% e 30% com cinza moída. 

 

Considerando-se os resultados obtidos (Tabela 4.30), para o consumo de cimento de 

compósitos com a mesma resistência à compressão e com substituição de 30% por cinza 

requeimada e moída e consumo de água fixo, pode-se afirmar que, em termos de custos, 

as maiores reduções de custo serão de 27,3% para os compósitos com basalto, 42,2% 

com quartzito e 31,2% com areia normalizada, para um custo da cinza igual a zero. Para 

o custo da cinza igual ao do cimento, ainda assim a economia será de 1,4%, 21,1% e 6% 

para o basalto, quartzito e areia, respectivamente.  

Os gráficos (Figura 4.44, Figura 4.45 e Figura 4.46) representam as variações dos custos 

dos compósitos com a cinza requeimada e moída para cada percentual de substituição e 

o tipo de agregado. O ponto de equilíbrio do custo, ou seja, quando o custo será o 

mesmo, tanto com ou sem substituição, acontecerá quando o valor da cinza requeimada 

e moída atingir 105,4% do valor do cimento para os compósitos com basalto, 199,6% 

para o quartzito e 123,7% para a areia normalizada, sempre considerando o consumo 

para a mesma resistência adquirida. 

 

 

Custo Cinza Economia Custo Cinza Economia Custo Cinza Economia

0,0% 6,7% 0,0% 4,1% 0,0% 9,7%

100,0% 0,0% 100,0% -2,7% 100,0% 3,3%

100,0% 0,0% 60,1% 0,0% 151,9% 0,0%

0,0% 3,5% 0,0% 7,1% 0,0% 18,1%

100,0% -11,9% 100,0% -7,7% 100,0% 5,1%

22,6% 0,0% 48,1% 0,0% 138,8% 0,0%

0,0% 2,3% 0,0% 9,6% 0,0% 31,2%

100,0% -24,3% 100,0% -15,1% 100,0% 6,0%

8,8% 0,0% 39,0% 0,0% 121,8% 0,0%

20%
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Tabela 4.30 – Economia nos compósitos de areia, basalto e quartzito, para as substituições de 

10%, 20% e 30% com cinza requeimada e moída. 

 

Podemos observar na Figura 4.44 o custo benefício dos compósitos de areia, basalto e 

quartzito com 10% de substituição. No eixo das ordenadas tem-se o percentual de 

redução de custos em função do custo da cinza em percentual do custo do cimento, onde 

os pontos de custo da cinza iguais a 100% (valor da cinza igual ao valor do cimento) 

mostram a redução para cada compósito. 

 

Figura 4.44 – Resumo dos custos para os compósitos para substituição de 10%. 
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Na Figura 4.45 apresenta-se o custo benefício dos compósitos de areia, basalto e 

quartzito com 20% de substituição e na Figura 4.46 com 30% de substituição. Os 

compósitos de quartzito, de um modo geral, apresentaram os melhores resultados para a 

cinza requeimada e moída, nas substituições de 20% e 30%. 

 

Figura 4.45 – Resumo dos custos para os compósitos para substituição de 20%. 

 

Figura 4.46 – Resumo dos custos para os compósitos para substituição de 30%. 
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4.3.6 Resistência à tração na flexão 

Os ensaios de resistência à tração na flexão foram aplicados aos compósitos com areia 

normalizada e areia artificial de basalto e quartzito com cinza moída e requeimada e 

moída. Os resultados apresentados na Tabela 4.31 representam as resistências para as 

substituições de 0, 10, 20 e 30% para a areia normalizada nos traços com consumo de 

água fixo e fator A/A fixo. 

Tabela 4.31 – Tabela de resistência à tração na flexão aos 28 dias dos compósitos com areia 

normalizada com cinza moída e com cinza requeimada e moída. 

Areia normalizada 

Tipo do 

traço 

Tipo 

de cinza 

Substituição 

de cinza 

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Consumo 

de água 

fixo 

CCA 0% 8,26 8,91 7,60 8,49 

CCA CBCA M 

10% 9,18 9,88 8,49 9,11 

20% 7,36 7,47 7,25 7,35 

30% 7,66 7,78 7,54 7,67 

CCA CBCA RM 

10% 8,39 8,50 8,28 8,39 

20% 9,59 9,59 9,59 9,59 

30% 9,53 9,84 9,22 9,44 

Fator 

A/A fixo 

CCA 0% 8,05 8,69 7,41 8,02 

CCA CBCA M 

10% 7,75 7,95 7,55 7,79 

20% 8,69 9,42 7,95 8,90 

30% 8,79 9,33 8,25 8,73 

CCA CBCA RM 

10% 9,45 9,74 9,15 9,45 

20% 9,50 9,91 9,09 9,31 

30% 9,55 10,13 8,97 9,34 

Na Figura 4.47 é possível observar um pequeno ganho de resistência nas substituições 

com cinza requeimada e moída, tanto para o traço com consumo de água fixo como para 

A/A fixo. Nota–se também que as variações na resistência à tração com fator A/A fixo 

para a cinza requeimada e moída nas percentagens 10, 20 e 30% permaneceram 

aproximadamente iguais, ficando maiores que o compósito sem mistura.  
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Figura 4.47 – Resistência à tração na flexão aos 28 dias de compósitos com areia normalizada 

com cinza moída e cinza requeimada e moída. 

Os resultados apresentados na Tabela 4.32 e representados na Figura 4.48 mostram as 

resistências para as substituições de 0, 10, 20 e 30% de cinzas, moída e requeimada e 

moída para basalto e quartzito nos traços com consumo de água fixo. 

Tabela 4.32 – Tabela de resistência à tração na flexão aos 28 dias dos compósitos com basalto e 

quartzito com cinza moída e com cinza requeimada e moída. 

Tipo de 

agregado 

Tipo 

de compósito 

Substituição 

de cinza 

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Basalto 

CCB 0% 7,75 8,75 6,76 7,74 

CCB CBCA M 

10% 7,77 8,85 6,70 7,74 

20% 7,37 8,47 6,26 7,45 

30% 6,75 7,46 6,03 6,35 

CCB CBCA RM 

10% 8,15 8,36 7,93 8,17 

20% 11,09 11,62 10,56 11,25 

30% 11,29 11,77 10,82 11,08 

Quartzito 

CCQ 0% 8,16 8,66 7,66 7,97 

CCQ CBCA M 

10% 7,21 7,37 7,05 7,17 

20% 7,86 8,29 7,42 7,96 

30% 7,08 7,64 6,53 7,27 

CCQ CBCA RM 

10% 8,70 9,29 8,10 9,00 

20% 8,72 9,40 8,03 8,72 

30% 8,83 9,62 8,04 8,62 
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Figura 4.48 – Resistência à tração na flexão aos 900 dias com areia artificial de basalto e de 

quartzito com cinza moída e cinza requeimada e moída após ensaio de RAA. 

Um resumo geral dos compósitos pode ser visto na Figura 4.49, onde é facilmente 

observado o ganho de resistência significativo do compósito de basalto com cinza 

requeimada e moída nas substituições de 20 e 30%. 

 

Figura 4.49 – Resumo da resistência à tração na flexão. 

Na Figura 4.50 os resultados apresentados para os compósitos de referência para a 

resistência da tração na flexão, mostram que independentemente da litologia do 

agregado ou tipo do traço com consumo de água fixo ou fator A/A fixo, permanecem no 

mesmo patamar de resistência de aproximadamente 8 MPa. 
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Figura 4.50 – Comparação entre as resistências à tração na flexão dos compósitos de referência 

sem substituição de cinza. 

As resistências à tração para as argamassas com substituição de 10%, apresentado na 

Figura 4.51, não mostrou ganho com a adição de cinza, exceto para CCA CBCA RM, 

tendo ainda uma pequena perda de resistência para o basalto e quartzito em relação à 

areia normalizada. 

 

Figura 4.51 – Comparação entre as resistências à tração na flexão dos compósitos com 10% de 

substituição de cinza. 
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que as cinzas moídas nos percentuais de 20 e 30% não apresentaram resultados 

satisfatórios na melhoria da resistência à tração. 

 

Figura 4.52 – Comparação entre as resistências à tração na flexão dos compósitos com 20% de 

substituição de cinza. 

 

Figura 4.53 – Comparação entre as resistências à tração na flexão dos compósitos com 30% de 

substituição de cinza. 
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diminuíram as resistências, ao contrário do compósito com cinza requeimada e moída 

com 10 e 20% de substituição que se manteve no mesmo patamar de resistência, e 

ainda, com 30% de substituição apresentou um pequeno ganho de resistência. 

Tabela 4.33 – Valores de resistência à compressão diametral dos compósitos com areia 

normalizada e consumo de água fixo. 

Tipo de 

traço 

Tipo 

de compósito 

Substituição 

de cinza  

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Consumo de 

água fixo 

CCA 0% 17,22 18,58 15,85 17,13 

CCA CBCA M 

10% 16,40 18,03 14,77 16,62 

20% 14,67 16,23 13,11 14,90 

30% 15,08 16,65 13,51 14,74 

CCA CBCA RM 

10% 16,09 17,66 14,52 16,40 

20% 16,97 19,80 14,14 17,73 

30% 18,09 21,32 14,87 17,43 

 

Figura 4.54 – Gráfico de resistência à compressão diametral dos compósitos com areia 

normalizada e consumo de água fixo. 
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um corpo de prova, porém na média ficou com resistência abaixo da referência. 

Observa–se que o desvio padrão deste ensaio para alguns compósitos ficou acima 

do esperado (Tabela 4.34 e Figura 4.55). 

Tabela 4.34 – Valores de resistência à compressão cúbica dos compósitos com areia 

normalizada e consumo de água fixo. 

Tipo de 

traço 

Tipo 

de compósito 

Substituição 

de cinza  

Resistência em MPa 

Média Média +  Média –  Mediana 

Consumo 

de água 

fixo 

CCA 0% 61,06 66,31 55,81 60,71 

CCA CBCA M 

10% 61,86 62,76 60,97 61,99 

20% 40,04 50,44 29,64 37,41 

30% 56,31 56,93 55,69 56,45 

CCA CBCA RM 

10% 47,24 56,10 38,38 43,58 

20% 63,14 72,13 54,16 59,11 

30% 57,25 71,94 42,57 57,97 

 

Figura 4.55 – Gráfico de resistência à compressão cúbica dos compósitos com areia 

normalizada e consumo de água fixo. 
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por CBCA M e RM. A expansão média dos corpos–de–prova de referência aos 16 dias 

alcançou 0,478%, ultrapassando o limite de 0,10% previsto para inibição da reação. 

Esse resultado já era previsto, uma vez que a proporção de materiais utilizada para 

moldar os referidos corpos–de–prova não levou nenhuma adição. Avaliando a 

expansibilidade da argamassa com agregado de quartzito percebe que a mesma 

expandiu 0,704% aos 32 dias, sendo que, para o agregado ser considerado "inerte", a 

argamassa deveria expandir menos que 0,19% aos 30 dias. 

Para 10% de substituição de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado miúdo 

de quartzito, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,448%, ultrapassando o limite de 

0,10% previsto para inibição da reação. Esse resultado foi menor que o encontrado na 

média dos corpos–de–prova de referência, o que indica uma leve redução da 

expansibilidade. Avaliando a expansibilidade do agregado percebe que o mesmo 

expandiu 0,698% aos 32 dias, o que também indica uma leve redução em comparação 

aos corpos–de–prova de referência. 

Para 20% de substituição de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado miúdo 

de quartzito, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,415%, ultrapassando o limite de 

0,10% previsto para inibição da reação. Esse resultado foi menor que o encontrado na 

média dos corpos–de–prova de referência, o que indica uma sutil redução da 

expansibilidade. Avaliando a expansibilidade do agregado percebe que o mesmo 

expandiu 0,619% aos 32 dias, o que também indica uma leve redução em comparação 

aos corpos–de–prova de referência. Em ambas as idades os corpos–de–prova com 20% 

de CBCA M apresentaram expansões menores que os corpos–de–prova com 10% de 

CBCA M, o que indica um melhor desempenho dos compósitos como aumento da 

adição de CBCA M. 

Para 30% de substituição de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado miúdo 

de quartzito, o aumento médio aos 16 dias atingiu 0,390%, excedendo o limite de 0,10% 

previsto para obstar a reação. Esse resultado também foi menor que o encontrado na 

média de referência, o que indica uma tênue redução da expansibilidade. Para o 

agregado percebe que o mesmo expandiu 0,527% aos 32 dias, o que também indica uma 

pequena redução em comparação aos corpos–de–prova de referência. Em ambas as 

idades os corpos–de–prova com 30% de CBCA M apresentaram expansões menores 
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que os corpos–de–prova com 10% e 20% de CBCA M, o que indicaria um melhor 

desempenho dos compósitos como aumento da adição de CBCA M. 

Para 10% de substituição de cimento portland CP–V por CBCA RM com agregado 

miúdo de quartzito, a expansão média aos 16 dias auferiu 0,422%, extrapolando o limite 

de 0,10% vaticinado para inibição da reação. Esse resultado foi inferior que o 

encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, o que aporta uma leve redução 

da expansibilidade. Analisando a expansibilidade do agregado, percebe–se que o 

mesmo expandiu 0,642% aos 32 dias, o que também assinala uma leve redução em 

comparação aos corpos–de–prova de referência. 

Para 20% de comuta ao cimento portland CP–V por CBCA RM com agregado miúdo 

de quartzito, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,283%, ainda ultrapassando o 

limite de 0,10% previsto para inibição da reação, porém observa–se uma redução em 

relação ao percentual de adição em relação ao anterior. Esse resultado ainda foi menor 

que o encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, porém indica uma 

considerável redução da expansibilidade. Avaliando a expansibilidade do agregado 

percebe que o mesmo expandiu 0,410% aos 32 dias, o que também indica importante 

redução em comparação aos corpos–de–prova de referência. Em ambas as idades os 

corpos–de–prova com 20% de CBCA RM apresentaram expansões menores que os 

corpos–de–prova com 10% de CBCA RM, o que denota um melhor desempenho dos 

compósitos como aumento da adição de CBCA RM.  

Para 30% de substituição ao cimento portland CP–V por CBCA RM com agregado 

miúdo de quartzito, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,086%, ficando abaixo do 

limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Este resultado foi menor que o 

encontrado na referência, indicando, nestas proporções de adição, que a RAA pode ser 

mitigada dada a sua reduzida expansibilidade. Avaliando a expansibilidade do agregado 

constata–se que o mesmo expandiu 0,143% aos 32 dias, o que evidencia uma 

significativa redução de expansibilidade em comparação a referência, e ficando abaixo 

do valor limite de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a sua inércia como agregado 

reativo, nas condições verificadas. 
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Tabela 4.35 – Expansibilidade dos corpos de prova moldados com agregado miúdo de quartzito. 

Idade 

(dias) 

Expansão Média (%) 

CCQ 

CCQ 

CBCA M 

10% 

CCQ 

CBCA M 

20% 

CCQ 

CBCA M 

30% 

CCQ 

CBCA RM 

10% 

CCQ 

CBCA RM 

20% 

CCQ 

CBCA RM 

30% 

0 – – – – – – – 

4 0,140 0,158 0,133 0,070 0,085 0,068 0,023 

8 0,274 0,267 0,240 0,178 0,204 0,143 0,031 

12 0,396 0,353 0,330 0,300 0,342 0,226 0,053 

16 0,478 0,448 0,415 0,390 0,422 0,283 0,086 

20 0,518 0,531 0,479 0,445 0,507 0,323 0,103 

24 0,584 0,628 0,557 0,475 0,556 0,361 0,122 

28 0,654 0,661 0,588 0,496 0,600 0,390 0,135 

32 0,704 0,698 0,619 0,527 0,642 0,410 0,143 

Na Figura 4.56 é possível observar a expansibilidade média dos corpos–de–prova 

moldados com agregado miúdo de quartzito com as substituições de 0,10, 20 e 30% de 

cimento por CBCA M e RM. Resumindo, e podendo ser observado na figura abaixo, a 

adição de CBCA M e RM reduziram a expansibilidade das barras de argamassas com o 

aumento do percentual de substituição, mas, sendo a substituição de 30% do cimento 

por CBCA RM, a única mistura que inibiu a expansibilidade pela NBR 15577.  

 

Figura 4.56 – Expansibilidade média dos corpos de prova moldados com agregado miúdo de 

quartzito. 

Na Tabela 4.36 é possível observar a expansibilidade dos corpos–de–prova moldados 
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dias alcançou 0,042%, dentro do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. 

Avaliando a expansibilidade do agregado percebe que o mesmo expandiu 0,304% aos 

32 dias, sendo para ser considerado "inerte", o agregado deveria expandir menos que 

0,19% aos 30 dias. 

Para a substituição de 10% de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado 

miúdo de basalto, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,032%, permanecendo 

abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse resultado foi 

menor que o encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, atestando 

que, nas condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou a inibição 

da expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que o mesmo 

expandiu 0,268% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de expansibilidade 

em confrontação aos corpos–de–prova de referência. 

Para a substituição de 20% de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado 

miúdo de basalto, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,042%, permanecendo 

abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse resultado foi 

menor que o encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, atestando 

que, nas condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou a inibição 

da expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que o mesmo 

expandiu 0,193% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de expansibilidade 

em confrontação aos corpos de prova de referência. 

Para a substituição de 30% de cimento portland CP–V por CBCA M com agregado 

miúdo de basalto, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,034%, permanecendo 

abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse resultado foi 

menor que o encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, atestando 

que, nas condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou a inibição 

da expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que a argamassa 

expandiu 0,153% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de expansibilidade 

em confrontação aos corpos–de–prova de referência, estabelecendo–se abaixo da 

margem de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a sua inércia como agregado 

reativo, nas condições verificadas. 
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Para a substituição de 10% de cimento portland CP–V por CBCA RM com 

agregado miúdo de basalto, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,032%, 

permanecendo abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse 

resultado foi menor que o encontrado na média dos corpos de prova de referência, 

atestando que, nas condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou 

a inibição da expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que o 

mesmo expandiu 0,175% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de 

expansibilidade em confrontação aos corpos–de–prova de referência, 

estabelecendo–se abaixo da margem de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a 

sua inércia como agregado reativo, nas condições verificadas. 

Para a substituição de 20% de cimento portland CP–V por CBCA RM com 

agregado miúdo de basalto, expansão média aos 16 dias alcançou 0,004%, 

permanecendo abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse 

resultado foi menor que o encontrado na média dos corpos–de–prova de referência, 

atestando que, nas condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou 

a inibição da expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que o 

mesmo expandiu 0,035% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de 

expansibilidade em confrontação aos corpos–de–prova de referência, 

estabelecendo–se abaixo da margem de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a 

sua inércia como agregado reativo, nas condições verificadas. 

Para a substituição de 30% de cimento portland CP–V por CBCA RM com 

agregado miúdo de basalto, a expansão média aos 16 dias alcançou 0,006%, 

permanecendo abaixo do limite de 0,10% previsto para inibição da reação. Esse 

resultado foi menor que o encontrado na média de referência, atestando que, nas 

condições e porcentagens de adição de CBCA M colocada levou a inibição da 

expansão. Verificando a reatividade do agregado, nota–se que o mesmo expandiu 

0,025% aos 32 dias, o que atesta apreciável redução de expansibilidade em 

confrontação aos corpos–de–prova de referência, estabelecendo–se abaixo da 

margem de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a sua inércia como agregado 

reativo, nas condições verificadas. 
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Tabela 4.36 – Expansibilidade dos corpos–de–prova moldados com agregado miúdo de basalto. 

Idade 

(dias) 

Expansão Média (%) 

CCB 

CCB 

CBCA M 

10% 

CCB 

CBCA M 

20% 

CCB 

CBCA M 

30% 

CCB 

CBCA RM 

10% 

CCB 

CBCA RM 

20% 

CCB 

CBCA RM 

30% 

0 – – – – – – – 

4 0,003 0,009 –0,025 –0,002 0,005 –0,012 –0,010 

8 0,021 0,015 0,016 –0,004 0,015 –0,018 –0,015 

12 0,033 0,014 0,036 0,034 0,028 –0,007 –0,005 

16 0,042 0,032 0,045 0,034 0,032 0,004 0,006 

20 0,082 0,078 0,038 0,024 0,040 –0,013 0,010 

24 0,129 0,131 0,091 0,053 0,078 0,003 0,015 

28 0,210 0,198 0,144 0,082 0,117 0,019 0,020 

32 0,304 0,268 0,196 0,153 0,175 0,035 0,025 

Na Figura 4.57 é possível observar a expansibilidade média dos corpos–de–prova 

moldados com agregado miúdo de basalto com as substituições de 0, 10, 20 e 30% de 

cimento por CBCA M e CBCA RM. Resumindo, e podendo ser observado na Figura 

4.58, a adição de CBCA M e CBCA RM reduziram a expansibilidade das barras de 

argamassas com o aumento do percentual de substituição, mas, sendo que somente a 

substituição de 10% do cimento por CBCA M que não inibiu a expansibilidade pela 

NBR 15577. 

 

Figura 4.57 – Expansibilidade média dos corpos–de–prova moldados com agregado miúdo de 

basalto. 

Na Figura 4.58 são apresentados os resultados de expansibilidade acelerada dos 
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CBCA. Analisando o gráfico observa–se que o quartzito apresentou–se mais reativo que 

o basalto. Percebe–se que a CBCA RM apresentou uma inibição da expansibilidade dos 

compósitos superior à inibição da CBCA M. Constatou que a expansibilidade foi 

inversa ao teor de adição de CBCA, tanto para CBCA M quanto para CBCA RM.  

Acredita–se que a inibição da expansibilidade está relacionada a dois mecanismos de 

atuação. O primeiro mecanismo seria a atuação das CBCA’s como pozolanas, 

proporcionando um maior consumo de álcalis do cimento, inibindo a expansibilidade 

dos compósitos. O segundo mecanismo seria a atuação das CBCA’s como filler, 

proporcionando a redução da porosidade dos compósitos por meio de preenchimento de 

poros pela CBCA M e CBCA RM, isto reduziria a entrada de água e álcalis que estão 

disponíveis na solução de hidróxido de sódio. Ambos os mecanismos justificam o 

melhor desempenho da CBCA RM, uma vez que a mesma apresenta menor 

granulometria e maior quantidade de SiO2. 

 

Figura 4.58 – Comparativo entre as expansibilidades dos compósitos desenvolvidos com 

agregados de quartzito e basalto. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO DO GEL 

4.4.1 Microscopia eletrônica do gel 

Na Figura 4.59 são mostradas as imagens do MEV nas amplitudes de 50, 500, 1500 e 

5000x do gel nos estados: in natura, moído e polido, onde podem ser observadas as 

variações em sua superfície. 

 
Gel in natura – 50x 

 
Gel moído – 50x 

 
Gel polido – 50x 

 

 
Gel in natura – 500x 

 
Gel moído – 500x 

 
Gel polido – 500x 

 

 
Gel in natura – 1500x 

 
Gel moído – 1500x 

 
Gel polido – 1500x 

 

 
Gel in natura – 5000x 

 
Gel moído – 5000x 

 
Gel polido – 5000x 

Figura 4.59 – Microscopia do gel in natura, moído e polido com amplificação de 50x, 500x, 

1500x, 5000x. 
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4.4.2 Análise difratogramétrica do gel 

Na Figura 4.60 é apresentado o difratograma do gel recolhido na usina de Jaguara onde 

o mesmo quartzito da pesquisa foi utilizado. O difratograma não apresenta picos de 

cristalinidade, podendo ser considerado um material amorfo, segundo a técnica de 

difração de raios X. 

 

Figura 4.60 – Difratograma do gel. 
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5 CONCLUSÕES 

Finalizando o trabalho com referência aos ensaios e análise comparativa dos resultados 

e dos gráficos, podemos concluir que o objetivo geral foi alcançado, com compósitos 

que apresentaram baixa expansibilidade mantendo ou melhorando suas propriedades 

mecânicas. Em relação aos objetivos específicos, podemos concluir, quanto: 

(i) ao processamento das cinzas: 

a cinza de bagaço de cana–de–açúcar in natura apresentou morfologia não homogênea, 

fases cristalinas na forma de quartzo, elevada perda ao fogo, granulometria grosseira e 

baixa massa específica aparente, sendo essas características não adequadas sem devido 

processamento. 

 a moagem das cinzas tornou a morfologia mais homogênea, reduziu a granulometria e 

elevou levemente a massa específica aparente.  

 a requeima seguida de moagem, além de obter os benefícios da moagem, ainda 

reduziu a perda ao fogo e elevou significativamente a massa específica aparente do 

material.  

(ii) aos percentuais de substituição nas características mecânicas: 

 os compósitos de basalto com cinza requeima e moída com 20% e30% de substituição 

tiveram resistência à compressão maiores que a referência; 

 os compósitos de quartzito com cinza requeima e moída com 10%, 20% e30% de 

substituição tiveram resistência à compressão maiores que a referência;  

 as resistências à compressão dos compósitos com cinza moída não tiveram resultados 

favoráveis em relação à referência; 

 a resistência à tração na flexão dos compósitos com CBCA M e CBCA RM foram 

superiores a resistência à tração na flexão da mistura de referência. 
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 os resultados dos estudos evidenciam ganhos adicionais com a substituição de 30% 

CBCA RM com redução de 150 kg de cimento por metro cúbico de compósito, sem 

comprometimento da resistência à compressão axial.  

(iii) à trabalhabilidade: 

 as argamassas com CBCA RM demandaram menor consumo de água podendo levar a 

um menor consumo de cimento; 

 não foi possível trabalhar com a cinza in natura com espalhamento fixo, devido à 

grande quantidade de água necessária, tornando os compósitos inviáveis; 

(iv) ao potencial inibidor das cinzas processadas na RAA: 

 os agregados utilizados na pesquisa são reativos, sendo o quartzito mais expansivo que 

o basalto. A CBCA RM apresentou melhor desempenho na inibição da expansibilidade 

que a CBCA M, possivelmente pela sua atuação como filler ou como pozolana, por ter 

uma granulometria menor. 

 a CBCA RM no teor de 30% foi a única situação que reduziu a expansibilidade a 

níveis de inibição da RAA nos compósitos cimentícios com o quartzito como agregado. 

 a adição de CBCA minimizou as expansões dos compósitos cimentícios em 

comparação aos corpos–de–prova de referência, obtendo-se melhores desempenhos à 

medida que se aumenta os teores de substituição tanto para os compósitos de basalto, 

quanto para os de quartzito. 

 os compósitos de quartzito com cinza moída não atenderam os limites de expansão de 

norma. 

 os compósitos de basalto com cinza moída atenderam os limites de expansão de norma 

nas substituições de 20 e 30%. 

 os compósitos de basalto com cinza moída e requeimada atenderam os limites de 

expansão de norma nas substituições de 10, 20 e 30%. 
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(v) ao aspecto econômico: 

 a cinza requeimada e moída mostrou-se, de um modo geral, mais eficaz que a cinza 

moída;  

 para os compósitos com basalto e quartzito com cinza moída, só será viável 

economicamente, quando a cinza tiver custo zero para todos os percentuais de 

substituição; 

 para os compósitos com areia será viável quando a cinza tiver custo zero, e ainda terá 

redução de custo de até 6% mesmo quando o custo da cinza moída estiver igual ao custo 

do cimento; 

 para os compósitos de areia, basalto e quartzito com cinza requeimada e moída, torna-

se viável para todos os percentuais de substituição para a cinza com custo zero e 

também para cinza com custo igual ao do cimento.  
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6 TRABALHOS PUBLICADOS E SUGESTÕES PARA 

FUTURAS PESQUISAS 

6.1 TRABALHOS PUBLICADOS 

Os resultados dos estudos em laboratório despertam o interesse da comunidade 

científica para prosseguir as pesquisas com CBCA RM e CBCA M e o grande desafio é 

a obtenção de cinza homogênea e caracterizada, e ainda, a validação dos resultados em 

obras, para despertar o interesse de produção em escala industrial. Neste contexto vários 

trabalhos foram publicados durante a pesquisa. 

No congresso luso-brasileiro de materiais de construção sustentáveis, no período de 5 a 

7 de março de 2014 em Guimarães/Portugal, foi apresentado o trabalho intitulado 

“Comportamento mecânico de compósitos cimentícios com cinzas de bagaço de cana-

de-açúcar” (Anexo 8), onde foram mostrados e discutidos os resultados dos ensaios de 

resistência à compressão, compressão diametral e tração na flexão para compósitos com 

areia normalizada e substituições de 0%, 10%, 20% e 30%. 

No 56º congresso brasileiro do concreto, de 7 a 10 de outubro de 2014 em Natal-RN, foi 

apresentado o trabalho “Estudo da adição de cinza de bagaço de cana-de-açúcar na 

inibição de reações álcalis-agregado em concretos” (Anexo 9), mostrando parte dos 

resultados obtidos nesta tese, com compósitos de basalto e quartzito nos percentuais de 

substituição de 0%, 10%, 20% e 30%. 

Foi apresentado durante o 21º CBECIMAT – Congresso brasileiro de engenharia e 

ciência dos materiais, em Cuiabá-MT, de 09 a 13 de novembro de 2014, o trabalho 

“Comportamento mecânico de cimento portland com cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

processada” (Anexo 10), mostrando os resultados dos ensaios mecânicos para 

compósitos com substituições utilizando cinza moída e cinza requeimada e moída. 

Em novembro de 2016 foi aprovado o artigo “Effect of partial replacement with 

thermally processed sugar cane bagasse on the properties of mortars” (Anexo 11), com 
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enfoque na influência da requeima da cinza de bagaço de cana-de-açúcar nas 

propriedades mecânicas das argamassas, com substituições de 0%, 10%, 20% e 30%. 

Em maio de 2017 o trabalho foi publicado no V.22 N.01 na Revista Matéria (ISSN 

1517-7076 artigo e11785, 2017). 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Para a continuidade desta pesquisa com enfoques diferentes, alguns temas são sugeridos 

referentes ao tema principal de inibição das reações álcali-agregado com a utilização de 

cinzas de bagaço de cana-de-açúcar, entre eles, sugere-se estudar: 

 os custos financeiros dos processamentos das cinzas, como moagem e requeima em 

escala industrial e sua viabilidade econômica na utilização em concretos; 

 maiores percentuais de substituição do cimento para compósitos de quartzito com 

cinza requeimada e moída; 

 as características (pozolana e filler) das cinzas moídas e requeimada e moída com sua 

influência nas propriedades mecânicas de tração e compressão dos compósitos 

cimentícios; 

 o potencial inibidor da RAA da cinza requeimada e moída para outros tipos de 

agregado e outras composições cimentícias; 

 o comportamento em longo prazo das resistências de tração e compressão de 

compósitos cimentícios com CBCA; 

 o comportamento dos compósitos de basalto com substituição do cimento por cinzas 

(moída e requeimada e moída) em longo prazo refrentes à expansibilidade (RAA). 
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