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Resumo 
Este projeto visa realização do estudo de blocos vazados de concreto 

produzidos com adição de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar, tendo como 

base o pensamento de sustentabilidade aplicada no ramo empresarial como 

uma forma de preservar o meio ambiente e atrair o consumidor. Foram 

determinados traços de concreto em que a areia foi substituída em parte pelas 

cinzas do bagaço da cana. Os corpos-de-prova foram moldados com traço de 

1:1 (Areia, Pó de brita) com substituição de 15%, 20% e 25% do volume da 

areia pelas cinzas do bagaço da cana. As normas utilizadas serão as 

referentes à elaboração de blocos vazados de concreto e Cimento Portland 

composto (NBR-6136,NBR-11578, respectivamente). 
 

Palavras-Chave: Bloco vazado de concreto, Cinzas do bagaço da cana, 

Sustentabilidade. 
 

Abstract 
This project aims to develop the study of hollow blocks of concrete produced 

with addition of ash from bagasse sugar cane, based on the idea of applied 

sustainability in the business environment as a way to preserve the environment 

and attract the consumer. Concrete mixtures were determined with part of the 

sand replaced by the ashes of bagasse from sugar cane. The specimens used 
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in the tests were molded with the trait 1:1, (sand, grit) with the replacement of 

15%,20% and 25% of the sand volume by the ashes of bagasse from sugar 

cane. The standards used are those relating to the preparation hollow blocks of 

concrete and Portland cement compound (NBR-6136,NBR 11578, 

respectively). 

 

Keywords: hollow Concrete block, Ashes of bagasse, Sustainability. 
 

 

 

Introdução  

Os resíduos provenientes de obras no ramo da construção civil têm 

se tornado impactantes não só para o meio ambiente, mas consolidam-se 

também como uma poluição visual. Tais resíduos são produzidos das sobras 

de materiais de construção como telhas, tijolos, cimentos, areia dentre outros. 

Uma ação para reduzir esse tipo de desperdício é necessária, esta que pode 

ocorrer substituindo-se parte dos materiais utilizados, como conseqüência 

teríamos uma redução nos custos da obra. 

Há algum tempo, as indústrias do setor açucareiro queimam o 

bagaço e a palha da cana para geração de energia elétrica destinada ao 

consumo próprio e, em caso de produção excedente, venda a terceiros. As 

cinzas resultantes da queima são descartadas em aterros ou lançadas em 

plantações de cana-de-açúcar como adubo, embora existam dúvidas sobre sua 

real eficácia.  

A caracterização física microscópica das cinzas do bagaço tem um 

perfil muito próximo ao da areia natural, com uma porção cristalina e um alto 

teor de sílica. Estudos feitos pela UFSCAR em usinas de São Paulo também 

apontam a inexistência de elementos próprios para adubo no resíduo.   

Uma vez que a queima da cana-de-açúcar ainda é muito utilizada no 

processamento da mesma, a utilização das sobras resultantes do processo é 

uma maneira de compensar o impacto biológico causado pela liberação de 

CO2 no processo de manufatura do açúcar e do etanol, no entanto, a forma 

como ocorre o processo de reutilização não aproveita totalmente o potencial do 
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produto, ocasionando um desperdício no aproveitamento das cinzas. 

 

Estudo prévio 

Partindo da primeira etapa do cronograma estabelecido, foram 

analisados artigos de outros pesquisadores envolvendo o mesmo material 

utilizado neste projeto, com base nas pesquisas pôde-se estabelecer uma 

estratégia para a obtenção e tratamento das cinzas do bagaço da cana-de-

açúcar. 

Durante a busca de artigos científicos relacionados ao tema da 

pesquisa, foi possível obter trabalhos acadêmicos de rigor científico avançado, 

executados por autores que constam nas referencias bibliográficas deste. 

A partir da análise de outros trabalhos, pôde-se concluir que de um 

modo geral a adição de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar interfere de forma 

positiva no que diz respeito à resistência a compressão e na redução da massa 

total do concreto.  

Almir Sales relata um aumento na resistência do concreto em 

corpos-de-prova cilíndricos confeccionados substituindo-se entre 30% e 50% 

da areia pela cinza do bagaço da cana-de-açúcar, utilizando o cimento CPII. 

No entanto, tais pesquisas não fazem referência à aplicação deste 

material no uso específico ao bloco de concreto. Este, por sua vez, possui mais 

espaços vazios do que o concreto utilizado normalmente na construção civil. 

Assim, a cinza tem como função preencher estes espaços vazios. 

 

Materiais e Métodos 

Antes de qualquer estudo sobre o material, é necessária uma 

análise do material do ponto de vista granulométrico, o teste foi feito de acordo 

com a norma NBR-248:2003 da ABNT, adaptando-a para o uso das cinzas. 

Devido à semelhança com a areia as peneiras utilizadas na análise 

granulométrica das cinzas são as mesmas utilizadas na análise granulométrica 

da areia. Os valores da tabela 1 são referentes à massa que ficou retida em 

cada peneira. 
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Tab. 1 – Tabela granulométrica para análise de grãos e homogeneidade das amostras. 

AMOSTRAS P E N E I R A S 

  4 8 16 30 50 100 FUNDO TOTAL 

Amostra 1 9,0  28,0 40,0 23,0 38,0 29,0 31,0 198 

Amostra 2 11,0 26,0 40,0 22,0 40,0 28,0 33,0 200 

Amostra 3 10,0 32,0 38,0 22,0 36,0 28,0 32,0 198 

Amostra 4 11,0 30,0 41,0 24,0 33,0 34,0 25,0 198 

Amostra 5 12,0 30,0 42,0 22,0 40,0 27,0 28,0 196 

Amostra 6 11,0 29,0 38,0 22,0 40,0 27,0 30,0 197 

Amostra 7 9,0 26,0 40,0 26,0 42,0 27,0 33,0 203 

Amostra 8 10,0 25,0 38,0 23,0 39,0 36,0 26,0 197 

Amostra 9 8,0 28,0 36,0 23,0 41,0 27,0 33,0 196 

Amostra 10 11,0 28,0 43,0 25,0 36,0 29,0 32,0 204 

Amostra 11 11,0 31,0 40,0 19,0 35,0 30,0 29,0 195 

Amostra 12 12,0 30,0 39,0 22,0 35,0 28,0 31,0 197 

Amostra 13 10,0 29,0 36,0 24,0 36,0 35,0 26,0 196 

Amostra 14 7,0 32,0 37,0 21,0 38,0 36,0 33,0 204 

Amostra 15 10,0 33,0 40,0 21,0 39,0 29,0 32,0 204 

Média 10,13 29,13 39,20 22,60 37,86 30,00 30,26 198,87 

 

Foram excluídos os materiais retidos na peneira de 6,3 mm por se 

tratarem de resíduos provenientes da queima incompleta do material. A análise 

do módulo de finura da cinza teve como resultado o valor de 3,66, no entanto, a 

cinza utilizada na confecção dos blocos de concreto foi previamente peneirada 

na peneira N°16 (1,18 mm), portanto o módulo de finura da cinza utilizada é de 

3,43. 

Segue abaixo, a tabela 2 com as massas substituídas pelos seus 

respectivos percentuais a fim de se elaborar o gráfico. 
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Tab. 2 – Tabela de análise percentual, destinada para confecção do gráfico e para análise do 

módulo de finura. 

AMOSTRAS P E N E I R A S 

  4 8 16 30 50 100 FUNDO TOTAL 

Amostra 1 4,55 14,14 20,2 11,62 19,19 14,65 15,66 100 

Amostra 2 5,56 13,13 20,2 11,11 20,20 14,14 16,67 100 

Amostra 3 5,05 16,16 19,19 11,11 18,18 14,14 16,16 100 

Amostra 4 5,56 15,15 20,7 12,12 16,67 17,17 12,63 100 

Amostra 5 6,06 15,15 21,21 11,11 20,20 13,64 14,14 100 

Amostra 6 5,56 14,65 19,19 11,11 20,20 13,64 15,15 100 

Amostra 7 4,55 13,13 20,2 13,13 21,21 13,64 16,67 100 

Amostra 8 5,05 12,63 19,19 11,62 19,70 18,18 13,13 100 

Amostra 9 4,04 14,14 18,18 11,62 20,70 13,64 16,67 100 

Amostra 10 5,56 14,14 21,72 12,63 18,18 14,65 16,16 100 

Amostra 11 5,56 15,66 20,2 9,6 17,68 15,15 14,65 100 

Amostra 12 6,06 15,15 19,7 11,11 17,68 14,14 15,66 100 

Amostra 13 5,05 14,65 18,18 12,12 18,18 17,68 13,13 100 

Amostra 14 3,54 16,16 18,69 10,60 19,19 18,18 16,67 100 

Amostra 15 5,05 16,67 20,2 10,60 19,70 14,65 16,16 100 

Média 5,09 14,65 19,80 11,36 19,04 15,09 15,22 100 

 

No gráfico 1 podemos observar com mais clareza o comportamento 

granulométrico do material em questão.  
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Gráfico 1 – total acumulado de cada peneira representado em porcentagem. 

 

Dando continuidade à etapa de controle de qualidade, partimos para 

a determinação da qualidade do concreto, onde nos baseamos na norma da 

ABNT - NBR 11579:1991 - Determinação da finura por meio da peneira 75 μm 

(n° 200) de onde obtemos, de uma massa de 50g, a massa retida na peneira 

n.º 200 por processo de peneiramento pelo tempo de 15 minutos, com 

utilização de tampa e fundo, pesando-se o que ficou retido no fundo, subtraindo 

do total da amostra, obtendo o peso retido na peneira determinada, tabelando-

se os resultados (Tab. 3). 

A norma determina uma média máxima que aponta o limiar de 

qualidade granulométrica do cimento utilizado. Segue em tabela. 
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Tab. 3 – Tabela de determinação de módulo de finura do cimento portland. 

  ENSAIOS DE MÓDULO DE FINURA – NBR-11579 ABNT    

        

Características dos Ensaios     

Tipo e marca do cimento: Cimento Poty CP II – Z – 32 – RS    

Quantidade de cimento: 50 g    

Peneira: nº. 200    

Complementos - peneira com fundo e tampa 

Tempo de peneiramento: 15 minutos  

        

   Peso/retido(g) Peso/fundo(g)    

 1º ensaio 10 40    

  2º ensaio 9 41    

  3º ensaio 13 37    

  4º ensaio 17 33    

  5º ensaio 11 39    

  6º ensaio 11 39    

  7º ensaio 19 31    

 Média encontrada 12,857     

 Exigido ≤ 15     

 

A norma determina um máximo de 15 g de média de peso retido na 

peneira citada, obtivemos uma média de 12,857 g, o que qualifica o cimento 

para a utilização nos traços. 

Passando então à análise da areia, para conhecimento prévio, foram 

feitos ensaios de equivalente de areia, que consistem em causar erosão nas 

amostras por via química medindo em momentos determinados em norma 

(DNER ME 054/97 – Equivalente de areia) a altura de cada amostra para a 

determinação do equivalente de areia (Tab. 4) do agregado miúdo a ser 

utilizado no concreto que se dá pela média de três ensaios. 
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Tab. 4 – Tabela do ensaio de determinação de equivalente de areia 

  Ensaio de determinação de Equivalente de areia DNER-ME 054/97 

Tipo de agregado: Areia Média 

  

Data: 27/03/2011   

  
 

  

  Medida antes (cm) Medida Depois (cm) Equivalente de areia (%) 

Amostra 1 
Amostra 2 
Amostra 3 

64,00 

68,00 

71,00 

62,00 

66,00 

69,00 

96,88 

97,06 

97,18 

Média 67,67 65,67 97,04 

 

Analisando o equivalente de areia encontrado na média dos ensaios, 

mostra-se que se trata de um material de alta qualidade possuindo 97,04% de 

seu volume total em material arenoso. Assim, está qualificado para uso em 

concreto. 
 

1.1. Blocos de concreto com a adição da cinza da cana-de-açúcar: 

Moldagem, cura e rompimento. 
A cana-de-açúcar obtida foi queimada em um forno a cerca de 

400ºC, a cinza resultante do processo possui uma textura arenosa, uma 

densidade aparente de 0,2Kg/l e um brilho semelhante ao da sílica. 
 

A figura 1 mostra processo de queima e cinzas em estufa à 

temperatura de 400°C com tempo de queima de doze horas. 
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Figura 1: bagaço de cana-de-açúcar em estufa. 

 

A cinza resultante do processo de queima foi peneirada na peneira 

N°16 (abertura de 1,18 mm) a fim de se adequar à faixa granulométrica da 

areia e garantir um módulo de finura adequado. 

 

Os corpos-de-prova utilizados para averiguação da qualidade do 

concreto com a adição das cinzas possuem traço 1:1 (Areia, Pó de brita). O 

somatório das massas dividido por uma constante resultará na massa do 

cimento: 

 

 

 

O traço acima é utilizado por empresas que atuam na construção 

civil, na área de fabricação de blocos vazados modulares de concreto em São 

Luís.  

Nesta primeira abordagem, realizamos testes em blocos de concreto 

substituindo parte da areia pela cinza da cana-de-açúcar na proporção de 

0%,15%, 20% e 25% do volume. Para cada porcentagem foi feito um número 

de seis blocos de concreto de acordo com a norma NBR 12118. 

Na etapa de pré-moldagem os materiais foram separados conforme 

a tabela 5. 
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Tab. 5 – Tabela de quantidade de materiais. 

Traços Cimento (kg) Areia (l) Pó de pedra (l) Água (l) Cinza (l) 

0% 4,05 13 13 2 0 

15%  4,05 11,05 13 2,5 1,95 

20%  4,05 10,40 13 2,8 2,60 

25%  4,05 9,75 13 3,2 3,25 

 

Em ensaios já realizados por outros autores pode-se observar que a 

substituição de parte da areia por cinza do bagaço da cana-de-açúcar, exige 

uma maior quantidade de água na mistura, tornando necessária uma 

modificação no traço padrão estabelecido para cada porcentagem. Tal 

comportamento já fora previsto em outros artigos envolvendo o mesmo 

material. 

Segue abaixo um gráfico 2 com a porcentagem de água adicionada 

em relação aos exemplares de referência (0% da areia substituída). 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de água adicionada em cada mistura 

Com os materiais separados iniciou-se a moldagem, O processo de 

cura foi do tipo cura úmida, realizada duas vezes por dia durante os três 

primeiros dias após a moldagem.  
 

A figura 2 mostra o processo de mistura do concreto com as cinzas 
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do bagaço de cana-de-açúcar para confecção dos blocos em betoneira. 

 

 

Figura 2: processo de mistura em betoneira. 

 

A figura 3 mostra a cura dos blocos de concreto com cinzas de 

bagaço de cana-de-açúcar nos sete, catorze, vinte e um e vinte e oito dias. 
 

 

Figura 3: cura de blocos de concreto. 

 

 

Moldados e rompidos, traço-a-traço, em cada porcentagem 

determinada e quantidade de séries estabelecidas, tomando nota dos 

procedimentos e métodos, foi obtida a tabela 6 como tabela de médias de 
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resistência de cada traço. 

Tab. 6 – Tabela de resistências dos traços de concreto. 

Porcentagem Dias Resistência à compressão (Mpa) 

0% 

28 5,38 

21 4,34 

14 3,39 

 07 2,32 

15% 

 

28 4,08 

21 3,19 

14 2,69 

07 1,61 

20% 

 

28 4,95 

21 3,83 

14 2,40 

07 1,16 

 28 2,96 

25% 21 2,42 

 14 2,03 

 07 1,66 

 

2. Análise dos resultados 
Após o procedimento de cura, os blocos foram submetidos a ensaio 

de compressão conforme mostra figura 4 de acordo com norma NBR 12118. 

 

 

Figura 4: ensaio de compressão em blocos de concreto. 
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Observando a tabela 6, de resistência à compressão, percebe-se 

claramente que a adição de cinzas do bagaço da cana-de-açúcar diminui a 

resistência do concreto. O gráfico 3, refere-se ao quesito rompimento.  

 

 

Gráfico 3- Resistência à compressão dos blocos de concreto adicionados com cinza do bagaço 

da cana-de-açúcar 

 

 

O traço em que se substituiu 20% da areia por cinza foi o que obteve 

valores de resistência mais próximos aos valores de referência. 

Aliado à análise de resistência, para avaliar o consumo e a 

diminuição de carga que o concreto vem a possibilitar, torna-se necessária a 

comparação do peso do concreto adicionado de cinza com o peso do concreto 

comum.  Isto vem a ser uma propriedade desejável aos concretos, pois boa 

resistência, peso reduzido e diminuição de consumo de agregados refletem-se 

na obra em forma de redução de gastos de material. As tabelas 7 e 8, e o 

gráfico 4 a seguir demonstram a perda de massa do concreto ao adicionarmos 

a cinza. 
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Tab. 7 – Tabela de Pesos médios dos corpos de prova. 

Traço 

Peso Médio 

(kg) 

0% 16,36 

15% 15,58 

20% 15,37 

25% 15,18 

 

Tab. 8 – Tabela de comparação dos pesos dos blocos adicionados com cinza em relação ao 

bloco de referência. 

Traço 

Peso em relação ao bloco 

de referência (%) 

0% 0 

15% 95,23 

20% 93,95 

25% 92,79 

 

O gráfico 4 demonstra o fenômeno de maneira mais simples. 

 

Gráfico 4 – Gráfico de Peso em função do acréscimo de cinza por traço 

Conclusões 

Este trabalho deu-se em introduzir o estudo das cinzas da cana de 

açúcar na fabricação de blocos de concreto. 

O acréscimo de cinzas da cana-de-açúcar altera em larga escala as 
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propriedades do concreto. No entanto, mesmo com a queda da resistência à 

compressão, o baixo custo do material e o fato de que a cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar é tratada como um expurgo da indústria açucareira, torna 

viável sua utilização em função da economia do uso de areia, um material 

relativamente caro e cada vez mais de difícil acesso. Somado a isso, a redução 

da massa total do bloco de concreto traz benefícios estruturais que, em certos 

casos, podem vir a compensar a queda de resistência à compressão. 

As propriedades mecânicas foram satisfatórias com o acréscimo de 

cinzas. Este fato está diretamente relacionado com a temperatura de queima e 

o processo de aquisição das cinzas visto que outros trabalhos, em que se 

utilizou diferentes métodos, obtiveram êxito.  

Será necessária, em trabalhos futuros, uma análise mais detalhada 

do material em questão, a fim de que sejam determinadas outras propriedades 

e fixados possíveis usos.  
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