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RESUMO

Os produtos agrícolas como a cana-de-açúcar e o arroz são muito consumidos mundialmente e, ao passar pelos processos industriais, geram um 
grande volume de resíduos. No caso da cana-de-açúcar, os resíduos gerados (bagaço) são queimados em caldeiras, fornecendo o vapor para a 
obtenção da própria energia consumida na usina. Este processo origina a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC), rico em propriedades 
apropriadas à construção civil. Já os resíduos das cascas do arroz também são incinerados, em muitos casos, em cerâmicas de artefatos como 
tijolos, telhas etc., dando origem a cinza da casca de arroz (CCA). Devido ao grande volume gerado por este processo, os pátios ficam 
superlotados, e estas são descartadas de forma inapropriada, impactando o solo. Muitas vezes são usadas como adubos em lavouras, contudo, 
por conter altos teores de sílica e outros óxidos, podem causar danos ambientais como a contaminação do solo e lençol freático. Por outro lado, 
estudos comprovam que as cinzas são suscetíveis em reagir com o hidróxido de cálcio, liberado na hidratação do cimento, constituindo-se em um 
material alternativo à mistura concreto. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a CBC e a CCA, determinando a massa 
específica e o módulo de finura, com o intuito de verificar se os produtos se enquadram às normas, para que possam substituir parcialmente o 
cimento Portland, sem que ocorram perdas de resistência e durabilidade do concreto. A CBC foi adquirida na Destilaria Londra LTDA., situada na 
cidade de Itaí/SP. Já as cascas de arroz foram obtidas no comércio da cidade de Carlópolis/PR e incineradas na Cerâmica Laercio Coutinho Simões 
Fartura ME, na cidade de Fartura/SP. O ensaio de massa especifica foi realizado com a cinza peneirada na peneira de abertura de 100 mesh (150
µm) e frasco de Le Chatelier 250 ml. Os demais resultados foram a massa específica da CCB igual a 2,64 ± 0,02g/cm³ e para a CCA igual a 2,32 ± 
0,03g/cm³, conforme a ABNT NBR 6474. Para o módulo de finura, utilizou-se a peneira de abertura de 200 mesh (75µm), obtendo-se os seguintes 
resultados: para a CBC igual a 46,71 ± 1,58% e para a CCA igual a 75,75 ± 2,4%, de acordo com a ABNTNBR NM 11579.  Na literatura, os dados 
encontrados para massa específica da CBA se situam entre 2,24 a 2,74 g/cm³ e a CCA 1,41 a 2,65 g/cm³. Portanto, resultados bem próximos ao 
encontrado neste estudo. Já o módulo de finura difere da literatura, com valores entre 0,60 a 2,98% para CBC, e 0,28 a 2,18% para a CCA. A 
justificativa para a discrepância nos resultados obtidos, deriva do próprio processo, o qual foi realizado com as cinzas brutas, ou seja, não 
passaram por qualquer processo de fragmentação. Estas determinações servirão para as etapas seguintes desta pesquisa, que consistirá nas 
definições das proporções para a substituição parcial do cimento pelas CBC e CCA no concreto, visando bons resultados, isto é, obter um concreto 
de boa qualidade, trabalhabilidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade; minimizando os impactos ambientais e reduzindo custos na 
construção civil.
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