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RESUMO

É imprescindível utilizar os materiais da melhor maneira possível, obtendo assim o melhor desempenho, com o menor custo e o mínimo de 
agressão ao ambiente. Dessa mesma maneira, a construção civil, que tem uma participação significativa na economia, tem a necessidade de 
implementação de materiais através de sua reutilização, trazendo menor impacto ambiental e, principalmente, a diminuição de custos. Assim, 
neste trabalho foi realizado a caracterização dos agregados graúdos (brita), miúdos (areia) e cimento com o propósito de adquirir suas principais 
características e propriedades, as quais influenciarão diretamente na dosagem e propriedades do concreto, obtendo-se, portanto, um concreto 
final de qualidade e durável. Desta forma, estes dados serão utilizados posteriormente em trabalho que tem como objetivo diminuir custos no 
processo de produção do concreto, utilizando a melhor dosagem para sua confecção, verificando a melhor composição do fator água/cimento 
(a/c) e a aplicação de cinzas de casca de arroz (CCA), em substituição a uma porcentagem do cimento, para assim, obter como resposta as 
melhores resistências, consistência e durabilidade do concreto. Os materiais caracterizados foram obtidos no comércio do município de Ourinhos, 
estado de São Paulo. As análises foram realizadas no Laboratório de Materiais de Construção da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos – FAESO. 
Para a caracterização dos materiais foram realizados os seguintes procedimentos: determinação da massa específica do agregado miúdo - ABNT 
NBR 9776; massa específica da brita, onde foi pesada uma amostra seca e limpa de 1000g, em seguida, foi despejada em uma proveta de 1000 ml 
de capacidade, que continha 500 ml de água, após o procedimento foi realizada a leitura do deslocamento na proveta e efetuados os cálculos 
para a obtenção dos resultados; massa unitária em estado solto - NBR NM 45:2006; massa unitária compactada do agregado graúdo - ABNT NBR 
NM 45:2006 e índice de finura do cimento - ABNT NBR NM 11579:2012. As medidas foram obtidas em triplicata, em seguida, foi feita a média e o 
desvio padrão dos dados. Assim, os resultados encontrados foram: massa específica da areia 2,377 ± 0,007 g/cm³ e da brita 2,429 ± 0,017 g/cm³, 
massa unitária em estado solto da areia 1,763 ± 0,026 g/cm³ e da brita 1,467 ± 0,070 g/cm³, massa específica em estado compactado da brita 
1,685 ± 0,004 g/cm³ e módulo de finura do cimento 2,17% ± 0,4. Todos os resultados foram comparados com outros trabalhos, evidenciando 
resultados compatíveis, exceto para a areia que se encontra com valores discordantes, demonstrando um material de má qualidade ou com 
outras substâncias misturadas, pois o mesmo tem aparência com tom mais avermelhado, o que pode caracterizar a presença de material argiloso 
e/ou outras substâncias não determinadas. A brita apresentou massa específica abaixo da média esperada (2,55 a 2,95 g/cm³), isto se deve à falta 
de aparelhagem específica para a caracterização segundo normas técnicas (ABNT NBR 53:2003 ou DNER-ME 081/98), o que resulta em dados com 
menor precisão. Para etapas posteriores, será necessário a realização da caracterização da CCA: massa específica pela norma ABNT NBR NM 
23:2001 e determinação da finura ABNT NBR 11579:2001. Com isso, espera-se a obtenção de resultados próximos a valores da literatura: massa 
específica 1,41 a 2,00g/cm³ e índice de finura até 5,20%. Posteriormente, será realizada a dosagem do concreto, sendo determinada a 
consistência por meio da norma ABNT NBR NM 67:1998 e resistência pela ABNT NBR 5739:2007, para a obtenção de um traço padrão (sem 
incorporação da CCA). Em seguida, será feita a substituição parcial do cimento por CCA. E por fim, serão analisados e comparados os resultados, 
considerando suas características, propriedades e qualidade com e sem CCA, para o detalhamento das vantagens e desvantagens da incorporação 
de CCA ao concreto, esperando alcançar resultados de diminuição dos custos na produção de concreto alternativo.
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