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RESUMO 

O presente trabalho aborda o estudo e a viabilidade da utilização, em concreto, 

dos resíduos da cana de açúcar controlados biologicamente, para as melhorias das 

resistências à compressão. Estuda-se diferentes traços com o objetivo de determinar 

o aumento do desempenho do concreto, priorizando a trabalhabilidade e a resistência. 

Identificar as dosagens ideais de resíduos da cana de açúcar ao concreto. Para os 

ensaios, utilizar-se-á normas de referências - Determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco de cone. Considerando a grande produção sucroalcooleira no 

Brasil, principalmente, nas regiões Centroeste e Noroeste do estado de São Paulo, 

são geradas consideráveis quantidades de resíduos provenientes do bagaço da cana 

de açúcar. Este cenário representa oportunidades para alternativas sustentáveis, 

buscando o reaproveitamento e a redução desses resíduos. Com a diminuição de 

queimadas ocorreu o aumento de incidências de pragas na cultura de cana de açúcar, 

devido à dificuldade de controle destes insetos. O controle biológico mostrou-se uma 

estratégia viável, de interesse comercial, ecológico e sustentavelmente correto.  

Palavras-chave: Resíduos da Cana de Açúcar; Controle Biológico; Concreto; 

Resistência à Compressão, Sustentabilidade. 

1.0 INTRODUÇÃO 

O concreto é um dos materiais mais utilizados desde que surgiu a humanidade, 

há relatos de construções com concreto desde o período antes de cristo. A crescente 

preocupação da sociedade com a preservação e a conservação ambiental vem 

resultando na busca por tecnologias de sistemas de produção agrícola com foco 

ecológico e de baixo custo. O uso de defensivos químicos para o controle não é muito 

recomendado devido aos altos custos, os prejuízos ambientais e a forma de aplicação 

na lavoura que não é eficiente devido a localização destas pragas na planta. 

No começo de 1970, esforços globais foram iniciados com legislações para 

remoção do amianto como reforço em uma grande gama de produtos. O mercado de 

fibrocimento é o maior usuário de amianto e, por este motivo, novas alternativas de 

estão sendo procuradas para a substituição do amianto (COUTTS, 2005). 

As fibras do bagaço da cana também são utilizadas como reforço na produção 

de fibrocimento e a cinza, proveniente da queima do bagaço, substitui o cimento em 

massa em 30%. A cinza, em contato com a água e em conjunto com cimento, forma 

um composto aglomerante. No trabalho foi comprovado através de diversos testes 



que o fibrocimento produzido com esses resíduos serão viáveis. Ele também 

constatou que o produto feito com esta matéria-prima poderá possui resistência 

mecânica similar ao produzido nas indústrias (REVISTA ABRIL, 2010). 

 

2.0 OBJETIVOS 

Avaliar o desempenho e comportamento do concreto com adição de diferentes 

quantidades de resíduos da cana de açúcar. 

 

3.0 METODOLOGIA 

Para o presente trabalho será desenvolvida uma pesquisa experimental em 

laboratório, assim como transversal por meio da literatura existente. Será 

desenvolvida a partir da análise de dados quantitativos e qualitativos, quanto ao 

rompimento de corpos de prova com traços pré-estabelecidos em diferentes idades (7 

e 28 dias), assim como por meio de referências bibliográficas sobre estudos da adição 

de resíduos da cana de açúcar em Concreto.  

 

4.0 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL: 

A coleta do material foi realizada, na Usina Açucareira Virgolino de Oliveira, que 

provém e detém o controle biológico do cultivo da cana de açúcar como fator 

sustentável e sistema de inserção e monitoramento da qualidade de seus produtos. 

Fotografia 1: Bagaço da cana de açúcar e cinzas residuais da cana de açúcar 

 

Fonte: acervo pessoal (2018) 

4.1 PROCEDIMENTO: 

Será realizado testes para resistências de 20Mpa, 25Mpa e 30Mpa, sendo a 

idade de rompimento com 7 e 28 dias e 5 quantidades diferentes da cinza residual da 

cana-de-açúcar para cada 2 corpos de prova, totalizando assim 10 corpos de prova 

para cada resistência analisada. 

  

4.1 Elaboração do Traço Piloto: 



Tabela 1 – Traços utilizados na moldagem dos corpos de prova (Traço piloto) 

Traço Piloto Cimento (Kg) 

Areia Grossa 

(L) 

Brita 1 

(L) Água (L) 

Abatimento de tronco de 

cone (mm) 

20 Mpa 50,00 108,00 126,00 27,00 60,00 

25 Mpa 50,00 81,00 108,00 24,00 70,00 

30 Mpa 50,00 72,00 99,00 22,50 50,00 

Fonte: acervo pessoal (2018) 

5.0 RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 2 – Resistência a compressão com 7 dias e 28 dias (Traço piloto) 

Traço 

Piloto 

Cimento 

(Kg) 

Areia Grossa 

(L) 
Brita 1 (L) Água (L) 

Abatimento de 

tronco de cone 

(mm) 

Rompimento 

7 dias 28 dias 

20 Mpa 50,00 108,00 126,00 27,00 80,00 19,10 25,50 

25 Mpa 50,00 81,00 108,00 24,00 90,00 19,70 29,50 

30 Mpa 50,00 72,00 99,00 22,50 70,00 33,70 35,20 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

Foram realizados os ensaios preliminares para definição do traço piloto, sendo 

que os ensaios com adição do polímero estão em andamento. 
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