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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil.  

 

INFLUÊNCIA DO GRAU DE MATURAÇÃO DE FOLHAS DE BAMBU NA 

PRODUÇÃO DE CINZAS POZOLÂNICAS E SEUS EFEITOS NA HIDRATAÇÃO E 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PASTAS DE CIMENTO 

 

Gustavo Tolêdo de Farias 

Fevereiro/2021 

 

Orientadores: Romildo Dias Toledo Filho e Amanda Pereira Vieira. 

 

Diversas pesquisas indicam a potencialidade das cinzas da folha do bambu como material 

pozolânico. No entanto, são escassos os estudos a respeito da influência do grau de 

maturação das folhas (e.g. verdes, parcialmente secas ou secas) nas propriedades físico-

químicas das cinzas. O objetivo do presente trabalho foi a obtenção de cinzas de folha de 

bambu verdes (CFBV) e parcialmente secas (CFBS), e a análise da sua influência como 

substitutas parciais do cimento, em teores de 5, 10 e 20% em massa, na hidratação e 

comportamento mecânico de pastas de cimento. As folhas foram lavadas para eliminar a 

contaminação por quartzo e queimadas de forma controlada para produção das cinzas. As 

mesmas foram caracterizadas por meio de FRX, DRX, granulometria laser, densidade e 

ensaio de atividade pozolânica. A hidratação foi estudada utilizando-se calorimetria 

isotérmica, e o comportamento tensão-deformação determinado através de ensaios de 

resistência à compressão nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias. Os resultados indicam que embora 

ambas as cinzas possuam teores de sílica superiores a 63,5% e natureza amorfa, apenas a 

CFBS possui atividade pozolânica pelo método de Lúxan. Os dois tipos de cinza 

melhoram a cinética de hidratação da pasta de referência em virtude dos efeitos de 

nucleação e diluição, sendo os maiores benefícios observados para a pasta contendo 20% 

de CFBS. O comportamento tensão-deformação das pastas contendo cinzas de folhas de 

bambu foi superior ao da referência, com maiores valores de resistência e módulo de 

elasticidade sendo observados para a mistura contendo 20% de CFBS. 

 

Palavras-chave: Cinzas das folhas do bambu; Pozolanas; Sustentabilidade; Hidratação; 

Resistência à compressão. 
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Engineer. 

 

INFLUENCE OF THE MATURATION DEGREE OF BAMBOO LEAVES ON THE 

PRODUCTION OF POZOLANIC ASHES AND ITS EFFECTS ON HYDRATION 

AND COMPRESSIVE STRENGHT OF CEMENT PASTES 

 

Gustavo Tolêdo de Farias 

February/2021 

 

Advisors: Romildo Dias Toledo Filho and Amanda Pereira Vieira. 

 

Although several academic studies indicate that bamboo leaf ashes can be used as a 

pozzolanic material, few of them analyze the influence of its maturation degree on the 

ashes’ physical-chemical properties. This study aims to obtain bamboo ashes from green 

leaves (hereinafter referred to as CFBV) and partially matured leaves (hereinafter referred 

to as CFBS) and analyze its influence on the hydration and compressive stress-strain 

behaviour of cement pastes. Mass cement replacement by CFBV and CFBS will range 

from 5 to 20%. The leaves were, first, washed, to eliminate quartz contamination, and 

then burned under controlled temperature to generate the ashes. CFBV and CFBS were 

characterized through XRF, XRD, laser granulometry, density and pozzolanic activity 

tests. The cement pastes’ hydration was analyzed using isothermal calorimetry and its 

stress-strain behavior was assessed through compressive strength tests carried out after 1, 

3, 7 and 28 of cure. The results indicate that, although both ashes have silica content over 

63,5% and amorphous nature, only CFBS has pozzolanic activity according to Luxan’s 

method. Both types of ashes also improve the pastes’ hydration kinetics due to the 

nucleation and dilution effects. The referred improvements were most evident in the 

cement pastes replaced by 20% of CFBS. The stress-strain behavior of the cement pastes 

containing bamboo leaf ashes was also better than the reference, and the samples 

containing 20% of CFBS showed higher compressive strength and elastic modulus. 

 

Keywords: Bamboo leaf ashes; Pozzolans; Sustainability; Hydration; Compressive 

Strength. 
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1 INTRODUÇÃO 

O concreto é um dos materiais de construção mais importantes utilizados pelo homem. 

Com uma produção mundial de mais de 10 bilhões de toneladas por ano, é conhecido por suas 

excelentes propriedades mecânicas, durabilidade, e pode ser fabricado de forma a atender as 

mais diversas especificações de engenharia (MEYER, 2009). Entretanto, mesmo possuindo um 

consumo energético menor do que outros materiais de construção (como o aço), a enorme 

quantidade de cimento utilizada em sua produção impacta sua sustentabilidade, já que a 

indústria do cimento Portland (principal aglomerante do concreto) é responsável por cerca de 

8% das emissões antropogênicas de gás carbônico CO2 e usa cerca de 3% da energia mundial 

(SIVAKRISHNA et al., 2020). 

As mudanças climáticas têm sido um assunto de grande destaque na sociedade atual, e 

já existem fortes evidências científicas de que sua origem venha dos chamados gases do efeito 

estufa. A emissão desses gases, dos quais cerca de 82% corresponde ao CO2, faz com que a 

radiação vinda do sol fique retida na atmosfera terrestre e aumente a temperatura do planeta. 

Aliado a isso, a demanda por cimento vem crescendo ao longo do tempo, especialmente nos 

países em desenvolvimento, sendo esperado um crescimento no seu consumo de cerca de quatro 

vezes até 2050. Logo, é de extrema importância a conciliação entre o aumento das emissões de 

gases do efeito estufa gerados pelo aumento na demanda de cimento e os esforços internacionais 

para a redução desses gases (DAMTOFT et al., 2007). 

Uma das alternativas encontradas é a sua substituição parcial por outros materiais que 

reduzam essas emissões. Os chamados materiais cimentícios suplementares são alternativas 

verdes que possuem características de pozolanas e propriedades de filler, podendo substituir o 

cimento em até 50%. Alguns desses materiais já são usados pela indústria há várias décadas, 

como é o caso da cinza volante e, recentemente, os materiais resultantes de resíduos 

agroindustriais vem ganhando notoriedade como substitutos viáveis (SIVAKRISHNA et al., 

2020). 

Nesse sentido, o bambu é uma gramínea de rápido crescimento e que, além de excelentes 

propriedades físicas e mecânicas, possui também a capacidade de sequestrar carbono da 

atmosfera (MOGNON et al., 2017). Na construção civil, o bambu é visto como um material de 

construção renovável com grande potencial de aplicação mercadológica devido, dentre outros 

fatores, às pequenas áreas de plantio necessárias para seu cultivo (ECODEBATE, 2019). 
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Além da utilização como elemento decorativo, os colmos da planta também podem ter 

função estrutural, como é o caso da ponte mostrada na Figura 1.1. A estrutura situada na 

Indonésia possui 18 metros de comprimento, com arcos advindos de grandes troncos de bambu 

cortados e conectados através de parafusos de aço. Já o piso é feito em concreto armado e sua 

cobertura possui beirais para proteger o bambu das chuvas da região (ZORN, 2017). 

 

                 Figura 1.1 Ponte de bambu na Indonésia (ZORN, 2017). 

 

O Brasil é o maior produtor de bambu na América Latina, com área cultivada de cerca 

de 180.000km² na região da Amazônia, sendo que apenas a produção de papel advinda do 

bambu consome, aproximadamente, 500kton/ano de material. Toda essa produção, no entanto, 

gera cerca de 190kton/ano de resíduos, que muitas vezes são deixados no chão sem nenhuma 

utilização, ou queimados em espaços abertos, prejudicando o meio ambiente (VILLAR-

COCIÑA et al., 2011). 

Sendo assim, diversos estudos foram conduzidos objetivando a utilização das cinzas de 

folhas de bambu (CFB) como materiais cimentícios suplementares. Vale citar os trabalhos 

realizados por Dwivedi et al. (2006), Singh et al. (2007), Villar-Cociña et al. (2011), Frías et 

al. (2012), Villar-Cociña et al. (2018), Olaniyi et al. (2018) e Moraes et al. (2019). Tais 

trabalhos avaliaram aspectos como temperatura de calcinação das cinzas, teores de substituição 

dentro de pastas de cimento e a resistência à compressão dessas pastas, durabilidade em 

ambientes sulfatados, entre outros; todos chegaram à conclusão de que é possível utilizar as 

CFB como pozolanas em matrizes cimentícias.  

No entanto, tais estudos não deixam claro as condições das folhas utilizadas no que diz 

respeito ao seu grau de maturidade, isto é, se estavam verdes, parcialmente secas ou secas. 

Logo, não se sabe a influência que isso pode ter nas cinzas produzidas tanto no que diz respeito 

a sua composição química e mineralógica, quanto na hidratação e comportamento mecânico de 
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pastas quando parte do cimento Portland é substituído parcialmente por elas. O presente 

trabalho pretende contribuir para suprir essa lacuna no conhecimento. 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo principal do presente trabalho é a produção de cinzas de folhas de bambu 

verdes e parcialmente secas, e a análise das diferenças entre elas em relação à composição 

química, mineralógica, atividade pozolânica e impactos na hidratação e resistência à 

compressão de pastas substituídas com diferentes teores de CFB. Tem-se como objetivos 

específicos: 

 

a) Produzir através de queima e moagem controlada, cinzas de folhas de bambu (verdes e 

parcialmente secas); 

b) Caracterizar o material quanto a sua composição física, química e atividade pozolânica; 

c) Avaliar a influência de diferentes teores em massa (5, 10 e 20%) das CFB na hidratação 

de pastas de cimento Portland através de calorimetria isotérmica; 

d) Estudar como os diferentes teores de substituição de cimento por cinza afetam o 

comportamento tensão x deformação das pastas com a idade de cura (1, 3, 7 e 28 dias). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

Entende-se por Cimento Portland um cimento hidráulico composto basicamente de 

clínquer e gipsita; o clínquer é uma mistura de silicatos e sulfatos de cálcio, pulverizado e 

calcinado durante o processo de fabricação. É importante ressaltar que o composto não 

aglomera areia e rocha em sua fase anidra, e que adquire suas propriedades adesivas apenas 

quando é misturado com água no processo conhecido como hidratação do cimento (MEHTA E 

MONTEIRO, 2008). 

A hidratação faz com que o cimento passe de uma pasta que não só endurece pela reação 

com a água como também forme um produto resistente a ela, daí o nome cimento hidráulico. 

Na prática das construções, o fenômeno pode ser visualmente constatado na perda de 

abatimento, ou seja, a pasta perde sua consistência plástica por conta da reação com a água e 

formação de produtos de hidratação. Essa perda de consistência é definida como enrijecimento 

(MEHTA E MONTEIRO, 2008). 

Mehta e Monteiro (2008) ainda ressaltam dois outros aspectos físicos decorrentes da 

hidratação. O primeiro deles é a pega, termo que se refere a solidificação da pasta. O início da 

solidificação (chamado de início de pega) marca a perda de trabalhabilidade na pasta, quando 

as operações de lançamento e compactação se tornam mais difíceis; já o tempo para que a pasta 

se torne completamente rígida é definida como tempo de fim de pega. Entretanto, após o fim 

da pega o cimento possui pouca resistência. Apenas com o passar do tempo e o decorrer da 

hidratação os vazios da pasta vão sendo preenchidos por produtos hidratados e os índices de 

porosidade e permeabilidade caem, ao passo que a resistência aumenta; esse ganho de 

resistência é definido como endurecimento. 

Hewlett (2003) afirma que, quimicamente, a hidratação do cimento Portland consiste 

em uma série de reações entre os minerais de clínquer, sulfato de cálcio e água. Essas reações 

ocorrem de forma simultânea, a taxas diferentes e influenciam-se mutuamente. O progresso da 

reação depende basicamente da taxa de dissolução das fases constituintes, a taxa de crescimento 

dos cristais de hidratos formados e da taxa de difusão de água e íons dissolvidos através do 

material hidratado já formado. 

Essa teoria é confirmada por Mehta e Monteiro (2008), ao afirmarem que um dos 

principais mecanismos que regem a hidratação do cimento Portland é a hidratação por 

dissolução-precipitação. Nas fases iniciais da hidratação ocorre a dissolução dos compostos 
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anidros em seus constituintes iônicos, formação de hidratos e sua posterior precipitação na 

solução supersaturada formada. 

Mehta e Monteiro (2008) também destacam que, embora o cimento seja constituído de 

vários compostos de cálcio, as análises são geralmente expressas em função dos óxidos nele 

presentes. Na química do cimento, é comum abreviar esses óxidos com o uso de uma letra. A 

Tabela 2.1 expõe os óxidos que compõe o cimento e os compostos por eles formados, com suas 

respectivas abreviações.  

Tabela 2.1 Abreviações dos óxidos individuais e componentes do cimento Portland (MEHTA E 

MONTEIRO, 2008).  

Óxido Abreviação Composto Abreviação 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S 2CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.SO3 C4A3S̅ 

SO3 S̅ 3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4.2H2O C𝑆̅H2 

 

Neville (2012) afirma que são quatro os componentes principais do cimento Portland: 

os silicatos tricálcico e dicálcico (C3S e C2S, respectivamente), os aluminatos (C3A), e os 

ferroaluminato (C4F). Entretanto, Mehta e Monteiro (2008) afirmam que os produtos da 

hidratação dos aluminatos são estruturalmente semelhantes aos do ferroaluminato. Sendo 

assim, e com o intuito de simplificar, será abordado apenas a hidratação do C3A. 

Dado que nem todos os compostos se hidratam a mesma velocidade, Mehta e Monteiro 

(2008) ressaltam que os aluminatos se hidratam muito mais rapidamente que os silicatos. Esses 

compostos são os responsáveis, durante a fase de hidratação, pelas características de 

enrijecimento (perda de consistência) e pega (solidificação). Neville (2012) reitera que a reação 

entre C3A e água é muito violenta e leva a um endurecimento imediato da pasta de cimento; 

por isso, é preciso adicionar gipsita (CaSO4.2H2O) para retardar esse processo.  

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), a reação entre gipsita e álcalis reduz a 

solubilidade do C3A. Devido à alta relação sulfato/aluminato o primeiro composto a ser 

formado é o trissulfoaluminato de cálcio, conhecido como etringita (C6AS̅3H32). Com o passar 

do tempo, após o sulfato ter sido consumido e devido à nova hidratação de C3A, a etringita é 
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gradualmente convertida para a fase de monossulfato (C4AS̅H18), que é o produto final da 

hidratação de cimentos Portland com mais de 5% de C3A. 

As reações químicas da etringita (Equação 2.1) e do monossulfato (Equação 2.2) são 

apresentadas a seguir. A análise estequiométrica dos íons da solução aquosa permite constatar 

que existem três íons de sulfato [SO4]2- na reação da etringita e apenas um íon [SO4]2- na 

equação do monossulfato, constatando a maior relação sulfato/aluminato no primeiro 

composto. A última equação (Equação 2.3) descreve a transformação da etringita em 

monossulfato, que ocorre na presença de água e novos aluminatos a serem hidratados. 

[AlO4]- + 3[SO4]2- + 6[Ca]2+ + aq. → C6A𝑆̅3H32 

 

(2.1) 

[AlO4]- + [SO4]2- + 4[Ca]2+ + aq. → C4A𝑆̅H18 

 

(2.2) 

C6A𝑆̅3H32 + 2C3A + 22H → 3C4A𝑆̅H18 

 

(2.3) 

Mehta e Monteiro (2008) concluem que esse equilíbrio entre aluminatos e sulfatos 

(relação A/S̅) determina o comportamento da pega no cimento. Quando as concentrações de 

ambos na fase aquosa são baixas, a trabalhabilidade da pasta começa a ser perdida entre uma e 

duas horas após a adição de água aos grãos anidros e a endurecer cerca de 2 a 3 horas depois 

dessa adição; esse tipo de mecanismo é conhecido como pega normal. Caso as concentrações 

de aluminatos e sulfatos sejam muito altas, grandes quantidades de etringita são formadas 

rapidamente e a pasta perde consistência em intervalos de tempo menores. 

Também é válido observar o que acontece quando um dos compostos da relação A/S̅ se 

pronuncia mais. Segundo Mehta e Monteiro (2008), quando não ocorre adição de gipsita (não 

existe S̅ na relação), os aluminatos se hidratam rapidamente, em grandes quantidades e a pega 

se dá de forma instantânea, conforme relatado por Neville (2012). Quando a quantidade de C3A 

reativa é alta e há menos sulfato do que o necessário para uma pega normal, formam-se 

monossulfatos e aluminatos hidratados, e a pega ocorre em menos de 45 min, o que é conhecido 

como pega rápida. Por fim, caso os sulfatos estejam presentes em grandes quantidades e os 

aluminatos sejam pouco reativos, ocorre uma formação de cristais de gipsita na solução e uma 

correspondente perda de consistência da pasta – dá-se a esse processo o nome de falsa pega. 

Com relação aos silicatos, Mehta e Monteiro (2008) afirmam que esses compostos 

compõem 75% do cimento Portland comum, sendo responsáveis pela característica de 

endurecimento. De acordo com Neville (2012), nos cimentos comerciais os silicatos de cálcio 
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possuem algumas impurezas que afetam suas taxas de hidratação em comparação a esses 

compostos na sua forma pura. As formas impuras de C3S e C2S são conhecidas respectivamente 

como alita e belita. 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), a hidratação da alita e belita gera uma família de 

silicatos hidratados que são estruturalmente semelhantes, porém variam amplamente na relação 

cálcio/sílica e no teor de água combinada; no entanto, as diferenças químicas entre os 

compostos têm pouco efeito nas suas características físicas. Logo, é comum referir-se ao silicato 

de cálcio hidratado como C-S-H, implicando uma composição que não é fixa. 

Uma vez terminada a hidratação, o composto utilizado nos cálculos estequiométricos 

dos silicatos hidratados é o C3S2H3. As reações de hidratação da alita (Equação 2.4) e da belita 

(Equação 2.5) ocorrem na presença de água (H) e além de C-S-H também geram hidróxido de 

cálcio (CH), conhecido como portlandita. De acordo com Mehta e Monteiro (2008), a análise 

estequiométrica permite afirmar que a hidratação do C3S produz 61% de C3S2H3 e 39% de CH, 

enquanto a do C2S produz 82% de C3S2H3 e 18% de CH. Logo, espera-se que a resistência final 

do cimento contendo alto teor de alita seja menor do que a do cimento com alto teor de belita. 

Além disso, como a resistência à sulfatos é reduzida pela presença de hidróxido de cálcio, uma 

pasta contendo alta proporção de belita é mais durável quando exposta a essas condições. 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 

 

(2.4) 

2C2S + 4H → C3S2H3 + CH 

 

(2.5) 

A Figura 2.1 expõe um gráfico que representa a quantidade relativa (relative amount) 

de produtos de hidratação do cimento Portland com o passar do tempo (hydration age), 

ilustrando a discussão feita até o momento. Inicialmente, percebe-se a formação de etringita 

(etringite) resultante da hidratação dos aluminatos, que vai sendo decomposta ao longo do 

tempo e transforma-se em monossulfato. Também é possível notar a formação de silicato de 

cálcio hidratado sempre crescente ao longo do tempo, bem como um excesso de hidróxido de 

cálcio resultante da hidratação da alita e da belita. Mehta e Monteiro (2008) afirmam que esse 

excesso pode ser removido pela adição de pozolanas. 
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Figura 2.1 Curvas características da formação de produtos de hidratação em uma pasta de cimento 

Portland comum (MEHTA E MONTEIRO, 2008). 

 

Outro aspecto importante a se notar no que se refere a hidratação é que quando o cimento 

Portland é hidratado, seus componentes reagem com a água a fim de obter níveis mais estáveis 

de energia, e esse processo é acompanhado pela liberação de calor; logo, as reações de 

hidratação são do tipo exotérmicas. Esse calor de hidratação é de suma importância na 

tecnologia do concreto, pois em alguns casos pode ser positivo (como é o caso de concretagens 

em baixas temperaturas) e em outros casos negativo (no caso de obras em concreto massa, por 

exemplo). Utilizando-se um calorímetro, é possível medir as taxas de evolução de calor em 

pastas de cimento durante o período de pega e endurecimento inicial (MEHTA E MONTEIRO, 

2008). 

Costumeiramente, o estudo da hidratação de pastas de cimento é dividido nos estágios 

mostrados na Figura 2.2, que representa a hidratação da alita em função do tempo (BULLARD 

et al., 2011). A curva é dividida em 04 estágios: reação inicial (initial reaction), período de 

reação lenta (period of slow reaction), período de aceleração (acceleration period) e de 

desaceleração (deceleration period). A maior parte dos estudos se concentram nessa fase 

porque o C3S compõe de 50 a 80% da pasta de cimento; além disso, a hidratação da belita só se 

torna um fator importante após os 10 primeiros dias de hidratação (SCRIVENER et. al., 2015). 

O período de reação inicial é caracterizado pela rápida reação entre a alita e a água, que 

causa o pico exotérmico observado no início da curva; parte desse calor também vem da 

dissolução do C3S em íons (BULLARD et al., 2011). Após esse primeiro pico, observa-se que 

as taxas de liberação de calor vão caindo ainda nos primeiros minutos de reação e permanecem 

assim durante algum tempo, no período de reação lenta - conhecido como indução. Os 

mecanismos que regem essa queda no fluxo de calor e sua manutenção no período de indução 
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estão em debate na comunidade acadêmica, porém duas teorias se destacam: a teoria da 

membrana protetiva afirma que a formação de uma camada de produtos hidratados sobre os 

grãos de cimento impede sua hidratação; a outra é a teoria da dissolução geoquímica, na qual a 

taxa de dissolução decresce de forma não linear conforme a subsaturação do sistema diminui, 

isto é, chega no equilíbrio químico (SCRIVENER et al. 2015; SCRIVENER et al. 2019). 

Após o período de indução, as taxas de hidratação voltam a subir, no período 

denominado de aceleração. Esse período é caracterizado basicamente pela formação dos 

produtos de hidratação (C-S-H e CH) e a nucleação heterogênea. Uma vez atingido o pico de 

calor máximo, ocorre novamente o decréscimo das taxas, no chamado período de 

desaceleração. Novamente, os mecanismos que governam o período dessa máxima liberação 

de calor que ocorre entre a aceleração e a desaceleração ainda estão em debate (BULLARD et 

al., 2011; SCRIVENER et al., 2019).  

Dentre as teorias apresentadas, Bazzoni (2014) propõe o crescimento de agulhas 

orientadas de C-S-H que nucleiam os grãos de cimento e crescem para fora desses grãos, até 

um certo comprimento, durante a aceleração; uma vez nucleada toda a superfície do grão, há a 

formação de produtos mais densos internamente. A fase de desaceleração corresponde 

justamente a queda nas taxas de crescimento do C-S-H. 

Segundo Scrivener et al. (2019), essa nucleação do grão de cimento por agulhas de C-

S-H e a posterior queda nas taxas de crescimento caracterizam a transição entre as fases de 

aceleração e desaceleração de modo que, do ponto de vista dos mecanismos que regem a 

hidratação, o pico de evolução de calor pode ser visto como um único evento. De fato, 

diferentemente de Bullard et al. (2011), Scrivener et al. (2019) divide a hidratação em apenas 

três fases: (i) do pico inicial até o fim do período de indução; (ii) o período de máxima liberação 

de calor e (iii) a hidratação nas idades posteriores (superiores a 24h). 
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Figura 2.2 Hidratação da alita com o passar do tempo (BULLARD et al., 2011). 

2.2 POZOLANAS 

De acordo com Hewlett (2003), o termo pozolana possui dois significados distintos. O 

primeiro refere-se a um tipo de rocha encontrada na região de Pozzuoli (sul da Itália) ou ao 

redor de Roma. O segundo diz respeito a materiais naturais ou artificiais, que endurecem na 

água quando são misturados com hidróxido de cálcio ou com materiais que podem liberar esse 

composto como, por exemplo, o cimento Portland. 

Historicamente, a utilização de materiais pozolânicos remonta ao Império Romano, que 

usou tufos vulcânicos na construção das paredes do Panteão (Figura 2.3-a), obra que perdura 

até hoje graças, entre outros fatores, à qualidade do cimento cal-pozolana utilizado em sua 

construção. Nos EUA, as cinzas volantes (pozolana oriunda da combustão do carvão) foram 

utilizadas na construção da barragem de Hungry Horse (Figura 2.3-b), uma estrutura que contou 

com mais de 2,3 milhões de metros cúbicos de concreto e cujo cimento utilizado foi substituído 

por cinzas no teor de 32% (MEHTA E MONTEIRO, 2008). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2.3 Panteão (a) (DICAS DA ITÁLIA, 2018); Barragem Hungry Horse (b) (TOURISTLINK). 
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Mehta e Monteiro (2008) definem pozolanas como materiais silicosos ou sílico-

aluminosos que, quando finamente divididos, reagem quimicamente com o hidróxido de cálcio 

a temperatura ambiente para formar produtos com características cimentantes. A Equação 2.6 

expõe a reação, que ocorre presença de água, entre uma pozolana e o hidróxido de cálcio, 

produzindo silicato de cálcio hidratado. 

Pozolana + CH + H → C-S-H 

 

(2.6) 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), existem três fatores que chamam atenção na reação 

pozolânica em uma matriz de cimento Portland: o primeiro deles é que ela ocorre de forma 

lenta, logo as taxas de liberação de calor e o desenvolvimento de resistência são lentas; o 

segundo fator é que a reação consome hidróxido de cálcio, o que faz com que a durabilidade da 

pasta quando exposta a ambientes ácidos aumente. Por fim, é possível perceber que os produtos 

da reação pozolânica são muito eficientes no preenchimento dos espaços capilares, o que 

aumenta tanto a impermeabilidade do sistema como sua resistência. 

De fato, ao analisarem a microestrutura de pastas de cimento hidratadas, Mehta e 

Monteiro (2008) concluíram que C-S-H de baixa densidade formado em torno das pozolanas 

tende a preencher os vazios capilares, configurando um refinamento dos poros. Além disso, 

ocorre um processo de nucleação das partículas de hidróxido de cálcio em torno das partículas 

das pozolanas, substituindo cristais grandes e orientados de CH por cristais pequenos e menos 

orientados; esse processo de transformação de uma estrutura de grão maiores para um produto 

contendo grãos menores é chamado de refinamento dos grãos. 

Nesse interim, Mehta e Monteiro (2008) definem as adições minerais (também 

conhecidas como materiais cimentantes suplementares, SCM) como materiais silicosos 

finamente divididos, que são adicionados ao concreto em quantidades que variam de 20 a 70% 

por massa do material cimentício total. Embora pozolanas naturais ainda sejam utilizadas, 

muitos subprodutos agroindustriais têm se tornado fonte primária das adições. Ressalta-se que, 

independentemente da forma que o material pozolânico é adicionado ao concreto (seja como 

parte do cimento ou como adição), os mecanismos da reação pozolânica que exercem efeito 

benéfico são os mesmos. 

De acordo com Lawrence et al. (2003), as adições minerais modificam as reações de 

hidratação do cimento por conta de efeitos físicos e químicos. Os efeitos químicos estão 

relacionados a atividade pozolânica e os físicos relacionam-se basicamente com o tamanho das 

partículas, diluição do cimento e nucleação heterogênea. 
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Lawrence et al. (2003) associam o efeito de diluição a um aumento da relação água 

cimento e um decréscimo no número de hidratos; esse efeito é inversamente proporcional ao 

teor de substituição, de modo que quanto maior o teor, menos cimento há na pasta e 

consequentemente menos cimento será hidratado. Já o efeito de nucleação heterogênea se dá na 

superfície de interação entre as partículas. Segundo Lawrence et al. (2003), as adições servem 

como sítios de nucleação para os hidratos, já que suas partículas nucleiam entorno das do 

cimento. A Figura 2.4 representa esquematicamente esse processo. Nota-se que a espessura da 

camada de hidratos (hydrates) é reduzida quando comparados os efeitos com adições (with 

admixtures, Figura 2.4-a) e sem adições (without admixtures, Figura 2.4-b); essa redução da 

camada facilita a hidratação da parte anidra do cimento. 

 

Figura 2.4 Representação esquemática  da melhoria na hidratação de partículas de cimento em duas 

situações: com adições (a) e sem adições minerais (b) (LAWRENCE et al., 2003). 

 

Tais efeitos também foram discutidos por Scrivener et al. (2015). Os autores destacam 

que sistemas que contém adições proporcionam aumento nas taxas de hidratação do cimento 

quando comparados a sistemas sem adições devido aos efeitos físicos (efeito filler). Esse efeito 

é atribuído ao fato de a substituição dos grãos de cimento por adições proporcionar mais espaço 

para a formação dos produtos de hidratação (diluição), e, também, porque a superfície dessas 

adições serve como sítios de precipitação dos hidratos (nucleação heterogênea). Os autores 

também destacam que durante as primeiras horas de hidratação os efeitos químicos das adições 

minerais praticamente não ocorrem, de modo que a melhora na hidratação se deve aos efeitos 

físicos acima mencionados. 

Em relação a utilização de cinzas agroindustriais como SCM, Cordeiro et at. (2004) 

avaliaram a influência que o processo de moagem teria na atividade pozolânica de cinzas 

residuais de bagaço de cana, utilizando um moinho vibratório com tempos sucessivos de 

moagem (8,15,30,60,120 e 240 minutos) e calculando o índice de atividade pozolânica (IAP), 
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que relaciona a resistência à compressão de pastas com cinza e uma pasta de referência. Após 

15 minutos de moagem já foi possível a obtenção de cinzas com índice pozolânico suficientes 

para atender a legislação brasileira. Ademais, as cinzas obtidas nos tempos de moagem de 60 a 

120 minutos obtiveram valores de 89 e 100% de IAP, respectivamente. Observou-se, ainda, que 

o aumento do tempo de moagem de 120 para 240 minutos não resultou em diferenças 

significativas no índice tendo em vista a dificuldade de moer as partículas mais finas, que 

tendem a se deformar plasticamente, e não quebrar. 

A moagem também foi utilizada por Cordeiro et al. (2008) para analisar a influência do 

tamanho das partículas no empacotamento, atividade pozolânica e resistência de argamassas 

com cinzas de bagaço de cana. Os autores concluíram não só que o empacotamento das 

partículas aumentou com o tempo de moagem, mas que existia uma relação diretamente 

proporcional entre a resistência e a área específica, e inversamente proporcional entre 

resistência e tamanho médio das partículas das cinzas. No estudo, um D50 (tamanho abaixo do 

qual se encontra 50% da massa do material) menor do que 12μm foi suficiente para atender as 

exigências das normas. Além disso, os autores isolaram os efeitos químicos das cinzas 

comparando-as com um material inerte de mesmo empacotamento (quartzo). Além de melhor 

atividade pozolânica, as argamassas contendo cinzas do bagaço apresentaram resistência 31% 

maior do que aquela com adição mineral inerte. 

Vieira et al. (2020) também estudaram os efeitos do tamanho das partículas, juntamente 

com a estrutura porosa e teor de substituição de cinzas de casca de arroz na resistência de 

concretos. Os autores observaram que o processo de moagem utilizado resultou em colapso da 

estrutura porosa e redução da superfície específica das partículas; no estudo, foram adotados 

D50 de 20, 14 e 7μm. Observou-se que as cinzas com D50 de 20 e 14μm possuíam valores 

semelhantes de superfície específica, porém a estrutura porosa das partículas foi mais bem 

conservada no primeiro caso; as de D50 igual a 7μm possuíam o menor valor de área de 

superfície específica. 

Com relação aos concretos produzidos, Vieira et al. (2020) atribuem diferentes fatores 

aos ganhos de resistência com o passar do tempo. Notou-se que, durante as primeiras idades (3 

e 7 dias), o fator preponderante era o tamanho das partículas, de modo que as cinzas mais finas 

(D50 de 7μm) tinham a maior resistência entre os concretos estudados; isso foi atribuído ao 

melhor empacotamento das partículas, o que está de acordo com os resultados obtidos por 

Cordeiro et al. (2008). No caso das partículas maiores, incrementos no teor de substituição 
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levaram ao aumento da resistência nas primeiras idades; esse comportamento foi atribuído a 

nucleação heterogênea, já que partículas com D50 de 20μm possuíam maiores áreas específicas. 

No entanto, com o passar do tempo (aos 91 dias de estudo), o fator de maior relevância 

para o ganho de resistência foi o teor de substituição. Vieira et al. (2020) concluem que é 

possível produzir concretos a partir de partículas mais grossas que possuem resistências 

semelhantes àqueles com cinzas ultrafinas, desde que sua estrutura porosa seja preservada e 

teores de substituição adequados sejam utilizados. Segundo Vieira et al. (2020), a estrutura 

porosa contribui na absorção de água e atua como agente de cura interna com a evolução da 

idade do concreto. 

2.3 CINZAS DA FOLHA DO BAMBU 

O bambu é uma gramínea de rápido crescimento e fácil regeneração, podendo rebrotar 

por mais de 30 anos sem a necessidade de replantio. O Brasil é o maior produtor de bambu da 

América Latina. No país, a maior reserva natural se encontra no estado do Acre, com 

aproximadamente 4,5 milhões de hectares; além disso, existem cultivos no Maranhão, Paraíba 

e Pernambuco, que somados chegam a 37 mil ha. Toda essa produção gera grandes quantidades 

de folhas, que muitas vezes são deixadas no solo sem nenhuma utilização (EMBRAPA, 2018). 

Nesse sentido, alguns estudos têm sido conduzidos nos últimos 15 anos com o objetivo de usar 

a cinza da folha de bambu (CFB) como material cimentício suplementar. 

Os primeiros trabalhos foram realizados por Dwivedi et al. (2006) e Singh et al. (2007), 

que constataram que as folhas do bambu são formadas por duas partes: células mesófilas e veias 

paralelas. Essas folhas foram secas ao sol, queimadas ao ar livre e então aquecidas em forno 

tipo mufla a 600°C durante 2h para produção das cinzas. A composição química resultou num 

percentual de 75,9% de sílica, e o estudo de difratometria de raios X (DRX) revelou uma 

natureza amorfa, indicando potencialidades para ser utilizado como pozolana. 

Singh et al. (2007) estudaram a quantidade de hidróxido de cálcio que reagia com a 

cinza em uma solução para duas diferentes temperaturas (30 e 75°C), constatando que a 

quantidade de CH reagido era maior em maiores temperaturas, devido, a maior quantidade de 

íons presentes na solução. Por fim, Singh et al. (2007) compararam uma pasta de referência e 

outra com teor de substituição de 20%. As pastas substituídas apresentaram menor resistência 

no geral, e em especial nas primeiras idades. Essa resistência, no entanto, cresceu ao longo do 

tempo e se mostrou comparável a pasta de referência aos 28 dias, o que foi atribuído a reação 

pozolânica das cinzas. 
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Villar-Cociña et al. (2011) também estudaram a atividade pozolânica das CFB 

resultantes de folhas secas ao sol e calcinadas a uma temperatura de 600°C durante 2h. A 

composição química revelou que o material tinha como principal componente a sílica, com um 

percentual de aproximadamente 80%. Ao estudarem a composição mineralógica através da 

difratometria de raios X, os autores constataram a natureza amorfa do material. Além disso, 

uma análise mais detalhada da microscopia eletrônica revelou que as cinzas possuíam uma 

morfologia regular com algumas partículas de superfície lisa no topo. 

Para avaliação da atividade pozolânica, Villar-Cociña et al. (2011) estudaram a 

condutividade elétrica de um sistema formado por CH e a cinza produzida; foram realizadas 

medidas de condutividade com o passar do tempo de reação, o que permitiu a construção de 

uma curva relacionando essas duas grandezas. Os autores observaram que existe uma 

considerável perda de condutividade nas primeiras idades (entre 0 e 10h), e uma estabilização 

da curva para longos tempos de reação (após 30 horas). Villar-Cociña et al. (2011) atribuíram 

o decaimento a reação que ocorre entre sílica amorfa e CH, produzindo mais silicatos 

hidratados. Essa formação de C-S-H foi observada nas imagens de microscopia feitas após o 

ensaio de condutividade, apresentado uma morfologia esponjosa.  

Por fim, foi aplicado um modelo matemático que expressa a perda relativa de 

condutividade com o passar do tempo para o sistema, e leva em conta alguns parâmetros 

cinéticos como constante de taxa de reação (K) e energia livre de ativação (ΔG#); esses 

parâmetros avaliam quantitativamente a atividade pozolânica do material, de modo que 

menores valores de ΔG# estão relacionados com instabilidade cinética, ou seja, maior 

reatividade e maiores valores de K. No caso das CFB do estudo, foram obtidos valores de cerca 

de 75kJ/mol para energia de ativação e valores na ordem de 10-1/h para a constante da taxa de 

reação. Em comparação com outros materiais, Villar-Cociña et al. (2011) destacam que os 

valores de K são uma ordem de grandeza maior do que a cinzas de casca de arroz e palha de 

cana-de-açúcar, e duas ordens de grandeza maiores do que as do bagaço da cana.  

Com relação a produção das cinzas, estudos foram conduzidos por Villar-Cociña et al. 

(2018) sobre diferentes temperaturas de queima, e Moraes et al. (2019), que utilizou um 

processo de autocombustão. Villar-Cociña et al. (2018) inicialmente utilizaram forno elétrico a 

uma temperatura de 400°C durante 60 minutos a fim de reduzir a matéria orgânica; após isso, 

calcinação nas temperaturas de 500, 600 e 700°C por 2 horas, a uma taxa de 10°C/min. Todas 

as cinzas resultantes possuíram mais de 70% de SiO2 em sua composição, predominantemente 

na forma amorfa, e os minerais quartzo e calcita na forma cristalina em menor proporção. Além 
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disso, notou-se formação de cristobalita no material calcinado a 700°C, o que foi associado à 

recristalização da sílica amorfa decorrente da temperatura de calcinação utilizada. Os valores 

de perda ao fogo foram maiores nas queimas a 500°C (8,5%) quando comparados as demais 

(em torno de 4%), o que foi atribuído a matéria orgânica remanescente nas menores 

temperaturas. Já os percentuais de SiO2 cresceram com o aumento da temperatura, passando de 

71,8% na CFB de 500°C para 73,9 e 74,7% nas calcinadas a 600 e 700°C, respectivamente. 

Analisando a condutividade elétrica do sistema Pozolana/CH, Villar-Cociña et al. 

(2018) notaram que as cinzas produzidas nas temperaturas de 500 e 600°C apresentaram 

comportamento parecido, e a calcinada a 700°C foi menos reativa – sua curva apresentou menor 

decréscimo na condutividade. Esses resultados indicaram, segundo os autores, que o alto valor 

de perda ao fogo na calcinação a 500°C não refletiu na sua reatividade, e a recristalização 

ocorrida a 700°C contribuiu para menor reatividade do material. Ao analisarem os parâmetros 

cinéticos, semelhante ao estudo de 2011, Villar-Cociña et al. (2018) concluíram que a CFB 

calcinada a 500°C era ligeiramente mais reativa do que a de 600°C, e a calcinada a 700°C era 

a menos reativa. Isso sugeriu a redução na temperatura de calcinação de 600°C (comumente 

utilizada nos estudos) para 500°C. 

Diferentemente de Villar-Cociña et al. (2018), as cinzas produzidas por Moraes et al. 

(2019) foram obtidas por um processo de autocombustão sem temperatura controlada; é 

fornecida apenas uma energia inicial até que as folhas comecem a queimar utilizando seu 

próprio poder calorífico. No estudo, após 15 minutos as folhas atingiram uma temperatura 

máxima de 738°C, e após isso foram peneiradas para retirada de material orgânico e moídas 

por 50 minutos. As cinzas possuíam 74,2% de SiO2 (com mais de 90% na forma amorfa) e 

11,3% de perda ao fogo. Moraes et al. (2019) destaca que a alta perda ao fogo é proveniente de 

matéria orgânica, o que sugere que o processo de queima utilizado não removeu por completo 

esse material, podendo interferir na trabalhabilidade, demanda por água e resistência à 

compressão. Além disso, picos de quartzo nas análises de XRD foram atribuídos à 

contaminação pelo solo, já que as folhas foram coletadas do chão e estavam sujas de areia. 

Estudos também foram conduzidos por Frías et al. (2012) e Moraes et al. (2019), sobre 

os diferentes teores de substituição que podem ser adotados nas pastas. Frías et al. (2012) 

produziu CFB em mufla elétrica a temperatura de 600°C, tempo de retenção de 1,2h e as 

substituiu em teores de 10 e 20%. A composição mineralógica revelou que o componente 

principal era a calcita, seguida por traços de cristobalita e sulfato de cálcio. Já a análise dos 

parâmetros cinéticos concluiu que o material possuía alta reatividade; Frías et al. (2012) destaca 
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que essa reatividade é uma ordem de magnitude maior do que as cinzas de casca de arroz e 

palha de cana-de-açúcar, semelhante aos resultados de Villar-Cociña et al. (2011). Além disso, 

os autores notaram que o aumento do teor de substituição também aumentava a demanda por 

água. Em relação a pasta de controle, observaram-se aumentos de 19 e 46% no teor de água 

para as pastas com teores de substituição de 10 e 20%, respectivamente. 

Com relação as pastas produzidas, Frías et al. (2012) notaram que a perda de resistência 

foi pequena: aos 7 dias, as pastas com 10 e 20% de substituição tiveram um decréscimo de 1,2 

e 6,7%, respectivamente. Com o passar do tempo os valores foram se igualando aos da pasta de 

referência, independentemente do teor de substituição, de modo que aos 28 e 90 dias os 

decréscimos foram inferiores a 2,8%. Frías et al. (2012) atribuem esses resultados a atividade 

pozolânica das cinzas, que transformaram a portlandita gerada na hidratação do cimento em 

mais silicatos hidratados. Os autores também destacam que seus resultados são dissonantes dos 

de Singh et al. (2007), atribuindo essa diferença ao teor de sílica (as cinzas estudadas por Frías 

et al. (2012) possuíam 78,7% de sílica enquanto as estudadas por Singh et al. (2007) possuíam 

um teor de 75,9%), maior atividade pozolânica e material mais fino. 

Moraes et al. (2019), que utilizou o processo de autocombustão anteriormente 

explicado, analisou pastas com teores de substituição de 10, 20 e 30%. Os resultados da 

porosimetria por intrusão de mercúrio revelaram que as cinzas com teor de substituição de 20% 

apresentaram a menor porosidade total (26,14%), seguido pela pasta de controle (27,64%) e as 

pastas com 30 e 10% de substituição (cerca de 29%). Além disso, todas as pastas substituídas 

com cinzas possuíam mais poros atribuídos a géis (classificados como <10nm) do que a pasta 

de referência – as substituídas em 20 e 30%, por exemplo, possuíam cerca de 20% de seus poros 

nessa classificação, enquanto a pasta de referência possuía cerca de 10%.  

A substituição de cimento por  de CFB também reduziu os poros capilares (classificados 

entre 10 nm e 1μm) em cerca de 10% no caso da pasta com teor de 20% de cinzas. Ao analisar 

o volume total retido após extrusão, Moraes et al. (2019) observou que as pastas com 20 e 30% 

de cinzas possuíam porcentagens maiores, sugerindo poros menos conectados, maior 

tortuosidade, e assim melhor comportamento frente à penetração de agentes externos. 

Além disso, Moraes et al. (2019) estudou a resistência à compressão de pastas com 

teores de substituição de 5, 10 ,15 ,20 ,25 e 30%, nas idades de 3 ,7 ,28 e 90 dias. Nas idades 

iniciais (3 dias), apenas as pastas com menores teores de substituição apresentaram valores 

semelhantes aos da pasta de referência, o que não ocorreu nas pastas substituídas em 25 e 30%. 

Entretanto, já aos 7 dias esses valores foram se aproximando da referência, e aos 28 dias de 
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cura todas as pastas apresentaram valores de resistência maiores do que a referência, mesmo 

com maiores teores de substituição. Ao calcularem o ganho de resistência (que compara as 

argamassas de referência e as produzidas com CFB, levando em conta o teor de substituição), 

os autores notaram que esse valor foi positivo para todas as idades de cura e taxas de 

substituição, sendo menor nas menores idades e maior aos 90 dias. Nessa idade, a pasta com o 

maior teor de substituição (30%) foi a que teve o maior ganho de resistência percentual o que 

foi atribuído por Moraes et al. (2019) ao fato da pasta com maior teor de substituição possuir 

porosidade semelhante à de controle aos 90 dias, bem como mais poros atribuídos a géis. 

Olaniyi et al. (2018) estudaram a durabilidade das pastas a ambientes sulfatados, 

utilizando CFB que substituíram o cimento em teores de 5, 10, 15 e 20%. O estudo utilizou dois 

tipos de sulfato diferentes (sulfato de cálcio e de magnésio), em concentrações de 1,3 e 5%, nos 

seguintes períodos: 32, 92, 152 e 182 dias. O estudo mostrou que a pasta sem adições possui 

maior resistência a ataques de sulfatos do que as substituídas por cinzas, no que se refere aos 

valores de resistências à tração e compressão residuais. O valor dessa resistência, tanto nas 

pastas com adição quanto sem, diminuiu conforme o passar do tempo e aumento da 

concentração de sulfatos, sendo mais proeminente para a exposição ao sulfato de magnésio. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

As etapas do programa experimental são apresentadas na Figura 3.1. A primeira delas 

corresponde a produção das cinzas, que se deu através da queima controlada de folhas de bambu 

em forno tipo mufla. As folhas utilizadas na pesquisa foram lavadas, secas em estufa e 

posteriormente calcinadas.  

Uma vez produzidas, as cinzas passaram por um estudo de moagem visando obter um 

material com tamanho mediano de partícula inferior a 10μm. Então, foram caracterizadas 

quanto a sua granulometria, massa específica, composição de óxidos por fluorescência de raios 

X (FRX), difratometria de raios X (DRX) e atividade pozolânica pelo método Lúxan. A 

caracterização do material permitiu não só avaliar as diferenças entre as cinzas produzidas como 

também a eficácia do processo de lavagem utilizado em reduzir a contaminação de quartzo 

oriunda do solo. 

Para avaliar a influência das cinzas na hidratação foram produzidas 06 pastas (três para 

as cinzas de folhas verdes e três para as secas), em que as cinzas substituíram o cimento Portland 

nos teores de 5, 10 e 20% em massa para uma relação a/c de 0,5. Essas pastas foram comparadas 

a uma pasta de referência (sem substituição) utilizando a técnica de calorimetria isotérmica. 

Finalmente, estudou-se como cada um dos teores de substituição afeta o comportamento 

tensão x deformação das pastas nas idades de 1,3,7 e 28 dias. 

 

Figura 3.1 Etapas do programa experimental. 
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3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

3.1.1 Folhas de Bambu  

As folhas utilizadas no presente estudo foram coletadas no Horto da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. As folhas foram obtidas da espécie bambusa tuldoides, popularmente 

conhecida como bambu-taquara. Segundo os responsáveis pelo local, nenhum tipo de 

agrotóxico é utilizado no cultivo das plantas. 

Durante a fase de coleta, foram definidos os seguintes critérios para estabelecer o grau 

de maturidade das folhas: (i) folhas verdes – em geral essas folhas possuíam coloração 

esverdeada e estavam ligadas aos talos que eram retiradas dos colmos de bambu e (ii) folhas 

parcialmente secas – essas folhas possuíam coloração em diferentes tons de amarelo e foram 

coletadas diretamente do chão após queda natural das mesmas dos galhos dos colmos. 

3.1.2 Cimento 

Na pesquisa foi utilizado o cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV – ARI), 

proveniente do mesmo lote de produção. A composição química desse material e suas 

propriedades físicas são apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. Já a curva 

granulométrica e os valores de D10, D50 e D90 estão apresentados na Figura 3.2 e Tabela 3.3, 

respectivamente. 

Tabela 3.1 Composição de óxidos do cimento Portland. 

Óxido Teor (%) 

CaO 67,87 

SiO2 17,36 

Al2O3 5,71 

SO3 4,43 

Fe2O3 3,76 

K2O 0,47 

SrO 0,28 

MnO 0,12 
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Tabela 3.2 Propriedades físicas do cimento Portland. 

Propriedades Físicas 

Massa Específica (g/cm³) 3,0526 

Superfície Específica Blaine (m²/g) 0,496 

 

 

Figura 3.2 Curva granulométrica do cimento Portland. 

 

Tabela 3.3 D10, D50 e D90 para o cimento Portland. 

D10 (μm) D50 (μm) D90 (μm) 

2,072 13,244 37,529 

3.1.3 Água 

A água utilizada na lavagem das folhas foi a proveniente do sistema de abastecimento 

do Rio de Janeiro. Já a água para moldagem das pastas foi do tipo deionizada. 

 

 

 

 



22 

 

4 MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1.1 Granulometria 

As curvas granulométricas do cimento e das cinzas foram obtidas através de 

granulometria laser, por via úmida,  utilizando o equipamento da Malvern Mastersizer ilustrado 

na Figura 4.1. Os dispersantes utilizados foram álcool etílico, no caso do cimento, e água no 

caso das cinzas das folhas. Para execução do ensaio, os materiais foram dispersos por 5 minutos 

a uma taxa de obscuração entre 10 e 15%, com 1 minuto de ultrassom no início e outro no fim 

do ensaio. 

 

                   Figura 4.1 Analisador de partículas a laser.  

4.1.2 Massa Específica 

Para a determinação da massa específica foi utilizado o picnômetro a gás hélio Accupyc 

– Micromeritics ilustrado na Figura 4.2. Os materiais foram previamente secos em estufa e 

pesados de forma a obter uma quantidade suficiente para encher 70% do volume do porta-

amostras. Uma vez inserido no equipamento, ocorreram cinco leituras diferentes de massa 

específica. 

 

               Figura 4.2 Picnômetro a gás hélio. 



23 

 

4.1.3 Composição de Óxidos e Perda ao Fogo 

A composição de óxidos presentes nas cinzas e no cimento Portland foi analisada através 

de espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) utilizando-se o equipamento Shimadzu 

EDX-720 mostrado na Figura 4.3.  

 

                  Figura 4.3 Equipamento Simadzu EDX - 720. 

 

A perda ao fogo foi determinada de acordo com a norma NBR NM 18 (2012). Após a 

pesagem de 1,000±0,001g de material e deposição em um cadinho de massa conhecida, foi 

realizada a calcinação em forno mufla nas seguintes condições: temperatura de 950°C, taxa de 

aquecimento de 10°C/min e tempo de residência de 15 minutos. Em seguida a amostra foi 

resfriada em um dessecador e pesada. Novas calcinações foram realizadas até obtenção de 

constância de massa. O valor de perda ao fogo foi obtido a partir da média aritmética de 3 

determinações, utilizando a Equação 4.1.  

 

 𝑃𝐹 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚
 .100 

 

(4.1) 

sendo 

m1 = massa do cadinho mais a massa de amostra ensaiada, em gramas; 

m2 = massa do cadinho mais a amostra, após a calcinação, em gramas; 

m = massa de amostra utilizada no ensaio, em gramas.  

4.1.4 Difratometria de Raios X 

Os ensaios de difratometria de raios-X foram conduzidos no Núcleo de Excelência em 

Materiais Cimentícios da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(NEXMAT/CCT/UENF), utilizando o difratrômetro modelo Rigaku Miniflex com intervalo de 

medida entre os ângulos de Braggs de 8 a 70°. No presente estudo, essa técnica foi utilizada na 
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análise das fases cristalinas que compõem as cinzas cujas folhas foram lavadas para retirar as 

contaminações de quartzo do solo. 

4.1.5 Atividade Pozolânica 

Os ensaios de atividade pozolânica foram realizados no Núcleo de Excelência em 

Materiais Cimentícios da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(NEXMAT/CCT/UENF). O equipamento utilizado para a medição da condutividade da solução 

foi o condutivímetro Alfakit 230, com tempo de duração do ensaio de 20 minutos. A atividade 

pozolânica das cinzas foi obtida conforme a metodologia proposta por Lúxan et al.(1989). O 

método avalia a variação da condutividade elétrica (ΔC) de uma solução saturada de hidróxido 

de cálcio, com o passar do tempo, ao se adicionar materiais com caráter pozolânico ou inerte a 

solução. Após a aplicação desse método e obtenção de resultados satisfatórios em mais de 100 

materiais de diversas origens, Lúxan et al.(1989) propuseram a classificação de atividade 

pozolânica, segundo a variação de condutividade após 2 minutos de ensaio, apresentada na 

Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 Classificação da atividade pozolânica segundo o método de Lúxan (LÚXAN et al., 1989). 

Classificação ΔC(mS/cm) 

Não Pozolânico <0,4 

Média Pozolanicidade 0,4<ΔC<1,2 

Boa Pozolanicidade >1,2 

4.2 PRODUÇÃO DAS CINZAS 

4.2.1 Separação e Lavagem das Folhas 

As folhas verdes foram obtidas diretamente dos talos dos colmos do bambu com auxílio 

de uma tesoura. Uma vez separadas dos talos, as folhas verdes foram lavadas individualmente 

em água corrente e, posteriormente, secas em estufa a uma temperatura de 60°C durante 24h. 

Como foram retiradas diretamente do colmo, elas não possuíam areia aderida; observou-se 

apenas uma leve camada de fuligem em algumas delas, facilmente retirada na lavagem. A 

Figura 4.4 exibe os talos que foram retirados (Figura 4.4-a) e as folhas verdes utilizadas na 

pesquisa (Figura 4.4-b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 Talos retirados na separação (a); Folhas verdes de bambu (b). 

 

Já as folhas parcialmente secas foram coletadas diretamente do chão após a queda 

natural das mesmas. Observou-se a presença de diferentes níveis de coloração e consequente 

graus de maturação nas folhas. Vale ressaltar que, além de mais frágeis, as folhas parcialmente 

secas possuíam uma grande quantidade de areia aderida devido ao contato com o solo. Por isso, 

foi preciso utilizar uma escova dotada de cerdas para a limpeza do material. A lavagem se deu 

da seguinte maneira: as folhas eram inicialmente depositadas em um béquer com água, o que 

retirava parte de sua contaminação; em seguida, a escova era passada para a retirada da areia 

remanescente e, finalmente, as folhas eram lavadas em água corrente. Uma vez limpas, as folhas 

foram secas em estufa nas mesmas condições que as verdes. 

A Figura 4.5 ilustra as folhas parcialmente secas antes e após a lavagem. A Figura 4.5-

a mostra as folhas parcialmente secas contaminadas e a Figura e 4.5-b as folhas parcialmente 

secas lavadas. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.5 Folhas parcialmente secas contaminadas (a); Folhas parcialmente secas lavadas (b). 

4.2.2 Queima 

Para realização da queima as folhas foram cortadas e depositadas em cadinhos para 

calcinação em forno tipo mufla. A queima ocorreu na temperatura de 600°C, com taxa de 

aquecimento de 10°C/min e tempo de residência de 3 horas. Essa temperatura é 

costumeiramente utilizada nos estudos com cinzas de bambu produzidas a partir de queima 



26 

 

controlada (Dwivedi et al. (2006), Villar-Cociña et al. (2011) e Frías et al. (2012)) e foi 

escolhida pois se mostrou eficiente na redução da matéria orgânica das folhas (Villar-Cociña et 

al. (2018)). Finalizada a queima, o material foi resfriado dentro do próprio forno. 

4.2.3 Moagem 

A moagem das cinzas foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mineral 

(PEMM/COPPE/UFRJ) através de um moinho de bolas composto de uma carcaça cilíndrica de 

24cm de diâmetro que gira sobre roletes. Também foram utilizados 5 litros de corpos moedores 

com os seguintes diâmetros: 2,5 L com 15mm, 1,25 L com 20mm e 1,25 L com 30mm de 

diâmetro (ver Figura 4.6-a). Para execução da moagem os corpos moedores e as cinzas foram 

depositados em camadas na carcaça cilíndrica (ver Figura 4.6-b), que foi fechada e colocada 

sobre os roletes (ver Figura 4.6-c). Em cada moagem foram utilizados 730g de cinza, e os 

tempos adotados foram 30, 60 e 120 minutos, segundo procedimentos utilizados por 

CORDEIRO (2006) e VIEIRA (2018). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.6 Corpos moedores utilizados na moagem (a); cilindro de porcelana contendo as cinzas e os 

corpos moedores (b); moinho fechado em funcionamento (c). 

4.3 ESTUDO DE HIDRATAÇÃO DAS PASTAS POR CALORIMETRIA ISOTERMICA 

Os ensaios de calorimetria isotérmica foram realizados em um calorímetro de condução 

isotérmica TAM Air de 8 canais (TA Instruments) com precisão de 20μW e uma ampola de 

2,5g contendo água deionizada como de referência. Foram produzidos 40ml de cada uma das 

sete pastas estudadas. A mistura dos materiais cimentícios com a água foi feita manualmente 

com uma haste de vidro dentro de um béquer e durou dois minutos (Figura 4.7-a). Após isso, 

utilizando uma seringa, cerca de 5g de material foram colocados dentro da ampola (Figura 4.7-

b), que posteriormente foi lacrada (Figura 4.7-c) e depositada no calorímetro (Figura 4.7-d). O 
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processo de mistura das pastas, deposição na ampola e colocação no calorímetro foi realizado 

em um tempo inferior a 10 minutos. Uma vez iniciado, o ensaio durou 72 horas. 

 

(a)  

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.7 Etapas do ensaio de calorimetria. Mistura dos materiais (a); Utilização de seringa para 

inserção das pastas na ampola (b); Detalhe da ampola lacrada (c); Colocação das ampolas no 

calorímetro (d). 

4.4 COMPORTAMENTO TENSÃO-DEFORMAÇÃO 

Para o ensaio de resistência à compressão foram moldados 600ml de pasta para cada 

teor de substituição adotado no estudo. Foi utilizado um misturador Chandler com capacidade 

de 1 litro e moldes de PVC com dimensões de 25×50mm. A moldagem dos corpos de prova 

utilizados no ensaio ocorreu da seguinte maneira: 

1. Inicialmente, o cimento e a cinza foram pesados e misturados. A água deionizada 

é pesada por último, diretamente no copo onde ocorre a mistura; 

2. Com o copo posicionado no misturador, o equipamento foi ligado e os materiais 

cimentícios foram lentamente adicionados a água; essa primeira fase durou 1 

minuto (Figura 4.8-a). Após a adição de todo o material cimentício, o misturador 
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foi desligado e qualquer material aderido as paredes do misturador solto com o 

auxílio de uma espátula. O misturador foi novamente ligado por 1minuto, de 

modo que o tempo total de mistura foi de 2 minutos. A velocidade utilizada foi 

de 12.000 RPM. 

3. Depois de pronta, a mistura foi vertida nos moldes de PVC em 3 camadas (Figura 

4.8-b). A cura ocorreu em caixas de plástico lacradas (com umidade relativa de 

100%) a temperatura de 23°C (Figura 4.8-c). Depois de curados, os corpos de 

prova foram desmoldados e tiveram seu topo e base faceados em um torno 

mecânico a fim de evitar acúmulo de tensão. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.8 Etapas do processo de moldagem. Adição dos materiais a água (a); Deposição das pastas 

nos moldes de PVC; Cura na caixa de plástico (c). 

 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado na prensa WYKEHAN FERRANCE 

– 250 KN com velocidade de carregamento de 0.1mm/min. Foram utilizados quatro corpos de 

prova para cada idade de estudo e, além da carga de ruptura, o equipamento também foi 

aparelhado com sensores de deslocamento axial para que pudesse ser obtida a curva tensão 

versus deformação das pastas. A Figura 4.9-a mostra um dos corpos de prova posicionados na 

prensa e o setup utilizado nos sensores de deslocamento. Note-se que o comprimento de 

referência é a altura do corpo de prova, e não o terço médio como usualmente utilizado em 

amostras de maior altura. Já a Figura 4.9-b ilustra o corpo de prova já rompido após o término 

do ensaio. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.9 Esquema do ensaio tensão x deformação com instrumentação (a); Corpo de prova rompido 

(b) 

O valor da resistência à compressão foi calculando dividindo-se a carga de ruptura pela 

área da seção transversal da amostra, conforme indica a NBR 5739 (2018). Para o valor do 

módulo de elasticidade, foi calculado o módulo secante no trecho linear elástico das curvas. 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS 

Notou-se durante a fase de coleta e lavagem que, diferentemente das verdes, as folhas 

coletadas do chão possuíam heterogeneidade entre si no que diz respeito a coloração e 

fragilidade ao toque. As folhas que estavam no chão há menos tempo tinham características 

visuais semelhantes às das folhas verdes, enquanto as caídas há mais tempo possuíam coloração 

amarelada, maior fragilidade ao toque e alta contaminação por areia. Tais fatos indicam 

diferentes estágios de maturação para as folhas colhidas do chão.  

Por essa razão, as folhas foram separadas e classificadas em quatro grupos, segundo a 

sua cor e fragilidade táctil, antes de serem queimadas para obtenção da cinza. As folhas caídas 

mais recentemente do colmo de bambu foram nomeadas de folhas “Grau 1 de maturação" e as 

folhas que nos critérios acima pareciam ter caído do colmo há muito mais tempo foram 

nomeadas de folhas de “Grau 4 de maturação”. Já as folhas de maturidade intermediária 

receberam as indicações de folhas “Grau 2” e “Grau 3”. A Figura 5.1 mostra as folhas de bambu 

coletadas do chão segundo a classificação realizada. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.1 Graus de maturação das folhas coletadas do chão : folhas grau 1 (a); folhas grau 2 (b); 

folhas grau 3 (c); folhas grau 4 (d). 

 

A Tabela 5.1 apresenta os teores de óxidos obtidos das cinzas de cada grupo, bem como 

o rendimento de cada queima (calculado comparando-se a massa antes e após a calcinação) 

realizada. O óxido de silício (SiO2) que embora apareça em grande quantidade para todas as 

cinzas, aumenta o seu teor aumentado gradualmente em função dos graus de maturação 

estabelecidos acima, até atingir seu valor máximo para a cinza obtida das folhas grau 4 

(84,81%). Com relação ao óxido de cálcio (CaO), nota-se que o mesmo reduz ao comparar-se 

as cinzas das folhas de graus 1 e 4, e o enxofre (SO3), também reduz de teor com o aumento da 

maturação da folha. O óxido de potássio (K2O) sofre uma redução de 1,55 para 0,62-0,85% 

com a maturação da folha. Com relação ao rendimento das queimas das folhas dos diversos 

graus, observa-se um aumento do mesmo com a maturação, atingindo um valor de 23% para as 

folhas de grau 4. 

O fato de as folhas do primeiro grau de maturação gerarem cinzas com teores mais altos 

de óxido de potássio, menores valores de sílica e com rendimento de queima próximo aos das 
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cinzas de folhas verdes (que foi de 14%) reforça a hipótese de que as folhas desse grupo tinham 

caído há pouco tempo do colmo e que, portanto, são folhas mais próximas das folhas verdes. 

 

Tabela 5.1 Composição química dos graus de maturação da folha seca. 

Óxido           

(%)          

Teor (%) 

Grau 1 

Teor (%) 

Grau 2 

Teor (%) 

Grau 3 

Teor (%) 

Grau 4 

SiO2 79,23 80,46 82,03 84,41 

CaO 12,70 13,17 13,47 10,87 

SO3 3,93 3,20 3,02 2,99 

P2O5 1,62 - - - 

Al2O3 - 1,42 - - 

K2O 1,55 0,68 0,62 0,85 

Fe2O3 0,71 0,77 0,62 0,64 

Outros 0,26 0,3 0,24 0,24 

Rendimento (%) 15,8 19,9 20,4 23,0 

 

Diante dos fatores expostos acima, e considerando que o estudo visa comparar as 

diferenças entre as cinzas produzidas a partir das folhas verdes com as das mais secas, optou-

se por produzir a cinzas da folha de bambu parcialmente seca (CFBS) utilizando-se as folhas 

de graus 2, 3, 4. Adicionou-se o termo parcialmente seca uma vez que as folhas ainda não 

estavam completamente maduras, conforme discutido acima. 

Com relação as cinzas de folhas de bambu verdes e parcialmente secas, a Tabela 5.2 

apresenta os resultados da composição química das cinzas obtidas antes e depois do processo 

de lavagem das folhas, com os teores de óxidos ponderados pelos resultados do ensaio de perda 

ao fogo (PF). As cinzas de folha parcialmente secas coletadas do chão e consequentemente 

contaminadas por areia receberam a terminologia CFBS-C, enquanto as lavadas foram 

nomeadas de CFBS-L. Semelhantemente, as cinzas de folhas verdes antes e depois da lavagem 

foram denominadas de CFBV-C e CFBV-L, respectivamente. 

Em relação as cinzas de folhas verdes, os óxidos que aparecem em maior teor são o de 

sílica (SiO2), cálcio (CaO), potássio (K2O) e enxofre (SO3). Observa-se que a lavagem não 

alterou significativamente essa composição, de modo que as maiores diferenças ocorreram para 

o K2O e SiO2 (diferenças inferiores a 3,5%).  
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Diferentemente das folhas verdes, a lavagem das folhas parcialmente secas provocou 

maior alteração na composição química das cinzas obtidas. As principais alterações foram nos 

teores de SiO2 (acréscimo de cerca de 9%), Al2O3 (redução de cerca de 7%) e Fe2O3 (redução 

de cerca de 3,5%). O valor de perda ao fogo não sofreu grandes alterações com a lavagem das 

folhas (diferença máxima na ordem de 2,3% para a CFBV). 

 

Tabela 5.2 Composição química das cinzas. 

Óxido (%) CFBV-C CFBV-L CFBS-C CFBS-L 

SiO2 60,0 63,26 64,37 73,72 

Al2O3 - - 14,34 6,72 

CaO 14,52 14,81 5,20 7,25 

K2O 9,44 8,14 1,09 0,57 

SO3 4,75 5,08 2,02 1,97 

P2O5 2,19 2,00 - - 

Fe2O3 0,25 0,22 5,36 1,95 

MnO 0,16 0,16 0,09 0,12 

ZnO 0,03 0,03 0,04 0,04 

TiO2 - 0,02 0,81 - 

Perda ao Fogo 8,67 6,28 6,68 7,29 

 

Ao comparar a composição química das cinzas verdes e parcialmente secas lavadas,  

observa-se que o teor de SiO2 da CFBS-L é cerca de 16,5% maior do que o da CFBV-L. No 

que se refere ao óxido de alumínio, nota-se que enquanto não se observa sua presença nas cinzas 

de folhas verdes, ele apresenta um teor de quase 7% nas cinzas de folhas parcialmente secas. Já 

os óxidos de cálcio, enxofre e potássio apresentam teores bem mais altos na CFBV-L. Por 

exemplo, enquanto seus teores são de, respectivamente, 14,81%, 5,08% e 8,14% na CFBV-L, 

na CFBS-L  eles são de 7,25%,1,97% e 0,57%, respectivamente. 

Segundo LYRA et al. (2021), elevados teores de potássio em outras cinzas 

agroindustriais (bagaço-de-cana), são relacionados a utilização de fertilizantes. Esse não é o 

caso do presente estudo, tendo em vista que o Horto da UFRJ informou que não utiliza nenhum 

fertilizante nas touceiras de bambu. Ressalta-se, no entanto, que o K2O é um dos nutrientes 

absorvidos pela planta durante seu crescimento. Sendo assim, é de se esperar que as folhas que 
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ainda estão ligadas aos galhos de bambu possuam maior concentração desse óxido do que 

aquelas já caídas no chão. 

Em comparação a outros trabalhos realizados, os valores de sílica obtidos para as cinzas 

de folhas parcialmente secas são similares aos obtidos por Dwivedi et al. (2006), Villar-Cociña 

et al. (2011) e Moraes et al. (2019), que obtiveram teores de sílica acima de 70%. Com relação 

ao alumínio, os valores encontrados neste trabalho são semelhantes aos obtidos por Dwivedi et 

al. (2006) (que obteve 4,13%), porém maiores do que os obtidos por Frías et al. (2012), Moraes 

et al. (2019) e Villar-Cociña et al. (2011), que obtiveram valores inferiores a 2,5%. Já em 

relação ao CaO, teores similares foram observados por Dwivedi et al. (2006), que obteve 

7,47%, e Frías et al. (2012) que obteve um teor de 7,82% para esse óxido. No caso do K2O, 

nenhum dos trabalhos consultados obteve valores tão baixos quanto os do presente estudo, 

sendo o resultado mais próximo (5,62%) o obtido por Dwivedi et al. (2006).  

No que se refere a CFBV-L, nenhum dos trabalhos consultados obteve valor na ordem 

de 15% para o CaO nem de cerca de 8% para K2O e isso provavelmente se deve ao fato deles 

não terem utilizado cinzas de folhas verdes. 

Por fim, deve ser destacado que ambas as cinzas atendem aos critérios de exigências 

químicas da NBR 12653 (2014), que versa sobre materiais pozolânicos. A norma exige que o 

somatório dos óxidos SiO2, Al2O3 e Fe2O3 seja superior a 50% para que um material seja 

considerado como pozolânico de classe E. De fato, apenas os teores de sílica presentes em 

ambas as cinzas já são suficientes para atender tal critério e, quando somados aos demais 

óxidos, chegam a 63,5% para a CFBV-L e 82,4%  para a CFBS-L. Também é exigido pela 

norma que o teor máximo de SO3 seja de 5%; mais uma vez, ambas as cinzas atendem o 

requerido. 

As Figuras 5.2-a e 5.2-b mostram as cinzas CFBV e CFBS e é possível notar uma 

diferença na coloração das mesmas, sendo a cinza obtida da folha de bambu parcialmente seca 

mais escura do que a obtida da folha de bambu verde.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.2 Cinzas provenientes das folhas verdes (a); cinzas provenientes das folhas secas (b). 

 

A Figura 5.3 apresenta os resultados da difratometria de raios X das cinzas. Em primeiro 

lugar, destaca-se que todas as cinzas apresentam natureza amorfa, caracterizada pelo halo na 

faixa de ângulo de Braggs (2θ) situada entre 15 e 40°. 

Com relação a CFBS-C, é possível observar picos de quartzo nos ângulos 9°, 27°, 45°, 

50°, 60° e 68°; eles se devem ao fato das folhas estarem em contato com o solo e possuírem 

grande quantidade de areia aderia (ver Figura 4.5-a). Resultados de DRX similares foram 

obtidos por Moraes et.al. (2019). Em seu trabalho, os autores obtiveram picos de quartzo em 

ângulos de Braggs semelhantes e os atribuíram a contaminação pelo solo, já que as folhas 

utilizadas foram coletadas do chão tal como no presente trabalho. Ao comparar com o 

difratograma da CFBS-L percebe-se que o processo de lavagem eliminou vários picos de 

quartzo e os que se mantiveram apresentaram expressiva redução na sua intensidade por conta 

da remoção da areia.  

Com relação as cinzas de folhas verdes não lavadas, os resultados do difratograma 

mostram menor ocorrência de picos de quartzo e menor intensidade nos existentes, indicando 

que o processo de lavagem eliminou ou reduziu ainda mais a intensidade dos picos de quartzo 

restantes. 
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Figura 5.3 Difratometria de Raios X das cinzas. 

 

Os resultados dos ensaios de atividade pozolânica das cinzas, antes e após a lavagem, 

estão apresentados na Tabela 5.3. As cinzas de folhas verdes, antes e após a lavagem, são 

classificadas como não pozolânicas, enquanto as de folhas secas são classificadas como de boa 

pozolanicidade. É importante observar que o processo de lavagem da CFBS mais que duplicou 

a variação da condutividade elétrica aos 2 minutos de ensaio para essa cinza, corroborando os 

resultados do DRX. 

 

Tabela 5.3 Variação da condutividade aos 2 minutos de ensaio. 

Amostra ΔC (mS/cm) 

CFBV – C -0,73 

CFBV – L -0,19 

CFBS – C 1,47 

CFBS – L 3,96 

 

Uma possível explicação para a baixa pozolanicidade das cinzas verdes, mesmo 

possuindo altos teores de sílica, pode ser obtida analisando o óxido de cálcio que, de acordo 

com a composição química, está presente no teor de 15% nessa cinza. Estudos realizados em 

outras cinzas agroindustriais relataram que teores de CaO maiores do que 8% afetaram na 

eficácia do material no que diz respeito a sua atuação pozolânica (DEMIS et al., 2008). 
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Com relação a moabilidade das duas cinzas, as curvas granulométricas são apresentadas 

na Figura 5.4. A Figura 5.4-a mostra a curva granulométrica das cinzas de folhas verdes para 

os diferentes tempos de moagem e a Figura 5.4-b mostra os resultados para as cinzas de folhas 

parcialmente secas. Os valores de D10, D50 e D90 de ambos os tipos de cinza e do cimento 

utilizado são apresentados na Tabela 5.4. 

Observando-se os resultados, nota-se que com apenas 30 minutos de moagem as cinzas 

CFBV apresentavam 90% das partículas inferiores a 44m, 50% menores do que 14,5m e 

10% menores do que 3m. Esses valores são ligeiramente inferiores aos observados para as 

cinzas obtidas de folhas de bambu parcialmente secas. A mesma tendência é mantida para os 

tempos de moagem de 1h e 2h. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.4 Curvas granulométricas após diferentes tempos de moagem para as cinzas de folhas verdes 

(a) e parcialmente secas (b). 

 

Tabela 5.4 Valores de D10, D50 e D90 para as cinzas de folha de bambu verde e parcialmente seca e 

cimento utilizado. 

Tempo de Moagem D10 (μm) D50 (μm) D90(μm) 

CFBV – 30 minutos 2,996 14,41 43,79 

CFBV – 1 hora 2,473 10,369 32,239 

CFBV – 2 horas 2,024 7,554 25,543 

CFBS – 30 minutos 3,304 15,562 47,825 

CFBS – 1 hora 2,739 11,411 36,951 

CFBS – 2 horas 2,438 9,155 29,358 

Cimento 2,072 13,244 37,529 
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A Figura 5.5 apresenta as curvas granulométricas das CFBV e CFBS em relação a curva 

do cimento para o tempo de moagem de 2 horas. Esse tempo foi escolhido pois sua utilização 

resultou em redução do tamanho das partículas das cinzas para uma granulometria inferior à do 

cimento. É possível observar que o tamanho médio de partícula (D50) foi cerca de 75% menor 

para a CFBV e 45% para a CFBS, o que poderá beneficiar o empacotamento granular das 

partículas secas de pasta de cimento-cinzas de bambu. 

 

Figura 5.5 Curvas granulométricas do cimento e das cinzas de folhas verdes e secas após duas horas de 

moagem. 

5.2 ESTUDO DE HIDRATAÇÃO POR CALORIMETRIA ISOTÉRMICA 

As Figuras 5.6 e 5.7 apresentam, respectivamente, as curvas de fluxo de calor das pastas 

contendo cinzas de folhas verdes e parcialmente secas em comparação à de referência, 

normalizadas em função da massa de cimento. As pastas contendo cinzas de folhas verdes 

receberam a terminologia de P-CFBV-5%, P-CFBV-10% e P-CFBV-20%, enquanto as 

contendo folhas parcialmente secas foram nomeadas de P-CFBS-5%, P-CFBS-10% e P-CFBS-

20%. A pasta de referência foi nomeada P-REF. 

Analisando as curvas, é possível observar que a utilização de cinzas de folha de bambu 

melhorou a cinética de hidratação das pastas em todos os teores utilizados tendo em vista que, 

com relação à referência, houve uma redução na duração do período de indução e aumento do 

fluxo de calor tanto nesse período quanto no de aceleração; nota-se, também, que os fluxos de 

calor máximo das pastas contendo os dois tipos de cinza superaram a P-REF em todos os casos. 
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Destaca-se que o aumento do teor de substituição de ambas as cinzas intensifica os efeitos 

apresentados, principalmente para a CFBS com 20% de substituição. 

 

Figura 5.6 Fluxo de calor das pastas substituídas com diferentes teores de cinzas de folhas verdes e 

pasta de referência. 

 

 

Figura 5.7 Fluxo de calor das pastas substituídas com diferentes teores de cinzas de folhas 

parcialmente secas e  pasta referência. 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram as curvas de calor acumulado após 72 horas de ensaio. 

Mais uma vez, para todas as pastas estudadas, a substituição de cimento por cinzas resultou em 

maior calor de hidratação em relação à referência, e aumentou de valor com o acréscimo no 

teor de substituição. 
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Figura 5.8 Calor acumulado das pastas substituídas com diferentes teores de cinzas de folhas verdes e 

pasta de referência. 

 

Figura 5.9 Calor acumulado das pastas substituídas com diferentes teores de cinzas de folhas 

parcialmente secas e pasta de referência. 

A Tabela 5.5 sumariza os valores obtidos para a duração do período de indução, o início 

e fim da aceleração e os fluxos de calor máximo e mínimo. Também são apresentados os valores 

das taxas de reação e o calor acumulado total. 

Com relação à indução, é possível observar que as cinzas de folhas secas promovem não 

só as maiores reduções na duração do período, mas também os maiores fluxos de calor. As 

pastas substituídas nos teores de 10 e 20%, especialmente, aumentaram o valor do fluxo em 

relação à referência em 3 e 5 vezes, respectivamente; esses teores, no caso das cinzas verdes, 

são de 1,6 e 2 vezes. Tendo em vista que o período de indução é caracterizado pela baixa 
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atividade química (BULLARD et al, 2011), a redução de sua duração e o aumento do fluxo de 

calor são indícios da melhoria proporcionada pela substituição do cimento por cinzas. 

Com relação ao período de aceleração, a substituição do cimento por cinzas antecipou 

o seu início em relação à P-REF. Conforme já apresentado, as pastas contendo CFBS e 

substituídas em 20% apresentaram os melhores resultados nesse aspecto, tendo em vista que 

adiantaram ainda mais o início do período em relação às CFBV. 

Em relação às taxas de reação, os maiores valores ocorrem para as pastas contendo 

cinzas de folhas verdes, e aumentam com os acréscimos no teor de substituição (a P-CFBV-

20%, em especial, possui valor de “K” 17% maior em relação à P-REF). Além disso, as pastas 

contendo cinzas verdes também apresentam os maiores valores de fluxo de calor máximo, o 

que é mais um indício da melhoria da cinética. 

No caso das cinzas de folhas secas, maiores teores de substituição resultaram em 

menores taxas de reação; no entanto, o valor de “K” da pasta mais substituída (P-CFBS-20%) 

é apenas 8% menor do que a P-REF. Por fim, analisando o calor acumulado no final do ensaio, 

tem-se que as CFBS apresentaram os maiores valores, que também cresceram com o aumento 

do teor de substituição. 

 

Tabela 5.5 Dados dos períodos de hidratação e calor acumulado das pastas substituídas com cinzas e 

de referência. 

 Período de Indução Período de Aceleração  

 

Pastas 

Duração 

(h) 

Fluxo de 

calor 

(mW/g) 

Início 

(h) 

Final 

(h) 

Taxa 

de 

reação 

(k) 

Fluxo de 

calor 

máximo 

(mW/g) 

Calor total 

acumulado 

(J/g) 

P-REF 2,17 0,36 2,47 7,24 1,26 4,81 280,06 

P-CFBV-5% 1,69 0,48 2,05 6,58 1,34 4,95 289,78 

P-CFBV-10% 1,51 0,59 1,94 6,27 1,45 5,17 298,97 

P-CFBV-20% 1,29 0,79 1,76 5,89 1,48 5,29 316,86 

P-CFBS-5% 1,54 0,76 1,87 6,28 1,26 4,82 290,82 

P-CFBS-10% 1,32 1,18 1,64 5,78 1,23 4,94 301,0 

P-CFBS-20% 1,02 1,93 1,32 5,04 1,17 5,04 328,37 
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A melhoria da hidratação pela substituição do cimento por cinzas está relacionada aos 

efeitos físicos da nucleação heterogênea e da diluição (LAWRENCE et al., 2003). A presença 

de um maior teor de partículas finas nas cinzas deve ter contribuído para nucleação heterogênea. 

Além disso, o fato de a diluição estar ligada ao teor de substituição do cimento de forma 

diretamente proporcional explica os melhores resultados das pastas substituídas com 20% de 

cinzas em relação aos teores de 10% e 5%, respectivamente. Isto é, os maiores teores de 

substituição (tanto nas pastas contendo cinzas de folhas verdes quanto nas de cinza de folhas 

secas) resultaram em uma menor quantidade de cimento na pasta e, assim, mais espaço para a 

formação de produtos hidratados (SCRIVENER et al, 2015). 

Comparando os dois tipos de cinza estudados, observa-se que as cinzas de folhas secas 

têm um melhor resultado na indução, o que fica evidenciado pela maior redução na duração do 

período e os maiores fluxos de calor. No entanto, no período de aceleração, são as cinzas de 

folhas verdes que possuem não só as maiores taxas de reação como também os maiores fluxos 

máximos de calor. Ao final do ensaio, as CFBS, em  todos os teores de substituição, apresentam 

os maiores valores de calor acumulado. 

5.3 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam as curvas típicas de tensão versus deformação para 

a pasta de referência e as pastas com substituição por cinzas; todas as demais curvas são também 

mostradas no Anexo do presente trabalho. Nota-se uma pequena curvatura no início de todas 

as curvas devido a acomodação das amostras no início do ensaio. Como os sensores estão 

posicionados nas extremidades dos corpos de prova e possuem como referência sua altura, eles 

acabaram medindo deformações de acomodação decorrentes do esquema de ensaio utilizado. 

Pela análise das figuras, observa-se que, em todas as pastas estudadas, a tensão de 

ruptura aumenta com o passar da idade. Além disso, as curvas acentuam sua inclinação no 

trecho linear elástico com o passar do tempo, indicando crescimento nos valores dos módulos 

de elasticidade das pastas, tanto com a idade quanto com a adição das cinzas de folhas de bambu 

verdes e parcialmente secas. 
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Figura 5.10 Evolução das curvas tensão versus deformação ao longo do tempo para as pastas de 

referência e contendo cinzas de folhas verdes. 
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Figura 5.11 Evolução das curvas tensão versus deformação ao longo do tempo para as pastas contendo 

cinzas de folhas parcialmente secas. 

 

Os resultados médios de resistência à compressão e seus coeficientes de variação estão 

apresentados na Tabela 5.6 e ilustrados na Figura 5.12. 

No caso das cinzas de folhas verdes, o teor de 5% de substituição resultou nos menores 

valores de resistência à compressão nas primeiras idades, se igualando aos da referência apenas 

aos 28 dias. Para os teores de 10 e 20%, observa-se que as pastas possuem resistência 

semelhante na idade de 3 dias. Aos 28 dias a mistura com teor de 20% resulta em maior valor 

de resistência à compressão. Ressalta-se, no entanto, que no caso da P-CFBV-20% aos 7 e 28 

dias, se utilizou apenas um valor de amostra para o cálculo da resistência. Sendo assim, faz-se 

necessária a repetição de ensaios para confirmar a tendência exposta. 
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Para as pastas contendo cinzas de folhas secas o teor de 20% resultou em maiores 

valores de resistência à compressão para todas as idades de estudo. Destaca-se que a P-CFBS-

20% já apresentou valor de resistência à compressão superior à P-REF na idade de um dia 

(acréscimo superior a 30%), e manteve elevados ganhos de resistência em todas as idades. Os 

demais teores de substituição resultaram em pastas com resistências que se igualaram à 

referência no terceiro dia, e apresentaram ganhos de resistência superiores a 10-23% aos 28 

dias de estudo. 

Comparando-se os mesmos teores de substituição para as pastas contendo cinzas de 

folhas verdes e secas, nota-se que as pastas com CFBS possuem valores de resistência 

superiores aos da CFBV nos teores de substituição de 5% e 20%, em todas as idades. Em relação 

ao teor de 10%, as pastas P-CFBV-10% e P-CFBS-10% possuem valores semelhantes de 

resistência aos 28 dias de estudo. Mais ensaios são necessários para confirmar as tendências 

iniciais do presente estudo. 

De maneira geral, é possível constatar que ambas as CFB resultaram em aumentos na 

resistência à compressão de pastas, com destaque para a cinza de folhas secas; isso pode ser 

atribuído a sua maior atividade pozolânica, e as melhorias que a adição desse tipo de cinza 

provoca na hidratação das pastas, conforme apontam os resultados do ensaio de calorimetria 

isotérmica. 

 

Tabela 5.6 Valores médios de resistência à compressão em MPa e seus coeficientes de variação entre 

parênteses (em porcentagem). 

Pasta 1 Dia 3 Dias 7 Dias 28 Dias 

P-REF. 14,36 ± (2,63) 27,98 ± (2,80) 35,4 ± (2,94) 39,1 ± (5,32) 

P-CFBV-5% 12,27 ± (6,69) 24,95 ± (2,77) 33,8 ± 2,71 38,9 ± (7,69) 

P-CFBV-10% 15,25 ± (2,15) 32,32 ± (1,98) 41,3 ± (3,52) 43,5 ± (1,57) 

P-CFBV-20% 13,99 ± (5,50) 32,74 ± (1,64) 35,6  47,8  

P-CFBS-5% 14,26 ± (5,09) 28,88 ± (3,58) 38,0 ± (2,33) 48,2 ± (1,18) 

P-CFBS-10% 13,11 ± (4,97) 28,69± (1,84) 33,4 ± (0,88) 43,4 ± (2,91) 

P-CFBS-20% 18,79 ± (5,61) 38,27 ± (1,65) 43,0 ± (3,62) 53,4  
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Figura 5.12 Valores médios de resistência à compressão, e seus coeficientes de variação, para as pastas 

contendo cinzas e a pasta de referência. 

 

A Tabela 5.7 apresenta e a Figura 5.13 ilustra os resultados dos módulos de elasticidade, 

e seus coeficientes de variação, para as pastas de referência e as contendo cinzas para as idades 

de estudo. O cálculo foi feito a partir da inclinação do trecho linear elástico das curvas tensão 

versus deformação apresentadas nas Figuras 5.10 e 5.11. Note que esse trecho se inicia, em 

todos os casos, após a acomodação das amostras. O módulo secante foi calculado entre este 

ponto final da acomodação e cerca de 40% da carga última. 

Analisando os resultados, percebe-se que o módulo de elasticidade cresceu para todas 

as idades e teores de substituição estudados. Destaca-se que a partir dos três dias todas as pastas 

ganharam rigidez com relação a referência (isto é, os valores de módulo são maiores), e aos 28 

dias possuíam valores semelhantes entre si (na média, 6,4 GPa). No primeiro dia, as pastas P-

CFBV-10% e P-CFBS-20% já possuem valores maiores do que a referência. 
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Com relação as cinzas de folhas verdes, percebe-se que os maiores ganhos de rigidez 

foram obtidos aos 7 dias de estudo, e são mais expressivos no teor de 10%. Para as cinzas de 

folhas secas, eles ocorrem na idade de 3 dias e são mais expressivos no teor de 20%. Mais 

repetições são necessárias para confirmar os resultados iniciais apresentados no presente 

estudo. 

 

Tabela 5.7 Valores médios do módulo de elasticidade em GPa e seus coeficientes de variação entre 

parênteses (expostos em porcentagem). 

Pasta 1 Dia 3 Dias 7 Dias 28 Dias 

P-REF. 2,70 ± (11,83) 3,43 ± (6,57) 4,05 ± (4,96) 5,50 ± (4,10) 

P-CFBV-5% 2,29 ± (5,31) 4,02 ± (6,30) 5,25 ± (4,68) 6,42 ± (6,83) 

P-CFBV-10% 2,78 ± (4,21) 4,57 ± (3,99) 6,03 ± (1,01) 6,27 ± (4,19) 

P-CFBV-20% 2,51 ± (2,27) 4,39 ± (1,68) 5,88 ± (3,44) 6,28 ± (3,39) 

P-CFBS-5% 2,40 ± (6,10) 4,44 ± (8,79) 4,84 ± (3,82) 6,30 ± (1,22) 

P-CFBS-10% 2,23 ± (3,06) 5,03 ± (2,17) 5,33 ± (1,51) 6,30 ± (1,59) 

P-CFBS-20% 2,90 ± (3,97) 5,97 ± (7,05) 5,99 ± (4,43) 6,82 ± (1,66) 
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Figura 5.13 Valores médios dos módulos de elasticidade, e seus coeficientes de variação, para as 

pastas contendo cinzas e a pasta de referência. 
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6 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir, através dos resultados do presente trabalho, que a lavagem das folhas 

proporcionou a redução da contaminação promovida pelo quartzo presente no solo. Isso 

resultou em melhoria da atividade pozolânica das cinzas produzidas, especialmente da obtida 

das folhas parcialmente secas. 

Com base nos dados de calorimetria isotérmica, a substituição do cimento por cinzas 

melhorou a hidratação de pastas de cimento Portland por conta dos efeitos físicos de nucleação 

heterogênea e diluição. O maior empacotamento granular promovido pela maior finura das 

cinzas e a diluição, em especial, explica a superioridade do teor de 20% em relação ao demais 

para todas as pastas estudadas. 

Outra importante conclusão do estudo é que mesmo classificada como não pozolânica 

pelo método de Lúxan, as cinzas de folhas verdes de bambu proporcionam ganhos de resistência 

e rigidez nas pastas para idades mais elevadas.  

No geral, por promoverem maior resistência mecânica do que a pasta de referência, tanto 

as CFBS como as CFBV, mas principalmente a CFBS, se apresentam como soluções atrativas 

e potencialmente viáveis para a substituição do cimento em matrizes de cimento. Embora não 

avaliado no presente estudo, isso também se traduzirá em maior performance do ponto de vista 

ambiental, já que a menor quantidade de cimento utilizada implica em menores emissões de gás 

carbônico para a atmosfera. 

Tendo em vista os resultados de caracterização, calorimetria isotérmica e resistência à 

compressão, conclui-se que o aumento do grau de maturação da folha de bambu resulta  em 

cinzas mais reativas e com grande potencialidade para serem utilizadas como pozolanas. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se: 

• Utilizar outras técnicas para avaliação da atividade pozolânica das cinzas, tais como: 

índice de atividade pozolânica com cimento Portland, índice de atividade pozolânica 

com cal, e método de Chapelle modificado; 

• Produzir concretos parcialmente substituídos por cinzas de folhas verdes e parcialmente 

secas, e analisar seu comportamento físico-mecânico; 

• Estudar como aumentar a eficácia do processo de lavagem das folhas a fim de reduzir 

ainda mais a contaminação do material; 

• Avaliar outras formas de classificação dos diferentes graus de maturação existentes nas 

folhas parcialmente secas. 
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ANEXO 

Nesse Anexo são apresentadas todas as curvas obtidas nos ensaios de resistência à 

compressão. As curvas típicas estão destacadas com cor e símbolo diferente das demais. As 

Figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 representam, respectivamente, as curvas das pastas P-

REF, P-CFBV-5%, P-CFBV-10%, P-CFBV-20%, P-CFBS-5%, P-CFBS-10% e P-CFBS-20%. 

  

  

Figura 6.1 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-REF. 
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Figura 6.2 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBV-5%. 
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Figura 6.3 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBV-10%. 
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Figura 6.4 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBV-20%. 
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Figura 6.5 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBS-5%. 
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Figura 6.6 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBS-10%. 
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Figura 6.7 Evolução das curvas tensão versus deformação para a P-CFBS-20%. 


