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Introdução: Cinza de biomassa ou Moinha de carvão é conhecida como um resíduo
industrial, proveniente da queima da madeira. O descarte inadequado das cinzas pode
causar uma série de impactos ambientais, como, contaminação das águas, sendo
superficial e lençol freático, e do solo. A forma de reduzir esses impactos é o seu
reaproveitamento. Desse modo, no presente trabalho será utilizada a cinza do eucalipto
na substituição parcial do cimento Portland em argamassa, constituindo em avaliar a
viabilidade técnica, sendo testadas sua resistência mecânica.
 Objetivo: Através desse trabalho, almejou-se minimizar o impacto ambiental que este
elemento possa causar e obter uma resistência superior apresentado pela argamassa
convencional, sendo que se optou substituir parcialmente o cimento pela cinza de
eucalipto na fabricação da argamassa. Por meio de testes será realizado um
levantamento da resistência. Metodologia: Após toda pesquisa feita e separação de
todo material necessário, iniciou-se a produção da argamassa com a substituição
parcial de cimento por cinzas de eucalipto. Após o período de cura, foram realizados
ensaios de resistência à compressão de cada corpo de prova, determinado por uma
prensa hidráulica disponibilizada pelo laboratório. Depois de obtidos os resultados de
cada CP, foi avaliado a viabilidade do uso da cinza para produção de argamassa
através do método de comparação entre a resistência à compressão dos CPs
convencionais e os CPs com substituição parcial de cinza. Resultados: Depois de
realizado os testes de compressão para achar a resistência de cada corpo de prova, os
resultados em média obtidos foram, convencional, 14,904 Mpa; 21,118 Mpa; 19,34
Mpa; 22,78 Mpa; 7, 14, 21 e 28 dias, respectivamente, e com 10% de cinzas, 14,13
Mpa; 21,35 Mpa; 23,104 Mpa; 19,632 Mpa; 7, 14, 21 e 28 dias, respectivamente.
Conclusão: De acordo com o teste de compressão realizado foi possível perceber que
os corpos de prova com 10% de cinza comparados aos corpos de prova convencionais
obtiveram resistência maior nos dias de cura 7, 14 e 21. Já no 28º dia de cura o
resultado não foi significativo.
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