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RESUMO 
 

A indústria sucroalcooleira é um dos setores que mais se destaca na 

agroindústria brasileira. Na atualidade existe uma demanda cada vez maior para 

produção de açúcar e etanol para uso como combustível. Os processos de 

fabricação destes produtos geram enormes quantidades de resíduos, sendo o 

resíduo de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar (RCBCA) um dos mais abundantes. 

Por suas características química e mineralógica, este resíduo tem despertado 

interesse do seu reaproveitamento no campo da cerâmica vermelha. Neste contexto, 

o presente trabalho objetiva caracterizar uma massa cerâmica vermelha incorporada 

com até 20 % em peso de RCBCA. As seguintes caracterizações foram realizadas: 

composição química, difração de raios-X, análise granulométrica, massa específica 

real, morfologia e limites de consistência de Atterberg. Os resultados mostram que a 

incorporação do RCBCA influencia as características físico-química e mineralógica 

da massa cerâmica vermelha. 

Palavras-chave: cinzas, bagaço de cana, cerâmica vermelha, caracterização. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A utilização de resíduos industriais poluentes vem ganhando um grande 

destaque nos últimos anos. O processo de incorporação de resíduos numa matriz 

argilosa usada na fabricação de materiais cerâmicos é uma boa alternativa para dar 

destino final a esses resíduos.  O município dos Campos dos Goytacazes é um 

grande pólo de produção de açúcar e álcool do estado do Rio de Janeiro, e a 

produção de álcool e açúcar gera grandes quantidades de bagaço de cana-de-

açúcar (1). Este bagaço é queimado pelas usinas para co-geração de energia 
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gerando uma grande quantidade de cinzas. As cinzas contêm alta quantidade de 

sílica (SiO2), além de quantidades menores de óxidos de alumínio, ferro, cálcio e 

magnésio.  

A utilização de resíduo de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar (RCBCA) em 

cerâmica vermelha vem sendo estudada (1),(2) com o objetivo de substituir 

parcialmente a argila, principal matéria-prima na produção dos produtos de cerâmica 

vermelha. Isto é feito com o intuito de não somente propiciar o reaproveitamento 

deste abundante resíduo de difícil disposição final, mas também de contribuir para 

minimizar a utilização de matéria-prima natural. 

O objetivo principal deste trabalho é a caracterização físico-química e 

mineralógica de massas cerâmicas argilosas contendo RCBCA visando o seu 

emprego na produção de cerâmica vermelha.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Neste trabalho foram utilizadas como matérias-primas uma massa cerâmica 

argilosa usada na fabricação de cerâmica vermelha e resíduo de cinzas de bagaço 

de cana-de-açúcar (RCBCA), ambas provenientes da região de Campos dos 

Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro.  

 A amostra de RCBCA in natura em forma de pó foi submetida a processo de 

beneficiamento com o objetivo de eliminar as impurezas grosseiras indesejáveis, 

como resto de folhas e bagaço de cana-de-açúcar não queimada. A massa argilosa 

vermelha passou pelo processo de secagem em estufa a 110 °C. Depois as 

matérias-primas foram peneiradas em peneira com abertura de 355 µm (42 mesh).  

Foram feitas adições de 0, 10 e 20 % em peso de RCBCA na massa cerâmica, e em 

seguida submetidas à secagem de 110 °C em estufa por 24 h. Nesse trabalho as 

amostras de trabalho são denominadas por MK0 (massa argilosa pura), MK10 (com 

10 % em peso de RCBCA) e MK20 (com 20 % em peso de RCBCA). 

As composições foram misturadas e homogeneizadas durante 30 minutos 

utilizando-se um misturador cilíndrico de laboratório.  As amostras foram submetidas 

análise por difração de raios-X usando radiação monocromática Cu-Kα em uma 

velocidade 1.5º (2θ) por minuto, 2θ entre 10 e 100º, em um difratômetro 

convencional (Shimadzu, XRD 700). As fases cristalinas foram identificadas por 

comparação das intensidades e posições dos picos Bragg, com aqueles listados nos 

cartões JCPDS-ICDD. A composição química das massas cerâmicas foi 
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determinada usando um espectrômetro de energia dispersiva de raios-X (Shimadzu, 

EDX 700). A perda ao fogo foi determinada a 1000 °C por 2 h. Análise 

granulométrica das massas cerâmicas preparadas foi determinada através de 

combinação de peneiramento e sedimentação de acordo com procedimentos 

descritos na norma NBR 7181 (3). As propriedades plásticas foram determinadas de 

acordo com as normas NBR 6459-84 (4) (Limite de Liquidez) e NBR 7180-84 (5) 

(Limite de plasticidade). A massa específica real dos grãos foi determinada de 

acordo com a norma NBR 6508-84 (6). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tab. 1 apresenta os dados de composição química e de perda ao fogo das 

massas cerâmicas estudadas. Todas as amostras são constituídas principalmente 

por SiO2, Al2O3 e Fe2O3, seguido de quantidades pequenas dos óxidos de K, Ti, Ca, 

Mn, Zr e V. Como esperado, o efeito da adição do resíduo de cinzas de bagaço de 

cana-de-açúcar é o de aumentar o teor de sílica na composição da massa argilosa 

pura. Além disso, aumenta a perda ao fogo das massas cerâmicas argilosas. 

 
Tab. 1 – Composição química das massas cerâmicas (% em peso). 

Óxidos MK0 MK10 MK20 

SiO2 46,95 47,79 48,36 

Al2O3 36,19 35,73 35,12 

Fe2O3 9,73 9,38 8,81 

SO3 1,86 1,43 1,84 

TiO2 1,66 1,70 1,65 

CaO 0,48 0,74 0,80 

MnO 0,11 0,11 0,11 

K2O 2,82 2,97 3,09 

ZrO2 0,03 0,03 0,04 

V2O5 0,12 0,04 0,10 

ZnO - 0,02 0,02 

SrO - - 0,01 

Y2O3 - 0,02 - 

P.F. 10,40 14,78 16,22 
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As Figs. 1-3 apresentam os difratogramas de raios-X das massas cerâmicas 

preparadas. De acordo com a Fig. 1 a massa argilosa pura (massa cerâmica de 

referência (MK0) apresenta picos característicos predominantes de caulinita, 

illita/mica, feldspato potássico, quartzo, gibsita e goetita. Já para as massas 

cerâmicas contendo RCBCA (MK10 e MK20), como mostrado nas Figs. 2 e 3, 

observa-se que além das fases identificadas para MK0, foi detectada a presença de 

cristobalita em MK10 e MK20 e lepdocrocita para a amostra MK20. É importante 

destacar que a incorporação do RCBCA não modificou as fases cristalinas 

majoritárias presentes na massa argilosa pura (MK0). 

 

 
Fig. 1 - Difratograma de raios-X da massa argilosa MK0. 

 

 
 

Fig. 2 - Difratograma de raios-X da massa argilosa MK10. 
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Fig. 3 - Difratograma de raios-X da massa argilosa MK20. 

 
Os aspectos morfológicos das partículas de amostra do RCBCA são 

apresentados na Fig. 4. Nota-se que o RCBCA é composto de partículas com 

diferentes morfologias. Podem-se observar partículas com formato angular 

provavelmente de cristobalita e/ou quartzo e, também, placas de bagaço de cana-

de-açúcar não queimado. Além disso, a larga faixa de tamanho de partícula do 

RCBCA pode ser observada. 

 

 
 

Fig. 4 – Morfologia das partículas do RCBCA. 
 
A Tab. 2 apresenta os valores de massa específica real (MER) para as 

partículas das massas cerâmicas preparadas. Observa-se que o valor de MER 

aumenta à medida que se adiciona o RCBCA. Isso se deve a incorporação de 

minerais provenientes do RCBCA nas massas cerâmicas, principalmente quartzo e 

cristobalita.  
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Tab. 2 – Massa específica real (g/cm3) das massas cerâmicas. 

Massa especifica real (g/cm3)
MK0 MK10 MK20 

2,62 2,65 2,69 

 
Na Tab. 3 são apresentados os valores dos limites de consistência de Atterberg 

para as massas cerâmicas estudadas. Observa-se que o efeito da incorporação do 

resíduo é a diminuição da plasticidade das massas cerâmicas. Isto se deve ao fato 

do resíduo de cinzas de bagaço de cana-de-açúcar ser rico em sílica, que é um 

material não plástico. Apesar disso, as massas cerâmicas apresentam plasticidade 

na faixa entre 25,6 a 33,5 %, que é adequado para fabricação de produtos de 

cerâmica vermelha (7).  

 
Tab. 3 – Limites de consistência de Atterberg para as massas cerâmicas. 

Limites de Consistência de Atterberg  MK0 MK10 MK20 

Limite de Liquidez (%) 63,6 59,0 54,9 

Limite de Plasticidade (%) 30,1 30,8 29,3 

Índice de Plasticidade (%) 33,5 28,2 25,6 

 

 

 
Fig. 5 – Curvas de distribuição de tamanho de partículas para as massas. 

 
As curvas de distribuição de tamanho de partículas das massas cerâmicas são 

apresentadas na Fig. 5. A massa argilosa de referência (MK0) apresentou teor de 

fração argila (< 2 μm) de 42%, enquanto que as composições MK10 e MK20 foram 
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de 41 % e 35 %, respectivamente. Verifica-se que o teor de silte (2 ≤ x < 63 μm) para 

MK0 é de 47%,  para MK10 de 40 % e para MK20 42 %. O teor de areia (63 ≤ x < 

200 μm) para a massa cerâmica de referência foi de 12 %, para MK10 de 18 % e 

para MK20 de 25%.  Fica evidente que a adição de RCBCA incorpora partículas 

grosseiras na massa argilosa pura. Mais precisamente são incorporadas 

principalmente partículas de quartzo/critobalita. 
 

CONCLUSÕES 
  
 Os resultados mostraram que a incorporação de resíduo de cinzas de bagaço 

de cana-de-açúcar (RCBCA) proveniente da região de Campos dos Goytacazes-RJ 

provoca modificações nas características químico-mineralógica e física de massa 

argilosa utilizada na fabricação de produtos de cerâmica vermelha.  

 Foi observado que o RCBCA é rico em partículas de quartzo (SiO2) e 

cristobalita. Isto significa que a incorporação de RCBCA torna as massas argilosas 

mais ricas em partículas mais grosseiras (> 63 μm).  Além disso, a incorporação de 

RCBCA provocou a diminuição da plasticidade global das massas cerâmicas. No 

entanto, para adições de até 20 % em peso de RCBCA a plasticidade das massas 

cerâmicas são ainda adequadas para fabricação de cerâmica vermelha. 
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CHARACTERIZATION OF RED CERAMIC PASTES INCORPORATED WITH 
SUGARCANE BAGASSE ASH WASTE 

 
ABSTRACT 

 

The alcohol industry is one sector that stands out most in the Brazilian 

agribusiness. Currently there is an increasing demand for sugar and ethanol for use 

as fuel. The processes of manufacturing these products generate large amounts of 

waste, the sugarcane bagasse ash waste one of the most abundant. For its chemical 

and mineralogical characteristics, this waste has aroused the interest of its reuse in 

the field of red ceramic. This study analyzes the characteristics of a red ceramic 

paste incorporated with up to 20 wt.% of waste. The following characteristics were 

performed: chemical composition, X-ray diffraction, particle size, morphology, and 

Atterberg limits. The results show that the incorporation of sugarcane bagasse ash 

waste influences the physical-chemical and mineralogical characteristics of red 

ceramic paste.  

 
 
 

Key-words: ash, sugarcane bagasse, red ceramic, characterization. 

 

 

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2104

2104


