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RESUMO  

O bagaço de cana-de-açúcar é resíduo da indústria sucroalcooleira e a sua 
principal destinação é a queima em caldeiras para geração de energia. Como 
resíduo da cogeração de energia são produzidas as cinzas de bagaço de cana-
de-açúcar (CBCA) e estas não possuem destinação nobre. O presente trabalho 
estudou do uso da CBCA em substituição parcial ao cimento portland na 
produção de compósitos cimentícios. As cinzas foram processadas por requeima 
e moagem, e após o processamento foram caracterizadas por microscópia 
eletrônica de varredura, difração de raios-x, granulometria a laser,  
espectrometria de fluorecência de raios-X. Após a caracterização foram 
confeccionados compósitos com substituição de 0, 10, 20 e 30% do cimento pela 
CBCA processada. Os compósitos foram avaliados mecanicamente através dos 
ensaios de resistência à compressão e à tração na flexão. Os resultados 
apresentaram-se relevantes, indicando o possível uso da CBCA com adição na 
fabricação do cimento. 
Palavras-chave: Cinzas de bagaço de cana-de-açúcar processadas, compósito cimentício, 
comportamento mecânico, sustentabilidade 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 
O Brasil em 2013 produziu cerca de 70 milhões de toneladas de cimento (SNIC, 

2014). Segundo Isaia et al. (2003), o cimento consome 5,5 GJ de energia e libera, 

aproximadamente, 1 t de CO2 por tonelada de clínquer correspondendo entre 5 e 8% 

do total emitido anualmente para atmosfera. Estes números evidenciam a 

significativa contribuição de emissão de gases causadores do efeito estufa. Com 

intuito de diminuir o impacto ambiental do cimento, o mesmo vem sendo substituído 

por adições minerais.  
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Uma alternativa de adição mineral é a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA). 

A substituição parcial do cimento Portland pela CBCA poderá acarretar melhorias 

nas propriedades mecânicas do compósito, e contribuir para produção de um 

material mais sustentável. É importante destacar que a queima do bagaço libera 

CO2. Entretanto, o balanço nas emissões de CO2 é praticamente nulo quando se 

analisa o ciclo, através da fotossíntese, a biomassa queimada é reposta na próxima 

cultura da cana-de-açúcar 

Após o processo de combustão da cana-de-açúcar, cerca de 0,7% de sua massa 

(CORDEIRO, 2006) permanece sob a forma de cinza residual, o equivalente a 4,8 

milhões de toneladas somente no ano de 2009. Porém, segundo FIESP/CIESP 

(2001), considerando que somente 93% do bagaço de cana é utilizado como 

combustível nas caldeiras, a quantidade de cinza residual seria de aproximadamente 

0,58% da massa total da cana-de-açúcar, o que totaliza uma produção próxima a 4,0 

milhões de toneladas de cinza (FIESP/CIESP, 2001). Acredita-se que o percentual 

de cinzas residuais geradas na queima do bagaço será variável em função da 

eficiência do processo de queima das caldeiras.  

Uma vez que o volume de cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) gerado é 

muito grande, equivalendo a cerca de 6% da tonelagem de cimento produzido no 

Brasil (FAIRBAIRN et al., 2012), lançá-la em córregos ou aterros sanitários provoca 

sérios problemas ambientais, além de desperdiçar uma matéria-prima de qualidade. 

Atualmente, diversas pesquisas mostram a possibilidade de utilização da cinza do 

bagaço da cana-de-açúcar como adição em compostos cimentícios. Os artigos 

publicados e os resultados relatados são conflitantes e algumas vezes não 

conclusivos, devido à diversas variáveis, como às diferentes temperaturas de 

calcinação e as diferenças entre os métodos estudados (PAULA, 2006; CORDEIRO, 

2006; GANESAN et al., 2007; KAWABATA, 2008, MANSANEIRA, 2010). Estudos 

realizados por PAULA (2006) mostram que os resultados dos ensaios de 

compressão das argamassas com teores de CBCA entre 0 e 30%, aos 7 e 28 dias, 

indicam a possibilidade de substituição de até 20% do cimento pela CBCA sem 

prejuízo da resistência. 

Segundo CORDEIRO (2006), as cinzas do bagaço de cana-de-açúcar e da casca de 

arroz selecionadas em processos controlados de queima e de moagem, 

apresentaram desempenho adequado à aplicação em pastas cimentícias e 

concretos, tanto de resistência mecânica convencional quanto de alto desempenho.  
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Na investigação realizada por GANESAN et al., (2007) foi apurado que até 20% do 

cimento Portland pode ser substituído pela cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Os 

resultados demonstraram uma alta resistência mecânica inicial, redução a 

permeabilidade a água e sensível resistência a cloretos, demonstrando melhoria na 

durabilidade das estruturas de concreto.  

CORDEIRO et al. (2008) investigou os efeitos pozolânicos e enchimento de uma 

CBCA residual em argamassas. Inicialmente, a influência do tamanho das partículas 

sobre a atividade pozolânica da CBCA, a densidade de empacotamento e a 

resistência à compressão das argamassas foram analisadas. Os resultados 

indicaram que a CBCA pode ser classificado como um material pozolânico, mas que 

a sua atividade depende muito da sua granulometria e finura. 

Segundo CORDEIRO et al. (2009c) para a efetiva da aplicação de CBCA em 

argamassa e concreto exige, primeiro, o uso controlado de processos de moagem e 

classificação que lhe permita atingir a finura e a homogeneidade que são 

necessários para atender aos padrões da indústria. Os autores investigaram o tipo 

de moinho, a moagem, o tamanho das partículas, a área superficial específica e 

atividade pozolânica das cinzas produzidas. Foi observado que a atividade 

pozolânica da cinza está diretamente correlacionado à sua finura. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
As cinzas de bagaço de cana-de-açúcar foram coletadas na empresa Bem Brasil 

Alimentos SA situada na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A cinza 

estudada foi obtida por meio da queima do bagaço de cana-de-açúcar em caldeira. 

Nesta pesquisa foi utilizado Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V - ARI 

MAX), areia normalizada e água distribuída pela rede pública de abastecimento. 

As cinzas foram secas em estufa a temperatura de 100 ± 5°C por 24 horas e 

passaram por dois processamentos: a requeima e a moagem. A requeima das 

cinzas foi realizada em forno mufla com circulação forçada de ar em temperatura de 

600°C. Realizou-se a moagem em um moinho planetário de alto desempenho com 

300rpm em vasos de zircônia de 500ml com 16 esferas do mesmo material durante 

10 minutos até a obtenção de granulometria inferior à 0,045mm. A CBCA 

requeimada e moída (CBCA RM) foi caracterizada por meio de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectrometria de difração de raios-X (DRX), 
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espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) e granulometria a laser (GL). A 

microscopia foi realizada em microscópio eletrônico de varredura com pressão 

variável de bancada com magnificação (Aumentos) de 15x até 30.000x com zoom 

digital 2x e 4x com tensão de aceleração de 15kV com detector BSE (backscattered 

electron - elétrons retroespalhados). A espectrometria de difração de raios-X foi 

realizada com tubo de raios-X de Cobre (Cu) com tensão de aceleração de 40kV e 

corrente de 30mA com modo continuo de varredura variando 2θ de 5° a 90° com 

velocidade de 2°/min. A espectrometria de fluorescência de raios-X foi realizada com 

ar atmosférico e colimador de 10mm. A granulometria a laser foi realizada em meio 

líquido com água como fluído sem uso de dispersivo líquido e uso de ultrassom 

durante 60 segundos. A cinza foi adicionada até a obtenção de obscuração de 10%.  

As argamassas foram desenvolvidas utilizando areia normal com traço constante 1:3 

e água unitária constante, substituindo o cimento Portland de alta resistência inicial 

por CBCA RM nos percentuais de 10, 20 e 30%. Para o cálculo das quantidades de 

cinzas foram determinadas as massas especificas do cimento e da cinza, e são 

apresentadas na Tabela 1. A quantidade de cinza foi determinada para obtenção do 

mesmo volume de cimento subtraído, mantendo assim a mesma relação volumétrica 

entre pasta e agregados miúdos. 

Tabela 1 – Massa específica dos materiais utilizados 
Material 

 
Massa específica (g/cm³) 

 Cimento Portland de alta resistência inicial 
 

3,106 
 CBCA RM 

 
2,653 

  

Com as quantidades previstas pela NBR7215 foram moldados 6 corpos-de-prova 

cilíndricos de 50mm de diâmetro por 100mm de altura por idade de ensaio de 

resistência à compressão e 2 corpos-de-prova prismáticos de 40x40x160mm para 

avaliar a resistência à tração na flexão. 

 
3 RESULTADOS 
 
Na Figura 1 é possível verificar o diâmetro médio da CBCA a partir das moagens 

realizadas com 2, 4, 6, 8 e 10 minutos. Nessas moagens foi percebido que não 

houve reduções significativas no diâmetro médio da cinzas a partir do tempo de 6 

minutos e que os resultados da granulometria da cinza com 8 e 10 minutos de 

moagem indicaram granulometria ligeiramente mais fina. O estudo do fabricante do 
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equipamento sugere 10 minutos de moagem para esse tipo de material, por isso foi 

escolhida a moagem durante 10 minutos. 

 
Figura 1 - Diametro médio das CBCAs com diferentes tempos de moagem 

Na Figura 2 são apresentadas imagens da CBCA requeimada antes da moagem 

(CBCA R) com magnitude de 50 (a), 500 (b) e 5.000 vezes. É possível observar na 

Figura 2 (a) que a CBCA ainda ficou com a presença de algumas fibras. Na Figura 2 

(b) e (c) é possível observar partículas equidimensionais de forma esférica. 

   
(a)    (b)    (c) 
Figura 2 - Imagens da CBCA requeimada antes da moagem 

Na Figura 3 são apresentadas imagens da CBCA RM com magnitude de 50 (a), 500 

(b) e 5.000 vezes. É possível observar na Figura 3(a) que a CBCA ficou visualmente 

mais homogenea do ponto de vista de granulometria e morfologia. Na Figura 3(b) e 

(c) é possível observar partículas equidimensionais com a presença de arestas mais 

agudas e com certa heterogenidade de granulometria, mas diferentemente da CBCA 

R, a CBCA RM apresentou a forma das partículas bem homogeneas. 
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(a)    (b)    (c)  

Figura 3 - Imagens da CBCA RM 

 
Na Figura 4 são apresentadas imagens da CBCA RM com magnitudes de aumento 

de 10.000x e 15.000x. Nesta imagem é possível perceber que a CBCA RM 

apresentou partículas de forma esfericas em dimensões inferiores a 10m. 

  

(a)    (b) 
Figura 4: Imagens da CBCA RM com magnitudes de aumento de 10.000x e 15.000x 

 
Na Figura 5 é apresentado o difratograma da CBCA RM. É possível analisar alguns 

picos de cristalinidade e detectar as fases cristalinas do dióxido de silício. 

 

Figura 5- Difratogramas de raios-X 

 
Na Tabela 2 é apresentada a composição quimica em função dos principais óxidos 

pelo FRX da CBCA RM. A cinza apresentou como principal óxido o SiO2 seguido do 

Al2O3 e do Fe2O3. O somatório desses três óxidos, desprezando a perda ao fogo 

(PF), é de 82,13%. 
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Tabela 2- Composição química por FRX (%) 
Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO PF 

CBCA RM 40,47 24,76 15,03 3,82 2,34 4,38 1,64 0,43 3,71 0,11 3,29 

 

Na Tabela 3 são apresentados os diâmetros das partículas da CBCA M obtidos por 

granulometria a laser. 

Tabela 3 - Granulometria a laser 

Diâmetros [µm] CBCA RM 

Diâmetro a 10% (d10) 1,39 

Diâmetro a 50% (d50) 8,47 

Diâmetro a 90% (d90) 28,62 

Diâmetro médio 11,88 

Os resultados de espalhamentos na mesa de espalhamento, massa específica e 

absorção de água das argamassas são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Espalhamento, massa específica e absorção de água das argamassas 

Adição 
Substituição 

(%) 
Espalhamento 

(mm) 

Massa Específica 
(g/cm³) 

Absorção de água (%) 

Unitária Média Unitária Média 

Referência 0 172,5 

2,169 

2,168 

6,68 

6,65 2,169 6,56 

2,164 6,70 

CBCA RM 

10 166,5 

2,164 

2,169 

7,05 

6,79 2,162 7,08 

2,181 6,25 

20 166,5 

2,162 

2,171 

6,54 

6,24 2,176 6,00 

2,175 6,17 

30 166,0 

2,177 

2,178 

6,15 

6,10 2,173 6,21 

2,184 5,95 

 

Na Figura 6 são apresentados os resultados das argamassas com as misturas 

utilizando areia normal, traço constante 1:3 e água unitária constante com 

substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por CBCA RM nos 

percentuais de 0, 10, 20 e 30%. 
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Figura 6- Resistência à compressão das misturas utilizando areia normal, traço 
constante 1:3 e água unitária constante com eliminação de resultados 

 

Como forma de analisar os resultados de resistência à compressão foram realizadas 

comparações entre consumo de cimento - aglomerante por MPa de adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias. Na Tabela 8 são apresentados os dados. 

 

Tabela 5 - Comparações entre consumo de cimento - aglomerante por MPa de adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas utilizando areia normal, traço constante 
1:3 e água unitária constante 

Mistura 
Subst. 

(%) 
Espalham 

(mm) 

Consumo (Kg/m³) Água/ 
Aglom. 

fc28 
(MPa) 

Consumo (Kg/MPa) 

Cimento Adição Água Cimento Aglomer 

CC 
Referência 

0% 172,5 513,8 0,0 247,0 0,48 42,55 12,07 12,07 

CC CBCA 
RM 

10% 166,5 462,4 43,9 247,0 0,49 42,76 10,81 11,84 

20% 165,5 411,0 87,8 247,0 0,50 45,31 9,07 11,01 

30% 165,0 359,6 131,6 247,0 0,50 43,27 8,31 11,35 

 
Na Figura 7 são apresentados os resultados das argamassas com as misturas 

utilizando areia normal, traço constante 1:3 e água unitária constante com 

substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por CBCA RM nos 

percentuais de 0, 10, 20 e 30%. 
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Figura 7 - Resistência à tração na flexão das misturas utilizando areia normal, traço 

constante 1:3 e água unitária constante 

 
4 CONCLUSÕES 

 

A requeima seguida da moagem tornou a morfologia da cinza mais homogênea e 

reduziu a granulometria da mesma. Já a requeima diminuiu a perda ao fogo e elevou 

significativamente a massa específica do material. 

As argamassas com CBCA RM demandaram menor consumo de água o que 

acarretará em uma diminuição no consumo de cimento. 

No que diz respeito ao ensaio de resistência a tração as argamassas substituídas 

com teor de 10, 20 e 30% de CBCA RM foram superiores ao 0%, sobre isso 

podemos inferir que a cinza possui uma atividade cimentante ou pozolânica já que 

esse ensaio está intimamente relacionado com a atração/ligação das partículas. 

Do ponto de vista mecânico a substituição do cimento Portland nos percentuais de 

10,20 e 30% se mostram viáveis. Isso ficou evidenciado pelos resultados 

apresentados no ensaio de resistência a compressão. 
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MECHANICAL BEHAVIOR OF CEMENTITIOUS COMPOSITES WITH 
PROCESSED SUGAR CANE BAGASSE ASHES  

 

 

 

 

ABSTRACT  

Sugar cane bagasse is waste from the sugar and ethanol industry and is primarily 
intended for burning in boilers to generate energy. As waste from the cogeneration of 
energy, sugar cane bagasse ashes (SCBA) are produced with no honorable 
destination. This paper studies the use of SCBA to partially replace Portland cement 
in producing cementitious composites. The ashes were processed by reburning and 
grinding, and after processing were characterized by a scanning electron 
microscope, x-ray diffraction, laser granulometry, and x-ray fluorescence 
spectrometry. After characterization, cement compounds were fashioned, replacing 
0, 10, 20 and 30% of the cement with SCBA. The composites were mechanically 
evaluated by means of compression strength tests, tensile strength tests by bending. 
The results proved significant, indicating the possible use of SCBA when added to 
the cement on manufacture. 

 

 

 
Keywords: Processed sugar can bagasse ashes, cementitious composite, 

mechanical behavior, sustainability 
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