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RESUMO 
 

Atualmente, o Brasil vive uma expansão dos canaviais, o que faz do país o 
maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Com o bagaço gerado durante o 
processo, pode-se obter a cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC), que, em 
função desta ser constituída predominantemente de dióxido de silício (SiO2), 
apresenta-se como potencial matéria-prima para substituir parcialmente o cimento 
Portand em compósitos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a 
reatividade da CBC por meio de análises físicas e químicas, para a produção de 
argamassas. A caracterização da CBC foi realizada por meio dos ensaios de FRX, 
DRX, ADL e MEV. Também foram moldados corpos de prova de argamassa com 
diferentes porcentagens de CBC em substituição parcial do cimento Portland, para 
análise da resistência à compressão. Apesar dos traços com adições apresentarem 
resistência inferior à argamassa convencional, os resultados de caracterização 
mostraram o potencial reativo da CBC como adição mineral. 

 
Palavras-chave: Materiais Alternativos. Cinza de Bagaço de Cana-de-Açúcar. 
Comportamento Mecânico. Adição Mineral. Sustentabilidade. 
 
1) INTRODUÇÃO 
 

A grande versatilidade nas aplicações do cimento Portland nos diversos tipos 

de obras civis explica seu grande consumo em âmbito nacional e mundial. De fato, o 

mercado do cimento é considerado um dos setores que mais emite dióxido de 

carbono no mundo. Durante o processo, libera-se cerca de 900 kg de CO2 para cada 

tonelada de cimento produzido [1], que corresponde de 5 a 7% das emissões globais 

de dióxido de carbono [2,3,4]. O consumo elevado de energia, aliado à futura 

exaustão das reservas naturais e reaproveitamento de subprodutos de indústrias 
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tem motivado mundialmente este segmento industrial na busca de medidas para 

adição de materiais nos produtos cimentícios. Uma das alternativas tem sido o uso 

de materiais pozolânicos, que tem por fim trazer melhorias das propriedades físicas 

e químicas dos compósitos cimentícios [5]. 

Os materiais pozolânicos são rochas vulcânicas ou matérias orgânicas 

fossilizadas encontradas na natureza, certos tipos de argilas queimadas em 

elevadas temperaturas (550ºC a 900ºC) e derivados da queima de carvão mineral 

nas usinas termelétricas (cinzas volantes), além de cinzas de resíduos vegetais, 

como a cinza da casca de arroz [5] e cinza do bagaço da cana-de-açúcar [6]. 

As pozolanas combinam-se e/ou são ativadas pelo hidróxido de cálcio liberado 

nas reações de hidratação do cimento Portland, originando compostos com 

propriedades ligantes. De fato, na presença de água, a reação existente entre a 

sílica (SiO2) e/ou alumina (Al2O3) da pozolana com o hidróxido de cálcio liberado 

pela hidratação do cimento permite a formação dos silicatos de cálcio hidratados (C-

S-H), aluminatos de cálcio hidratados (AC-H) e/ou silicoaluminatos de cálcio 

hidratados (S-A-C-H), que estão diretamente relacionadas com as propriedades de 

resistência mecânica dos compósitos [7]. 

A atividade pozolânica, por sua vez, depende da área específica da pozolana, 

dos teores de sílica e alumina reativas, da estrutura cristalina desordenada e, 

principalmente, da sua capacidade de combinar com a cal para formar compostos 

com propriedades cimentícias [8,9,10]. 

O Brasil tem se tornado o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar e 

álcool etílico. Durante a produção de álcool combustível, a maior parte do bagaço 

gerado é utilizada para a produção de energia; entretanto, também pode ser obtido o 

resíduo classificado como a cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBC), que muitas 

vezes é descartada de maneira imprópria no meio ambiente.  

Os estudos desenvolvidos na área da construção civil indicam que as cinzas do 

bagaço de cana-de açúcar apresentam uma composição química adequada ao 

emprego como material alternativo, principalmente no que se refere aos teores de 

dióxido de silício [11].  

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade do uso da 

cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material pozolânico em matrizes 

cimentícias, em substituição parcial do cimento Portland, por meio de análises 

físicas, químicas, microestruturais e morfológicas. 
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2) MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Cinza do Bagaço de Cana-de-Açúcar (CBC) 

O bagaço da cana de açúcar foi fornecido por uma usina de produção de álcool 

combustível da região de Ilha Solteira (SP), sendo transportado e armazenado em 

local coberto até a produção das cinzas. Por meio de um processo de 

autocombustão, o bagaço de cana-de-açúcar foi calcinado. Sendo assim, o material 

passou por um processo de peneiramento no agitador eletromecânico, para 

posterior processo de moagem em um moinho de bolas, de modo a obter a finura da 

cinza próxima à finura do cimento Portland. O tempo de funcionamento do moinho 

foi estabelecido em 50 minutos.  

 
2.2 Caracterizações físico-químicas da CBC 
 
2.2.1 Fluorescência de Raios X – FRX 
  
A análise da composição química da CBC foi obtida por meio do ensaio de 

FRX. Também foi realizado o ensaio de perda ao fogo, sendo que as amostras de 

cinzas foram submetidas a uma temperatura de 650°C, por 1 hora. 

 
2.2.2 Difração de Raios X - DRX  

 

Os dados foram obtidos a uma temperatura ambiente, usando uma geometria 

de Ө-2Ө, com um intervalo de 2 Ө de 5 a 60, com um passo de 0,02°. 

 
2.2.3 Análise Granulométrica por meio da Difração a Laser - ADL  

 
O ensaio de ADL permite determinar o tamanho de partículas, utilizando o 

equipamento Mastersizer 2000 de Malvern Instruments.  

 

2.2.4 Microscopia Eletrônica por Varredura - MEV  
 

A análise realizada por meio da microscopia eletrônica de varredura serviu para 

averiguar a morfologia da cinza de bagaço de cana-de-açúcar. Utilizou-se um 

microscópio da marca JEOL do modelo JSM 6300, na voltagem de 20 KV.  

 
2.3 Argamassas 

 

 Para a produção das argamassas com e sem adição de cinza do bagaço de 

cana-de-açúcar, foram utilizados os seguintes materiais: 
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2.3.1 Cimento  
 

O cimento escolhido foi o CPV-ARI-Plus - Cimento Portland de Alta Resistência 

Inicial. A composição química do cimento está apresentada nas Tab. 1, sendo que o 

material apresenta absoluta de 3,14 g/cm³ e densidade aparente de 0,99 g/cm³. 

 
Tabela 1 – Composição química do cimento Portland (CESP). 

Composição Química 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O SO3 MgO PF 
4,50 18,21 6,18 3,16 62,31 0,19 0,72 2,81 0,65 

PF - perda ao fogo 

2.3.2 Agregado Miúdo  
 

O agregado miúdo utilizado na produção de argamassas foi classificado como 

areia média natural, de origem silícea. O material apresenta diâmetro máximo de 

2,36 mm e massa específica absoluta de 2,617 g/cm³.  

 
2.4 Procedimentos Laboratoriais 
 
2.4.1.  Definição dos Traços de Argamassa 

 

Para a dosagem das composições de argamassa, partiu-se do princípio que as 

relações água/aglomerante e agregado/aglomerante seriam mantidas constantes e 

iguais a 0,5 e 2,5, respectivamente. Foram confeccionados corpos de prova de 

referência, apenas com cimento, agregado miúdo e água, e corpos de prova com 

substituição parcial do cimento Portland por cinza do bagaço da cana-de-açúcar em 

diferentes proporções (10%, 20% e 30%).  

 

2.4.2 Mistura, adensamento, moldagem e cura dos corpos de prova 
 

A mistura da argamassa foi realizada de acordo com os procedimentos 

descritos na NBR 13276/2005 [12]. Uma mesa vibratória foi empregada na etapa de 

adensamento da argamassa, com tempo de utilização de 60 segundos por molde. 

Foram utilizados moldes metálicos cúbicos com 5 cm de aresta, sendo que os 

corpos de prova permaneceram em câmara úmida para cura, sob temperatura de 

25°C e umidade relativa do ar de 100%, até as idades agendadas para o ensaio de 

resistência à compressão. 

 
2.4.3 Ensaios de Resistência à Compressão 
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Após o tempo de cura de cada corpo de prova, foi realizado o ensaio de 

resistência à compressão, conforme prescreve a NBR 7215/1997 [13]. As idades de 

ensaios foram iguais a 3, 7 e 28 dias. 

 
3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 Caracterizações físico-químicas da CBC 
 
A composição química através da espectroscopia por FRX, apresentado na 

Tab. 2 possibilitou a determinação da composição dos óxidos presentes na CBC, 

assim como identificou a presença de carbono residual na amostra de cinza. Cerca 

de 4,4% da massa analisada da cinza corresponde a presença de matéria orgânica, 

carbono e carbonatos e 0,4% dessa massa está relacionada com a decomposição 

de carbonatos.  

 
Tabela 2 – Composição química da cinza do bagaço de cana-de-açúcar. 

Composição Química 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O SO3 Cl TiO2 Outros PF 

78,6 4,5 4,9 1,3 0,2 2,4 0,7 0,1 1,2 0,7 4,4 

PF - perda ao fogo 

 
Uma pozolana deve apresentar em sua composição química um teor mínimo 

de 50% da somatória dos óxidos de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, segundo a ASTM C-

618,2012 [14]. De fato, a CBC analisada apresenta um teor dos óxidos especificados 

de 87,94%, valor este que atende a condição da norma e possibilita a utilização da 

CBC como material pozolânico na produção de argamassas, visto que a presença 

desses óxidos favorece a produção de produtos de hidratação. 

O difratograma obtido por meio do ensaio de DRX (Fig. 1) indicou a presença 

de quartzo, como fase cristalina principal, oriundo provavelmente da contaminação 

da cinza por solo. Não se pode observar o desvio da linha base entre os ângulos 

2Ө=15 – 35 °C, característico dos materiais amorfo, logo a amostra de cinza 

estudada apresentou um caráter predominantemente cristalino. 

A finura da CBC foi avaliada, pois o tamanho das partículas influencia na 

cimentação. Com o processo de moagem da cinza, por um período de 50 minutos, 

como relatado na metodologia, possibilitou uma melhor reatividade do materia, 

chegou-se a um diâmetro médio de partículas de 34,6 m. A curva da distribuição 

granulométrica discreta e acumulada das particulas pode ser observadas na Fig 2. 
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Figura 1 – Difratograma da CBC Figura 2 – Distribuição Granumlométrica da 
CBC 

A morfologia das partículas de CBC foi obtida por meio da análise representada 

na Fig. 3a e 3b. Pode-se analisar que a CBC de modo geral apresenta formato 

irregular e superfície áspera. Na micrografia (Fig. 3b), pode-se observar ainda 

partículas de quartzo.  

 
Figura 3 – Morfologia da CBC 

 
3.2 Propriedades Mecânicas 

 

Os valores de resistências ao longo do tempo para as argamassas com 

diversos teores de CBC, pode ser observados na Fig 4. 

 

Figura 4 – Evolução da resistência à compressão  

Observa-se que o comportamento mecânico das argamassas com substituição 

de cimento Portland por cinzas, nas idades iniciais foram similares para os teores de 

CBC 10, 20 e 30%, de fato que todos os traços apresentaram valores de resistência 

na faixa de 30 MPa. No entanto quando se compara esse valor com a referência 

tem-se uma redução de resistência à compressão de cerca de 10%, o que pode 

estar relacionado com pozolanicidade da cinza, visto que o material apresenta alto 
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teor de quartzo, que não favorece a atividade pozolânica do material. Para os traços 

estudados tem-se que a porcentagem de 10% de CBC, apresenta as melhores 

características mecânicas ao longo do tempo chegando a 50,6 MPa, que 

corresponde a cerca de 90% da resistência da argamassa de referência, 28 dias. 

Sendo que para os teores de CBC a partir de 20% o valor de resistência a 

compressão encontra-se na faixa de 40MPa.  

 
4) CONCLUSÕES 
 
A partir do estudo apresentado, conclui-se que: 

1) A CBC apresentou o quartzo como fase cristalina principal, além de um teor 

de óxido de silício (SiO2) de 78,6%; 

2) A inserção de CBC, na composição das argamassas em teores superiores a 

10%, provocou a queda de resistência, de até 30% em relação a argamassa 

padrão; 

3) Os resultados mecânicos da argamassa com teor de CBC de 10% mostrou 

que é possível à substituição do cimento por um material alternativo, uma vez 

que a redução de resistência é menos significativa e a economia de material 

será maximizada.  

 
5) REFERÊNCIAS 

 
[1] Hasanbeigi, A., Menke, C., Price, L. The CO2 abatement cost curve for the 
Thailand cement industry. Journal of Cleaner Production 2010; 18 (15), 1509-
1518. 
[2] Chen, C., Habert, G., Bouzidi, Y., Jullien, A. Environmental impact of cement 
production: detail of the different processes and cement plant variability evaluation. 
Journal of Cleaner Production 2010; 18 (5), 478-485. 
[3] Worrell E, Price L, Hendricks C, Ozawa-Meida L. Carbon dioxide emissions from 
the global cement industry. Annu Rev Energy Environ 2001;26:303–29. 
[4] Klee H. The cement sustainability initiative. Future technologies and 
innovations in the cement sector in china: modeling the future cement industry, 
Beijing, China; 17 November 2008. 
[5] G.C. Cordeiro, R.D. Toledo Filho, L.M. Tavares, E.M.R. Fairbairn. Pozzolanic 
activity and filler effect of sugar cane bagasse ash in Portland cement and lime 
mortars. Cement Concrete Compos 2008;30:410–18. 
[6] ISAIA, G. C. Concreto: Ciência e Tecnologia. 1. ed. São Paulo, IBRACON, 
2011. 2v 
[7] CORDEIRO, G. C. Utilização de cinzas ultrafinas do bagaço de cana-de-
açúcar e da cascavde arroz como aditivos minerais em concreto. 2006. 445f.. 
Tese (Doutorado Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2006. 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3248



[8] Madruga F. Western opaline rocks of Spain. Applications with construction 
materials and evaluation of their pozzolanicity by conductometric techniques. 
In: Junta de Castilla y León, Consejería de Fomento. Valladolid; 1991. p. 94. 
[9] Rafael Alavez-Ramirez, Pedro Montes-Garcia, Jacobo Martinez-Reyes, Delia 
Cristina Altamirano-Juarez, Yadira Gochi-Ponce. The use of sugarcane bagasse ash 
and lime to improve the durability and mechanical properties of compacted soil 
blocks. Constr Build Mater 2012;34:296-305. 
[10] Cordeiro GC, Toledo-Filho RD, Fairbairn EMR. Effect of calcination temperature 
on the pozzolanic activity of sugar cane bagasse ash. Constr Build Mater 
2009;23:3301–3. 
[11] FRIAS, M.; VILLAR, E.; SAVASTANO JUNIOR, H. Brazilian sugar cane bagasse 
ashes from the cogeneration industry as active pozzolans for cement manufacturre. 
Cement and Concrete Composites, Barking, v. 33, n. 4, p. 490 - 496, 2011. 
[12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276: 
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da 
mistura e determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro, 2005. 3 p. 
[13] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7215: cimento 
Portland – determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, 1997. 8 p. 
[14] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS- ASTM: ASTM C 618: 
standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in 
concrete. New York, 2012. 
 
 
 

FEASIBILITY ANALYSIS OF THE USE OF SUGAR CANE BAGASSE ASH AS 
MINERAL ADDITION TO CEMENTITIOUS MORTARS 

 
ABSTRACT 

 
 
 

Currently, Brazil is experiencing an expansion of sugarcane plantations, which 
makes the country the world's largest producer of sugarcane. With the bagasse 
generated during the process, is generated the bagasse ash cane sugar (CBC) 
which consists mainly of silicon dioxide (SiO2) and presents as potential alternative 
raw material for the production of cement composites. In this context, the objective of 
this study is to evaluate the reactivity of the CBC through physical and chemical 
analysis, for the production of mortars. The study of the CBC was performed by 
means of XRF testing, XRD, SEM and ADL. Mortar specimens with different 
percentages of CBC in partial replacement of Portland cement, for analysis of 
compressive strength were also produced. Despite the mixtures with additions have 
lower resistance to conventional mortars, the results showed the potential of the CBC 
as reactive mineral addition. 

 
 
 

Keywords: Alternative Materials. Sugar Cane Bagasse Ash. Mechanical Behaviour. 
Mineral Addition. Sustainability. 
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