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RESUMO  
A procura pela redução e correta disposição dos resíduos industriais, bem como a preocupação em usar 
materiais de construção sustentáveis tem aumentado em todo o mundo. A cinza leve do bagaço de 
cana-de-açúcar é um resíduo da produção do açúcar que tem sido testado como possível material 
pozolânico. O material é abundante no Brasil, visto que somos o maior produtor de cana-de-açúcar do 
mundo, e sua utilização em argamassas e concretos pretende diminuir a emissão de gases nocivos ao 
efeito estufa. O presente trabalho descreve a coleta e a preparação do material estudado, visto que o 
mesmo foi coletado úmido e com grande participação de matéria orgânica, além disso, busca 
caracterizar duas amostras, com granulometrias diferentes, da cinza do bagaço de cana-de-açúcar. 
Foram realizados os ensaios de massa específica pelo método do frasco de Le Chatelier, como propõe 
a ABNT NBR 23 (2000), granulometria a Laser na UFRJ e também de determinação da atividade 
pozolânica, realizado pelo IPT. Os ensaios mostram que o material tem potencial pozolânico, 
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1. INTRODUÇÃO 
 O setor de construção tem uma importância significativa no atendimento das metas de 

desenvolvimento sustentável estabelecidas para qualquer país. A indústria da construção representa a 
atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente. Edifícios e obras civis alteram a natureza, 
função e aparência de áreas urbanas e rurais. Atividades de construção, uso, reparo, manutenção e 
demolição consomem recursos e geram resíduos em proporções que em muito superam a maioria das 
outras atividades econômicas. (SILVA, 2003) 

A incorporação de práticas de sustentabilidade na construção é uma tendência crescente no 
mercado. Sua adoção é “um caminho sem volta”, pois diferentes agentes – tais como governos, 
consumidores, investidores e associações – alertam, estimulam e pressionam o setor da construção a 
incorporar essas práticas em suas atividades. (CORREA, 2009) 

O cimento Portland é o material de construção de maior utilização no mundo, utilizado na 
composição de concretos e argamassas, e confere a estes boa moldabilidade no estado fresco. No estado 
endurecido, o cimento Portland geralmente é responsável pelo desenvolvimento de resistência 
mecânica elevada e boa durabilidade de argamassas e concretos. (BORGES,2014) 

A fabricação de uma tonelada de clínquer de cimento Portland lança uma tonelada de gás 
carbônico (CO2) na atmosfera. Desta forma a produção anual de cimento é de 1,5 bilhão de toneladas, 
responsável por quase 7% das emissões globais de CO2. (MEHTA E MONTEIRO, 2008) 

Em vista da elevada produção de gás carbônico para a produção do clínquer e por consequência 
o cimento Portland, alternativas têm sido buscadas para substituição ainda que parcial desse material. 
Têm sido pesquisados outros materiais com características pozolânicas, tais como cinza de casca de 
arroz, methacalium e no caso do presente trabalho a cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar. 

Materiais pozolânicos são todos os materiais inorgânicos, naturais ou artificiais, silicosos ou 
silico-aluminosos, que quanto finamente moídos e em presença de água, reagem com o hidróxido de 
cálcio produzido na hidratação do cimento, formando produtos resistentes. (ACI 116 – R – 00, 2002). 

Enquanto o termo atividade pozolânica se refere a todas as reações que envolvem os 
constituintes ativos das pozolanas, hidróxido de cálcio e água; e estão em geral relacionados a 
quantidade máxima de hidróxido de cálcio que pode reagir com a pozolana e a taxa com que tal 
combinação se processa. (MASSAZZA,1998). 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) é resultante da queima do bagaço de cana-de-
açúcar (BCA) para a cogeração de energia a partir do vapor. O BCA é resultado da moagem para a 
extração do caldo necessário para a produção de açúcar e álcool. 

O composto químico da CBC de grande interesse para a Engenharia Civil é a sílica (SiO2), 
encontrada em quantidades superiores a 60% em massa para CBC em condições normais. A sílica é 
responsável por possibilitar a substituição parcial do cimento Portland por CBC graças à sua 
capacidade de originar reações pozolânicas. (CORDEIRO, 2010). 

A queima do bagaço de cana nas caldeiras gera dois tipos de cinza, a cinza pesada é proveniente 
do fundo das fornalhas, enquanto que a cinza leve, utilizada na pesquisa, é obtida pelo lavador de gases 
acoplado a chaminé. 

Sendo assim, a substituição do cimento por material pozolânico como a cinza leve do bagaço 
de cana-de-açícar, também será benéfica para as indústrias e principalmente para o meio ambiente, pois 
irá reduzir tanto o consumo de matéria-prima para a fabricação do clínquer quanto à poluição 
atmosférica causada pelo processo de produção de cimento altamente poluidor. (MARTINS, 2016). 
 O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com previsão de produzir durante a 
safra 2015/2016 um total de 654,6 milhões de toneladas de cana (CONAB, 2015). A produção 
expressiva de cana-de-açúcar torna a utilização da cinza leve interessante e viável. 
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A cinza utilizada no trabalho foi coletada na usina Renuka Vale do Ivaí S/A que durante a safra 
2015/2016 processou cerca de 1.500.000 toneladas de cana, produzindo 80.000m³ de álcool e 43.000 
toneladas de açúcar gerando mais de 30.000 toneladas de cinza úmida, das quais 80% são cinza leve. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 Coleta da cinza  
 O material utilizado para a pesquisa foi coletado no dia 28 de outubro de 2015 na usina Renuka 
Vale do Ivaí S/A, localizada na cidade de São Pedro do Ivaí - PR, sob a supervisão do gerente industrial 
da empresa. 
 No dia anterior a visita para coleta do material choveu, portanto, a fornalha onde se realiza a 
queima do bagaço de cana foram desligadas, figura 1, e o material coletado estava úmido e continha 
pedaços maiores de bagaço que não haviam sido queimados totalmente, como mostra a figura 2.   
 

 Figura 1 – Fornalha onde é feita a queima do bagaço de cana. 
Fonte : Autor – 2015. 
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 Figura 2 – Cinza coletada na usina Renuka 
Fonte: Autor – 2015. 

 
2.2 PREPARAÇÃO DO MATERIAL 
 Como o material estava com a umidade muito elevada, a cinza foi disposta em grandes bandejas, 
expostas na figura 3, e colocadas para secar ao sol, sendo mexidas com um rastelo ou pá durante o 
processo. 

 

 Figura 3 – Cinza disposta para secagem 
Fonte : Autor – 2015.   

Como não houve muitos dias de sol a cinza demorou para atingir um nível considerado 
adequado de umidade, sendo deixada disposta nas bandejas por volta de 10 dias. Após esse período a 
cinza foi peneirada em uma peneira de malha grossa (aproximadamente 5 mm), conforme a figura 4. 
Esse processo foi uma espécie de pré-peneiramento para retirar os pedaços de bagaço que não foram 
queimados corretamente. 
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 Figura 4 – Peneira utilizada para realizar o pré-peneiramento 
Fonte: Autor – 2015.  Após o pré-peneiramento já foi possível perceber melhora na caterística visual da cinza. Como 

mostra a figura 5.   

 Figura 5 – Cinza após passar na peneira de 5 mm. 
Fonte : Autor – 2015. 

 O próximo passo foi realizar o peneiramento da cinza nas peneiras 0,3 mm e 0,15 mm. Foi 
utilizado um jogo de peneiras e um peneirador mecânico para o processo, como mostra a figura 6.  
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 Figura 6- Peneirador Mecânico 
Fonte: Autor – 2015. 

  Do material que passou pelo peneiramento, o que ficou retido na peneira 0,3 mm foi descartado, 
o material retido na peneira 0,15 mm foi classificado como cinza 1, e o material passante pela peneira 
0,15 mm como cinza 2.  
 
2.3 CARACTERIZAÇÃO 
  Para caracterizar o material estudado, cinza 1 e cinza 2, foram realizados os ensaios de Massa 
Específica, Granulometria a laser e Determinação de Atividade Pozolânica realizado pelo IPT.  
 
2.3.1 Massa Específica 
 A massa específica das cinzas 1 e, foram determinadas seguindo as orientações da ABNR NBR 
NM 23 – Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica. Esta NBR 
determina que seja utilizado o frasco de Le Chatelier para a realização do ensaio, conforme mostrado 
na figura 8. 
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 Figura 8 – Ensaio de Massa Específica para Cinza 
Fonte: Autor – 2015. 

  Os resultados obtidos com a realização do ensaio estão expostos na tabela 1.  
 

Tabela 1 – Determinação da massa específica dos materiais 
Material m (g) V1’ (cm³) V2’(cm³) ρ(g/cm³) 
Cinza 1 40,0 0,3 20,7 1,961 

40,0 0,1 20,7 1,942 
 1,951 

Cinza 2  40,0 0,0 18,1 2,210 
40,0 0,4 18,7 2,186 
 2,198 

Fonte: Autor – 2015. 
 
 
2.3.2 Granulometria a Laser 
  As amostras de cinza 1 e 2 foram enviadas para o laboratório da USP de Pirassununga, onde foi 
realizado o ensaio de granulumotria a laser. Por se tratar de material com possível atividade pozolânica 
e muito fino a análise granulométrica foi feita com etanol. 
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 Figura 9 – Curva Granulométrica Cinza 1 
Fonte: Autor – 2016.  

 Figura 10 – Curva Granulométrica Cinza 2 
Fonte: Autor – 2016. 
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2.3.3 Determinação da atividade pozolânica realizada no  IPT-SP 
  Amostras das cinzas 1 e 2 foram enviadas para o Laboratório de Construção Civil do IPT em 
São Paulo, para ensaio de Determinação de atividade pozolânica. O resultado obtido é exposto na 
tabela. 
 

Tabela 2 – Resultados de ensaio da atividade pozolânica. 
Identificação dos materiais Resultados 

Atividade pozolânica                                      
(mg Ca(OH)2/g amostra) 

Amostra 1 – Cinza passante na peneira 0,15 
mm” (LMCC N.º 856-15) 

612 
Amostra 2 – Cinza passante na peneira 75 um” 

(LMCC N.º 857-15) 
714 

 
 3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 Notou-se no ensaio de massa específica que quanto mais fino o material, mais denso o mesmo 
será, isso se dá por que quanto mais fina a malha da peneira, menos matéria orgânica passa junto com 
a cinza, sendo assim o material mais denso e fino é também mais puro.  
 Analisando as curvas granulométricas, que os materiais tem comportamentos parecidos e ambos 
se assemelham ao silte. 
 A NBR 15895/10 “Materiais pozolânicos – Determinação do teor de hidróxido de cálcio ficado 
– Método Chapelle Modificado” afirma que para um material ser considerado pozolânico, o mesmo 
deve apresentar 436mg Ca (OH)2 / pozalana, sendo assim as duas amostras apresentam potencial 
pozolânico.  
 
4. CONCLUSÃO  
 Analisando o resultado dos ensaios realizados, conclui-se que as duas porções analisadas da 
cinza leve do bagaço de cana-de-açúcar apresentaram resultado satisfatório, mostrando bom potencial 
pozolânico. 
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