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RESUMO 

O processamento da cana-de-açúcar para a produção de álcool e açúcar gera grandes quantidades de 

bagaço. Este bagaço possui como principal destinação a queima em caldeira com o objetivo de 

geração de energia e, como resíduo desse processo é gerada a cinza do bagaço de cana-de-açúcar 

(CBCA). Apesar de a utilização do bagaço de cana-de-açúcar para geração de energia ser uma 

alternativa que contribui para a sustentabilidade, as cinzas geradas são um problema ambiental. A 

Convenção das Nações Unidas sobre a mudança climática realizada em Kyoto no ano de 1997 

culminou em um protocolo de intenções que previa dispositivos para redução das emissões de CO2 

na atmosfera e sequestro de carbono, os quais receberam o nome de mecanismo de 

desenvolvimento limpo (MDL). Neste sentido, o presente trabalho teve o objetivo de utilizar os 

conhecimentos da Engenharia de Materiais para avaliar a utilização da CBCA gerada em caldeiras 

de usinas termoelétricas em substituição parcial ao cimento na produção de compósitos cimentícios 

e sua possível contribuição como MDL. O estudo, por meio de procedimentos experimentais, 

avaliou as propriedades mecânicas de compósitos cimentícios no estado endurecido produzidos com 

aproveitamento de CBCA nos teores de 10, 20 e 30% de substituição do cimento Portland. Além 

disso, foi estimada a redução de emissão de dióxido de carbono em decorrência da incorporação da 

CBCA aos compósitos por meio do método ACM0005 de cálculo de redução de emissões de CO2. 

Os resultados do comportamento mecânico dos compósitos de CBCA foram adequados e coerentes. 

O método utilizado para avaliação da utilização da CBCA em substituição parcial do cimento 

Portland nos compósitos cimentícios como MDL indica a viabilidade técnica do uso. 

 

Palavras-chave: cinza de bagaço de cana-de-açúcar, biomassa, adições, cimento Portland, 

mecanismo de desenvolvimento limpo e sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

The processing of sugarcane for the production of ethanol and sugar generates large amounts of 

bagasse. The main destination of this residue is power generation by burning in boilers. The residue 

of the burning process is the sugarcane bagasse ashes (SCBA). Although the use of sugarcane 

bagasse for power generation is an alternative that contributes to sustainability, the production of 

the ashes is an environmental problem. The Convention on Climate Change, held by the United 

Nations in Kyoto in 1997 resulted in a protocol of intentions which defined several mechanisms to 

reduce CO2 emissions into the atmosphere and to stimulate carbon sequestration. They were named 

Clean Development Mechanism (CDM). Having that in mind, this study aimed to use Materials 

Engineering to evaluate the use of the power plant generated SCBA as replacement for cement in 

the production of cement composites meanwhile evaluating its potential contribution as CDM. 

Though experimental procedures, the study evaluated the mechanical properties of cementitious 

composites in their hardened state for which CBCA was used as a substitute for 10, 20 and 30% of 

Portland cement. Furthermore, the reduction on carbon dioxide emission resulted from the 

incorporation of the SCBA to the composites was estimated by applying ACM0005 method for 

reduction of CO2 emissions. The results obtained for the mechanical behavior of the SCBA 

composites were adequate and consistent. The method used to evaluate the effects of partially 

replacing Portland cement with SCBA in cementitious composites as CDM indicated its technical 

viability. 

Keywords: sugarcane bagasse ash, biomass, additions, Portland cement, clean development 

mechanism and sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cimento Portland é o material mais produzido no mundo (Figura 1.1), superando até a produção 

de metais, polímeros e outros (ASHBY, 2015). A produção total e per-capita vem aumentado, em 

1930 o consumo per-capita era de aproximadamente 40kg/hab, em 2008 já ultrapassava 422kg/hab 

(AGOPYAN, 2011).  O consumo de materiais de construção vem crescendo nos últimos 100 anos, a 

demanda apenas por produtos a base de cimento deverá crescer 2,5 vezes entre 2010 e 2050 

(TAYLOR et al, 2006) 

 
Figura 1.1 - Produção mundial anual dos diversos tipos de materiais 

Fonte: Adaptado Ashby, 2015 

A produção mundial de cimento, um dos principais componentes do concreto foi, em 2008, de 

2.843 milhões de toneladas, em 2012, a produção mundial já alcançava 3.702 milhões de toneladas.  
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De acordo com a Associação Européia do Cimento (CEMBUREAU, 2016), em 2014, a produção 

mundial foi de aproximadamente 4,3 bilhões de toneladas. A distribuição da produção do cimento 

Portland é apresentada na Figura 1.2 

 

 

Figura 1.2 - Produção mundial de Cimento Portland (%), ano 2014 

Fonte: Adaptado Cembureau, 2016 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2016) o consumo Brasileiro no ano 

de 2015 totalizou 64,9 milhões de toneladas. Sabe-se que os produtos à base de cimento Portland 

possuem um grande potencial de promover soluções para a imobilização de resíduos 

agroindustriais, tornando-os economicamente viáveis, e ainda contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável das atividades industriais. A indústria da construção civil é tida como uma das maiores 

emissoras de CO2 para o meio ambiente, responsável por aproximadamente 5% da emissão do CO2 

global, sendo que, o concreto, produto a base de cimento Portland, é um dos materiais mais 

utilizados no planeta (AGOPYAN, 2011). A produção de 1m3 de concreto emite em torno de 0,2 t 

de CO2 e por 1 t de concreto são emitidos 0,08t de CO2 (GARTNER, 2004 apud PAULA, 2006). 

A produção de 1 tonelada de cimento consome em torno de 1,6 tonelada de recursos naturais 

(BULLARD e JENNINGS, 2011). Uma planta eficiente de cimento consome perto de 100 kWh por 

tonelada de cimento produzido (GARTNER e MACPHEE, 2011). No processo de produção do 

clínquer, principal constituinte do cimento, são emitidos diversos gases poluentes, destacando-se o 

dióxido de carbono (CO2) e dióxido de enxofre (SO2). Aproximadamente 90% das emissões de CO2 

oriundas da fabricação de cimento ocorrem durante a produção do clínquer, nos processos de 

calcinação/descarbonatação da matéria prima, e de queima de combustíveis no forno (ABCP, 2012). 
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Para cada tonelada de clínquer produzido são lançados na atmosfera de 870 kg de CO2 a 670 kg de 

CO2 (RUIZ-SANTAQUITERIA et al., 2009). Segundo Scrivener et al. (2008) a indústria do 

cimento é responsável por cerca de 5 a 8% das emissões mundiais de CO2, contribuindo assim de 

forma significativa para as mudanças climáticas. 

A utilização pela construção civil de resíduos gerados em outros setores da economia é vantajosa, 

não apenas em virtude do aumento da atividade industrial e, consequentemente, de subprodutos, 

mas, sobretudo, devido à redução da disponibilidade de matérias-primas não renováveis, tão 

necessárias às atividades da construção civil convencional. 

Grande parte dos resíduos gerados pode ser reciclada, reutilizada, transformada e incorporada, de 

modo a produzir novos materiais de construção e atender à crescente demanda por tecnologia 

alternativa de construção mais eficiente, econômica e sustentável (SAVASTANO, 2003). Dentre os 

resíduos se destacam as cinzas oriundas de diferentes atividades agroindustriais, que apresentam 

altas porcentagens de sílica e de outros óxidos, podendo ser então utilizadas como pozolanas. A 

propriedade da pozolana é a sua capacidade de reagir com o hidróxido de cálcio liberado durante o 

processo de hidratação do cimento, formando compostos estáveis de poder aglomerante, tais como 

os silicatos e aluminatos de cálcio hidratados (OLIVEIRA et al., 2004). 

Nas últimas duas décadas, o emprego de cinzas provenientes da agroindústria tal como a do bagaço 

de cana-de-açúcar, tem sido bastante pesquisada, com destaque para os estudos que Mehta (2009) e 

seus colaboradores desenvolveram na Universidade da Califórnia, em Berkeley. De acordo com 

Santos (2013) as cinzas do bagaço da cana apresentam em sua composição grande quantidade de 

sílica (SiO2), assemelhando-se à areia extraída de rios. Este fato e a disposição de grandes 

quantidades deste resíduo sem nenhuma aplicação útil tem incentivado a busca por soluções que 

possam agregar valor a este resíduo, dentre as quais se destaca o emprego como aditivo mineral em 

sistemas cimentícios, substituição parcial do cimento ou ainda em substituição do agregado miúdo. 

Pesquisadores como Cordeiro (2006), Zardo (2004), Sampaio (2013), dentre outros, muito têm 

contribuído para o desenvolvimento desta tecnologia no País. Estes estudos apontaram que as cinzas 

do bagaço de cana-de-açúcar, em virtude da presença preponderante de sílica na composição 

química, apresentam-se como matérias-primas potenciais na produção de cimentos compostos e/ou 

de aditivos minerais para pastas, argamassas e concretos. Ante o exposto, esta pesquisa teve como 

objetivo avaliar a redução de emissões de CO2 decorrentes da substituição parcial de Cimento 

Portland por CBCA, por meio do método de cálculo ACM0005. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Estudar a viabilidade do uso da cinza de bagaço de cana-de-açúcar em compósitos cimentícios 

como forma de reduzir a emissão de CO2. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 caracterização físico-química e micro-estrutural da CBCA gerada através da queima em 

caldeira de uma indústria de referência; 

 avaliar o efeito da substituição parcial do cimento por CBCA nas propriedades mecânicas 

(resistência à compressão e resistência à tração na flexão) dos compósitos desenvolvidos no 

estado endurecido; 

 estimar a redução de emissão de dióxido de carbono em decorrência da incorporação das 

CBCA aos compósitos cimentícios. 

 avaliar a possibilidade de obtenção de redução de emissões certificadas por meio de 

sequestro de carbono por meio do aprisionamento de carbono das CBCA em compósitos 

cimentícios. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Atualmente a incorporação de práticas de sustentabilidade na construção tem se tornado imperativo 

para todos os agentes da sociedade, tais como investidores, construtores, governos, consumidores e 

associações. Um empreendimento para ser sustentável, deve atender de modo equilibrado não 

somente a requisitos de viabilidade econômica, justiça social e aceitação cultural, como também de 

adequação ambiental (FONSECA, 2010). 

Um importante exemplo de prática sustentável é o uso de adições minerais na construção civil. As 

adições minerais geralmente são resíduos provenientes de diferentes indústrias, as quais seriam 

descartados em locais impróprios, em grandes quantidades, gerando assim riscos de contaminação 

de fontes de água e do solo (DAL MOLIN, 2005). 
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A utilização de resíduos como as cinzas, por exemplo, nos diversos campos da construção civil leva 

a benefícios ao meio ambiente, pois além de representar uma importante redução da quantidade de 

material a dispor em aterros ou estocar em pilhas, também representa significativa diminuição no 

consumo de recursos naturais primários e não renováveis. Além disso, existe a possibilidade de 

substituir parcialmente o clínquer (calcário calcinado) no processo de fabricação do cimento, 

reduzindo o consumo de energia e as emissões de CO2 na atmosfera (FONSECA, 2010). 

A redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é medida em toneladas de dióxido de 

carbono – t CO2. Cada tonelada de CO2 equivale a 1 crédito de carbono. O Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo permite que cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera 

possa ser negociada no mercado mundial por meio de Certificados de Emissões Reduzidas (CER) 

(BRASIL, 2012). Este mecanismo surge para privilegiar organizações com processos limpos, 

possibilitando a comercialização dos créditos em bolsa de valores que são comprados por empresas 

que ainda mantêm processos altamente nocivos ao meio ambiente (SISTER, 2007). 

A prática do uso de adições minerais, tanto no cimento quanto no concreto, é comum em diferentes 

partes do mundo, como em países da Europa e nos Estados Unidos, onde normas internacionais 

consideram o uso de adições minerais e cimentícios, especificando com grande propriedade e 

qualidade as condições que cada uma das adições deve apresentar para ser empregada na produção 

de concreto. A incorporação de adições minerais, em geral, implica na produção de materiais 

cimentícios com características técnicas superiores, pois modificam a estrutura interna do concreto 

no estado fresco. As adições podem ocasionar diversos benefícios, que aumentam a resistência e 

durabilidade do concreto no estado endurecido, tais como: diminuição das fissuras de origem 

térmica, redução na porosidade capilar, melhor resistência à reação álcali-sílica, melhor resistência 

ao ataque por sulfatos, entre diversos outros (COUTINHO, 1997 e FONSECA, 2010). 

Geralmente, misturas contendo 10% de cinzas apresentam, se comparadas ao concreto sem adição, 

diminuição da resistência à compressão aos 7 dias, uma vez que a reação de hidratação das 

pozolanas ainda não teve tempo suficiente para afetar positivamente a resistência mecânica. Porém, 

aos 28 dias já apresentam resistências superiores (MEHTA, 1987). 

Concretos contendo grandes quantidades de escória apresentam uma elevação na resistência à 

sulfatos, devido à redução na permeabilidade do concreto aos íons e à água (BAKKER, 1983). 

Misturas de cimento e escória granulada de alto-forno em 40 a 65% de substituição resultaram em 

argamassas com resistência superior a ataques por sulfatos (HOGAN e MEUSEL, 1981). 
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Dessa forma, justifica-se a realização de um estudo que contemple as vantagens técnicas, 

econômicas e ambientais envolvendo a utilização das adições minerais, tornando-se relevante e 

necessária uma análise mais aprofundada sobre as adições minerais como substitutivo parcial ao 

cimento Portland nos compósitos, e seu alinhamento frente às tendências mundiais na visão de 

desenvolvimento sustentável. 
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2 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

2.1 CIMENTO PORTLAND 

O cimento Portland é, conforme a literatura, um dos materiais mais consumidos pelo ser humano 

(Figura 2.1). Sua relevância está embasada nas civilizações antigas, pois a descoberta do fogo e 

posteriormente a necessidade de se fixar em um local seguro tornou o cimento Portland um material 

atrativo para a sociedade (CEMBUREAU, 1998). 

 

Figura 2.1 - Comparação do consumo de materiais naturais per capita em nível mundial 

Fonte: AGOPYAN, 2011 

O cimento Portland é o material mais utilizado na construção civil, sua larga aplicação permite sua 

utilização em várias etapas da construção. O aglomerante mais utilizado no mundo apresenta ótimas 

propriedades mecânicas, baixo custo, facilidade de execução e adaptação aos mais diversos projetos 

arquitetônicos (MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

Se em épocas mais antigas o cimento já apresentava um avanço para a evolução da espécie humana, 

hoje, com o surgimento das grandes metrópoles e grandes populações concentradas em áreas 

urbanas, seria impossível o convívio em sociedade sem as obras consideradas de grande porte que 

foram viabilizadas pelo uso do cimento Portland (BERNARDO, 2009). 

A grande versatilidade de emprego e as notáveis qualidades de adaptação a novos produtos e 

métodos construtivos aumentam, a cada dia, a já ampla gama de aplicações do cimento Portland. O 
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cimento Portland é dito ser um cimento hidráulico (CALLISTER, 2008), pois sua dureza se 

desenvolve por meio de reações químicas com a água. Ele é usado principalmente em argamassas e 

em concreto, para aglutinar, em uma massa coesa, agregados de partículas inertes (areia e/ou brita). 

2.1.1 Composição química 

O cimento Portland é a denominação formal (FACHINI, 2010), para o material conhecido na 

construção civil como cimento. Trata-se de um material pulverulento com propriedades 

aglomerantes, que endurecem sob ação da água. Depois de endurecido, desde que se encontre em 

situação equilibrada, o cimento Portland apresenta resistência à decomposição mesmo que seja 

novamente submetido à ação da água. 

O clínquer, principal matéria prima utilizada na fabricação cimento Portland, é constituído de 

silicatos e aluminatos de cálcio que passam por um processo industrial de moagem e queima. As 

matérias primas do clínquer devem conter cálcio, silício, alumínio e ferro em proporções adequadas, 

para posterior produção dos silicatos constituintes do cimento. O carbonato de cálcio 

(PAULA, 2006), é encontrado principalmente nas formas de pedra calcária, giz, mármore e conchas 

do mar, e entre suas principais impurezas encontra-se a argila e dolomita. 

As reações químicas que ocorrem para a formação do cimento podem ser assim representadas 

(MEHTA e MONTEIRO, 2014): 

 Pedra calcária + Argila + Calor = Clínquer (2.1) 

 Clínquer + Sulfato de Cálcio + Adições = Cimento Portland (2.2) 

Em representação estequiométrica, tem-se (equações 2.3 e 2.4): 

 CaCO3 + SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + H2O + Calor (2.3) 

 3CaO.SiO2 + 2CaO.SiO2 + 3CaO.Al2O3 + 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (2.4) 

O silicato tricálcico (3CaO.SiO2) e o silicato dicálcico (2CaO.SiO2) constituem os principais 

componentes na composição química do cimento, e tratam-se dos responsáveis pela resistência 

mecânica da pasta. O aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3) é o componente que mais rapidamente 

hidrata, já o ferro-aluminatotetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3) não tem contribuição relevante para a 

resistência mecânica da pasta a longo prazo, porém tem a função de equilibrar a composição 

química da pasta por apresentar boa estabilidade química (MEHTA e MONTEIRO, 2014). 
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A Tabela 2.1 apresenta as principais reações ocorridas a cada intervalo de temperatura no interior 

do forno de clinquerização, destacando-se os compostos do clínquer formados durante o processo 

de sinterização (GOBBO, 2003) 

Tabela 2.1 - Principais reações do processo de sinterização do clínquer 

Temperatura (oC) Reação 

100 - 200 Liberação de água livre 

500 - 700 Desidroxilação dos argilominerais; transformação do quatzo-α em quartzo – β 

700 - 900 Decomposição dos carbonatos, com liberação de CO2; primeiras reações de estado 

sólido, levando à formação de aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos [C12A7 e 

C2(AF)] e inicio de formação de belita (2CaO+SiO2 = Ca2SiO4), conversão de 

quartzo – β em cristobalita. 

900 - 1200 Conversão de ferroaluminatos e aluminatos em C4AF e C3A; formação de belita 

(C2S) a partir da sílica remanescente e dos cristais de cal livre. 

1200 - 1350 Cristalização das primeiras alitas (C3S) (1.200oC) a partir da cristais pré-existentes 

de belita (C2S) e cal livre (Ca2SiO4+CaO=Ca3SiO5); a partir de 1280oC inicia-se a 

formação de fase liquida a partir dos aluminatos e ferroaluminatos cálcicos, com 

conseqüente nodulização do clínquer. 

Acima de 1350 Desenvolvimento dos cristais de alita (C3S). 

Fonte: GOBBO, 2003 

A Figura 2.2 apresenta um esquema de desenvolvimento dos compostos do clínquer nas cinco zonas 

principais do forno. No eixo à esquerda, são representadas as proporções em massa ideais das 

matérias primas que compõem a farinha (calcário moído com argila e aditivos específicos) e, no 

eixo à direita, as proporções dos compostos produzidos durante o processo de clinquerização, bem 

como a temperatura de formação destes. 

 

Figura 2.2 - Compostos do clínquer formados durante o processo de clinquerização 

Fonte: GOBBO, 2003 
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A Tabela 2.2 mostra os principais compostos do clínquer e suas propriedades específicas. 

Tabela 2.2 - Composição mineralógica do clínquer 

Compostos Fórmula Clássica Sigla 
Clínquer 

(%) 
Propriedades Tecnológicas 

Silicato 

tricálcico 

(Alita) 

3CaO.SiO2 C3S 50 - 65 

Endurecimento rápido. 

Alto calor de hidratação. 

Alta resistência inicial 

Silicato 

dicálcico 

(Belita) 

2CaO.SiO2 C2S 15 - 25 

Endurecimento lento. 

Baixo calor de hidratação. 

Baixa resistência inicial 

Aluminato 

tricálcico 

(Celita) 

3CaO.Al2O3 C3A 6 - 10 

Pega muito rápida e deve ser controlado 

com adição de gesso. 

Susceptível ao ataque de meios 

sulfatados, alto calor de hidratação, alta 

retração, baixa resistência final. 

Ferro aluminato 

tetracálcico 

(brownmilerita) 

4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 3 - 8 

Endurecimento lento, resistente a meios 

sulfatados, não tem contribuição para 

resistência, cor escura. 

Cal livre CaO C 0,5 – 1,5 
Em maiores quantidades causam 

aumento de volume e fissura. 

Fonte: CENTURIONE, 1993 

O produto resultante (Figura 2.3 e Figura 2.4) da calcinação, o clínquer, é moído na forma de um pó 

muito fino, ao qual se acrescenta uma pequena quantidade de gesso (CaSO4.2H2O) para que assim 

retarde o processo de pega (CALLISTER, 2008). 

  

Figura 2.3 - Ilustração da natureza heterogénea de um grão de cimento: à esquerda sob a forma 

esquemática  

Fonte: VIKAN, 2005 

 

 

Figura 2.4 - Imagem obtida por micrografia óptica do clínquer do cimento Portland (não hidratado), 

com uma ampliação de 100 vezes  

Fonte: DONALD et al, 1998 
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2.1.2 Hidratação do cimento 

As reações de hidratação (Figura 2.5) destes compostos dão origem ao processo de endurecimento 

do cimento (FACHINI, 2010). Em geral, a hidratação apresenta as reações entre o cimento e a água, 

gerando a produção de um material sólido, a partir de transformações dos compostos químicos. 

 

Figura 2.5 - Esquematização do processo de hidratação ao longo do tempo 

Fonte: ROCHA, 2009. 

A hidratação do cimento inicia-se misturando certa quantidade de água ao cimento, obtendo-se 

assim a pasta, mistura esta que inicia a perda de elasticidade com o tempo (PAULA, 2006), até 

endurecer completamente. O intervalo de tempo que ocorre entre a adição de água até o início das 

reações com os componentes do cimento é chamado “tempo de início de pega”. 

O início dessas reações é caracterizado pelo aumento brusco de viscosidade e também pelo aumento 

de temperatura. Quando a pasta torna-se indeformável para pequenas cargas e se torna rígida, ou 

seja, um bloco monolítico (PAULA, 2006), atinge-se o fim da pega. 

Inicia-se assim a fase de endurecimento, na qual as reações no interior da pasta prosseguem, 

aumentando assim a coesão e resistência. O endurecimento da pasta (CALLISTER, 2008), continua 

como resultado de uma hidratação adicional, em processo lento, e que pode se desenvolver por 

períodos longos como vários anos. É importante salientar que o processo pelo qual o cimento 

endurece não é um processo de secagem, mas de hidratação, e a água participa efetivamente em 

uma reação química de união. 

Os silicatos de cálcio (PAULA, 2006), que correspondem a 75% da composição do cimento, 

reagem com a água formando silicato de cálcio hidratado e hidróxido de cálcio, este responsável 
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pelo pH alcalino característico da pasta de cimento. Acompanhando o processo de hidratação do 

cimento, tem-se a liberação de energia na forma de calor, ou seja, com reações exotérmicas (Figura 

2.6). 

 

Figura 2.6 - Liberação do calor de hidratação ao longo do tempo. 

Fonte: ROCHA, 2009. 

A hidratação completa do cimento Portland tipo I (para uma relação água/cimento = 0,40, em 

massa, e em temperatura aproximada de 21°C) gera aproximadamente 400 J/g-1 de energia 

(TAYLOR, 1990). O desenvolvimento da resistência com o tempo é observado na Figura 2.7, 

diagrama esquemático do desenvolvimento da microestrutura durante a hidratação do cimento 

Portland observado através da microscopia (FREITAS, 2001). 

 

Figura 2.7 - Diagrama esquemático de desenvolvimento estrutural durante o período de hidratação 

do cimento Portland 

Fonte: FREITAS, 2001. 
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A Figura 2.7 representa o desenvolvimento da resistência com o tempo: 

a) Seção de um grão anidro de cimento Portland em contato com água; 

b) O grão começa a reagir e a concentração de íons na solução aumenta. Nesse início da 

hidratação formam-se lâminas de C-S-H (silicato de cálcio hidratado) na superfície do C3S 

(silicato tricálcico) e um gel amorfo rico em aluminato na superfície do C3A (aluminato 

tricálcico), onde aparece a nucleação de pequenas agulhas de Aft (fase de formação da 

etringita). Após uma hora de hidratação formam-se pequenos bastões de etringita 

(sulfoaluminato de cálcio hidratado, cuja formulação é Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O); 

c) Período de aceleração, quando ocorre um rápido crescimento do C-S-H e CH (hidróxido 

de cálcio). É a reação do C3S para produzir C-S-H externo sobre a malha de AFt, deixando 

1 μm entre a superfície do grão e a “carapaça” ou “casca” hidratada. A morfologia do C-S-H 

é laminar e o CH precipita-se nos poros saturados como placas hexagonais; 

d) Crescimento secundário da AFt. Nesse estágio, como consequência da continuidade da 

hidratação do C3S o C-S-H começa a se formar no interior da carapaça hidratada; 

e) Formação de discos hexagonais de AFm (fase de formação de monossulfato) decorrente 

da hidratação do C3A com o AFt. A contínua formação de produtos internos reduz a 

separação entre os grãos anidros e a concha hidratada; 

f) Forma-se C-S-H interno suficiente para preencher o espaço entre os grãos e a carapaça. As 

estruturas observadas em “e” e “f” indicam a evolução da hidratação nas idades mais 

avançadas, quando os poros estão significativamente reduzidos. 

2.1.3 Classificação dos cimentos Portland 

Os cimentos foram fabricados originalmente de acordo com as especificações dos consumidores 

que encomendavam, das fábricas, o produto com características adequadas ao seu uso. A partir de 

1904 a indústria limitou-se a produzir apenas alguns tipos de cimentos, devido à introdução das 

primeiras especificações da American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Na maioria dos casos, o cimento é comercializado em sacos de papel contendo 50 kg de material ou 

a granel. De acordo com as adições e com a resistência à compressão mínima que atinge em 28 dias, 

o cimento recebe uma nomenclatura composta das seguintes partes: 
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O tipo de cimento é representado por números romanos seguidos ou não de letras, de acordo com a 

composição. Um mesmo tipo de cimento pode ter diferentes classes de resistência, representada por 

um número correspondente à resistência em megapascais (MPa), obtida em ensaio específico. 

O Cimento Portland Comum – CPI, NBR 5732 (ABNT, 1991) é o aglomerante hidráulico obtido 

pela moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade necessária 

de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a moagem é permitido adicionar a esta mistura 

materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos nos teores 

especificados (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 - Composição do Cimento Portland Comum (% em massa) 

Sigla 
Classe de 

resistência 

Clínquer + 

sulfato de cálcio 

Escória granulada 

de alto-forno 

Material 

pozolânico 

Material 

carbonático 

CPI 

25 

100 0 0 0 32 

40 

CPI - S 25 99 a 95 1 a 5 1 a 5 1 a 5 

CPI : Cimento Portland Comum 

CPI – S: Cimento Portland Comum com adição 

Fonte: ABNT, 1991 

 

O Cimento Portland Composto – CPII, NBR 11578 (ABNT, 1991) é o aglomerante hidráulico 

obtido pela moagem de clínquer Portland ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade 

necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a moagem é permitido adicionar a 

esta mistura materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos 

nos teores especificados a seguir (Tabela 2.4): 

Tabela 2.4 - Composição do Cimento Portland Composto (% em massa) 

Sigla 
Classe de 

resistência 

Clínquer + 

sulfato de cálcio 

Escória granulada 

de alto-forno 

Material 

Pozolânico 

Material 

carbonático 

CPII - E 

25 

94 a 56 6 a 34 - 0 a 10 32 

40 

CPII - Z 

25 

94 a 76 - 6 a 14 0 a 10 32 

40 

CPII - F 

25 

94 a 90 - - 6 a 10 32 

40 

CPII-E: Cimento Portland Composto com Escória 

CPII-Z: Cimento Portland Composto com Pozolana 

CPII-F: Cimento Portland Composto com Filer 

Fonte: ABNT, 1991 
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O Cimento Portland de Alto-Forno – CPIII, NBR 5735 (ABNT, 1991) é um aglomerante hidráulico 

obtido pela mistura homogênea de clínquer Portland e escória granulada de alto-forno, moído em 

conjunto ou separado. Durante a moagem é permitida a adição de uma ou mais formas de sulfato de 

cálcio e materiais carbonáticos nos teores abaixo (Tabela 2.5). 

Tabela 2.5 - Composição do Cimento Portland de Alto-Forno (% em massa) 

Sigla 
Classe de 

resistência 

Clínquer + 

sulfato de cálcio 

Escória granulada 

de alto-forno 

Material 

pozolânico 

Material 

carbonático 

CPIII 

25 

65 a 25 35 a 70 - 0 a 5 32 

40 

Fonte: ABNT, 1991 

 

O Cimento Portland Pozolânico – CPIV, NBR 5736 (ABNT, 1999) é um aglomerante hidráulico 

obtido pela mistura homogênea de clínquer Portland e materiais pozolânicos, moídos em conjunto 

ou separado. Durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e 

materiais carbonáticos no teor especificado a seguir (Tabela 2.6). 

Tabela 2.6 - Composição do Cimento Portland Pozolânico (% em massa) 

Sigla 
Classe de 

resistência 

Clínquer + 

sulfato de cálcio 

Escória granulada 

de alto-forno 

Material 

Pozolânico 

Material 

carbonático 

CPIV 
25 

85 a 45 - 15 a 50 0 a 5 
32 

Fonte: ABNT, 1999 

 

O Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – CPV, NBR 5733 (ABNT, 1991) é um aglomerante 

hidráulico que atende as exigências de alta resistência inicial, obtido pela moagem de clínquer 

Portland, constituído em sua maior parte de silicatos de cálcio hidráulicos, ao qual se adiciona, 

durante a operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a 

moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais carbonáticos, no teor especificado a seguir 

(Tabela 2.7). 

Tabela 2.7 - Composição do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – ARI – (% em massa) 

Sigla 
Classe de 

resistência 

Clínquer + 

sulfato de 

cálcio 

Escória 

granulada de 

alto-forno 

Material 

Pozolânico 

Material 

carbonático 

CPV - 100 a 95 - - 0 a 5 

Fonte: ABNT, 1991 
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O aumento de temperatura no interior de grandes estruturas de concreto devido ao calor 

desenvolvido durante a hidratação do cimento pode levar ao aparecimento de fissuras. Elas podem 

ser evitadas com uso de cimentos com taxas lentas de evolução de calor, os chamados cimentos 

Portland de Baixo Calor de Hidratação. 

Os Cimentos de Baixo Calor de Hidratação, de acordo com a NBR 13116 (ABNT, 1994), são 

aqueles que desprendem até 260 J/g e até 300 J/g aos 3 dias e 7 dias de hidratação, respectivamente, 

e podem ser qualquer um dos tipos básicos. O ensaio é executado de acordo com a norma 

NBR 12006 (ABNT, 1990) - Determinação do Calor de Hidratação pelo Método da Garrafa de 

Langavant. 

O Cimento Portland Branco é um tipo de cimento que se diferencia dos demais pela coloração. A 

cor branca é conseguida a partir de matérias-primas com baixo teores de óxido de ferro e manganês 

e por condições especiais durante a fabricação, especialmente com relação ao resfriamento e à 

moagem dos produtos. 

O Cimento Portland para Poços Petrolíferos de acordo com a NBR 9831 (ABNT, 2006), constitui-

se um tipo de cimento Portland de aplicação bastante específica, qual seja a cimentação de poços 

petrolíferos. O consumo desse tipo de cimento é pouco expressivo quando comparado ao dos outros 

tipos de cimento normalizados no país. O cimento para poços petrolíferos (CPP) é regulamentado 

pela NBR 9831(ABNT, 2006) e na sua composição não se observa outros componentes além do 

clínquer e do gesso para retardar o tempo de pega. No processo de fabricação do cimento para 

poços petrolíferos são tomadas preocupações para garantir que o produto conserve as propriedades 

reológicas (plasticidade) necessárias nas condições de pressão e temperatura elevadas presentes em 

grandes profundidades. 

Em cada país são produzidos cimentos padronizados pelo organismo normalizador nacional 

(BAUER, 1994), além de outros fora de normas, mas sempre um número bastante limitado de tipos. 

Muitos deles, se não disponíveis no mercado, são obtidos mediante encomendas. A Tabela 2.8 

apresenta os principais cimentos brasileiros e o correspondente nas normas americanas e europeias, 

além da composição típica dos mesmos (SKALNY et al, 2002). 
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Tabela 2.8 - Equivalência entre Cimentos brasileiros, europeus e americanos e sua composição 

química 

Cimento 

Americano 
Tipo I Tipo II TIPO III Tipo IV Tipo V Tipo IS Tipo IP 

Norma ASTM C150-86¹ C150-86¹ C150-86¹ C150-86¹ C150-86¹ C595-09² C595-09² 

Cimento 

Europeu 
CEM I CEM II CEM I - - CEM III CEM IV 

Norma EN 197-1³ EN 197-1 EN 197-1 - - EN 197-1 EN 197-1 

Cimento 

Brasileiro 
CP I CP II CP V-ARI BC RS CP III CP IV 

Norma ABNT 
NBR 

57324 

NBR 

115785 

NBR 

57336 

NBR 

131167 

NBR 

57378 

NBR 

57359 

NBR 

573610 

C3S (%) 42-65 35-60 45-70 20-30 40-60   

C2S (%) 10-30 15-35 10-30 50-55 15-40   

C3A (%) 0-17 0-8 0-15 3-6 0-5   

C4AF (%) 6-18 6-18 6-18 8-15 10-18   

Área Superficial  

Específica (m²/kg) 
300-400 280-380 450-600 280-320 290-350   

(l - ASTM, 1986; 2 - ASTM, 2009; 3 - CEN, 2000; 4 - ABNT,199lb; 5 - ABNT,199la; 

6 - ABNT,199lc; 7 - ABNT,1994; 8 - ABNT,1992; 9 - ABNT,1991d; 10 - ABNT,199le) 

Fonte: FERREIRA, 2013 

2.2 ADIÇÕES MINERAIS 

A utilização de resíduos ou sub produtos pozolânicos na produção de compósitos e argamassas com 

utilização hidráulica remonta alguns milhares de anos. A erupção do Vulcão Thera, em 1.500 A.C., 

que  destruiu a Ilha Santorini foi responsável pelo aparecimento de grande quantidade de cinzas, 

que foram utilizadas pela civilização grega na produção de argamassas (TORGAL, 2010). 

A erupção do Vesúvio, em 79 D.C., que cobriu de cinzas cidades como Pompeia e Herculano, 

produziu enorme quantidade de pozolanas naturais para a fabricação de argamassas romanas. 

Entretanto, os romanos já conheciam a influência das pozolanas artificiais à base de cerâmica 

cozida no bom desempenho das argamassas. Hazra e Krishnaswamy (1987) referem que esta 

argamassa foi utilizada exaustivamente na construção de aquedutos, pontes e edifícios pela 

civilização romana. 

Para Fonseca (2010) existem ainda evidências de que os materiais naturais, como cinzas vulcânicas 

e tufos não foram as únicas fontes de pozolanas nos compósitos utilizados nas construções antigas. 

Outras adições, como argila calcinada, surgiram para suprir o consumo onde a cinza vulcânica era 

indisponível. 
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De acordo com Roy e Langton (1989), as argilas calcinadas moídas e misturadas com cal 

constituíram o primeiro aglomerante hidraúlico desenvolvido pelo homem. O uso de argamassas a 

base de cal remonta milênios A.C. Um pavimento com argamassa de cal descoberto no Leste da 

Turquia foi datado entre 12.000 e 5.000 A.C. (TORGAL, 2010). Argamassas de cal utilizadas para 

construção de abrigos de pescadores foram descobertas na zona da Sérvia-Montenegro e remontam 

até 5.600 A.C. (ELSEN, 2006). 

De acordo com Torgal (2010) com a descoberta do Cimento Portland a utilização de argamassas a 

base de cal e pozolanas entrou em decadência, pois o novo aglomerante endurecia mais 

rapidamente, possibilitando a diminuição dos prazos de obras e além disso, apresentava 

desempenho mecânico superior. Observando a semelhança entre as composições químicas de 

algumas escórias e do cimento Portland, o engenheiro francês Louis Vicat, no século XIX estudou a 

possibilidade de empregá-las na fabricação do cimento (COUTINHO, 1997). 

Em 1865, de acordo com Fonseca (2010) foi lançado na Alemanha um ligante hidráulico 

constituído por cal e escória, e em 1882, a fabricação do cimento com adição de escória foi iniciada.  

Após 1950, o cimento Portland com escórias obteve grande desenvolvimento, a mudança ocorreu 

principalmente após a segunda guerra mundial, quando ocorreu grande incremento no uso das 

escórias, especialmente devido à crise do carvão. O emprego da escória, no entender de Coutinho 

(1997), representou grande economia de combustível, pois cada tonelada de clínquer substituído por 

escória proporcionava uma diminuição de 200 Kg no consumo de carvão. 

Várias razões, tecnológicas e econômicas, além das ecológicas, impulsionaram a utilização de 

diversos materiais alternativos como forma de adições minerais para as indústrias do cimento e 

concreto, de acordo com Fonseca (2010). Para o autor o uso de materiais pozolânicos e cimentícios 

nas indústrias cimento e concreto tem aumentado vertiginosamente durante os últimos 50 anos, com 

potencial futuro ainda maior. Em um futuro próximo, estima-se que a mistura de concreto sem a 

presença de adições será uma exceção, e não regra. Atualmente, grande parte das adições minerais é 

composta por resíduos advindos de siderúrgicas, usinas termelétricas e outros ramos industriais, 

além dos resíduos agroindustriais como cinza de casca de arroz, cinza de bagaço de cana de açúcar, 

os quais têm substituído de forma crescente as pozolanas naturais. 

2.2.1 Tipos de adições minerais ao compósito cimentício 

De acordo com sua ação físico-química no concreto, as adições minerais podem ser classificadas 

em três distintos grupos (Figura 2.8): Material inerte, cimentante e pozolânico. 
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Figura 2.8 - Tipos de adições minerais 

Fonte: Própria autora 

O termo adição, de maneira abrangente (MALHOTRA e MEHTA, 1996) define, qualquer material 

além de água, agregados e cimento, que é utilizado como ingrediente do concreto ou argamassa e é 

adicionado à mistura imediatamente antes ou durante o processo de produção. Os benefícios 

técnicos e econômicos que as adições minerais aportam para as estruturas de concreto já são 

conhecidos. Pesquisas de Mehta e Malhotra (1996), entre outros autores, expuseram com ênfase as 

vantagens que adições trazem para as propriedades do concreto fresco e endurecido. A partir de 

1990, muitos trabalhos foram publicados com altos teores de adições minerais ao cimento ou 

concreto mostrando a viabilidade da diminuição do teor de clínquer e aumento das adições 

(MEHTA, 1997). Entre as vantagens da substituição de clínquer pela adição estão a diminuição da 

porosidade e permeabilidade e a melhora da resistência mecânica e durabilidade. 

2.2.1.1 Filer 

O filer, ou adição com efeito filer, trata-se de um material finamente dividido com diâmetro médio 

aproximado ao do cimento Portland que devido à sua ação física, melhora algumas propriedades do 

concreto, quando em teores menores que 10% em relação à massa do cimento, podendo ser 

proveniente do calcário, pó de quartzo, entre outros (SOARES, 2010). O filer também pode ser 

descrito, no entender de Fernandes (2007), como um material finamente dividido, compreendidos 

entre 5 a 75 µm, constituído de partículas minerais advindas, por exemplo, do pó de calcário, que se 

incorpora à mistura do concreto para melhorar seu desempenho reológico, mecânico, térmico e de 

sensibilidade à água. 

O efeito físico, descrito por Soares (2010), também está relacionado à modificação da 

microestrutura da zona de transição, pois as adições interferem na movimentação das partículas de 

água, reduzindo ou eliminando o acúmulo de água livre que usualmente fica retido sob os 
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agregados. Para Dal Molin (2005), além de propiciar a redução da zona de transição devido à 

redução da exsudação, a adição também pode interferir no crescimento dos cristais, restringindo 

seus tamanhos e reduzindo o grau de orientação dos cristais de hidróxido de cálcio junto ao 

agregado. 

Usualmente as adições de filer são inertes, mas podem apresentar alguma atividade hidráulica ou 

fazer parte de reações com os compostos do clínquer, como o C3A (aluminato tricálcico) e C4AF 

(ferroaluminato tetracálcico). As adições com “efeito filer” podem também agir como agentes de 

nucleação e, dessa maneira, acelerar a hidratação do clínquer (SOARES, 2010). A NBR 11578 

(ABNT, 1991), limita o conteúdo de filer em 10% para os cimentos Portland compostos com filer, 

exigindo que o material carbonático utilizado como filer possua no máximo 85% de CaCO3 

(ISAIA, 2007). 

2.2.1.2 Adição cimentante 

O material cimentante não necessita do hidróxido de cálcio presente no cimento Portland para 

formar produtos cimentantes como o C-S-H. No entanto, sua auto-hidratação é normalmente lenta, e 

a quantidade de produtos cimentantes formados é insuficiente para a aplicação do produto para fins 

estruturais. Quando como adição ou substituição em cimento Portland, a presença de hidróxido de 

cálcio e gipsita acelera sua hidratação (MANTUANO NETTO, 2006). 

2.2.1.3 Adição pozolânica 

Pozolana é um material natural ou artificial que contém sílica em forma reativa. Segundo a 

NBR 12653/1992, pozolanas são materiais silicosos ou silicoaluminosos que, por si só, possuem 

pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas que, quando finamente divididos e na presença da 

água, reagem com o hidróxido de cálcio à temperatura ambiente para formar compostos com 

propriedades aglomerantes. 

Originalmente o termo pozolana denominava materiais naturais de origem vulcânica, com 

propriedades semelhantes aos da cidade italiana Pozzuoli, que reagem com cal em presença de 

água, em temperatura ambiente (SOARES, 2010). Com o passar dos anos, a definição passou a 

abranger outros materiais que, embora de origens diversas, exibem comportamento similares 

(MASSAZZA, 1998). 

A eficácia apresentada pelas pozolanas é limitada até determinados teores de substituição, uma vez 

que seu efeito químico depende da disponibilidade de hidróxido de cálcio liberado pela reação do 
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cimento. O cimento Portland pode ser substituído em até 30% por pozolana, sem nenhum efeito 

adverso nas propriedades do concreto (FELICETTI et al., 2014). 

De acordo com Santos (2006), a adição de pozolanas ao cimento Portland, confere ao concreto e 

argamassa melhora de características tais como: diminuição do calor de hidratação, maior 

durabilidade, devido à inibição da reação álcali-agregado e diminuição do diâmetro dos poros da 

pasta hidratada, maior resistência ao ataque ácido, devido à estabilização do hidróxido de cálcio 

oriundo da hidratação do clínquer Portland e à formação um C-S-H com menor relação CaO/SiO2 

de menor basicidade. 

As pozolanas são usadas principalmente de duas formas: como adição em teores variáveis em 

relação à massa ou volume do cimento, ou como substituição parcial do cimento, segundo 

Santos (2006). Entretanto, independentemente de como o material pozolânico é utilizado, a reação 

pozolânica e os benefícios associados são os mesmos no entender de Mehta (1987). 

2.2.2 Classificação das pozolanas 

Existem diferentes considerações quanto à classificação dos materiais pozolânicos. Segundo a 

NBR 12653 (ABNT, 2015) as especificações para a classificação dos materiais pozolânicos são 

realizadas conforme sua origem, da seguinte maneira: 

 Pozolanas Naturais 

Materiais de origem vulcânica, geralmente de caráter petrográfico ácido (65% de SiO2) ou de 

origem sedimentar com atividade pozolânica. 

 Pozolanas Artificiais 

Materiais resultantes de processos industriais ou provenientes de tratamento térmico com atividade 

pozolânica. 

Ainda segundo a NBR 12653 (ABNT, 2015) os materiais pozolânicos, de maneira geral, são 

classificados em três grupos: 

 Classe N 

Pozolanas naturais e artificiais, como certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, 

“cherts” silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas. 
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 Classe C 

Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas termoelétricas. 

 Classe E 

Qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores. 

Pozolanas naturais são aquelas que demonstram potencial pozolânico, mesmo não tendo sido 

submetidas a nenhum processo, a não ser a moagem. Para que um material seja considerado 

pozolânico, deve estar em conformidade com as exigências químicas e físicas estabelecidas na 

NBR 12653 (ABNT, 2015).  As especificações são descritas nas Tabela 2.9 e Tabela 2.10. 

Tabela 2.9 - Exigências químicas 

Propriedades 
Classes de material pozolânico 

N C E 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, % mín. ≥ 70 ≥ 70 ≥ 50 

SO3, % máx. ≤ 4,0  ≤ 5,0 ≤ 5,0 

Teor de umidade, % máx. ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0 

Perda ao fogo, % máx. ≤ 10,0 ≤ 6,0 ≤ 6,0 

Álcalis disponíveis em Na2O, % máx. ≤ 1,5 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Fonte: ABNT, 2015 

Tabela 2.10 - Exigências físicas 

Propriedades 
Classes de material pozolânico 

N C E 

Material retido na peneira 45μm < 20% < 20% < 20% 

Índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, 

em relação ao controle 
≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % 

Atividade pozolânica com cal aos 7 dias ≥ 6 MPa ≥ 6 MPa ≥ 6 MPa 

Fonte: ABNT, 2015 

Para Castro (2008), são vários os materiais que satisfazem essas condições químicas e físicas. Não 

deve haver limitações restritivas quanto à composição química dos materiais pozolânicos, uma vez 

que não há uma correlação exata entre composição química, finura e o estado vítreo destes 

materiais. Portanto, conforme afirma Pinheiro (2008), é necessário agrupá-los segundo critérios que 

possibilitem uma avaliação prévia de seus desempenhos e características químicas e mineralógicas. 

2.2.3 Reação pozolânica 

A reação entre a pozolana e o hidróxido de cálcio é denominada de reação pozolânica (MEHTA e 

MONTEIRO, 2014). Os principais produtos da reação pozolânica, que são formados durante a 
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hidratação dos cimentos, são os silicatos e aluminatos de cálcio hidratado. A reação pozolânica é 

apresentada na equação 2.5: 

 Pozolana + CH + H → C-S-H (2.5) 

Onde: 

- CH - hidróxido de cálcio; 

- H - H2O - água; 

- C-S-H - silicato de cálcio hidratado. 

A sílica amorfa, presente na pozolana reage com o hidróxido de cálcio da pasta do cimento 

hidratado para a formação de silicato de cálcio hidratado, responsável pela resistência da pasta de 

cimento hidratado. A capacidade de reação química da pozolana com o hidróxido de cálcio é dada 

tanto pela quantidade de hidróxido de cálcio que a sílica presente consegue fixar, quanto pela 

rapidez de fixação (KIELING, 2009). 

A reação pozolânica ocorre devido à reatividade da sílica e da alumina com o hidróxido de cálcio, 

determinada pela fraqueza e instabilidade das ligações estruturais do material pozolânico. Esta 

reação depende, principalmente, da atividade da pozolana e da qualidade e quantidade das fases 

ativas (amorfas) presentes na pozolana. A atividade pozolânica também é influenciada pela 

granulometria e pela superfície específica das pozolanas (TASHIMA, 2006). 

A massa específica é definida como sendo a relação entre a massa do sólido e o volume que ele 

ocupa, incluindo os poros impermeáveis (PAULA, 2006). No caso das pozolanas, os fatos de o 

diâmetro médio ser semelhante ao do cimento e sua massa específica ser geralmente menor fazem 

com que a substituição em relação à massa de cimento resulte em maior volume de aglomerante 

(SILVA et al, 2007). 

Os benefícios do uso de pozolanas em concretos/argamassas, não se limitam à reação química da 

pozolana com o hidróxido de cálcio. Ocorre ainda o efeito físico proveniente da capacidade das 

partículas destes materiais, que geralmente tem dimensões micrométricas, se posicionarem nos 

interstícios entre partículas de cimentos e na interface agregado-pasta. Este efeito é conhecido como 

efeito filer (CORDEIRO e DÉSIR, 2010). 

Após certo intervalo de tempo, conforme descreve Tiboni (2007), a sílica para de reagir 

quimicamente, de forma significativa, com os produtos da hidratação do cimento. Passando a sílica 

residual a atuar como um filer inerte, reduzindo a porosidade da estrutura resultante. Tal fenômeno 
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ocorre devido aos finos que preenchem os vazios entre as partículas maiores (efeito de 

empacotamento) e, como consequência, reduzem o tamanho dos vazios dos poros maiores na pasta 

e também a sua porosidade, produzindo um arranjo mais eficiente na interface – partículas de 

agregado-pasta de cimento –, aumentando a densidade e homogeneidade dessa zona e contribuindo 

para o aumento da durabilidade do concreto/argamassa (Figura 2.9) (MORAES NETO, 2013). 

A combinação dos efeitos pozolânico e filer, decorrentes da reação pozolânica representa 

importantes contribuições para a resistência e durabilidade da pasta endurecida frente a meios 

ácidos (VIEIRA, 2005). 

 

Figura 2.9 - Efeito filer das sílicas ativas 

Fonte: TIBONI, 2007 

2.2.4 Influência das adições minerais nas propriedades do concreto 

A inclusão de adições minerais possibilita a produção de materiais cimentícios com características 

técnicas melhoradas, pois geram mudanças na estrutura interna da pasta de cimento hidratada. O 

efeito físico da presença das adições minerais no concreto fresco se torna aparente imediatamente 

após endurecimento da pasta, mas leva vários dias para que os efeitos químicos se manifestem 

(MEHTA E MONTEIRO, 2014). 

Entre os efeitos químicos das adições minerais, tem-se a capacidade de reação com o hidróxido de 

cálcio, produzido durante a hidratação do cimento Portland, na formação do C-S-H (silicato de 

cálcio hidratado) adicional, que é o responsável principal pela resistência das pastas de cimento 

hidratadas (DAL MOLIN, 2005). Em geral, há um incremento na resistência, na permeabilidade e 

aumento da durabilidade ao ataque químico, podendo ocorrer redução das fissuras térmicas devido 

ao menor calor de hidratação. 

De acordo com Silva (2007), a incorporação de adições ao concreto tem como alguns de seus 

efeitos físicos o efeito microfiler (aumento da densidade da mistura em função do preenchimento 

dos vazios pelas partículas das adições inferiores às partículas do cimento); o refinamento da 

estrutura de poros e dos produtos de hidratação do cimento; alteração da microestrutura da zona de 
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transição (redução da exsudação, com diminuição da espessura da zona de transição e interferência 

no crescimento dos cristais), com consequente melhora de desempenho do concreto em termos de 

resistência mecânica e durabilidade. Já a resistência a ataques químicos e à fissuração térmica são 

aspectos da durabilidade do concreto que, devido à incorporação das adições minerais, também 

melhoram significativamente (FONSECA, 2010). 

2.2.5 Cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) 

A produção açucareira no Brasil remonta principalmente do século XVI, apesar do açúcar já ser 

produzido desde a Colônia. A cultura de cana-de-açúcar cresceu a partir da década de 1970, com o 

surgimento do Proálcool1, sendo precursor no uso em grande escala deste como combustível 

automotivo, com intuito de suprir o país de um combustível alternativo e menos poluente 

comparado aos derivados do petróleo (TOMMASELLI et al, 2011). 

Com o aumento da produção de cana-de-açúcar, transformada em combustível, surgiram também o 

crescimento do volume de resíduos, como o bagaço oriundo desse processamento. O bagaço da 

cana de açúcar, por exemplo, era considerado um problema ambiental, e uma das poucas vantagens 

comerciais era a sua destinação para alimentação de animais em confinamento, entretanto era 

utilizado em pequena quantidade frente aos volumes gerados nas usinas. 

A procura por alternativas de emprego de resíduos industriais, tornando-os subprodutos e ainda 

agregando valor, transformou-se em uma busca contínua em todas as cadeias produtivas. A procura 

por processos sustentáveis e aumento dos ganhos faz com que produtos antes avaliados como 

problemas passem hoje a ser fontes de renda apreciáveis para todas as empresas 

(CHUBA et al, 2010). 

Atualmente este cenário praticamente não existe. O bagaço da cana de açúcar, até então um resíduo 

altamente poluidor, tornou-se, a partir de novas tecnologias e demandas, uma importante fonte de 

geração de energia elétrica e consequentemente de renda para os consumidores. O resíduo passou a 

ser queimado com o intuito de produzir energia a ponto de ser hoje uma importante fonte de renda. 

                                                 

1Programa Nacional do Álcool que o governo implantou com o objetivo de substituir parte do 

consumo de gasolina por etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar. 
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Porém, com a queima, são gerados outros resíduos, como os gases produzidos pela combustão e as 

cinzas, que ainda se avolumam nos pátios das usinas (TOMMASELLI et al, 2011). 

2.2.5.1 A CANA-DE-AÇÚCAR E SEUS RESÍDUOS 

A área de cultivada de cana-de-açúcar dedicada à atividade sucroalcooleira, na safra 2014/2015, foi 

estimada pelo União da Industria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA, 2015) em aproximadamente 

10.870.647 hectares, distribuídos em todos os estados produtores, apresentando em destaque os 

estados da região Centro-Sul, responsáveis por aproximadamente 87% da produção nacional. A 

região Norte-Nordeste, tradicional produtora de cana-de-açúcar, mas que vem perdendo posições, 

participa com cerca de 13% do total da área cultivada no país. O total de cana-de-açúcar moído na 

safra 2014/15 foi de 632.127 milhões de toneladas (ÚNICA, 2015).  

A produção de álcool e açúcar envolve as fases de colheita e transporte da cana até a usina, lavagem 

e processamento. O processo se difere a partir da extração do caldo da cana, que é tratado para 

produzir açúcar e/ou fermentado para a fabricação de etanol (MOREIRA e GOLDEMBERG, 1999). 

Os principais subprodutos da indústria sucroalcooleira, de acordo com Tommaselli et al (2011),  

são: folhas e pontas, água de lavagem, bagaço, torta de filtro, leveduras e vinhaça. A água 

empregada na lavagem da cana antes da moagem pode ser reutilizada na fabricação de biogás e na 

fertirrigação2. O bagaço é utilizado na produção de energia, como combustível, na produção de 

ração por hidrólise, polpa de papel, celulose e aglomerados. As pontas e folhas podem ser utilizadas 

como forragem, além dos mesmos empregos do bagaço. O vinhoto3 é utilizado como fertilizante na 

adubação dos canaviais. A torta de filtro, subproduto do procedimento de clarificação do caldo na 

fabricação do açúcar, e a levedura, produzida após a fermentação do caldo, são também empregadas 

na adubação (CORDEIRO, 2006). 

Entre as principais utilizações dos subprodutos, destaca-se a produção de energia elétrica por meio 

da queima do bagaço. A utilização deste resíduo é atrativa, especialmente, devido às grandes e 

crescentes quantidades de cana-de-açúcar processadas no setor sucroalcooleiro e ao seu poder 

                                                 

2 Técnica de adubação que utiliza a água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado. 

3 Resíduo pastoso e malcheiroso que sobra após a destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar 

fermentado, para a obtenção do etanol (álcool etílico). Para cada litro de álcool produzido, 12 litros 

de vinhoto são gerados como resíduo. 
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calorífico inferior4 (PCI) médio de 7,74 MJ/kg (1850 kcal/kg), com umidade de 50% 

(COELHO, 1999). 

O montante de bagaço gerado está relacionado ao teor de fibra da cana processada, apresentando, 

aproximadamente, 46% de fibra e 50% de umidade e produzindo, em valores médios, 

aproximadamente 260 quilos de bagaço por tonelada de cana processada (CORTEZ et al, 1992). 

Pelo volume em que é gerado e devido à sua composição, o bagaço tornou-se um dos mais 

importantes subprodutos para a indústria sucroalcooleira (TOMMASELLI et al, 2011). Entre seus 

principais empregos tem-se: combustível para caldeira, produção de celulose e alimentação de gado 

confinado (MUNDO DA CANA, 2011). 

O bagaço de cana, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), é o recurso de 

maior potencial de energia elétrica no país. A co-geração com bagaço de cana-de-açúcar gera 

relevante liberação de carbono na forma de CO2. Contudo, o balanço nas emissões de CO2 é quase 

nulo, pois o mesmo é recuperado por meio da fotossíntese, já que as emissões da queima da 

biomassa nas caldeiras são fixadas novamente no ciclo subsequente da cultura da cana-de-açúcar 

(TOMMASELLI et al, 2011). 

Cada tonelada de bagaço incinerado gera aproximadamente 25 quilos de cinzas (PESQUISA 

ONLINE FAPESP, 2010). Considerando que a produção esperada de cana-de-açúcar no Brasil na 

safra 2013/2014 é de aproximadamente 653,81 milhões de toneladas (CONAB, 2013), e quase 90% 

do bagaço deverá ser empregado como combustível nas caldeiras (MAUÉS, 2007), estima-se que 

serão produzidos por volta de 4 milhões de toneladas de cinza residual que não possui um fim 

racional e deverá, dessa forma, contribuir ainda mais para poluição do solo e aquíferos. 

2.2.5.2 CARACTERÍSTICAS DAS CINZAS 

Parte desses 4 milhões de toneladas de cinza, de acordo com Tommaselli et al (2011), retorna para o 

solo dos canaviais, sob forma de adubo, embora existam dúvidas a respeito dessa prática, pois a 

presença de alguns metais pesados provenientes de fertilizantes na composição da cinza pode 

contaminar o solo, as águas superficiais e os lençóis freáticos. Então, a maior parte desse resíduo, 

não possuindo outra forma de utilização na cadeia produtiva, é estocada nos pátios das usinas e 

                                                 

4 O poder calorífico inferior (PCI) representa o calor liberado pela combustão estando toda a água 

resultante no estado gasoso. 
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pode impermeabilizar o solo, além de gerar contaminação ou assoreamento de rios com a chuva e 

outra parte é destinada aos já saturados aterros sanitários (BOLINA FILHO, 2011). 

As condições de queima do bagaço influenciam as características da cinza. O bagaço apresenta boa 

ignição, embora normalmente apresente um elevado teor de umidade. Tal fenômeno se dá devido ao 

grande teor de materiais voláteis presentes neste resíduo, aproximadamente 87% em base seca, 

representando cerca de 78% do poder calorífico, e consomem aproximadamente 74% do ar de 

combustão (PELLEGRINI, 2002). 

A umidade do bagaço influencia diretamente no rendimento da combustão, assim como as 

características da cinza produzida. Se o teor de umidade é de 50%, a temperatura de ignição do 

bagaço estará entre 500°C e 600°C, temperatura que diminui para 300°C a 400°C quando a 

umidade está entre 35% e 40% (COELHO, 1999). 

A temperatura adiabática da chama também é sensível à umidade, e seu valor se modifica 

usualmente entre 850°C e 920°C com 50% umidade, todavia pode alcançar valores acima de 

1000°C quando a umidade é menor que 35% (TOMMASELLI et al, 2011). 

A temperatura de queima do bagaço de cana-de-açúcar irá definir o surgimento das distintas fases 

da sílica (amorfas ou cristalinas), onde a presença de material cristalino nas cinzas é devida às altas 

temperaturas de combustão nas caldeiras (MARTINERA HERNÁNDEZ et al, 2000; 

NEHDI et al, 2003). Segundo Paula (2006), além da temperatura, o tempo de queima também 

influencia a forma e a quantidade da sílica. 

Para que o conteúdo de sílica se transforme em fase amorfa, a cinza precisa ser queimada a 

temperaturas abaixo de 700°C, durante uma hora (MACEDO et al, 2009b). Entretanto, de acordo 

com Martinera Hernandez et al (2000), a temperatura de combustão dos resíduos agrícolas deve 

variar entre 400°C e 800°C para evitar a formação de fases cristalinas da sílica (produto originário 

das altas temperaturas de combustão), sendo que abaixo de 600°C encontra-se alto o percentual de 

sílica amorfa. Segundo Payá et al (2001), as cinzas de bagaço com temperaturas de queima acima 

de 800°C demonstraram alta cristalinidade, com picos de quartzo e mulita. De acordo com 

Cordeiro, et al (2009) a temperatura de 600°C é a mais adequada para gerar uma cinza de bagaço de 

cana predominantemente pozolânica. 

A Tabela 2.11 apresenta a influência das temperaturas na queima do bagaço da cana-de-açúcar na 

constituição amorfa ou cristalina da cinza, de acordo com Paula (2006). 
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Tabela 2.11 - Influência das temperaturas na queima do bagaço de cana-de-açúcar nas propriedades 

da cinza gerada 

Temperatura de queima do bagaço 

de cana-de-açúcar (º C) 

Modificações ocorridas durante o processo de queima 

do bagaço 

< 100º 
A perda de massa do material é consequência da 

evaporação da água absorvida. 

+ 350º 
A queima do bagaço de cana-de-açúcar se inicia 

através da ignição do material mais volátil. 

400º < T < 500º 
Maior perda de massa, onde o carbono residual é 

oxidado. A cinza torna-se rica em sílica amorfa. 

> 700º 
Pode levar à formação de quartzo ou de outras formas 

cristalinas. 

> 800º 
A sílica presente na cinza do bagaço de cana é 

essencialmente cristalina. 

Fonte: adaptado de PAULA, 2006 

Ainda que não exista uma concordância sobre a temperatura e o tempo ideal de queima do bagaço 

para se obter um material amorfo, as pesquisas demonstram a importância do controle de queima do 

bagaço para otimizar a sua reatividade (MARTINERA HERNÁNDEZ et al, 2000; 

NEHDI et al, 2003). 

A cinza do bagaço da cana-de-açúcar apresenta um alto teor de sílica, geralmente acima de 60% 

(em massa) e, por conseguinte, apresenta atividade pozolânica de acordo com vários autores 

(MARTINERA HERNÁNDEZ et al, 2000; CORDEIRO et al, 2004; CORDEIRO, 2006). A sílica é 

absorvido do solo pelas raízes na forma de ácido monossílico (H4SiO4) e, depois da saída da água 

das plantas por transpiração, deposita-se na parede externa das células da epiderme como sílica gel. 

O acúmulo de sílica entre a cutícula e a parede das células da epiderme trabalha como uma barreira 

física à penetração de fungos patogênicos e diminui as perdas de água por transpiração 

(BARBOZA FILHO e PRABHU, 2002). 

A Tabela 2.12 indica diversos teores de SiO2 da cinza do bagaço de cana-de-açúcar encontrado em 

diferentes pesquisas (MACEDO et al, 2009b). As características mineralógicas é o que difere essas 

cinzas, ou seja, é a forma em que a sílica é encontrada: amorfa ou cristalina. 
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Tabela 2.12 - Teor de sílica da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, segundo diversos autores. 

Autor Ano Local de Coleta País 
Teor de 

SiO2 (%) 

Baguant 1995 Port Louis Is. Maurício 73,10 

Martirena-Hernández et al 1998 Villa Clara Cuba 72,74 

Singh; Singh; Raí 2000 
Captainganj, District 

Kushinagar 
Índia 63,16 

Payá et al 2002 Valle del Cauca Colômbia 59,87 

Zardo et al 2004 Araras, SP Brasil 77,30 

Freitas 2005 Campos dos Goytacazes, RJ Brasil 65,70 

Paula 2006 Uracânia, MG Brasil 83,71 

Cordeiro 2006 São João da Barra, RJ Brasil 78,34 

Borlini et al 2006 Campos dos Goytacazes, RJ Brasil 77,50 

Mu’ Azu 2007 Não mencionado Nigéria 57,95 

Ganesan; Rajagopal; 2007 Aranthangi, ThamilNadu Índia 64,15 

Santos; Formagini 2008 Sidrolândia, MS Brasil 83,80 

Fonte: adaptado de MACEDO et al., 2009 

A areia (quartzo), proveniente da lavoura, pode colaborar com a presença de sílica na composição 

da cinza, quando não é totalmente removida durante a etapa de lavagem no processamento da cana-

de-açúcar (POGGIALI, 2010). Esta areia é, com facilidade, identificada nas operações de limpeza 

das caldeiras, onde ocorre a combustão. O quartzo representa a fase cristalina que torna o material 

menos reativo e, por consequência, com baixa atividade pozolânica (FREITAS, 2005). A Figura 

2.10 ilustra a morfologia da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, que apresenta uma estrutura celular 

bastante porosa e contaminada com a presença de quartzo. 

 

Figura 2.10 - Morfologia das partículas da cinza do bagaço de cana-de-açúcar. 

(A presença de partículas de quartzo também pode ser observada. Imagem obtida por microscopia 

eletrônica de varredura com detecção por elétrons retroespalhados – aumento de 1000 vezes). 

Fonte: CORDEIRO, 2006 

A granulometria dos aditivos minerais desempenha papel importante na reatividade química das 

cinzas (POGGIALI, 2010). Porquanto a reação pozolânica acontece com um dos componentes em 

estado sólido (pozolana), aumenta-se a taxa de reação de maneira satisfatória por meio da moagem 

da cinza, que proporciona o aumento da superfície de contato com o hidróxido de cálcio. A 
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reatividade entre a sílica das cinzas e os produtos de hidratação do cimento pode ocasionar 

melhoras nas propriedades mecânicas e físicas das argamassas e concretos (PAULA, 2006). 

Os mecanismos pelos quais os aditivos minerais influenciam as propriedades de concretos, 

argamassas e pastas dependem mais do tamanho, forma e textura das partículas do que de sua 

composição química (MEHTA e MONTEIRO, 2014). A norma NBR 12.653 (ABNT, 2015), 

determina os critérios para se classificar o resíduo como material pozolânico, sendo: 50 ou 70% da 

composição com a soma dos teores de SiO2+Al2O3+FeO3, teor máximo de 4 ou 5% de SO3, teor 

máximo de 1,5% de Na2O e perda ao fogo de 6 ou 10%. O índice de atividade pozolânica da cinza 

com o cimento deve ser de pelo menos 75% da resistência à compressão do traço de referência (sem 

adição de cinza) aos 28 dias e de pelo menos 6,0 MPa para a atividade pozolânica com a cal 

(POGGIALI, 2010). 

Teores elevados de sódio (Na) e potássio (K) podem desencadear o surgimento de eflorescências ou 

a ocorrência da reação álcali-agregado. Para evitar a expansão pela formação de maiores 

quantidades de etringita, o teor de anidrido sulfúrico (SO3) deve ser menor ou igual a 5% 

(NEVILLE, 2015). 

Pela Figura 2.11 é possível observar a fragmentação de uma estrutura sólida exposta a esforços 

mecânicos, aplicados por componentes que provocam deformação das partículas, fenômeno 

denominado cominuição (CORDEIRO, 2006). 

 

Figura 2.11 - Imagens por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da cinza do bagaço de cana-

de-açúcar depois de 8 minutos (a) e 240 minutos (b) em moagem vibratória 

Fonte: CORDEIRO, 2009. 

A cominuição de aditivos minerais e materiais cimentícios, mesmo consistindo em uma operação 

cara, é imprescindível para ativar as reações químicas, cujas taxas são diretamente proporcionais à 

superfície específica do material que, por sua vez, é inversamente proporcional ao tamanho das 



 32 

partículas (CORDEIRO, 2006). O aumento da superfície específica está diretamente relacionado à 

cinética das reações pozolânicas (CORDEIRO et al, 2008). De acordo com Poggiali (2010) a 

redução das também pode proporcionar maior compacidade à mistura. 

A moagem é empregada para obter produtos com tamanhos de partículas reduzidos. O processo 

consiste na combinação dos efeitos de compressão, impacto e abrasão realizados em moinhos 

compostos com corpos moedores (POGGIALI, 2010). 

A atividade pozolânica é evidenciada em um material através da combinação de sua resistência e 

durabilidade. Martinera Hernández et al. (2000) recomenda realizar ensaios mecânicos sempre que 

possível para avaliar tais propriedades, mesmo que as pozolanas não passem com êxito pelos 

ensaios de pozolanicidade. As altas temperaturas das caldeiras, a combustão incompleta do bagaço, 

a presença de substâncias cristalinas e impurezas (como o carbono) influenciam negativamente na 

reatividade da cinza (MARTINERA HERNÁNDEZ et al, 2000). 

O processo de perda ao fogo, para adições minerais, é atribuído ao teor de matéria orgânica 

(carbono livre) presente no material, uma vez que a umidade e os materiais voláteis foram 

eliminados no processo de queima (POGGIALI, 2010). A quantidade de carbono da cinza utilizada 

como adição mineral influencia as propriedades mecânicas de argamassas ou concretos. Para 

Paula (2006) valores de até 20% de carbono na cinza não alteram significativamente a resistência à 

compressão, mas em valores superiores a 30%, a queda de resistência é consequência da diminuição 

na quantidade de sílica. 

2.2.5.3 APLICAÇÕES DA CINZA 

O relevante volume gerado deste resíduo sem destino próprio adequado tem motivado a 

investigação por empregos que possam agregar maior valor ao subproduto. Pesquisas em diversos 

países demostram a viabilidade do uso das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) para 

adsorção de materiais tóxicos em tratamento de águas residuais industriais (GUPTA et al, 1999; 

LATAYE et al, 2008). Outro emprego dado frequentemente a essas cinzas é como adubação 

orgânica (SOARES et al, 2011). Contudo, o elevado teor de sílica, a pequena porcentagem de 

nutrientes e a dificuldade de degradação torna essa utilização inadequada na atividade agropecuária 

(CORDEIRO, 2006; LIMA et al, 2009). 

O emprego das cinzas como fertilizante e a estocagem de grandes quantidades deste resíduo sem 

destino próprio tem motivado a busca por aplicações que possam agregar maior valor ao 

subproduto, dentre as quais se destaca o emprego como aditivo mineral em sistemas cimentícios, 
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pois ela possui elevado teor de dióxido de silício (SiO2), ou até mesmo a substituição do agregado 

miúdo em argamassas (CORDEIRO, 2006; TOMMASELLI, 2009). 

A substituição do agregado miúdo em argamassas possibilita relevante ganho ambiental, 

diminuindo a extração da areia dos leitos dos rios, reduzindo as áreas de estocagem nas usinas e a 

possibilidade de lixiviação contaminando lençóis freáticos e diminuindo a necessidade de aterros 

sanitários para dispor as cinzas. Atualmente são consumidas anualmente no Brasil de 100 a 120 

milhões de toneladas de areia de rio. Em contrapartida, são produzidas cerca de 4 milhões de 

toneladas de cinza a partir do bagaço da cana. Portanto, do volume total, a cinza representaria 3,3% 

da areia (TOMMASELLI et al, 2011). O ganho na utilização das cinzas se daria na redução dos 

custos de extração da areia e muito mais no aspecto ambiental, localizado nas áreas próximas das 

usinas, onde já são grandes os impactos ambientais negativos, decorrentes do plantio, transporte e 

processamento da cana-de-açúcar. 

Diferentes pesquisas têm demonstrado a possibilidade de emprego da CBCA como adição em 

compostos cimentícios, já que, dependendo das suas características, as cinzas podem ter ação 

pozolânica ou filer, tornando-se adequadas para a fabricação de concretos mais resistentes e mais 

duráveis. (PAYÁ et al, 2001; ZUCCO e BERALDO, 2008; MACEDO et al, 2009; 

CORDEIRO et al, 2010). 

Cincotto (1983) avaliou a atividade pozolânica da CBCA e concluiu que ela se comporta como um 

cimento pozolânico, ainda que a viabilidade de seu uso dependa de outras averiguações e novos 

estudos como, por exemplo, a condição de queima e moagem da cinza. 

A incorporação de adições minerais em concretos pode ter um efeito benéfico sobre algumas de 

suas propriedades, de acordo com Lima et al (2009), devido ao refinamento dos poros e dos grãos e 

redução da interconectividade dos poros. A substituição parcial de areia por CBC aumentou a 

resistência à compressão de argamassas, aos 28 dias, para teores entre 20% e 30%. 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar foi empregada por Freitas et al (1998) na produção de tijolos 

de solo cimento. Os resultados indicam a redução do índice de absorção e a elevação da resistência 

à compressão em todos os traços estudados. 

Freitas et al (1998), em pesquisas realizados para verificação da influência da cinza do bagaço em 

argamassas (1:3), em relação à resistência à compressão, utilizou uma cinza residual classificada na 

peneira de 75 m. Foi fixado o teor de água – aglomerante em 0,48; sendo definidos traços com 

substituições, em massa de cimento Portland, de 5%, 10%, 15% e 20%, além do traço padrão 
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desenvolvido sem adição de CBC. O compósito produzido com 15% de cinza do bagaço apresentou 

os melhores resultados de resistência à compressão até os 63 dias de cura. Os valores de resistências 

obtidos para as misturas com os demais teores de substituição não apresentaram diferenças 

significativas entre si e com relação à argamassa de controle. Com relação ao tempo de pega inicial, 

Paula (2006) observou que as adições de cinza interferem de forma pouco significativa nas pastas 

de cimento, sendo anotado o valor máximo de 10 minutos. Segundo Paula (2006), o qual 

considerou os resultados referentes aos ensaios de resistência a compressão aos 7 e 28 dias, é 

possível realizar substituições de até 20% de cimento Portland pela CBC, em massa, sem que 

ocorram perdas significativas nas propriedades do compósito. 

Mansaneira (2010) verificou que a substituição de até 20% de cinza do bagaço em relação ao 

cimento Portland, resulta em uma alta resistência inicial, e melhoria na durabilidade das estruturas 

de concreto. No caso das argamassas a substituição parcial da cinza proporciona uma maior 

porosidade e uma maior absorção de agua quanto maiores os teores de cinza adicionados. E a 

substituição parcial de 10% ao cimento, apresenta maiores valores de resistência à compressão, 

maior resistência a ataques químicos de H2SO4 e menor permeabilidade. Os benefícios da aplicação 

das cinzas residuais do bagaço da cana-de-açúcar no setor de construção civil podem ser muitos, 

tanto técnicos como econômico e ambiental. 

2.3 CONCRETO 

2.3.1 Concreto no estado fresco 

2.3.1.1 Consumo de água 

O consumo de água de concretos com adições minerais é um fator que depende, sobretudo, das 

características físicas da adição mineral, tais como a forma, superfície específica dessas adições e 

também da quantidade utilizada em substituição ao cimento (SILVA, 2007). 

 A substituição parcial de cimento Portland por algumas adições minerais, como as cinzas volantes 

e a escória de alto-forno, gera a redução no consumo de água em argamassas e concretos 

(FONSECA, 2010). Porém, para uma mesma consistência do concreto, o uso de materiais com 

grande área superficial específica, como pedra pomes, cinza da casca de arroz, sílica ativa, e 

metacaulim aumentam a demanda d`água (SILVA, 2007; MEHTA e MONTEIRO, 2014). 
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A forma essencialmente esférica das partículas e a pequena dimensão da cinza volante com baixo 

teor de cálcio desempenham influência nas propriedades reológicas da pasta de cimento, 

ocasionando redução no consumo de água necessário para um dado grau de trabalhabilidade. As 

pequenas partículas de cinza volante mantêm os grãos de cimento adsorvidos em suas superfícies 

eletricamente carregadas, provocando um efeito dispersor no sistema, semelhantemente ao que 

ocorre com os aditivos redutores orgânicos de água (NEVILLE, 2015). 

As escórias, assim como as cinzas volantes, tornam possível diminuir a quantidade de água 

necessária para uma dada consistência, devido ao tamanho reduzido e estrutura vítrea de suas 

partículas. Com o aumento na proporção de escória de alto-forno como material cimentício no 

concreto, ocorre um aumento na medida do teste slump, indicando assim um menor consumo de 

água para o concreto com escória (MALHOTRA e MEHTA, 1996) 

Adições como a cinza da casca de arroz e a sílica ativa podem aumentar a necessidade de consumo 

de água quando adicionadas ao concreto, devido à sua extrema finura (GABRICH, 2008). Tal 

situação, contudo, pode ser contornada com a utilização de aditivos plastificantes e 

superplastificantes. 

No caso da substituição do cimento por metacaulim há aumento do consumo de água, sendo o efeito 

redutor da trabalhabilidade tanto maior quanto maior a superfície específica dos grãos, (DAL 

MOLIN, 2005). Esta característica também foi observada por Vieira (2005), em concretos com 

substituição do cimento por resíduo cerâmico moído. 

2.3.1.2 Propriedades reológicas 

Concretos com adições minerais geralmente possuem melhor coesão no estado fresco. Para 

Santos (2011), as adições evitam a exsudação de água e a segregação de agregados quando dosadas 

adequadamente. As adições possibilitam o ganho de trabalhabilidade quando são incorporadas ao 

concreto em função da redução do atrito entre as partículas de agregados, de acordo com 

Mehta (1989). 

O aumento do volume de pasta quando utilizada a adição pode explicar esse efeito, uma vez que a 

adição é misturada ao aglomerante em substituição por peso. De acordo com Santos (2011), como 

boa parte das adições possuem menor massa específica que o cimento, há uma tendência de 

aumento do volume de pasta (cimento + adição + água). 
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A trabalhabilidade tem influência na capacidade de bombeamento e no controle de defeitos do 

concreto, pois determina a facilidade com que uma mistura pode ser manipulada sem que haja 

segregação, de acordo com Rocha (2008). 

Segundo Male (1989), as pequenas partículas das adições minerais, em grande número, agem como 

bloqueadoras de poros, aumentando o contato sólido-sólido. Dessa forma os concretos com adições 

tendem a ser mais coesos, com redução considerável da tendência à segregação e exsudação, 

quando comparados a um concreto sem adição. 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), a coesão da mistura é controlada pelo volume de pasta presente 

no concreto. Assim sendo, com a substituição em massa de cimento por pozolanas com menor 

massa específica, tem-se o aumento da quantidade de pasta no concreto, o que resulta num melhor 

aspecto reológico da mistura. 

2.3.1.3 Tempo de pega 

Adições pozolânicas, como a cinza volante, e cimentantes, como a escória de alto-forno, tendem a 

retardar o início da pega do aglomerante. Isso se deve, entre outros fatores, à redução da quantidade 

de cimento no concreto (sendo este o componente mais ativo), e por outro lado em função da maior 

necessidade de água na pasta de cimento para se atingir uma consistência normal (MEHTA, 1987). 

De acordo com Santos (2011), um dos fatores que também pode afetar o tempo de pega são as 

interações que as adições podem promover junto ao sulfato de cálcio (gesso) utilizado. 

2.3.1.4 Calor de hidratação 

As reações de hidratação dos compostos do cimento Portland são exotérmicas, ou seja, os 

compostos do cimento reagem com a água para atingir estados de baixa energia, havendo neste 

processo a liberação de energia em forma de calor (FONSECA, 2010). O calor de hidratação é 

muitas vezes prejudicial à formação do concreto, sobretudo em estruturas de concreto-massa, sendo 

motivo de grande preocupação por parte de calculistas e construtores (MEHTA e 

MONTEIRO, 2014). 

De acordo com Fonseca, 2010, a substituição do cimento pelas adições minerais possibilita a 

diminuição do calor de hidratação gerado, pois a quantidade utilizada de clínquer diminui, 

resultando em menor liberação de calor durante as reações químicas de hidratação. Desta forma, o 

aumento de temperatura em grandes massas de concreto pode ser reduzido se o cimento for 
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substituído por adições com reação lenta, pois grande parte do calor é dissipado à medida que vai 

sendo gerado (DAL MOLIN, 2005). 

A capacidade dos materiais pozolânicos em reduzir o calor de hidratação quando adicionados a 

misturas de cimento Portland, segundo Mehta (1987), levou à sua utilização em construções de 

estrutura de concreto massa (utilizado em peças de grandes dimensões), onde os riscos de fissuração 

térmica podem vir a ser um dos maiores problemas. 

2.3.2 Concreto no estado endurecido 

2.3.2.1 Resistência mecânica 

A utilização de adições minerais no concreto influencia na taxa de hidratação do cimento e, como 

consequência, na sua resistência, principalmente nas primeiras idades, de acordo com 

Santos (2011). A resistência do concreto com adições depende de vários fatores, tais como: tipo e 

nível de substituição da adição ao cimento, dosagem do concreto, condições ambientais, etc. 

As adições possibilitam o refinamento dos poros da matriz cimentícia e a melhoria na zona de 

transição pasta-agregado, assim, o concreto tende de um modo geral, a possuir maior resistência 

mecânica e melhor durabilidade (SANTOS, 2011). Entretanto, quando utilizada como uma 

substituição parcial do cimento Portland, as adições costumam ter um efeito retardador sobre a 

resistência nas primeiras idades (MASSAZZA, 1998; MEHTA e MONTEIRO, 2014). A maior 

parte da atividade pozolânica, e consequentemente o desenvolvimento da resistência associada, 

parece ocorrer após sete dias de hidratação. (MEHTA, 1987). 

Massazza e Costa (1979), concluíram em seus estudos que, para idades baixas de hidratação do 

concreto, as misturas contendo pozolanas apresentam resistências inferiores à mistura de referência. 

Entretanto, as resistências finais, em idades mais avançadas, podem ser superiores às de referência, 

dependendo da qualidade e quantidade de pozolana utilizada.  

2.3.2.2 Durabilidade e permeabilidade 

As adições minerais exercem grande influência na durabilidade, pois reduzem o tamanho dos poros 

e a permeabilidade da mistura. A incorporação de adições, quando em teores adequados, aumenta a 

durabilidade de argamassas e concretos, desde que ocorra a cura adequada (Rocha, 2008). Este fato 

ocorre devido à Portlandita, oriunda das reações de hidratação do cimento, reagir com a pozolana 

para formar produtos de hidratação secundários (silicato de cálcio hidratado, C-S-H, de baixa 
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densidade) que preenchem os vazios capilares grandes e refinam a estrutura dos poros. Isto acarreta 

redução de porosidade e ganho de resistência mecânica. À medida que se reduz o ingresso de 

agentes agressivos, o concreto se torna mais resistente a ambientes agressivos 

(MEHTA e MONTEIRO, 2014). 

Segundo Rocha (2008), a permeabilidade do concreto é um dos parâmetros mais relevantes na sua 

durabilidade em ambientes agressivos. Quando a permeabilidade do concreto diminui, seu 

desempenho de durabilidade aumenta, em relação a degradação físico-química (LYNSDALE e 

KHAN, 2000). 

Alguns fatores como a relação água/cimento, o grau de hidratação, o tipo de cimento, as adições 

minerais, os agregados, a temperatura, os procedimentos de cura, o adensamento, entre outros, são 

determinantes para a formação da estrutura dos poros e capilares e, consequentemente, definidores 

de uma maior ou menor permeabilidade dos concretos (ROCHA, 2008). 

2.3.2.3 Ataque por íons cloreto 

Inúmeros fatores influenciam a penetração dos íons cloreto no concreto, dentre eles, de acordo com 

Rocha (2008), os principais são: a relação água/cimento, a composição química do cimento e 

adições. A relação água/cimento tem grande influência na penetração de cloretos por determinar a 

formação de poros (porosidade) e da rede porosa (permeabilidade) da pasta de cimento hidratada. 

Quanto maior a relação água/cimento, maior será a porosidade e a permeabilidade de um concreto 

e, consequentemente, maior será a penetração de cloretos (GONÇALVES, 2005). 

As adições minerais, quando proporcionadas adequadamente na mistura, reduzem de maneira 

expressiva a penetração de agentes agressivos e aumentam a resistividade do concreto, diminuindo 

assim a velocidade de corrosão da armadura, segundo Rocha (2008). Isso ocorre, pois as adições 

proporcionam a segmentação dos poros maiores, aumentam os locais de nucleação para a 

precipitação de produtos de hidratação, acelerando estas reações, formando cristais de Portlandita 

menores e diminuindo o efeito de parede na zona de transição entre a pasta e o agregado 

(NEVILLE, 2001; SACILOTO, 2005).  

2.3.2.4 Ataque por sulfatos 

O ataque por sulfatos no concreto comumente envolve expansão, fissuração, e perda de resistência 

mecânica devido à formação de etringita e gipsita, segundo Mehta (1987). Os sulfatos reagem 

quimicamente com alguns compostos presentes no cimento endurecido em diferentes níveis de 



 39 

intensidade, provocando expansões internas que geram microtensões e, consequentemente, 

microfissuras, aumentando a permeabilidade. Com o aumento da intensidade do ataque ocorre uma 

queda progressiva de resistência mecânica e de massa do concreto devido à perda de coesão dos 

produtos de hidratação do cimento.  

A utilização de adição, assim como o Metacaulim, em misturas de cimento Portland aumenta a 

durabilidade do concreto exposto a águas contendo sulfatos. Mehta (1987) afirma que esse aumento 

é devido à reação pozolânica, que reduz a permeabilidade do concreto, e também resulta na 

formação de um produto resistente a sulfatos.  

Segundo Rocha (2008), concretos de baixa permeabilidade dificultam o ingresso de agentes 

agressivos e assim, a degradação por sulfatos, pois mantem baixa a concentração dos íons sulfatos 

na matriz cimentícia. A baixa permeabilidade pode ser obtida reduzindo-se a relação água/cimento, 

aumentando-se o consumo de cimento, otimizando-se os parâmetros de dosagem, garantindo-se 

uma cura eficiente e utilizando-se adições minerais. 

A utilização de adições minerais no concreto proporciona o maior refinamento dos poros, que 

dificultam a penetração destes agentes agressivos. Além disso, o uso de adições minerais, de acordo 

com Rocha (2008), traz benefícios como: redução do teor de hidróxido de cálcio que pode reduzir a 

formação do gesso secundário (gipsita); redução da presença de compostos de C3A que causam a 

formação da etringita secundária; geração de hidratos adicionais que podem reduzir a 

permeabilidade e aumentar a densificação dos concretos, dificultando a penetração dos íons sulfato.  
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3 MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi criado pela Conferência das Partes da  

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC - United Nations 

Framework Convention on Climate Change) como uma maneira de ajudar os países a cumprirem as 

metas do Protocolo de Quioto. 

A proposta de MDL consistiu na implantação de um projeto em um país em desenvolvimento com o 

objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável local. Cada tonelada de CO2 equivalente deixada de ser emitida ou 

retirada da atmosfera se transformaria em uma unidade de crédito de carbono, chamada Redução 

Certificada de Emissão (RCE), que pode ser negociada no mercado mundial.  

Na opinião de especialistas, é na indústria que estão as maiores oportunidades para o mercado de 

crédito de carbono. Pois, enquanto as construtoras caminham no sentido de realizar 

empreendimentos mais sustentáveis, alguns segmentos da indústria dão largos passos no 

desenvolvimento de projetos que lhes rendam créditos. A siderúrgica Arcelor, por exemplo, já foi 

autorizada pela ONU a emitir créditos de carbono. O processo industrial da aciaria da CST-Arcelor 

Brasil em Vitória, estado do Espírito Santo, tem potencial de gerar, em dez anos, créditos 

equivalentes a 460 mil t de CO2 (CARVALHO, 2007). 

A indústria cimenteira tem potencial para participar deste mercado. A produção do cimento 

equivale a aproximadamente 5% das emissões de dióxido de carbono. Metade dessas emissões são 

resultantes do processo químico para obtenção do clínquer e 40% advêm da queima de 

combustíveis. Os 10% remanentes são fruto do uso de eletricidade e do transporte do produto final. 

As informações setoriais, de acordo com Carvalho (2007), são da Votorantin Cimentos, que integra 

um grupo formado por 16 companhias de cimento espalhadas pelo mundo para promover o 

desenvolvimento sustentável da indústria cimenteira, o Cement Sustainability Initiative.  

A Votorantim Cimentos detém três projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) 

registrados na ONU:  

• O uso da escória de alto-forno na produção de cimento; 
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• O deslocamento de energia da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, na Bahia, de propriedade 

da Votorantim Cimentos, para a rede brasileira regional Norte-Nordeste (N-NE) que é parcialmente 

gerada com base em combustíveis fósseis, reduzindo assim a emissão de gases de efeito estufa. A 

rede N-NE então fornecerá a energia para própria Votorantim. A capacidade total do projeto 

instalado é de 160 MW; 

• A substituição de óleo combustível por gás natural na Votorantim Cimentos Cubatão. 

A Indústria da construção civil é considerada a terceira maior emissora de CO2 do setor industrial 

no mundo (HABERT et al, 2010). É também responsável pela produção de resíduos que provocam 

contaminação de solos, poluição de lençóis de água freáticos, obstrução de sistemas de drenagem 

urbana, entre outros. Entretanto, também pode exercer do ponto de vista ambiental e econômico, um 

impacto positivo ao funcionar como uma grande indústria de reciclagem, não só dos resíduos 

gerados na própria construção, mas também resíduos gerados em outras atividades industriais. A 

Indústria da construção civil possibilita a transformação e incorporação de diversos resíduos na 

produção de materiais de construção inovadores, diminuindo não só o consumo de recursos naturais 

como energéticos e também reduzindo a emissão de CO2 decorrente da produção de novos materiais 

(JOHN, 2000). 

3.1 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os impactos que o mercado da construção civil gera ao planeta são imensos. No mundo, de acordo 

Wines (2000) as edificações são consideradas grandes consumidoras dos recursos naturais, 

consumindo 16% do fornecimento mundial de água pura, 25% da colheita de madeira, 40% de seus 

combustíveis fósseis e 30% do uso de matérias-primas. O setor é responsável por aproximadamente 

40% das emissões de gás carbônico, diretas ou indiretas, em todo o mundo.  

No Brasil, as edificações, em fase de construção, consomem cerca 42% da energia gerada e 

produzem cerca de 70% do total de resíduos sólidos (CASADO, 2009).  

As empresas ligadas à construção civil brasileira, em parte responsáveis pela geração de impactos 

ambientais negativos, estão, aos poucos, se sensibilizando para as questões ambientais. A 

certificação “verde” das edificações já não é mais simples estratégia de mercado tratando-se de uma 

prática quem vem se disseminando, por imposição de agentes financeiros, como condição para a 

aprovação do edifício. 
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A construção sustentável pode ser definida como aquela que considera a economia e eficiência de 

recursos, o ciclo de vida do empreendimento e o bem estar do usuário, diminuindo 

significantemente, ou até extinguindo possíveis impactos negativos ocasionados ao meio ambiente e 

a seus usuários (ECOPLANO, 2006). 

Diante de várias alternativas de escolha de materiais, tecnologias e sistemas construtivos no 

universo da construção civil, é de grande importância conhecer suas reais características, seus 

desempenhos e também, os possíveis impactos negativos. É através de tais informações que se 

poderá optar pelas melhores soluções e assim alcançar bons níveis de sustentabilidade nos produtos 

da construção civil (MIRANDA et al, 2007). 

Toda construção, inevitavelmente, vem causar algum impacto no ecossistema em que está inserido, 

ocasionando, no mínimo, gastos de energia e de recursos naturais. Por outro lado, todo edifício 

oferece a oportunidade de melhorar sua performance ambiental, se obedecer às normas e diretrizes 

que vêm sendo criadas visando incorporar princípios sustentáveis às edificações (SPERB, 2000) . 

Pelo Inventário Nacional de Emissões de 2009 (BRASIL, 2009), as produções de cimento, aço e cal 

são responsáveis pelas maiores emissores industriais, sendo que as atividades de transporte desses 

materiais também têm posição de destaque: 

A produção do clínquer (base da produção do cimento Portland) emite gases de efeito estufa em 

grandes quantidades por duas razões: (1) as altíssimas temperaturas necessárias para calcinação nos 

fornos, em geral obtidas através de combustíveis fósseis, e (2) as emissões estequiométricas da 

mesma calcinação, que libera o carbono antes contido no calcário, sob a forma de CO2 emitido para 

a atmosfera. 

• Com a produção de ferro e aço não é diferente: altas temperaturas nos fornos, obtidas a 

partir de combustíveis fósseis, somadas à liberação para atmosfera do carbono utilizado como 

redutor sob a forma de CO2. 

• Não menos significativo, vem o grande consumo de diesel no transporte de todos os 

materiais empregados na obra, desde o seu local de origem até o canteiro. O movimento de terra no 

local pode também ser alto emissor, principalmente em obras de infraestrutura. 

O setor de construção civil mundial poderia reduzir as emissões de CO2 em 1,8 bilhão de toneladas 

de acordo com o relatório do Programa Nações Unidas para o meio Ambiente (PNUMA). Além da 

necessidade do setor diminuir a poluição atmosférica, os dados do relatório demonstram também 
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que os empresários da construção civil, ao limitarem a emissão de gases de efeito estufa, poderiam 

melhorar o desempenho financeiro de suas companhias. Para tal, o desenvolvimento de projetos 

ambientais qualificados a emitir Certificados de Emissões Reduzidas, mais conhecidos como 

créditos de carbono, poderia ser uma alternativa viável (CARVALHO, 2007). 

Conforme o inventario nacional, de 2005, a indústria cimenteira nacional (MCT, 2009) foi 

responsável por aproximadamente de 6,1% das emissões totais de CO2. Este valor, apesar de ser 

maior que a media mundial, por que a matriz energética brasileira tem parcela renovável 

significativa, apresenta um dos menores índices de emissão do mundo (Figura 3.1). A eficiência 

térmica da indústria brasileira é elevada, pois grande parte das fabricas segue processos a seco, além 

do uso frequente de pré-calcinadores.  

  

Figura 3.1 - Emissões de CO2 por tonelada de cimento (kg/ton) 

Fonte: WBCSD, 2009 

Fator que também colabora para a redução da emissão de CO2 é a alta taxa de substituição do 

clínquer, cuja produção é responsável pela geração de CO2 tanto por causa do calcário, quanto pela 

operação de forno, por resíduos industriais, como a cinza volante e a escoria granulada de alto 

forno, e com menores benefícios, as pozolanas. O teor de clínquer do cimento brasileiro está abaixo 

de 70% (MCT, 2009). O cimento CPIII pode conter até 70% de escória granulada de alto forno e 

apenas 25% de clínquer. Nos cimentos CPII os teores de clínquer variam dependendo da adição, e 

podem ser entre 47% e 85%, com teores típicos em torno de 60%. Como a energia elétrica 

consumida para moagem e beneficiamento do cimento é baixa, o teor de CO2 é reduzido, 

proporcionalmente, com o teor de clínquer, no caso de adição de cinza volante ou escória. O 

emprego de cimentos com baixos teores de clínquer, especialmente os CPIII (adição de escória) e 

CPIV (adição de cinzas), é ambientalmente adequado (AGOPYAN e JOHN, 2011).  
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As emissões médias de CO2 unitárias são estimadas no inventário nacional (MCT, 2009) em 

594 kg/t no ano de 2005, contra uma média mundial entre 814 e 870 kg/t (AGOPYAN e 

JOHN, 2011).  

As chances de mitigação de CO2 na produção nacional de cimento, que se encontra em rápida 

expansão, e já é eficiente, são poucas (Figura 3.2). A substituição do clínquer por escória de alto-

forno e cinza volante esta correlacionada ao crescimento da oferta de tais materiais, já que hoje em 

dia grande parte da produção desses resíduos já é aproveitada. É possível que a substituição vá 

depender da fabricação de pozolanas artificiais advindas de outros resíduos. 

 

Figura 3.2 - Potencial de redução de CO2 

Fonte: IEA, 2009 

A substituição de clinquer por cinza de bagaço de cana de açúcar na produção de concretos pode 

auxiliar a indústria cimenteira a atingir dois objetivos: aumentar a produção de cimento para atender 

a demanda mundial e diminuir a pegada de carbono, uma vez que o setor é um dos que mais emitem 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. 

Diante de tal cenário, é certo que um aumento na eficiência do uso do cimento, apontado por 

autores como Bernstein et al (2007) e Agopyan e John (2011), apresenta enorme potencial, 

envolvendo a redução de perdas, comprovadamente muito elevadas, aumento no uso de materiais 

cimentícios industrializados, com consequente redução do consumo de cimento in natura e até 

mesmo como afirma Damineli et al (2010), introdução de inovações na forma de utilização do 

produto. 
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3.2 MÉTODO ACM0005 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi criado pela Conferência das Partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC) como uma 

maneira de ajudar os países a cumprirem as metas do Protocolo de Quioto. A proposta de MDL 

consistiu na implantação de um projeto em um país em desenvolvimento com o objetivo de reduzir 

as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) e contribuir para o desenvolvimento sustentável local. 

Cada tonelada de CO2 equivalente deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera se transformaria 

em uma unidade de crédito de carbono, chamada Redução Certificada de Emissão (RCE), que pode 

ser negociada no mercado mundial. 

O método Approved and Consolidated Baseline Methodology for Increasing the Blend in Cement 

Production (ACM0005) é baseado nas diretrizes do CQNUAC e determina as emissões que serão 

reduzidas através do cálculo da quantidade de gases que são emitidos atualmente (cenário 

referência) menos a quantidade de gases que se prevê que serão emitidos depois que o projeto for 

colocado em prática (UNFCCC, 2009). Ou seja, utilizando as metodologias é possível quantificar as 

emissões geradas em partes de determinados processos produtivos (COSTA, 2012). 

A metodologia ACM0005 pode ser aplicada a projetos que aumentem a fração de aditivos no 

cimento, consequentemente diminuindo a fração de clínquer utilizada. Entretanto, são pré-requisitos 

que não exista escassez do aditivo empregado, que não tenha destinação alternativa apropriada para 

o aditivo, e que a fabricação do cimento seja voltada exclusivamente para o mercado interno 

(FAIRBAIRN et al, 2012) Segundo a metodologia ACM0005 (UNFCCC, 2009), a análise das 

emissões não é realizada para todos os gases do efeito estufa (GEE), mas apenas para o CO2, pois as 

reduções nas emissões de CH4 e N2O por alterações no processo de combustão não são expressivas. 

O método estipula que sejam determinados dois cenários distintos para a estimativa das emissões. O 

primeiro, denominado Baseline Scenario, reflete as emissões que aconteceriam em um determinado 

período futuro caso não fossem modificados os processos atuais de produção, representando uma 

tendência do histórico das emissões. O outro, denominado Project Scenario, representa as emissões 

que ocorreriam devido à implementação do projeto (FAIRBAIRN et al, 2012). A análise das 

emissões envolve quatro principais etapas: Baseline Emissions, Leakage, Project Emissions, e 

Emissions Reduction. 
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3.2.1 Baseline Emissions 

A emissão do Baseline é calculada por meio da seguinte equação: 

 BEBC = (BEclinker × BBlend) + BEele _ ADD _ BC (3.1) 

sendo: 

- BEBC a emissão total em tonelada de CO2 por tonelada de cimento no Baseline; 

- BEclinker as emissões em tonelada de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline; 

- BEblend a fração de clínquer no cimento em t de clínquer por tonelada de cimento. (Este 

termo será sempre 1, pois no cálculo do Baseline não há substituição de clínquer por cinza); 

- BEele_ADD_BC as emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de adições no 

Baseline, incluindo a gipsita, dado em t de CO2 por tonelada de cimento. (Este termo não foi 

calculado, pois nos cenários da Baseline não são utilizadas adições) 

Os termos da equação acima são calculados conforme a equação abaixo: 

 BEclinker = BEcalcin + BE fossil _ fuel + BEele_ grid _ CLNK + BEele_ sg _CLNK (3.2) 

sendo: 

- BEclinker as emissões em tonelada de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline; 

- BEcalcin as emissões decorrentes da calcinação do carbonato de cálcio e de magnésio. (O 

cálculo deste termo envolve a determinação dos teores de óxido de cálcio e magnésio tanto 

na farinha crua quanto no clínquer e o uso de fatores de emissão fornecidos pela 

metodologia para ambos os óxidos. No Brasil, utiliza-se o valor já estipulado de 

0,475 tCO2/t clínquer segundo Fairbairn et al (2012). 

- BEfossil_fuel as emissões relativas à queima de combustíveis fósseis para a produção de 

clínquer. (Este termo é calculado através do somatório da quantidade dos diversos tipos de 

combustíveis consumidos ponderados por seus fatores de emissão. Não foi calculado pois 

considerou-se a utilização de energias renováveis). 

- BEele_grid_clnk as emissões decorrentes do uso de energia da rede para a produção de clínquer. 

Este termo envolve a energia total utilizada ponderada pelo fator de emissão da rede, 

segundo Fairbairn et al, (2012) este valor é 1,1364x10-4 t CO2 / t clínquer. 
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- BEelec_sg_CLNK as emissões decorrentes da autogeração elétrica na produção de clínquer, 

Deve ser calculado de maneira semelhante ao termo BEele_grid_clnk. Não foi calculado, pois 

não há emissões decorrentes da autogeração elétrica. 

Ressalta-se que, apesar de ser utilizada pela indústria do cimento (12,2% do consumo energético 

total), a eletricidade não foi considerada no cálculo de emissão, pois sua geração baseia-se, 

principalmente, em processos que não produzem CO2, como processos hidráulico e nuclear 

(BEN, 2011). 

Todos os termos usados para o cálculo do termo BEclinker são divididos pela produção anual de 

clínquer de modo que a unidade dos termos é tonelada de CO2 por tonelada de clínquer 

(FAIRBAIRN et al, 2012). 

3.2.2 Leakage 

A segunda etapa do cálculo das emissões é denominada Leakage, e corresponde às emissões 

“fugitivas” que ocorrem fora do processo devido à queima de combustíveis fósseis para o transporte 

de matérias primas, combustíveis e adições para a fábrica. Entretanto, a metodologia contabiliza 

estas emissões exclusivamente para o transporte da adição usado no projeto, uma vez que estas 

tendem a reduzir quando se reduz as quantidades de clínquer no cimento (FAIRBAIRN et al, 2012). 

Este tipo de emissão é calculado através da seguinte equação: 

 L = Ladd _ trans (ABlend - PBlend ) × BC (3.3) 

sendo: 

- L as emissões fugitivas totais relativas ao transporte de aditivos, em kt de CO2; 

- Ladd_trans as emissões relativas ao transporte de aditivos em t de CO2 por tonelada de aditivo; 

- Ablend a fração de aditivos no cimento do Baseline em t de aditivo por tonelada de cimento; 

Este termo será sempre 0, pois no cálculo do Baseline não há substituição de clínquer por 

cinza; 

- Pblend a fração de aditivos por cimento no Project, em t de aditivo por tonelada de cimento. 

Este termo será 0,1 quando a substituição for de 10%, 0,2 para 20% ou 0,3 para 30%, de 

substituição de clínquer por cinza; 

- BC representa a produção total de cimento para cada ano do projeto em kt. 



 48 

A queima de combustíveis fósseis necessários para o transporte do aditivo usado no projeto do seu 

local de origem até a fábrica é a principal fonte de emissões do novo cenário. A distância média de 

transporte, o combustível utilizado e a eficiência do sistema de transporte usado também 

influenciam este montante (FAIRBAIRN et al, 2012). O termo Ladd_trans sintetiza estas emissões e é 

dado por: 

Ladd _trans = (TFcons × Dadd _source × TEF × C4 )/QADD + (ELEconveyor _ ADD × EFgrid )/ ADD (3.4) 

sendo: 

- TFcons o consumo do veículo em kg de combustível por km. O veículo escolhido para o 

transporte foi o caminhão semipesado a óleo diesel por ser indicado para médias e longas 

distâncias entre centros urbanos; 

- Dadd_source a distância média de transporte em km; 

- TEF o fator de emissão do combustível utilizado em kg de CO2 por kg de combustível. O 

fator de emissão do óleo diesel é 0,0032 tCO2/L de acordo com Costa (2012); 

- C4 um fator de conversão igual a 0,001t por kg; 

- QADD a quantidade de aditivos carregada por veículo por viagem em t; 

- ELEconveyor_ADD o consumo anual de energia do sistema de transporte para movimentação 

dos aditivos em MWh. Não foi calculado, pois utiliza-se apenas combustível fóssil no 

sistema de transporte. 

- EFgrid o fator de emissão da rede elétrica em t de CO2 por MWh. Não foi calculado, pois 

utiliza-se apenas combustível fóssil no sistema de transporte. 

- ADD a quantidade anual de aditivo consumido em t. 

3.2.3 Project emissions 

A terceira etapa (FAIRBAIRN et al, 2012), corresponde ao cálculo das emissões do cimento 

produzido no projeto. O cálculo desta etapa é semelhante ao cálculo da etapa Baseline Emissions, 

alterando-se apenas a nomenclatura de BE para PE. Os termos BEclinker e PEclinker são iguais sempre 

que o clínquer usado no projeto for o mesmo que o produzido, havendo apenas diferenças nas 

quantidades de clínquer presentes no cimento final. Os termos BEele_ADD_BC e PEele_ADD_BC também 

serão iguais se não existirem emissões associadas ao preparo da nova adição. Dessa maneira, os 

valores calculados na Equação 3.4 podem ser utilizados para a determinação das emissões do 

projeto, sintetizadas pela seguinte equação: 
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 PEBC = (PEclinker × PBlend) + PEele _ ADD_ BC (3.5) 

sendo: 

- PEBC a emissão total em tonelada de CO2 por tonelada de cimento no Project; 

- PEclinker as emissões em tonelada de CO2 por tonelada de clínquer no Project. No Brasil, 

utiliza-se o valor já estipulado de 0,475 tCO2/t clínquer, segundo Fairbairn et al (2012); 

- PEblend a fração de clínquer no cimento em t de clínquer por tonelada de cimento. Este termo 

será 0,9 quando a substituição for de 10%, 0,8 para 20% ou 0,7 para 30%, de substituição de 

clínquer por cinza; 

- PEele_ADD_BC as emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de adições no 

Project, incluindo a gipsita, dado em t de CO2 por tonelada de cimento. Este termo não foi 

calculado, pois nos cenários da Baseline não são utilizadas adições. 

A metodologia ACM0005 estabelece que os fatores de emissão da rede elétrica utilizados nos 

cálculos devem ser determinados de acordo com outra metodologia chamada Tool to calculate the 

emission factor for an electricity system, também de autoria da UNFCCC. Entretanto, quando 

existem dados locais precisos e confiáveis, a adoção destes valores pré-determinados também é 

possível (FAIRBAIRN et al, 2012). 

3.2.4 Emissions reductions 

O cálculo da redução das emissões é dado por: 

 ER = [(BEBC - PEBC) × BC + L] × (1- α) (3.6) 

sendo: 

- ER a redução anual de emissões em kt de CO2; 

- BEBC as emissões totais em t de CO2 por tonelada de cimento no Baseline; 

- PEBC as emissões totais em t de CO2 por tonelada de cimento no Project; 

- BC a produção total de cimento para cada ano do projeto em kt; 

- L as emissões fugitivas totais relativa ao transporte de aditivos, em kt de CO2; 

- α a emissão extra decorrente da diversificação do uso dos aditivos. Não foi calculado, pois 

utilizou-se apenas CBCA.  
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Caso a quantidade de aditivos que são efetivamente excedentes após aplicação em seu uso já 

existente não for suficiente para suprir o projeto, devem-se ponderar as reduções de emissões pelo 

fator α dado pela divisão entre a quantidade de aditivos não excedentes e a quantidade total de 

aditivos usados no prometo (UNFCCC, 2009). No caso da utilização da CBCA não existe nenhum 

uso corrente para este aditivo, pois seu uso como adubo tem por objetivo mais a disposição final do 

resíduo do que o aproveitamento das pobres propriedades fertilizantes da cinza. Desta forma, se a 

quantidade de cinza produzida for suficiente para suprir o projeto, o termo α será nulo 

(FAIRBAIRN et al, 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste trabalho foram caracterizadas e utilizadas cinzas de bagaço de cana-de-açúcar em substituição 

ao cimento Portland com objetivo de avaliar aglomerantes produzidos com as cinzas em questão. 

Na Figura 4.1 é apresentado o fluxograma do trabalho. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma das atividades 

Fonte: Própria autora 

O trabalho se dividiu conforme procedimentos a seguir: 

1. Caracterização físico-química e microestrutural das cinzas de bagaço de cana-de-açúcar residual 

(granulometria por granulômetro, massa específica, composição química qualitativa e 

semiquantitativa por espectrometria de fluorescência de raios-X e composição mineralógica por 

difração de raio-X); 
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2. Desenvolvimento de argamassas cimentícias de referência para avaliação da resistência à 

compressão do cimento Portland – Argamassa padrão – NBR 7215 (ABNT, 1996) e com 

substituição parcial do cimento Portland pela cinza de bagaço de cana-de-açúcar. 

3. Caracterização das argamassas com agregado normal 

3.1 Avaliação das propriedades nas primeiras idades (trabalhabilidade por espalhamento) das 

argamassas desenvolvidas; 

3.2 Avaliação das propriedades físicas (absorção de água por imersão e massa especifica) das 

argamassas desenvolvidas no estado endurecido; 

3.3 Avaliação das propriedades mecânicas (resistência à compressão e resistência à tração na 

flexão) das argamassas desenvolvidas; 

4.1 MATERIAIS 

Os materiais utilizados nessa pesquisa estão listados na Tabela 4.1, onde podem ser observados os 

respectivos fornecedores bem como a cidade de origem de cada material. 

Tabela 4.1 - Insumos utilizados 

Material Fornecedor Origem 

Cinzas de Bagaço de Cana-de-

Açúcar 
Bem Brasil Araxá - MG 

Cimento Portland de Alta 

Resistência Inicial 
Brennand Cimentos Sete Lagoas- MG 

Areia Instituto de Pesquisas Tecnológicas São Paulo - SP 

Água COPASA-MG Belo Horizonte - MG 

Fonte: Própria autora 

4.1.1 Cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

As cinzas de bagaço de cana-de-açúcar foram coletadas na empresa Bem Brasil Alimentos S.A. 

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. Os gases gerados pela combustão do 

BCA nas caldeiras passam por um sistema lavador de gases que usa água como fluído lavador. 

Após a utilização da água para a lavagem dos gases, a mesma é depositada em tanques e após a 



 53 

decantação da cinza e evaporação da água, é realizada a coleta da CBCA. A CBCA foi moída para 

ajuste da granulometria na mesma faixa do cimento Portland. 

4.1.2 Aglomerante 

Nesta pesquisa foi utilizado Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V - ARI MAX), dado 

que este material não possui adições significativas. Segundo a NBR 5733 (ABNT, 1991) este 

cimento possui em sua constituição, teores entre 95 e 100% de clínquer e sulfato de cálcio, com a 

adição de até 5% de material carbonático na produção do aglomerante. O cimento utilizado foi o 

Cimento Nacional doado pela Brennand Cimentos. Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados da 

caracterização química do cimento Portland. 

Tabela 4.2 - Caracterização química do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Resíduo insolúvel - RI ABNT NM 15/12 % 0,57 ≤ 1,0 

Perda ao fogo - PF ABNT NM 18/12 % 3,75 ≤ 4,5 

Óxido de magnésio - MgO ABNT NM 21/12 % 1,48 ≤ 6,5 

Trióxido de enxofre - SO3 ABNT NM 16/12 % 2,73 ≤ 4,5 

Anidrido Carbônico - CO2 ABNT NM 20/12 % 2,61 ≤ 3,0 

Fonte: Brennand Cimentos 

Na Tabela 4.3 são apresentados os resultados da caracterização física do cimento Portland. 

Tabela 4.3 - Caracterização física do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Área específica (Blaine) ABNT NM 76/98 cm2/g 4,507 ≥ 3.000 

Resíduo na peneira #200 ABNT NBR 11579/91 % 0,06 ≤ 6,0 

Resíduo na peneira #325 ABNT NBR 9202/85 % 0,87 - 

Água de consistência normal ABNT NM 43/03 % 30,4 - 

Início de pega ABNT NM 65/03 Minutos 142 ≥ 60 

Fim de pega ABNT NM 65/03 Minutos 191 ≤ 600 

Expansibilidade à quente ABNT NBR 11582/91 mm 0,00 ≤ 5,0 

Fonte: Brennand Cimentos 

4.1.3 Areia normal 

A areia normal utilizada nesta pesquisa foi adquirida junto ao IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas), a produção de areia normal obedece à norma NBR 7214 (ABNT, 2015). Foram 

utilizadas as areias classificadas em quatro frações granulométricas, ou seja, material retido entre 

peneiras de abertura nominal de 2,4 mm e 1,2 mm (grossa); 1,2 mm e 0,6 mm (média grossa); 

0,6 mm e 0,3 mm (média fina) e 0,3 mm e 0,15 mm (fina). 
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4.1.4 Água 

Foi utilizada a água distribuída pela rede pública de abastecimento através da COPASA para 

moldagem dos corpos-de-prova e cura dos mesmos. Foi destilada água para preparo das soluções 

utilizadas na pesquisa. Os experimentos foram realizados nos laboratórios do Departamento de 

Engenharia e Transportes do CEFET-MG. 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Moagem da cinza de bagaço de cana-de-açúcar 

A moagem foi realizada com o objetivo de aumentar o potencial reativo da cinza devido ao aumento 

da área superficial específica do material de origem e também obter uma granulometria adequada, 

similar aos aglomerantes. 

A moagem da cinza foi realizada no laboratório de Mecânica dos Pavimentos e Tecnologia dos 

Materiais do Departamento de Engenharia de Transportes (DET) do CEFET-MG, com a utilização 

de um moinho de esferas planetário de alto desempenho, apresentado na Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 - Moinho Planetário 

Fonte: Própria autora 

A CBCA foi submetida ao processo de moagem no moinho planetário da marca FRITSCH, modelo 

Pulverisette 5, pelo período de 10 minutos com 16 esferas de 20 mm de diâmetro na velocidade de 

300 rpm. 
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4.2.2 Caracterização das cinzas  

A cinza de bagaço de cana-de-açúcar foi caracterizada física e quimicamente a fim de compreender 

a composição química, morfologia, reatividade e possibilitar o entendimento de prováveis reações 

químicas e físicas do aglomerante. 

4.2.2.1 Microscopia eletrônica de varredura 

A CBCA foi caracterizada por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), realizada pelo 

Microscópio eletrônico de varredura de baixo vácuo da marca Hitashi, modelo TM 3000 (Figura 

4.3), do laboratório de Mecânica dos Pavimentos e Tecnologia dos Materiais do Departamento de 

Engenharia de Transportes (DET) do CEFET-MG. Esse equipamento possui alta capacidade de 

ampliação, chegando até 30 mil vezes, o TM3000 possui aceleração variável (5 kV e 15 kV) 

 

Figura 4.3 - Microscópio eletrônico de varredura 

Fonte: Própria autora 

O Microscópio eletrônico de varredura (MEV) foi utilizado observar a morfologia das partículas a 

partir de imagens de alta ampliação e resolução das amostras. 

4.2.2.2 Espectrometria de fluorescência de raios-X  

As cinzas foram caracterizadas por meio de um espectrômetro de fluorescência de raios-X por 

energia dispersiva (EDX). A fluorescência foi realizada com ar atmosférico e colimador de 10 mm 

em um equipamento EDX – 720 SHIMADZU do laboratório de Caracterização de Materiais do 

Departamento de Engenharia de Materiais do CEFET-MG (Figura 4.4). Esse ensaio foi utilizado 
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com objetivo de determinar qualitativamente e semi-quantitativamente quais elementos químicos 

estão presentes nos materiais em estudo. 

 

Figura 4.4 - Espectrômetro de fluorescência de raios-X 

Fonte: Própria autora 

4.2.2.3 Espectrometria de Difração de Raios-X 

A espectrometria de difração de raios-X foi realizada em um equipamento com tubo de raios-X de 

Cobre (Cu) com tensão de aceleração de 40 kV e corrente de 30mA com modo continuo de 

varredura variando 2θ de 5 a 90o com velocidade de 2o/min e a segunda difração foi realizada em 

modo continuo de varredura variando 2θ de 5 a 80o com velocidade de 1o/min. Utilizou-se o 

equipamento da marca SHIMADZU, modelo XRD-7000, do laboratório de Caracterização de 

Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais do CEFET-MG (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 - Espectrômetro de Difração de Raios-X 

Fonte: Própria autora 
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A finalidade do ensaio de difração de raios-X (DRX) é a identificação mineralógica dos 

constituintes cristalinos que compões a CBCA. A amplitude e quantidade dos picos indicam a 

tendência cristalina ou amorfa da amostra. O ensaio possibilita uma medida qualitativa a partir da 

identificação dos constituintes da amostra. 

As fases cristalinas foram identificadas a partir da conferência e comparação com as difrações 

padrões, uma vez que na maioria dos sólidos, os átomos se orientam em planos cristalinos 

separados por distâncias da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda de raios-X. 

4.2.2.4 Granulometria a laser 

A granulometria a laser foi realizada em meio líquido com água como fluído sem uso de disperso 

via líquida e uso de ultrasom durante 60 segundos. A cinza foi adicionada até a obtenção de 

obscuração de 10%. Utilizou-se o equipamento Cilas 1090 Laser Particle Size Analyzer (Figura 

4.6), do laboratório de Caracterização de Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais do 

CEFET-MG. Esse ensaio objetivou a caracterização dos materiais a partir da distribuição 

granulométrica e do diâmetro médio. 

 

Figura 4.6 - Granulometro por difração de raio laser 

Fonte: Própria autora 

4.2.2.5 Massa específica 

A massa específica das cinzas foi determinada pelo o método proposto pela NM 23 – Cimento 

Portland e outros materiais em pó – Determinação da massa específica que estabelece o método de 

determinação da massa específica de cimento Portland e outros materiais em pó, por meio do frasco 

volumétrico de Le Chatelier (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 - Frasco de le Chatelier 

Fonte: Própria autora 

 

4.2.2.6 Perda ao fogo 

O ensaio de perda ao fogo foi feito a fim de se obter a perda de massa da CBCA após aquecimento 

em forno mufla a 950°C (Figura 4.8). O ensaio foi realizado no Laboratório de tratamento térmico 

do Departamento de Engenharia de Materiais do CEFET-MG. Para esse ensaio adotou-se a 

NBR NM 18 (ABNT, 2012), determinação de perda ao fogo, tendo o cimento Portland como 

referência.  

 

Figura 4.8 - Ensaio de perda ao fogo 

Fonte: Própria autora 
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4.2.3 Desenvolvimento das argamassas 

As argamassas foram desenvolvidas utilizando areia normal de acordo NBR 7215 (ABNT, 1996). 

As misturas estudadas estão relacionadas a seguir: 

(i) Misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e água unitária constante: 

(ii) substituição do cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de bagaço de cana-de-

açúcar nos percentuais de 10, 20 e 30%; 

Para o cálculo das quantidades de cinzas foram determinadas as massas especificas do cimento e da 

cinza, apresentadas na Tabela 4.4. A quantidade de cinza foi determinada para obtenção do mesmo 

volume de cimento subtraído, mantendo a mesma relação volumétrica entre pasta e agregados. 

Tabela 4.4 - Massa específica dos materiais utilizados 

Material Massa específica (g/cm³) 

Cimento Portland de alta resistência inicial 3,106 

CBCA 1,977 

Fonte: Própria autora 

De acordo com a NBR 7215 (ABNT, 1996) foram moldados 6 corpos-de-prova cilíndricos de 

50mm de diâmetro por 100mm de altura por idade de ensaio e 3 corpos-de-prova prismáticos de 

40x40x160mm. Os corpos-de-prova cilíndricos foram utilizados para avaliar a resistência à 

compressão e os prismáticos foram utilizados para avaliar a resistência à tração na flexão. As 

moldagens foram realizadas no laboratório de Mecânica dos Pavimentos e Tecnologia dos Materiais 

do Departamento de Engenharia de Transportes do CEFET-MG. Para as misturas utilizando areia 

normal, traço constante 1:3 e água unitária constante com substituição do cimento Portland de alta 

resistência inicial por cinza de bagaço de cana-de-açúcar nos percentuais de 10, 20 e 30% foram 

utilizadas as proporções apresentadas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Proporções de materiais utilizadas nas misturas utilizando areia normal, traço constante 

1:3 e água unitária 

Compósito 

cimentício 

% de 

substituição 

Consumo de materiais [g] 

Cimento Cinza 

Agregado miúdo (Areia normal) 

Água Fração 

grossa média grossa média fina fina 

CC Referência 0 624,0 0,0 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA 10% 10 561,6 39,7 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA 20% 20 499,2 79,4 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

CC CBCA 30% 30 436,8 119,2 468,0 468,0 468,0 468,0 300,0 

Fonte: Própria autora 
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4.2.4 Caracterização das argamassas 

4.2.4.1 Índice de consistência normal 

As argamassas desenvolvidas com agregado normal tiveram as suas trabalhabilidades avaliadas 

pelo índice de consistência normal. O aparelho para determinação do índice de consistência normal 

é constituído por uma mesa horizontal lisa e plana de metal não corrosível, com uma haste fixada 

em seu centro, a qual, por uma guia conveniente, recebe de um excêntrico um movimento vertical 

ascendente, de (12,5 ± 0,2) mm de curso, e dessa altura cai.  

O índice de consistência normal foi determinado imediatamente após a preparação da argamassa. 

Antes de efetuar a mistura, foi lubrificada ligeiramente a mesa do aparelho de consistência com óleo 

mineral e foi colocada sobre ela, bem centrada, a forma troncônica, com sua base maior apoiada na 

mesa. Foi colocada a argamassa na forma, em três camadas da mesma altura e, com soquete normal, 

aplicados 15, 10 e 5 golpes uniformes e homogeneamente distribuídos, respectivamente, na 

primeira, segunda e terceira camadas. Terminada essa operação, foi removido o material que 

ultrapassou a borda superior e alisado o topo com a régua. Terminado o enchimento, foi retirada 

imediatamente a forma, levantando-a verticalmente, com cuidado, e, em seguida, foi movida a 

manivela do aparelho para medida de consistência, fazendo com que a mesa caia 30 vezes em 

aproximadamente 30s. A medida do diâmetro da base do tronco de cone de argamassa, após o 

abatimento, foi feita com auxílio do paquímetro e expressa em milímetros. O índice de consistência 

da argamassa é a média aritmética das medidas de dois diâmetros ortogonais. O ensaio foi repetido 

sempre que ocorreu diferença maior que 5 mm entre as duas medidas. 

4.2.4.2 Massas específica e a absorção de água por imersão 

As massas específicas e a absorção de água por imersão das argamassas foram determinadas. Para 

isso foi determinada a massa da amostra ao ar e depois da permanência na estufa na temperatura de 

(105± 5)oC durante 24 h, 48 h e 72 h e resfriada ao ar seco à temperatura de (23 ± 2)°C. Após 

completada a secagem em estufa e determinada a massa, foi realizada à imersão da amostra em 

água à temperatura de (23 ± 2)°C, durante 72 h. Foi determinada a massa com a superfície seca 

decorridas 24 h, 48 h e 72 h de imersão. Após completa a saturação, foi procedida à pesagem em 

balança hidrostática, anotando a massa da amostra imersa em água. 

Esse ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e de Materiais do 

Departamento de Engenharia de Transportes do CEFET-MG. Para a realização do ensaio, foram 

necessários os seguintes equipamentos: balança hidrostática, com capacidade mínima para 1 kg e 
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resolução de 0,01 g; estufa capaz de manter a temperatura entre 95 a 105ºC; recipiente constituído 

de um cesto de arame e um tanque de água. Nos ensaios realizados não foi utilizado o aquecimento 

da água, todas as medidas foram conduzidas com a água a temperatura ambiente. 

 

Figura 4.9 - Equipamento utilizados no ensaio de massa específica e absorção de água 

Fonte: Própria autora 

A massa específica foi determinada a partir da equação 4.1, 

 
as mm

m
d


  (4.1) 

onde: 

- d é a massa específica, em gramas por centímetro cúbico; 

- m é a massa ao ar da amostra seca, em gramas; 

- ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 

- ma é a massa em água da amostra, em gramas. 

A absorção de água é determinada a partir da equação 4.2: 

 
100




m

mm
A s

 (4.2) 

onde: 

- A é a absorção de água, em porcentagem; 

- ms é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas; 
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- m é a massa ao ar da amostra seca, em gramas. 

4.2.4.3 Resistência à compressão 

 A resistência à compressão das argamassas foi determinada em um equipamento universal de 

ensaios EMIC DL30000 com a velocidade de aplicação de carregamento de 0,25 MPa/s. Os ensaios 

foram realizados nas idades de 3, 7, 28 e 91 dias. A determinação da resistência à tração na flexão 

foi realizada no mesmo equipamento com a velocidade de aplicação de carga de 0,10 MPa/s. Para 

execução desse ensaio utilizou-se o Equipamento Universal de Ensaios da marca EMIC (Figura 

4.10) e os softwares TESC e Vmaq, do Laboratório de Mecânica dos Pavimentos e Materiais do 

Departamento de Engenharia de Transportes do CEFET-MG. 

 

Figura 4.10 - Equipamento universal de ensaios 

Fonte: Própria autora 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS 

5.1.1 Caracterização visual das cinzas 

Na Figura 5.1 é possível observar imagens da amostra de CBCA in natura utilizada na pesquisa. A 

foto foi obtidas por equipamento fotográfico convencional. Percebe-se que a amostra apresenta uma 

distribuição granulométrica não uniforme. 

   
Figura 5.1 - Imagens da CBCA 

Fonte: Própria autora 

5.1.2 Análise microscópica  

Nas figuras a seguir são apresentadas imagens da CBCA in natura realizada no MEV com 

magnitude de 50 (a), 500 (b) e 5.000 vezes. É possível observar na Figura 5.2 (a) particulados 

heterogêneos, tanto em morfologia quanto em dimensões, com a presença de fibras longas delgadas 

e comparando com a escala de 2 mm abaixo da imagem, percebe-se que estas fibras podem chegar 

ao comprimento de até 2 mm. Na Figura 5.2 (b) e (c) é possível observar, também, particulados 

heterogêneos com a presença de estruturas equidimensionais com forma próxima a de uma esfera e 

com certa porosidade aberta na superfície. 
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(a)    (b)    (c) 

Figura 5.2 - Imagens da CBCA in natura 

Fonte: Própria autora 

Na Figura 5.3 são apresentadas imagens da CBCA utilizada realizada no MEV com magnitude de 

50 (a), 500 (b) e 5.000 vezes. É possível observar na Figura 5.3 (a) que a CBCA ficou visualmente 

mais homogenea do ponto de vista de granulometria e morfologia. Na Figura 5.3 (b) e (c) é possível 

observar partículas equidimencionais com a presença de arestas mais agudas e com certa 

heterogenidade de morfologia e granulometria. 

   
(a)    (b)    (c) 

Figura 5.3 - Imagens da CBCA 

Fonte: Própria autora 

Na Figura 5.4 são apresentadas imagens da CBCA com magnitudes de aumento de 7.000x e 

15.000x. Nestas imagens é possível perceber que a CBCA apresentou particular de dimensões 

inferiores a 10m, conforme escala na legenda da imagem (a). As imagens apresentadas na Figura 

5.4, como dito na seção 4 – Materiais e métodos – , foram realizadas utilizando detectores BSE 

(backscattered electron - elétrons retroespalhados), essa técnica tem a particularidade de apresentar 

constituintes da amostra com massas específicas distintas em tons de cinza diferentes, sendo os 

constituintes mais densos apresentados em tons mais claros. Com isso, é possível inferir que a 

CBCA possue constituintes de massas especificas distintas, uma vez que é possível observar 

partículas em tons de cinzas distintos, aparentemente em planos próximos. 
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(a)    (b) 

Figura 5.4 - Imagens da CBCA com magnitudes de aumento de 7.000x e 15.000x 

Fonte: Própria autora 

5.1.3 Análise das fases e cristalinidade por espectrometria de difração de raios-X 

Na Figura 5.5 é apresentado o difratograma da CBCA. A cinza apresentou alguns picos de 

cristanilidade e foram detectadas fases cristalinas de dióxido de silicio, óxido de aluminio e óxido 

de ferro.  

 

Figura 5.5 - Difratogramas de raios-X 

Fonte: Própria autora 
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5.1.4 Análise química por espectrometria de fluorescência de raios-X e perda ao fogo 

Na Tabela 5.1 é apresentada a composição quimica semiquantitativa da CBCA em função dos 

principais óxidos, obtida pelo método da fluorescência de raios-X. A CBCA apresentou como 

principal óxido o SiO2 seguido do Al2O3 e do Fe2O3. O somatório desses três óxidos, desprezando a 

perda ao fogo, é de 82,13%. A perda ao fogo da CBCA verificou-se ser 49,16%. A perda 

significativa na ignição de CBCA é provavelmente devido à decomposição da matéria orgânica, 

seguida pela liberação de água e carbono na forma de CO2. 

Tabela 5.1 - Composição química por FRX [%] 

Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 P2O5 Na2O K2O MnO 
Perda ao 

fogo 

CBCA 21,10 13,00 7,65 2,01 1,24 2,33 1,03 0,21 2,16 0,10 49,16 

Fonte: Própria autora 

5.1.5 Análise granulométrica 

Na Tabela 5.2 são apresentados os diâmetros das partículas da CBCA obtidos por granulometria a 

laser após processo de moagem no moinho planetário de alto desempenho. É apresentada também a 

granulometria do cimento utilizado, e pode-se perceber a proximidade dos resultados. 

Tabela 5.2 - Granulometria a laser 

Amostra 

Percentual passante obtidos pela granulometria a laser 

10% (d10) 50% (d50) 90% (d90) Diâmetro médio 

Diâmetros [m] 

CBCA 2,12 9,58 32,29 13,53 

Cimento CPV 2,46 11,70 27,50 13,66 

Fonte: Própria autora 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS 

5.2.1 Trabalhabilidade por espalhamento das argamassas 

As misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e água constante com substituição do 

cimento Portland de alta resistência inicial por cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) nos 

percentuais de 10, 20 e 30% apresentaram os espalhamentos na mesa de espalhamento apresentados 

na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 - Espalhamento das misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e água 

Compósito cimentício % de substituição Espalhamento (mm) Água/aglomerante A% 

CC Referência 0 172,5 0,48 12,2 

CC CBCA 10% 10 168,0 0,50 12,12 

CC CBCA 20% 20 169,0 0,52 12,24 

CC CBCA 30% 30 176,0 0,54 12,35 

Fonte: Própria autora 

Os resultados da Tabela 5.3 mostram que mesmo havendo um aumento no valor do A% das 

misturas houve redução do índice de espalhamento das argamassas em relação a argamassa de 

referência quando da utilização de CBCA independente do teor de substituição. 

5.2.2 Absorção de água por imersão e massa específica das argamassas 

Na Tabela 5.4 são apresentados os resultados de massa específica e absorção de água. Percebem-se 

variações na massa especifica e absorção de água das argamassas com CBCA, mas este trabalho as 

considera pouco relevantes. 

Tabela 5.4 - Relação das massas especificas e absorção de água das misturas  

Adição 
Substituição 

(%) 
Consumo de 

água (g) 

Massa (g) Massa Específica (g/cm³) Absorção de água 

Seca Saturada 
Saturada 

submersa 
Unitária Média Unitária Média 

Referência 0 300 

427,81 456,40 258,77 2,169 

2,168 

6,68% 

6,65% 428,88 457,03 259,34 2,169 6,56% 

431,32 460,21 260,91 2,164 6,70% 

CBCA 

10 300 

428,94 459,04 260,47 2,160 

2,162 

7,02% 

7,03% 429,96 460,57 261,47 2,160 7,12% 

431,12 461,14 262,02 2,165 6,96% 

20 300 

426,57 456,84 257,54 2,140 

2,142 

7,10% 

7,17% 426,61 457,85 258,16 2,136 7,32% 

429,83 460,25 260,16 2,148 7,08% 

30 300 

426,33 456,81 257,28 2,137 

2,141 

7,15% 

6,90% 428,12 457,54 257,50 2,140 6,87% 

429,57 458,25 258,06 2,146 6,68% 

Fonte: Própria autora 

5.2.3 Resistência à compressão 

Na Tabela 5.5 são apresentados os resultados das argamassas com substituição do cimento Portland 

de alta resistência inicial por cinza de bagaço de cana-de-açúcar nos percentuais de 10, 20 e 30% e 

de referência. 
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Tabela 5.5 - Resistência à compressão das argamassas 

Adição 
Substituição 

(%) 

Idade 

(dias) 

Resistência à compressão (MPa) 
Desvio 

padrão 

Coef. 

Variação CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Média Mediana 

CC Referência 0 

3 33,16 34,64 33,30 34,86 33,47 - 33,89 33,47 0,802 2,367 

7 37,92 37,48 37,48 35,21 36,42 39,94 37,41 37,48 1,582 4,230 

28 44,88 41,21 40,73 44,40 41,51 - 42,55 41,51 1,939 4,557 

91 54,90 47,24 50,51 50,92 51,36 53,17 51,35 51,14 2,595 5,054 

CC CBCA 

10 

3 34,58 36,38 27,79 34,94 33,93 28,30 32,65 34,25 3,663 11,220 

7 35,60 30,28 35,59 32,52 34,56 35,94 34,08 35,07 2,242 6,579 

28 45,47 42,06 42,30 41,30 40,57 42,83 42,42 42,18 1,691 3,987 

91 50,64 46,02 46,87 45,06 46,31 43,85 46,46 46,17 2,309 4,969 

20 

3 30,05 29,44 29,75 28,50 28,53 28,36 29,11 28,99 0,731 2,513 

7 33,31 35,31 37,10 34,45 34,81 34,56 34,92 34,68 1,254 3,591 

28 34,96 41,61 42,29 42,74 40,30 40,98 40,48 41,29 2,844 7,025 

91 44,12 41,36 47,55 44,81 42,82 46,24 44,48 44,47 2,247 5,052 

30 

3 25,72 25,49 26,48 25,04 21,18 - 24,78 25,49 2,081 8,397 

7 30,06 30,87 31,10 30,36 25,31 27,44 29,19 30,21 2,313 7,925 

28 39,27 40,47 40,57 39,01 41,47 37,33 39,68 39,87 1,466 3,695 

91 41,83 41,09 42,73 44,86 42,32 - 42,57 42,32 1,419 3,333 

Fonte: Própria autora 

A NBR 7215 prevê o cálculo do desvio relativo máximo da série de quatro resultados, dividindo o 

valor absoluto da diferença entre a resistência média e a resistência individual que mais se afaste 

desta média, para mais ou para menos, pela resistência média e multiplicando este quociente por 

100. A porcentagem obtida deve ser arredondada ao décimo mais próximo. Quando o desvio 

relativo máximo for superior a 6%, calcular uma nova média, desconsiderando o valor discrepante, 

identificando-o no certificado com um asterisco. Persistindo o fato, eliminar os corpos-de-prova de 

todas as idades, devendo o ensaio ser totalmente refeito.  

Para os resultados das argamassas com seis resultados que não atenderam desvio relativo máximo 

de 6% foram eliminados corpos-de-prova quando necessário até o número de mínimo de três 

corpos-de-prova válidos. Na Tabela 5.6 é apresentada resultados com o cálculo do desvio padrão 

com a eliminação de resultados discrepantes. 
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Tabela 5.6 - Resistência à compressão das misturas utilizando areia normal, traço constante 1:3 e 

água unitária constante com eliminação de resultados 

Adição 
Substituição 

(%) 
Idade 
(dias) 

Resistência à compressão (MPa) 
Desvio 
padrão 

Coef. 
Variação CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Média Mediana 

CC Referência 0 

3 33,16 34,64 33,30 34,86 33,47 - 33,89 33,47 0,800 2,361 

7 37,92 37,48 37,48 35,21 36,42 39,94 37,41 37,48 1,581 4,225 

28 44,88 41,21 40,73 44,40 41,51 - 42,55 41,51 1,939 4,558 

91 54,90 47,24 50,51 50,92 51,36 53,17 51,35 51,14 2,596 5,056 

CC CBCA 

10 

3 34,58 36,38 27,79* 34,94 33,93 28,30* 34,96 34,76 1,036 2,965 

7 35,60 30,28 35,59 32,52 34,56 35,94 34,84 35,59 1,397 4,011 

28 45,47 42,06 42,30 41,30 40,57 42,83 42,42 42,18 1,691 3,985 

91 50,64 46,02 46,87 45,06 46,31 43,85 46,46 46,17 2,308 4,967 

20 

3 30,05 29,44 29,75 28,50 28,53 28,36 29,11 28,99 0,731 2,512 

7 33,31 35,31 37,10 34,45 34,81 34,56 34,92 34,69 1,254 3,590 

28 34,96* 41,61 42,29 42,74 40,30 40,98 41,58 41,61 0,981 2,359 

91 44,12 41,36 47,55 44,81 42,82 46,24 44,48 44,47 2,247 5,052 

30 

3 25,72 25,49 26,48 25,04 21,18 - 25,68 25,61 0,602 2,344 

7 30,06 30,87 31,10 30,36 25,31* 27,44 29,97 30,36 1,470 4,907 

28 39,27 40,47 40,57 39,01 41,47 37,33 39,69 39,87 1,467 3,696 

91 41,83 41,09 42,73 44,86 42,32 - 42,57 42,32 1,420 3,337 

Fonte: Própria autora 

Na Figura 5.6 são apresentados resultados com o cálculo do desvio padrão com a eliminação de 

resultados discrepantes.  
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Figura 5.6 - Resistência à compressão das misturas com eliminação de resultados  

Fonte: Própria autora 
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Na Figura 5.7 pode ser observada a coerência das curvas de evolução da resistência à compressão 

dos diferentes compósitos estudados.  A curva de evolução da resistência à compressão das 

argamassas com CBCA indicam comportamento mecânico de cimentos Portland composto, de alto 

forno e pozolânico (CPII, CP III e CP IV). E com exceção da argamassa com 30% de substituição, 

todas apresentam 34 MPa aos 7 dias, que é a demanda de resistência à compressão do cimento 

Portland de alta resistência inicial (CPV).  

 

Figura 5.7 - Evolução da resistência à compressão dos compósitos 

Fonte: Própria autora 

Na Tabela 5.7 são apresentados os consumos de cimento e adição em Kg/m3, a relação 

água/aglomerante e o consumo de aglomerante por MPa adquirido de resistência à compressão aos 

28 dias. Analisando a tabela abaixo pode-se constatar que o consumo de cimento Portland nas 

misturas com CBCA foi reduzido significativamente. E de forma geral o consume de aglomerante 

também foi reduzido. 

Tabela 5.7 - Comparações entre consumo de cimento - aglomerante por MPa de adquirido de 

resistência à compressão aos 28 dias das misturas 

Mistura 
Subst. 

(%) 

Espalham 

(mm) 

Quantidades (g) Consumo (Kg/m³) Água/ 

Aglom. 

fc28 

(MPa) 

Consumo 
(Kg/MPa) 

Cimento Adição Água Cimento Adição Água Cimento Aglomer 

CC Referência 0% 172,5 624,0 0,0 300 513,8 0,0 247,0 0,48 42,55 12,07 12,07 

CC CBCA 

10% 168,0 561,6 39,7 300 462,4 32,7 247,0 0,50 42,42 10,90 11,67 

20% 169,0 499,2 79,4 300 411,0 65,4 247,0 0,52 41,58 9,89 11,46 

30% 176,0 436,8 119,2 300 359,6 98,1 247,0 0,54 39,69 9,06 11,53 

Fonte: Própria autora 
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5.2.4 Resistência à tração na flexão 

Na Figura 5.8 são apresentados os resultados das argamassas com substituição do cimento Portland 

de alta resistência inicial por cinza de bagaço de cana-de-açúcar nos percentuais de 10, 20 e 30% e 

de referência. Pode-se perceber que a substituição não afetou significativamente a resistência à 

tração das argamassas, sendo que ocorreu uma melhora com 10% de substituição. 
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Figura 5.8 - Resistência à tração na flexão das misturas  

Fonte: Própria autora 

5.3 CÁLCULO DE EMISSÃO DE CO2 

5.4 MÉTODO ACM0005  

As possibilidades de aplicação da CBCA como aditivo na fabricação de compósitos cimentícios são 

grandes para boa parte do território nacional, tendo em vista a grande quantidade de estados que 

produzem simultaneamente a cana de açúcar e cimento. Contudo, a distância de transporte da cinza 

das usinas para as fábricas é um fator que pode inviabilizar algumas alternativas. Distâncias muito 

longas diminuem a redução de emissões devido à queima de combustíveis fósseis dos veículos de 

transporte que, no Brasil, são predominantemente rodoviários. Desta maneira, a região sudeste, e 

especialmente o estado de Minas Gerais, que concentra em seu território aproximadamente 10% da 

produção nacional de cana (UNICA, 2015) e 20% da produção nacional de cimento (SNIC, 2016), 

apresentam grandes possibilidades de redução de emissões. 
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Neste estudo foram analisados, para o ano base de 2015, três cenários hipotéticos de implementação 

de um projeto de MDL em fábricas do estado de Minas Gerais com base na fabricação de cimentos 

com fração de 10, 20 e 30% de CBCA. Para os três cenários optou-se pelo emprego de uma cinza 

residual do bagaço de cana de açúcar coletada diretamente de uma caldeira e que não sofreu 

nenhum tratamento posterior, além da moagem. 

A produção da cinza e de cimento foi concentrada em micro regiões produtoras totalizando três 

núcleos de produção de cinza e um núcleo de fabricação de cimento a partir de dados fornecidos 

pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento e pela União dos Produtores de Bioenergia. A 

seguir, foram determinadas as distâncias rodoviárias das três combinações entre núcleos produtores 

de cinza e de cimento. 

Para a estimativa das emissões do transporte da cinza foi considerado a utilização de caminhão a 

diesel com características de capacidade de carga e consumo específico de combustível semelhantes 

aos do veículo mais vendido na região para este tipo de transporte, de acordo com dados da 

Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2015). A capacidade de 

carregamento e o consumo específico, necessários aos cálculos das emissões, foram determinados a 

partir do manual do veículo divulgado pelo fabricante. 

Para o primeiro cenário foi analisada a implementação do MDL para o conjunto de municípios 

cimento/cinza com menor distância de transporte entre si. Distante 318 km da região metropolitana 

de Belo Horizonte, a microrregião de Araxá é a mais próxima e apresentou uma produção de  

1.341.300 t/ano de cana. 

Para o segundo cenário, foi simulada a implementação do projeto entre os municípios de maior 

produção de CBCA e de cimento. A microrregião identificada com a maior concentração de 

produção de cana foi Uberaba, na região do Triângulo Mineiro com 9.412.900 t/ano de cana.  

Distante 487 km da região metropolitana de Belo Horizonte, maior produtora de cimento do Estado 

de Minas Gerais. 

Em um terceiro cenário foi analisada a implementação do MDL para o conjunto de municípios com 

maior distância de transporte entre si. A maior distância possível ocorre entre a região 

metropolitana de Belo Horizonte, maior produtora de cimento do Estado de Minas Gerais e a 

microrregião de Frutal, na região do Triângulo Mineiro com 620 km. A produção da microrregião é 

de 7.161.080 t/ano de cana. 
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A determinação do cenário mais favorável à implantação do MDL dentro do estado de Minas 

Gerais envolveu as combinações possíveis de três microrregiões produtoras e a microrregião 

receptora de adições bem como as diferentes combinações de quantidade transportada de cinza. O 

conjunto de combinações mais favorável é aquele que minimiza a distância média final de 

transporte da cinza. 

5.4.1 Primeiro cenário: 

Em um primeiro cenário foi analisada a implementação do MDL para o conjunto de municípios 

produtores de cimento e cinza com distância de transporte entre si, de aproximadamente 300 km. 

Entre os diversos pares de municípios cimento/cana de Minas Gerais selecionou-se a região 

metropolitana de Belo horizonte, no município de Vespasiano, com uma produção de 

8.735.000 t/ano de cimento, e a microrregião de Araxá, produtora de cana da região Triangulo 

Mineiro. Distante 318 km da região metropolitana de Belo Horizonte, a microrregião de Araxá é a 

mais próxima daquele município entre os cenários analisados e apresentou uma produção de 

1.341.300 t/ano de cana. 

Serão analisadas 3 hipóteses para o primeiro cenário de implementação do projeto de MDL em 

fábricas do estado de Minas Gerais com base na fabricação de cimentos com fração de 10, 20 e 30% 

de CBCA. 

Produção de Cana da microrregião de Araxá: 1.341.300 t/ano 

Produção de Bagaço da microrregião de Araxá: 348.738 t/ano 

Produção de Cinza da microrregião de Araxá: 8.718,45 t/ano 
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Tabela 5.8 - Resultados do cenário hipotético 1.1 (Microrregião de Araxá e substituição de 10% de 

Cimento por CBCA) 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,427 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,9 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Project. 
0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Project. 
1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Project. 
0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 318 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,023 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,1 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 0,2 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 134,96 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 

não 
excedente/t 

de cinza 

utilizada 
ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 1. 6,14 kt CO2 

Fonte: Própria autora 



 75 

Tabela 5.9 - Resultados do cenário hipotético 1.2 (Microrregião de Araxá e substituição de 20% de 

Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,38 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,8 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Project. 
0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Project. 
1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Project. 
0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 318 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,023 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,2 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 0,2 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 64,821 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 

não 
excedente/t 

de cinza 

utilizada 
ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 1. 5,95 kt CO2 

Fonte: Própria autora 
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Tabela 5.10 - Resultados do cenário hipotético 1.3 (Microrregião de Araxá e substituição de 30% de 

Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,332 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,7 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Project. 
0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Project. 
1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Project. 
0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 318 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,023 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,3 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 0,2 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 41,437 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 

não 
excedente/t 

de cinza 

utilizada 
ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 1. 5,68 kt CO2 

Fonte: Própria autora 

Considerando as frações de substituição de cinza no cimento total produzido de 10, 20 e 30% e a 

produção de CBCA da microrregião de Araxá 8,718 kt de cinza/ano, são necessárias 126,242 kt de 

cimento para viabilizar o cenário com 10% de substituição, 56,102 kt para viabilizar o cenário com 

20% de substituição e 32,719 kt para viabilizar o cenário com 30% de substituição, valores que 

podem ser facilmente supridos pela produção da região metropolitana de Belo Horizonte, estimada 

em 8.735,00 kt. As tabelas acima resumem os resultados obtidos pela aplicação da metodologia 

ACM0005 para o cálculo das emissões do cenário 1. 
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Em todos os cenários analisados para a micro região de Araxá foi possível obter um saldo positivo 

de redução de emissões. A emissão média anual de CO2 reduziu 6,14 ktCO2 quando substituídos 

10% de Cimento Portland por CBCA. Quando substituídos 20%, a redução de emissões anual é de 

5,95 ktCO2 e quando a substituição é de 30%, a redução de emissão é de 5,68 ktCO2. 

5.4.2 Segundo cenário 

Em um segundo cenário foi analisada a implementação do MDL para o conjunto de municípios 

cimento/cinza com distância de transporte entre si, de aproximadamente 500 km. Entre os diversos 

pares de municípios cimento/cana de Minas Gerais selecionou-se a região metropolitana de Belo 

horizonte, no município de Vespasiano, com uma produção de 8.735.000 t/ano de cimento, e a 

microrregião de Uberaba, produtora de cana da região Triangulo Mineiro. Distante 487 km da 

região metropolitana de Belo Horizonte, a microrregião de Uberaba apresentou a maior produção de 

cana-de-açúcar do Estado de Minas Gerais, com 9.412.900t/ano de cana.  

Serão analisadas 3 hipóteses para o segundo cenário de implementação do projeto de MDL em 

fábricas do estado de Minas Gerais com base na fabricação de cimentos com fração de 10, 20 e 30% 

de CBCA. 

Produção de Cana da microrregião de Uberaba: 9.412.900t/ano 

Produção de Bagaço da microrregião de Uberaba: 2.447.354 t/ano 

Produção de Cinza da microrregião de Uberaba: 61.183,85 t/ano 
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Tabela 5.11 - Resultados do cenário hipotético 2.1 (Microrregião de Uberaba e substituição de 10% 

de Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,427 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,9 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 487 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,03 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,1 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,8 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 947,118 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 2. 41,71 kt CO2 

Fonte: Própria autora 
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Tabela 5.12 - Resultados do cenário hipotético 2.2 (Microrregião de Uberaba e substituição de 20% 

de Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,38 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,8 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 487 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,03 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,2 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,7 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 454,89 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 2. 40,51 kt CO2 

Fonte: Própria autora 



 80 

Tabela 5.13 - Resultados do cenário hipotético 2.3 (Microrregião de Uberaba e substituição de 30% 

de Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,332 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,7 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 487 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,03 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,3 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,6 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 290,79 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 2. 38,69 kt CO2 

Fonte: Própria autora 

Para este cenário a distância rodoviária é de 487 km. Considerando as frações de substituição de 

cinza no cimento total produzido de 10, 20 e 30% e a produção de CBCA da microrregião de 

Uberaba 61,18 kt de cinza/ano, são necessárias 1.858,01 kt de cimento para viabilizar o cenário com 

10% de substituição, 898,41 kt para viabilizar o cenário com 20% de substituição e 578,55 kt para 

viabilizar o cenário com 30% de substituição, valores que podem ser facilmente supridos pela 
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produção da região metropolitana de Belo Horizonte, estimada em 8.735 kt. As tabelas acima 

resumem os resultados obtidos pela aplicação da metodologia ACM0005 para o cálculo das 

emissões do cenário 2. 

Em todos os cenários analisados para a micro região de Uberaba foi possível obter um saldo 

positivo de redução de emissões. A emissão média anual de CO2 reduziu 41,71 ktCO2 quando 

substituídos 10% de Cimento Portland por CBCA. Quando substituídos 20%, a redução de emissões 

anual é de 40,51 ktCO2 e quando a substituição é de 30%, a redução de emissão é de 38,69 ktCO2. 

5.4.3 Terceiro cenário 

O terceiro cenário analisou a implementação do MDL para o conjunto de municípios cimento/cinza 

com maior distância de transporte entre si, aproximadamente 600 km sendo, aparentemente, o 

cenário menos favorável à redução de emissões. As maiores distâncias ocorrem entre a região 

metropolitana de Belo horizonte, no município de Vespasiano, com uma produção de 

8.735.000 t/ano de cimento, e a microrregião de Frutal produtora de cana da região Triangulo 

Mineiro. Distante 620 km da região metropolitana de Belo Horizonte, a microrregião de Frutal 

apresentou uma produção de 7.161.080 t/ano de cana. 

Serão analisadas 3 hipóteses para o terceiro cenário de implementação do projeto de MDL em 

fábricas do estado de Minas Gerais com base na fabricação de cimentos com fração de 10, 20 e 30% 

de CBCA. 

Produção de Cana da microrregião de Frutal: 7.161.080 t/ano 

Produção de Bagaço da microrregião de Frutal: 1.861.880 t/ano 

Produção de Cinza da microrregião de Frutal: 46.547 t/ano 
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Tabela 5.14 - Resultados do cenário hipotético 3.1 (Microrregião de Frutal e substituição de 10% de 

Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,427 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,9 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 620 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,04 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,1 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,8 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 720,54 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 3. 31,06 kt CO2 

Fonte: Própria autora 
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Tabela 5.15 - Resultados do cenário hipotético 3.2 (Microrregião de Frutal e substituição de 20% de 

Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,38 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,8 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 620 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,04 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,2 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,7 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 346,07 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 3. 30,17 kt CO2 

Fonte: Própria autora 
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Tabela 5.16 - Resultados do cenário hipotético 3.3 (Microrregião de Frutal e substituição de 30% de 

Cimento por CBCA) 

 
BASELINE AND PROJECT EMISSIONS 

Termo (cenário) Significado Resultado Unidade 
BEBC, y - BEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Baseline descontada as emissões 

relativas à moagem e preparo de aditivos. 
0,475 

t CO2 / t 

cimento PEBC, y - PEele  ADD 

_ BC 

Emissões totais de CO2 no Project descontada as emissões 

relativas cimento à moagem e preparo de aditivos. 
0,332 

BEblend Fração de clínquer no cimento para o Baseline. 1 t clínquer/ t 

cimento PEblend Fração de clínquer no cimento para o Project . 0,7 

BEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Baseline. 
Não 

calculado t CO2 / t 
cimento 

PEele  ADD _ BC 
Emissões relativas à eletricidade para moagem e preparo de 

aditivos no Project. 
Não 

calculado 

BEclinker Emissões de CO2 por tonelada de clínquer no Baseline. 0,475 t CO2 / t 

clínquer PEclinker Emissões de CO2  por tonelada de clínquer no Project. 0,475 

BEcalcin 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação  

do carbonato de cálcio e de magnésio do Baseline. 
0,475 

t CO2 / t 

clínquer 
PEcalcin 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à calcinação 

do carbonato de cálcio e de magnésio do Project. 
0,475 

BE fossil _ fuel 
Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à queima de 

combustíveis fósseis para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 

clínquer 
PE fossil _ fuel 

Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à queima de 

clínquer combustíveis fósseis para produção de clínquer no 

Project. 

0 

BEele_ grid _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido ao uso de 

eletricidade da rede para produção de clínquer no Baseline. 
1,1364x10-4 

t CO2 / t 

clínquer 
PEele_ grid _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido ao uso de 

clínquer eletricidade da rede para produção de clínquer no 

Project. 

1,1364x10-4 

BEele_ sg _ CLNK 
Emissões de CO2 por tonelada de clínquer devido à autogeração 

de eletricidade para produção de clínquer no Baseline. 
0 

t CO2 / t 
clínquer 

PEele_ sg _ CLNK 

Emissões de CO2  por tonelada de clínquer devido à 

autogeração de eletricidade para produção de clínquer no 

Project. 

0 

LEAKAGE 
Dadd_source Distância média de transporte intermunicipal. 620 km 

Ladd_trans 
Emissões relativas ao transporte por tonelada de cinza no 

Project. 
0,04 

t CO2 / t 

cinza 
Ablend,y Fração de cinza no cimento do Baseline. 0 t cinza/ t 

cimento Pblend,y Fração de cinza no cimento do Project. 0,3 

Ly Emissões fugitivas totais relativas ao transporte de cinza. - 2,6 kt CO2 
EMISSIONS REDUCTIONS 

BCy Produção anual total de cimento do cenário. 221,23 kt 

ay Fração de cinza não excedente usada no projeto. 0 

t de cinza 
não 

excedente/t 

de cinza 
utilizada 

ERy Redução anual de emissões de CO para o cenário 3. 28,81 kt CO2 

Fonte: Própria autora 

As duas regiões estão separadas por uma distância rodoviária de 620 km. Considerando as frações 

de substituição de cinza no cimento total produzido de 10, 20 e 30% e a produção de CBCA da 

microrregião de Frutal 46,54 kt de cinza/ano, são necessárias 1413,52 kt de cimento para viabilizar 

o cenário com 10% de substituição, 683,49 kt para viabilizar o cenário com 20% de substituição e 

440,14 kt para viabilizar o cenário com 30% de substituição e valores que podem ser facilmente 
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supridos pela produção da região metropolitana de Belo Horizonte, estimada em 8.735 kt. As 

tabelas acima resumem os resultados obtidos pela aplicação da metodologia ACM0005 para o 

cálculo das emissões do cenário 3. 

Em todos os cenários analisados para a micro região de Frutal foi possível obter um saldo positivo 

de redução de emissões. A emissão média anual de CO2 reduziu 31,06 ktCO2 quando substituídos 

10% de Cimento Portland por CBCA. Quando substituídos 20%, a redução de emissões anual é de 

30,17 ktCO2 e quando a substituição é de 30%, a redução de emissão é de 28,81 ktCO2. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A cinza de bagaço de cana-de-açúcar in natura apresentou morfologia não homogênea, fases 

cristalinas na forma de quartzo, elevada perda ao fogo, granulometria grosseira e baixa massa 

específica, sendo essas características não adequadas segundo a bibliografia e as normas vigentes. A 

moagem das cinzas tornou a morfologia mais homogênea, reduziu a granulometria elevou 

levemente a massa específica.  

As argamassas com CBCA apresentaram resistências à compressão coerentes entre si e compatíveis 

com a referência, e reduzindo o consumo de cimento Portland sem comprometimento da resistência 

à compressão. Para empreendimentos com grandes volumes de concreto, a redução do consumo de 

cimento é extremamente vantajosa, pois reduz a elevação da temperatura e minimiza a retração 

térmica; (ii) melhora a trabalhabilidade, reduzindo a demanda de água; (iii) menor absorção de 

água; (iv) maior resistência à tração na flexão. 

De acordo com a análise realizada utilizando o método ACM0005, foi possível obter um saldo 

positivo de redução de emissões, revelando que há perspectivas concretas de implementação de um 

projeto de MDL. Mesmo para os cenários mais desfavoráveis, a redução de emissão média de CO2 

de 5,68 kt de CO2 por ano.  

Os resultados obtidos para as emissões de CO2 por tonelada de cimento são inferiores à média 

mundial, estimada em 1,0 toneladas de CO2 por tonelada de cimento (HEWLETT, 1998). Esta baixa 

taxa de emissões se deve ao fato de que a matriz energética que sustenta a rede elétrica brasileira é 

de natureza hidroelétrica, cujos fatores de emissão são consideravelmente menores que os de outras 

fontes energéticas mais comuns em outros países. 

A utilização da metodologia da CQNUAC para estimativa das reduções de emissões indicou, para 

os cenários hipotéticos, reduções anuais de 5,68 à 41,712 kt de CO2  (Tabela 6.1). 
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Tabela 6.1 - Redução anual de emissões KT CO2 

Redução Anual de Emissões kt CO2 

Araxá 10% 6,14 

Araxá 20% 5,95 

Araxá 30% 5,68 

Uberaba 10% 41,71 

Uberaba 20% 40,51 

Uberaba 30% 38,69 

Frutal 10% 31,06 

Frutal 20% 30,17 

Frutal 30% 28,81 

Fonte: Própria autora 

As reduções anuais menos favoráveis, entre 5,68 e 6,14 t CO2/t foram encontradas nos compósitos 

produzidos na micro região de Araxá, com 10, 20 e 30% de adição de CBCA. As reduções anuais 

de 41,71 t CO2/t, 40,51 t CO2/t e 38,69 t CO2/t foram encontrados nos compósitos produzidos na 

micro região de Uberaba com respectivamente 10, 20 e 30% de CBCA. Já os fatores de emissão 

31,06 t CO2/t, 30,17 t CO2/t e 28,81 t CO2/t foram encontrado nos compósitos produzidos na micro 

região de Frutal com respectivamente 10, 20 e 30% de adição de CBCA (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 - Produção anual x Redução Anual de Emissões 

Fonte: Própria autora 

Mesmo para os cenários mais desfavoráveis, em virtude das maiores distâncias de transporte, as 

emissões relativas ao transporte de aditivos em t de CO2 por tonelada de aditivo (Ladd_trans) são quase 
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20 vezes menores que a emissão CO2 decorrente da produção clínquer ((BE/PE)clinker) (Figura 

6.2). 
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Figura 6.2 - Redução das Emissões 

Fonte: Própria autora 
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7 CONCLUSÕES 

Ações de mitigação de impactos ambientais negativos na indústria, como a diminuição da emissão 

de gases de efeito estufa e a reutilização de resíduos gerados, são estratégias, a serem adotadas tanto 

econômica quanto politicamente, e figuram como questões de grande relevância no cenário 

internacional atual. A indústria da construção civil é uma das maiores responsáveis pela poluição do 

planeta, principalmente devido ao elevado índice de CO2 lançado na atmosfera durante a produção 

do cimento Portland, além dos resíduos processados diariamente em várias partes do mundo. 

Desta forma, a utilização da CBCA como adição na fabricação de compósitos cimentícios atende a 

busca por tecnologias de produção ambientalmente adequadas. A melhora no desempenho 

mecânico por meio do uso de cinza em compostos cimentícios já foi evidenciada por diversos 

pesquisadores e no presente trabalho também se mostrou viável, para substituições nos percentuais 

de 10, 20 e 30%.   

O Brasil demonstra um amplo potencial para implementação de projetos de MDL envolvendo a 

utilização da CBCA principalmente nos estados do sudeste, como o estado de Minas Gerais, que 

concentram grande parcela de ambas as produções (cinza e cimento). 

Para provar o ganho ecológico provocado pelo uso de CBCA, foram estimadas as emissões geradas 

pela substituição parcial do cimento por cinza de bagaço de cana-de-açúcar nos percentuais de 10, 

20 e 30% em três grandes regiões produtoras de cana de açúcar do estado de minas gerais, a micro 

região de Araxá, com produção de 1.341.300 t/ano, a micro região de Uberaba, com produção de 

9.412.900 t/ano e a micro região de Frutal, com produção de 7.161.080 t/ano. As três regiões, estão 

distantes da região metropolitana de Belo Horizonte, local onde a cinza será aplicada, 318 km, 

487 km e 620 km, respectivamente. 

Foi utilizado o método Approved and Consolidated Baseline Methodology for Increasing the Blend 

in Cement Production (ACM0005) para mensurar a redução na emissão de CO2, que é baseado nas 

diretrizes do CQNUAC e determina as emissões que serão reduzidas através do cálculo da 

quantidade de gases que são emitidos atualmente (cenário referência) menos a quantidade de gases 

que se prevê que serão emitidos depois que o projeto for colocado em prática. 
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As estimativas das reduções de emissões obtidas pelo método ACM0005 indicaram, para os 

cenários hipotéticos de implementação de MDL, dentro do estado de Minas Gerais reduções de 

emissão entre 5.680 tCO2 e 41.710 tCO2. 

Diante dos objetivos traçados no início do trabalho e as conclusões acima, pode-se afirmar que a 

pesquisa desenvolvida traz contribuições no âmbito da construção sustentável, indicando que as 

cinzas produzidas com bagaço de cana-de-açúcar são viáveis ao emprego como adição mineral em 

substituição parcial ao cimento Portland e, possibilitam agregar benefícios ambientais a este 

importante material de engenharia. 
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