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RESUMO 

O Uso do cimento Portland cresceu bastante nos últimos tempos, porém, desde a sua 

produção, até o seu uso na construção gera impactos na natureza. Com o aumento desse consumo, 

muitos estudos tentam substituir o cimento por produtos mais sustentáveis como o bagaço da cana-

de-açúcar. Esse estudo tem por objetivo a viabilidade da substituição parcial ou total do cimento 

Portland pelo bagaço da cana-de-açúcar. Para responder esses objetivos foram consultados livros, 

revistas, internet e artigos científicos publicados. Avaliou-se que a substituição entre 10 a 30% do 

bagaço da cana-de-açúcar não alterou a resistência a compressão do concreto. Portanto a 

substituição parcial do bagaço-da-cana de açúcar é viável e vantajosa pois diminuiu o uso de 

recursos naturais e aumenta o uso de resíduos que seriam descartados.  
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ABSTRACT 

The use of Portland cement has grown a lot in recent times, but since its production, until its use in 

construction generates impacts on nature. With this increase in consumption, many studies attempt to 

replace cement with more sustainable products such as sugarcane bagasse. This study aims at the 

feasibility of partial or total replacement of Portland cement by sugarcane bagasse. In order to answer 

these objectives, books, magazines, internet and published scientific articles were consulted. It was 

evaluated that the substitution between 10 and 30% of the sugarcane bagasse did not alter the 

compressive strength of the concrete. Therefore, the partial substitution of sugarcane bagasse is 

feasible and advantageous since it has reduced the use of natural resources and increases the use of 

waste that would be discarded 

 Keywords: Concrete, cane sugar 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 2017. 

 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

        A utilização do cimento Portland surgiu há 4.500 anos. “Os imponentes 

monumentos do Egito antigo já utilizavam uma liga constituída por uma mistura de 

gesso calcinado. ” (ABCP, 2016). Atualmente é utilizado 40 milhões de t/ano de 

cimento Portland no Brasil. 

        No entanto o cimento pode gerar alguns impactos na natureza, pois além de 

utilizar recursos naturais, pode transformar o relevo pela extração, causar danos à 

flora e a fauna, emitir gases poluentes tanto na fabricação, quanto na utilização dele 

na obra. 

        Como o uso desses recursos naturais cresceu muito nessas últimas décadas, 

ouvimos muito a respeito de sustentabilidade e reaproveitamento de resíduos, 

principalmente na construção civil, que é um dos maiores produtores de resíduos 

causadores de impactos ambientais.  

        Vários projetos surgem para tentar sanar a falta ou a quase extinção desses 

recursos, uma dela é a utilização de lignocelulose, abundante no nosso país. Um 

exemplo é a cinza do bagaço da cana-de-açúcar. O Brasil é um dos maiores 

produtores de cana de açúcar no mundo. “A produtividade estimada para a 

temporada da safra 2015/16 deve ter aumento de 3,9%, passando de 70.495 kg/ha 

para 73.228 kg/há” (CONAB,2015). 

        A Cinza do bagaço-da-cana de açúcar quando queimada a temperatura correta 

apresenta sílica (dióxido de silício SiO2), componente da pozolana, um dos 

elementos do cimento.  
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        Por fim, o objetivo desse estudo é a viabilidade da utilização da cinza do 

bagaço da cana-de-açúcar para substituição parcial ou total do cimento Portland, 

como um recurso sustentável e reaproveitamento de resíduos. 

2.MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de um trabalho apoiado no levantamento bibliográfico através de 

livros, revistas, jornais e analise de artigos científicos publicados. O material foi 

selecionado pela sua abrangência ao tema. 

O trabalho desenvolvido surgiu devido ao interesse pelo tema, sendo objeto 

de construção do trabalho de conclusão de curso. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

De acordo com Pedroso (2009) o cimento Portland surgiu da queima de 

calcário e argila, finamente moídos e misturados, sob altas temperaturas, promovida 

pelo inglês Joseph Aspdin, em 1824. Ele estabeleceu uma fábrica de cimento em 

Leeds, em 1825, e batizou seu cimento de Portland, em menção às rochas da ilha 

britânica de Portland, material de construção muito conhecido e utilizado na época. 

O cimento Portland obtido apresentava cor e propriedades de durabilidade e solidez 

semelhantes às rochas da ilha.             

Porém, a produção do cimento produz impactos no meio ambiente e na 

saúde, em praticamente todas as fases da produção. Atualmente ainda existem 

registros de danos causados pelas fabricas em algumas regiões, apesar do setor 

estar cada vez mais desenvolvido. (Maury e Blumenschein,2012). 

Segundo Sales et al. (2010), qualquer cinza, seja de origem vegetal ou 

industrial, tendo em sua composição a predominância do silício, principalmente 

quando no estado amorfo, e granulometria refinada, pode ser utilizada como adição 

mineral do cimento. Portanto, a cinza de bagaço de cana-de-açúcar se mostra 

potencialmente apta para essa função. 
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Pesquisas recentes estudam o uso da cinza do bagaço-de-cana na 

preparação do concreto (VALENCIANO e FREIRE, 2004). A incorporação destes 

resíduos ao cimento poderá viabilizar a redução da quantidade de clínquer por m3 

de concreto / argamassa, reduzindo sensivelmente a extração de matérias-primas 

nobres, a emissão de CO2 na atmosfera (FAIRBAIRN, et al., 2010) e, 

consequentemente, os impactos ambientais gerados pela indústria cimenteira. 

A cinza apresenta grande concentração de sílica, que tem comportamento de 

cimento pozolânico. A cinza, em contato com a água e em conjunto com cimento, 

forma um composto aglomerante. Constatou que o produto feito com esta matéria-

prima possui resistência mecânica similar ao produzido nas indústrias. (PORTAL 

AGRICOLA, 2015). 

De acordo com Lopes et al (2014) analisou-se que tal substituição é viável, 

entretanto a substituição de cimento Portland por cura do bagaço de cana-de-açúcar 

deve estar situada na faixa de 0 a 10% para que a resistência à compressão não 

seja afetada. 

Para Paula (2006) os resultados mostraram que o bagaço da cana-de-açúcar 

apresentou um teor de SIO2 de 84% e em relação a massa especifica, a 

substituição parcial do cimento Portland por até 30% das cinzas na mistura não 

provocou qualquer mudança significativa. 

Segundo Hojo e Martins (2015) foi comprovado que a substituição de até 

7,5% no traço normal obteve uma resistência de 29 MPa, valor de resistência 

semelhante ao concreto sem substituição. Essa substituição também reduziu o 

consumo de cimento de 367 kg/m3 para 339 kg/m3. 

Os resultados evidenciam a probabilidade de substituir parcialmente (10 e 15 

%) o cimento Portland por cinzas do bagaço da cana-de-açúcar, pois, como 

observado, não ocorre prejuízo à resistência à compressão do concreto. (Silva et al 

2016). 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 10, n 2,  novembro, 2017. 

 

4.CONCLUSÃO 

 Diante do exposto podemos perceber que a utilização do bagaço da cana-de-

açúcar como substituição do cimento Portland é viável somente quando há 

substituição parcial (entre 10 a 30%), não comprometendo a resistência a 

compressão do concreto. 

 Com a substituição parcial pelo bagaço-da-cana teremos uma diminuição no 

consumo do cimento, reduzindo seus impactos na natureza e também reutilizando 

resíduos que antes eram descartados. 

 Sendo assim a substituição parcial é benéfica, pois, não altera a resistência, e 

auxilia nas práticas sustentáveis no setor canavieiro e no setor da construção civil. 
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