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Resumo
O uso de cinzas oriundas da queima de resíduos agroindustriais como material cimentício 
suplementar é uma alternativa interessante para a produção de cimentos compostos, 
sobretudo em países com forte vocação agrícola, como é o caso do Brasil. Este fato se deve 
às propriedades pozolânicas que cinzas residuais predominantemente compostas por sílica 
podem apresentar quando moídas adequadamente. Neste escopo, este trabalho tem por 
objetivo analisar cinzas do bagaço da cana-de-açúcar e da casca de arroz produzidas a 
partir de lixiviações controladas para extração de impurezas com água quente e ácido 
clorídrico e cinzas produzidas a partir das mesmas matérias-primas, porém sem qualquer 
tratamento prévio. Para tal, ensaios de composição química, perda ao fogo e difratometria de 
raios X foram realizados para a caracterização das diferentes cinzas. Além disso, a atividade 
pozolânica das cinzas foi avaliada por meio de ensaios de condutividade elétrica. Os 
resultados mostraram que as lixiviações alteraram consideravelmente os percentuais dos 
óxidos presentes nas amostras e a composição mineralógica das mesmas. Houve aumento da 
concentração de sílica amorfa e redução de impurezas, principalmente óxido de potássio, o 
que acarretou aumento expressivo da atividade pozolânica das cinzas. 

Palavras-chave: Cinza do bagaço de cana-de-açúcar, Cinza da casca de arroz, Cinza do 
capim elefante, Atividade pozolânica, Pozolana, Condutividade elétrica.

Abstract
The use of ashes produced from agroindustrial residues as a cementitious supplementary 
material is an interesting alternative for the production of special cements, especially in 
agricultural countries, just like Brazil. This is due to the pozzolanic properties that ashes 
containing high silica content in their constitution may show when they are rightly grinded. In 
this way, this works aims to investigate sugar cane bagasse and rice husk ashes produced 
under controlled leaching via boiling water and hydrochloric acid to remove some impurities. 
Ashes that were not submitted to any leaching process were also studied. Chemical 
composition, loss on ignition and X-ray diffraction were performed to characterize the 
different ashes. Moreover, the pozzolanic activity of the ashes was performed by electrical 
conductivity tests. The results indicated that the leaching process changed significantly the 
percentage of oxides in the samples and their mineralogical activity composition. There was 
an increase of amorphous silica content and a reduction of impurities, especially potassium 
oxide. This caused an expressively increase of the pozzolanic activity of both bagasse and rice 
husk ashes.
Keywords: Sugar cane bagasse ash, Rice husk ash, Pozzolanic activity, Pozzolanic activity, 
Pozzolan, Electrical conductivity.
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O emprego de pozolanas oriundas de resíduos em conjunto com cimento Portland é uma 
prática usual em todo mundo. Materiais como cinza volante, sílica ativa e cinza da casca de 
arroz conferem propriedades diferenciadas a concretos, argamassas e pastas. Nos últimos 
anos, a cinza do bagaço de cana-de-açúcar tem merecido a atenção de grupos de pesquisa no 
Brasil (CORDEIRO et al., 2008; CORDEIRO et al., 2011; PÁDUA, 2012) e no exterior 
(GANESAN et al., 2007; MORALES et al., 2009; SOUZA et al., 2012). A cinza do bagaço, 
principal resíduo agroindustrial gerado no Brasil e um dos principais no mundo (CORDEIRO 
et al., 2008), é gerada no processo produtivo de açúcar e álcool. O aproveitamento de cinzas 
de resíduos agroindustriais como materiais cimentícios suplementares é uma alternativa 
interessante para países com forte vocação agrícola, como é o caso do Brasil. Este fato é 
relevante uma vez que a indústria cimenteira mundial é responsável pela emissão de cerca de 
uma tonelada de CO2 por tonelada de clínquer produzido, além de outros gases 
intensificadores do efeito estufa como CO, CH4, NOx, NO2 e SO2 (MEHTA, 2002). Além dos 
benefícios ambientais, o uso de uma parcela destas cinzas em substituição parcial ao cimento 
pode ser vantajosa na obtenção de produtos cimentícios de alto desempenho em razão das
propriedades pozolânicas que estas cinzas, compostas principalmente por dióxido de silício ou 
sílica (SiO2), podem apresentar quando moídas de forma adequada.

As propriedades pozolânicas das cinzas da casca de arroz e do bagaço são fortemente 
influenciadas pelas condições de produção, principalmente características associadas à 
queima (CORDEIRO et al., 2009; MORALES et al., 2009), como perda ao fogo e 
concentração de sílica amorfa. Desta forma, este trabalho tem como propósito analisar as 
características pozolânicas de cinzas de resíduos agroindustriais advindas de matérias-primas 
que sofreram diferentes processos de lixiviação controlada para extração de impurezas. As 
matérias-primas em questão foram o bagaço da cana-de-açúcar e a casca de arroz que, após 
terem sido submetidos a processos de lixiviação com água fervente e ácido clorídrico, foram 
calcinados com condições controladas em laboratório. A lixiviação com ácido clorídrico já foi 
empregada com sucesso na extração de óxidos contaminantes de amostras de casca de arroz 
(DELLA et al., 2006; REAL et al., 2012). Neste trabalho, as lixiviações buscaram
potencializar ainda mais o caráter pozolânico das cinzas produzidas através de um aumento na 
quantidade de sílica amorfa presente nas mesmas e remoção de certos compostos, 
principalmente o óxido de potássio. Além disso, o conhecimento das características de cinzas
de elevada pureza produzidas sob condições de queima estritamente controladas é importante 
para a comparação com cinzas residuais produzidas em unidades industriais.

2. METODOLOGIA

2.1. Materiais

O bagaço de cana-de-açúcar foi obtido no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. A casca 
de arroz, por sua vez, foi obtida junto a produtores rurais do Município de Mogi das 
Cruzes/SP. Para as lixiviações foram utilizados os seguintes materiais: água destilada, ácido 
clorídrico (P.A.) e hidróxido de sódio (P.A.). Nos ensaios de atividade pozolânica foi
empregado, além das cinzas, hidróxido de cálcio (P.A.) com pureza de 99,9%.

2.2. Extração de impurezas nas matérias-primas
As cinzas foram produzidas a partir da queima do bagaço e da casca de arroz sem tratamento 
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prévio e após tratamento com água fervente e ácido clorídrico. Todo bagaço coletado foi 
lavado em água corrente para remoção de impurezas superficiais. Depois de lavado, este 
material foi seco ao ar livre por 48 horas e depois colocado em estufa a 110 ºC por mais 48 
horas. Em seguida, o bagaço foi cominuído em um moinho de facas para uma perfeita 
homogeneização do material. A amostra de casca de arroz não foi submetida a estes
procedimentos, uma vez que este material já é naturalmente particulado e estava limpo e seco.
O tratamento com água fervente foi feito com a manutenção por 2 horas de 60 g de material 
em um litro de água pré-aquecida a 100 ºC. Após este tempo, as amostras foram filtradas com 
papel-filtro e mantidas em estufa a 110 ºC por 48 horas. As lixiviações com solução de ácido 
clorídrico (P.A.), com concentração igual a 0,36 N, foram realizadas com a manutenção de 60 
g de material puro (bagaço ou casca) em um litro de solução a 90 ºC por 2 horas. Para a 
filtragem das amostras após as lixiviações foram adicionadas quantidades de água destilada ao 
material até que este retornasse ao seu pH natural, medido previamente. Em seguida, as 
amostras foram mantidas em estufa a 110 ºC por 48 horas.

2.3. Queima das matérias-primas e moagem das cinzas
As queimas foram realizadas em forno tipo mufla em dois patamares, com taxa de 
aquecimento de 10 ºC/min e tempo de residência de 3 horas em cada patamar, de acordo com 
os estudos conduzidos por Cordeiro et al. (2009). As temperaturas alcançadas no primeiro e 
segundo patamares foram iguais a 350 e 600 ºC, respectivamente. Após a queima, as cinzas 
foram cominuídas em moinho planetário por 15 min para valores de D50 (tamanho abaixo do 
qual há 50% do volume de partículas) inferiores a 7 μm. Após todas as etapas, as cinzas da 
casca de arroz foram denominadas de CCA-IN, CCA-H2O e CCA-HCl, onde o sufixo indica a 
ausência de tratamento (“-IN”) e lixiviações com água e ácido (“-H2O” e “-HCl”, 
respectivamente). O mesmo critério foi adotado para denominar as cinzas do bagaço (CBC-
IN, CBC-H2O e CBC-HCl).

2.4. Caracterização das cinzas

As cinzas foram inicialmente caracterizadas em ensaios de composição química da cinza, 
determinada por espectroscopia de fluorescência de raios X em equipamento Shimadzu EDX-
720 com tubo de 3 kW e alvo de ródio, e de perda ao fogo (NBR 5743, 1989). Após a 
caracterização inicial, as cinzas foram avaliadas com base em ensaios de difração de raios X, 
pelo método do pó, realizada em difratômetro Bruker D8 Focus com tubo de Cu-Kα (40 
kV/40 mA), coleta entre 10° e 60° (2θ), velocidade do goniômetro de 0,03°/passo e tempo de 
contagem de 1 s por passo. Por fim, a atividade pozolânica das cinzas foi determinada por 
meio de ensaios de condutividade elétrica, de acordo com a metodologia proposta por Lúxan
et al. (1989). Neste caso, uma solução saturada de Ca(OH)2 a 40 °C foi mantida em agitação 
constante. Em seguida, 5 g de amostra foram adicionados à solução e leituras de 
condutividade elétrica foram feitas durante 20 min em condutivímetro Alfakit 230. Para cada 
tipo de cinza foram realizados 2 ensaios de condutividade. Lúxan et al. (1989) propuseram 
uma classificação baseada na variação entre os valores de condutividade (ΔC) observados no 
exato instante anterior à adição da cinza e após 2 min da adição da mesma. Neste caso, uma 
cinza pode ser classificada como não pozolânica, de média pozolanicidade ou de boa 
pozolanicidade, conforme indica a Tabela 1.
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Classificação ΔC (mS/cm)
Não pozolânico < 0,4

Média pozolanicidade 0,4 < ΔC < 1,2
Boa pozolanicidade > 1,2

Tabela 1 - Classificação de pozolanicidade dos materiais segundo Lúxan et al. (1989).

3. RESULTADOS

Os resultados semi-quantitativos de composição química e valores de perda ao fogo das 
diferentes cinzas estão apresentados no Quadro 1, onde é possível observar a expressiva 
variação nos principais constituintes. As cinzas in natura apresentaram teores elevados de 
óxidos metálicos não reativos, sobretudo a CBC. Neste caso, teores de K2O e CaO iguais a 
13,5% e 11,9%, respectivamente, foram encontrados. Também foram consideráveis os
percentuais de SO3 (5,4%) e P2O5 (5,2%). Essa intensa contaminação pode comprometer as 
propriedades pozolânicas da cinza, pois o teor de sílica observado foi de apenas 60,4%. A 
CBC-IN não atendeu aos requisitos químicos estabelecidos na NBR 12653 (1992) para ser 
classificada como pozolana, uma vez que a norma brasileira requer um teor máximo de SO3
igual a 5% e uma soma de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 superior ou igual a 70%. Após os tratamentos 
prévios do bagaço com água quente e ácido clorídrico, entretanto, as cinzas geradas 
apresentaram composições químicas adequadas à classificação como pozolana, especialmente 
a CBC-HCl. Ambas as cinzas com lixiviação apresentaram teor de SiO2 superior a 80% e a 
contaminação pelos demais óxidos foi consideravelmente reduzida. Os valores de perda ao 
fogo foram inferiores a 5% para todas as cinzas, inclusive a CBC-IN, o que comprovou a 
eficácia do método de queima com dois patamares (CORDEIRO et al., 2009) utilizado neste 
trabalho.

Cinza do bagaço Cinza da casca de arrozÓxido CBC-IN CBC-H2O CBC-HCl CCA-IN CCA-H2O CCA-HCl
SiO2 60,4 83,5 88,3 87,9 92,0 93,0
Al2O3 1,9 – 1,7 – – –
Fe2O3 1,4 1,6 0,8 0,2 0,1 0,1
K2O 13,5 2,6 0,9 3,9 1,1 1,4
CaO 11,9 5,3 0,7 1,3 1,1 1,4
SO3 5,4 3,0 1,7 2,1 1,7 1,1
P2O5 5,2 1,6 – – – –
MnO – – – 0,3 0,1 –

Perda ao fogo 2,3 2,4 4,1 2,3 3,5 3,0

Quadro 1 - Composição química em termos de óxidos e valores de perda ao fogo das amostras de cinzas do 
bagaço e da casca de arroz (% em massa).

Com relação às cinzas da casca de arroz, a CCA-IN apresentou, como esperado, composição 
química adequada ao emprego como pozolana, com teor de SiO2 igual a 87,9%. A maior 
contaminação observada nesta cinza foi K2O, mas o percentual deste composto foi inferior a 
5%. Os tratamentos prévios com água quente e ácido, neste caso, possibilitaram o aumento da 
concentração de SiO2 e, consequentemente, a redução do teor de contaminantes. Não foram 
observadas diferenças expressivas entre as composições de CCA-H2O e CCA-HCl, o que é 
muito interessante tendo em vista a simplicidade do pré-tratamento com água quente em 
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comparação com a lixiviação ácida. Os valores de perda ao fogo das cinzas da casca de arroz 
foram inferiores a 4%.

O ensaio de difração de raios X buscou, neste trabalho, avaliar principalmente o arranjo 
estrutural da sílica presente nas amostras de ambos os materiais estudados. A Figura 1 
apresenta os difratogramas de raios X das amostras de cinzas do bagaço, cujos resultados 
mostraram que estas cinzas apresentaram fases cristalinas, sobretudo de quartzo e feldspato. 
Entretanto, houve também a presença de fase amorfa, caracterizada pelo característico desvio 
da linha de base em um ângulo 2θ igual a cerca de 21º (Cu-Kα). Após a lixiviação do bagaço
com água, houve uma redução considerável das fases cristalinas. Entretanto, a intensidade dos 
picos referentes ao quartzo foram maiores que as observadas na amostra in natura. Este fato 
pode ter sido decorrente da presença de uma maior quantidade de quartzo na alíquota utilizada 
na análise. O mesmo comportamento foi observado para a CBC-HCl. Cabe ressaltar que a 
presença de quartzo em amostras de cinza do bagaço é indicada por inúmeros autores que 
investigaram as propriedades pozolânicas deste material (CORDEIRO et al., 2008; 
CORDEIRO et al., 2009; MORALES et al., 2008; CORDEIRO e BARROSO, 2011; SOUZA 
et al., 2012; PÁDUA, 2012).
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Figura 2 - Difratogramas de raios X das amostras de cinza do bagaço.

O quartzo também foi observado nas cinzas da casca de arroz, como pode ser observado na 
Figura 2. A intensidade dos picos foi baixa, o que certamente indica a presença de quartzo 
como contaminante, pois a temperatura máxima utilizada na queima foi baixa para promover 
a cristalização da sílica sob qualquer fase polimórfica. A presença de sílica amorfa é nítida e a 
amostra CCA-HCl apresenta exclusivamente sílica não cristalina. Cinzas da casca de arroz 
com sílica parcialmente amorfa, como as cinzas CCA-IN e CCA-H2O, foram observadas em 
pesquisas conduzidas com cinzas por Jauberthie et al. (2000), Prasad et al. (2003) e Cordeiro
et al. (2011), o que é um indicativo da contaminação da casca de arroz com quartzo em alguns
casos.
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Figura 3 - Difratogramas de raios X das amostras de cinza da casca de arroz.

Os resultados dos ensaios de atividade pozolânica das cinzas do bagaço pelo método de
condutividade elétrica estão indicados na Figura 4. Com relação à CBC-IN, observa-se que 
não houve redução da condutividade elétrica da solução pela fixação de Ca(OH)2 pela cinza, 
como seria esperado para uma cinza pozolânica. Os resultados indicaram um possível 
aumento da disponibilidade de íons na solução, o que promoveu um aumento considerável da 
condutividade após a adição da CBC-IN. No decorrer do ensaio, uma sensível redução foi 
observada nos valores de condutividade. As cinzas que sofreram tratamento prévio, ao 
contrário, promoveram uma gradativa redução da condutividade até 20 min. A queda de 
condutividade, neste caso, foi mais intensa na solução com a amostra com maior teor de sílica 
(CBC-HCl).
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Figura 4 - Condutividade elétrica versus tempo para as cinzas do bagaço de cana.

A Figura 5 apresenta os valores de variação de condutividade até 2 min de ensaio, o que 
possibilita classificar as diferentes cinzas de acordo com o critério proposto por Lúxan et al. 
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(1998). As três cinzas do bagaço apresentaram classificação distinta e somente a amostra 
CBC-HCl apresentou boa pozolanicidade. A CBC-H2O apresentou média pozolanicidade e a 
CBC-IN, por apresentar variação negativa, pode ser classificada como não pozolânica. Estes 
resultados comprovam os aspectos positivos de um tratamento prévio do bagaço de cana para 
a obtenção de uma cinza pozolânica. Uma simples lixiviação com água quente por duas horas 
promoveu um aumento considerável na atividade pozolânica. O tratamento ácido, contudo, 
possibilitou a produção de uma cinza de elevada atividade pozolânica.
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Figura 5 - Valores de variação de condutividade elétrica das amostras após 2 min.

No que concerne às cinzas da casca de arroz, as soluções com as três amostras estudadas 
apresentaram redução da condutividade, como pode ser observado na Figura 6. A CCA-IN 
promoveu uma redução pronunciada que possibilitou a sua classificação como uma cinza de 
boa pozolanicidade de acordo com a classificação de Lúxan et al. (1998) – Figura 5. As 
demais cinzas também apresentaram boa pozolanicidade, porém com variações de 
condutividade expressivamente superiores ao observado para a CCA-IN, o que certamente 
está relacionado com a quantidade de sílica amorfa nas amostras. Como foi observado na 
avaliação da composição química das diferentes cinzas da casca de arroz, o tratamento prévio 
da casca com água quente é suficiente para eliminar óxidos contaminantes e promover um 
aumento considerável na atividade pozolânica. O tratamento prévio da casca de arroz com 
ácido clorídrico, de fato, promoveu a maior queda de condutividade. Este comportamento está 
de acordo com os resultados obtidos por Liou et al. (1997), Della et al. (2006) e Real et al. 
(2012).
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Figura 5 - Condutividade elétrica versus tempo para as cinzas da casca de arroz.

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos no presente estudo é possível concluir que:
§ Os procedimentos de tratamento prévio do bagaço foram eficazes para aumentar a 

concentração de sílica nas cinzas, o que resultou em aumento de atividade pozolânica. 
O tratamento com água quente possibilitou a produção de uma cinza de média 
pozolanicidade, enquanto com a lixiviação ácida do bagaço uma cinza de boa 
pozolanicidade foi produzida;

§ O pré-tratamento da casca de arroz com água quente possibilitou a obtenção de 
uma cinza com 92% de sílica com elevada atividade pozolânica, comparável à cinza 
produzida após a queima de casca de arroz com tratamento prévio em solução ácida.
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