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RESUMO
É inerente ao homem a geração de resíduos, os quais nem sempre possuem um destino apropriado. A indústria da
construção é a maior responsável pela extração de matéria prima natural e figura entre as indústrias mais poluidoras do
mundo, sendo as cimenteiras responsáveis pela emissão de 6% de CO2 na atmosfera. As obras de infraestrutura urbana
oneram o meio ambiente natural de forma sistêmica para o desenvolvimento das cidades. Isto posto, este trabalho tem
por objetivo estudar a redução da emissão de CO2 em concretos utilizados em pavimentos intertravados, utilizando um
exemplo de uma via de 1 km de extensão por 15 m da largura, tendo como base o trabalho de Martins Filho (2015), que
verificou essas emissões para traços de concretos utilizados nestes pavimentos, essa redução se dará pela substituição
de cinzas oriundas da queima do bagaço de cana em usinas, resultando para o cálculo do trecho estimado uma redução
de emissão de CO2 no valor de 45,0 toneladas ou 7% do total que seria emitido no que tange somente a produção do
concreto.

PALAVRAS-CHAVE: Concreto; Cinzas do Bagaço de Cana; Emissão de CO2.

1 INTRODUÇÃO

Com a urbanização e industrialização em alta, nos anos de 1970 surge a preocupação com a
saúde ambiental devido aos danos provocados por excessos de impactos causados pela produção
em escala industrial (MAURY; BLUMENSCHEIN, 2012).

A construção de edificações consome até 75% dos recursos extraídos da natureza, com o
agravante de que a maior parte destes não são renováveis. Os impactos são evidentes, muitas
dessas explorações são feitas de forma incorreta, tornando o solo impróprio para a plantação. Sem
dúvidas, é impossível minerar sem causar impacto ambiental, seja ele de maior ou menor extensão.
Sabe-se que é impossível a sociedade viver sem os materiais oriundos desta atividade, entretanto,
deve-se ressaltar a necessidade de se desenvolver a consciência de que é necessário reparar e
minimizar os danos causados nessas áreas de exploração. (MARTINS, 2016).

Além dos impactos causados pela exploração de recursos naturais deve-se atenção também
neste  contexto  aos  resíduos  gerados  por  processos  industriais  inerentes  ao  desenvolvimento
humano,  e,  no  caso  deste  estudo  do  processo  de  fabricação  de  álcool  e  açúcar  por  usinas
sucroalcooleiras que geram como resíduo o bagaço da cana de açúcar oriundo do processo de
moagem, que em uma manobra de reaproveitamento é usada para incineração em caldeiras para
geração de energia elétrica, surgindo desta etapa um resíduo ainda sem aproveitamento adequado,
a cinza do bagaço de cana de açúcar – CBC. 

A pesquisa tem o intuito de verificar a redução de emissão CO2 na construção de pavimentos
de concreto intertravado.

Este trabalho tem o objetivo geral de verificar a substituição da cinza de bagaço de cana leve
e pesada  em concretos  para  fabricação de blocos para  pavimentos  intertravados.  Os  objetivos
específicos são identificar a redução da emissão de CO2 do concreto utilizando cinza do bagaço de
cana, comparar com o traço de referência e verificar a quantidade reduzida, por m2 de pavimento.

A metodologia consiste em determinar através do método desenvolvido por Costa (2012) a
quantidade de CO2 emitida para cada tonelada de material utilizada no concreto para fabricação dos
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pavimentos intertravados, os materiais são, brita, areia e cimento, e assim obter a quantidade de
CO2 emitido para uma tonelada de concreto e comparar com o concreto que utiliza a cinza do
bagaço de cana, ou seja, que uma parte do cimento foi substituída por cinza leve e uma parte da
areia por cinza pesada, avaliando assim a redução de emissão de CO2 com utilização do concreto
sustentável em detrimento do convencional, este trabalho de substituição de cimento e agregado
miúdo por cinza leve e pesada foi desenvolvido por Martins Filho (2015), e este artigo tem somente o
papel de fazer a aplicação da redução de CO2 para um exemplo de via pavimentada com concreto
sustentável.

1.1 CINZA DO BAGAÇO DE CANA

A cana-de-açúcar é cultivada principalmente em regiões tropicais e sub tropicais, facilmente
adaptadas  para  diversos  tipos  de  solo  (CORDEIRO,  2008).  Representa  uma  das  principais
atividades  agrícolas  no  Brasil,  colocando  como  o  maior  produtor  mundial  de  cana-de-açúcar
(MARQUES et  al.,  2001).  De acordo com a UNICA (União da Indústria  de  Cana-de-Açúcar),  a
moagem de cana-de-açúcar para a safra de 2015/2016, até o mês de agosto foi de 748,509 mil
toneladas (UNICA, 2015).

Os principais subprodutos da indústria sucroalcooleira são: folhas e pontas, água de lavagem,
bagaço,  torta  de  filtro,  leveduras  e  vinhaça  (SOUTO,  2010).  Segundo  a  Embrapa  (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na safra 2012/2013 houve a geração de 350 bilhões de litros
de vinhaça, 18 milhões de toneladas de torta de filtro, de 130 milhões de toneladas de palhada e 160
milhões de toneladas de bagaço, sendo este último o resíduo mais interessante, devido ao seu valor
comercial. Cerca de 95% do bagaço produzido no Brasil é destinado à queima em caldeiras para
geração de vapor.  O vapor  produzido nas caldeiras aciona turbinas para a geração da energia
elétrica  (cogeração).  A  cinza  do  bagaço  de  cana  é  o  resíduo  gerado  no  processo  de  queima,
material este considerado o resíduo final da produção de álcool e açúcar (CORDEIRO, 2008; DE
PAULA et al., 2009). Para cada tonelada de bagaço são gerados 25 kg de cinza residual.

O processo de queima do bagaço da cana de açúcar produz dois tipos de cinzas, a cinza leve
que é proveniente da lavagem dos gases das chaminés, já a cinza pesada é gerada no fundo das
caldeiras. 

A CBC tem sido muito utilizada em lavouras, no entanto esse material não possui nutrientes
adequados para lavouras, porém é um resíduo sólido passível de ser reciclado ou reutilizado em
atividades mais nobres (LIMA et al., 2009).

1.2 PRODUÇÃO DE CIMENTOS

Para a produção do cimento Portland são utilizados materiais carbonáticos, provenientes de
calcário  e gesso,  assim como,  de alumina e sílica,  encontradas em argilas  e xistos.  A arte  da
fabricação do cimento consiste de forma imprescindível na moagem da matéria-prima, na mistura de
volumes adequados e na queima em forno rotativo até a temperatura em torno de 1450°C. Nesta
temperatura, ocorre uma fusão incipiente do material e formam-se pelotas, chamadas de clínquer.
Este será resfriado e fragmentado juntamente com uma quantidade pequena de gesso e materiais
corretivos, em um moinho rotativo, até adquirir uma fina granulometria (CORDEIRO, 2006; NEVILLE,
1997). 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento SNIC (2014), o concreto é o segundo
material mais utilizado no mundo, perdendo somente para a água. O consumo mundial de concreto
está em torno de 1,7 bilhão de toneladas por ano (GARTNER, 2004). A alta resistência mecânica, o
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baixo  valor  financeiro  e  a  rapidez  na  construção  são  seus  principais  atrativos  para  utilização
(CORDEIRO, 2006). Metha e Monteiro (1994) também citam como vantagem ao uso do concreto, a
facilidade  com  que  elementos  estruturais  de  concreto  podem  ser  executados  numa  grande
variedade de formas e tamanhos. 

Desde 2003, tem crescido no Brasil,  consecutivamente, o consumo per capta de cimento,
partindo de 270 kg/habitante em 2003 para marca de 330 kg/habitante em 2011. Percebe-se que,
durante esse período, houve um significativo crescimento no setor da construção civil,  motivado
principalmente por uma política econômica nacional que aumentou a oferta de linhas de créditos
imobiliários aliada à desoneração de impostos do setor (SNIC, 2012). Ainda segundo o SNIC, a
previsão da produção mundial de cimento Portland está em 3,6 bilhões de toneladas, o Brasil se
colocando como o quinto maior produtor de cimento no mundo e o primeiro na América Latina
consumindo 70 milhões de toneladas no ano de 2013.  

A  variedade  de  tipos  de  cimentos  não  altera  os  critérios  de  dimensionamento  de  peças
estruturais, e os tipos de cimento existem para contornar situações adversas do meio, ou por razões
econômicas de uso de produtos extras para diminuir o custo da produção de cimento (BOTELHO e
MARCHETTI,  2015).  Os fatores  que podem influenciar  os  tipos  de cimento  são:  velocidade de
crescimento da resistência, resistência a ambientes agressivos, custo e durabilidade. A escolha do
tipo do cimento pode variar de acordo com o tipo da obra, preço e da disponibilidade no local
(BOTELHO e MARCHETTI, 2015).

O Portal do Cimento (2016) cita que o cimento pode conter a adição dos seguintes materiais:

• Gesso: Utilizado para retardar o tempo de pega do cimento;
• Escória: Na presença de sulfato há um ganho de durabilidade, entretanto em grandes

quantidades pode diminuir a resistência;
• Argila Pozolânica: Responsável por conceder maior impermeabilidade ao concreto;
• Calcário: Usado geralmente para reduzir os custos do cimento.

1.3 PAVIMENTO INTERTRAVADO

Com  o  desenvolvimento  humano,  foi  necessário  a  ligação  entre  cidades  de  forma
pavimentada para facilitar o deslocamento. Os pioneiros nesta construção foram os Etruscos (Itália
entre 800 e 350 a.C.), suas preocupações eram que os caminhos tivessem uma maior resistência e
conforto, permitindo sua durabilidade e tranquilidade ao trafegar, e para alcançar estes objetivos se
valiam do conjunto de pedras de mão assentados com materiais mais finos. Com isso, os Romanos,
utilizando das técnicas desenvolvidas pelo Etruscos, construíram estradas com os mais diferentes
materiais, com destaque para os caminhos construídos com pedras talhadas. Destaca-se também
que o processo evolutivo no sistema de pavimentação passou basicamente por quatro fases: blocos
de tijolos, pedras talhadas manualmente, blocos de madeira e pavers de concreto (FIORITI, 2007
apud ALTOÉ, 2012).

Nos pavimentos intertravados de concreto nota-se que em vários segmentos da construção
civil  em que não tenha sido utilizado,  isso em todas as aplicações,  como em pátios,  calçadas,
praças,  ruas,  caminhos,  rodovias,  pisos  industriais,  portos,  aeroportos,  em  maior  ou  menor
quantidade. Anteriormente a utilização dos pavimentos intertravados eram apenas em áreas para
proporcionar melhores efeitos arquitetônicos ou paisagísticos, agora, começou a dar lugar como um
material  versátil  que possibilita harmonização com qualquer outro ambiente,  com outros ganhos
relevantes (FIORITI et al.,2010). 
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1.4 EMISSÃO DE CO2

A indústria cimentícia é uma grande fonte de emissão do gás do efeito estufa o dióxido de
carbono (CO2). Cerca de 6% das emissões da humanidade de CO2 provém da indústria de cimento.
Aproximadamente 50% das emissões de dióxido de carbono na produção de cimento são originadas
na reação química (calcinação ou descarbonatação) de conversão do calcário (CaCO3) para óxido
de cálcio (CaO). (WBCSD, 2012).

Outros 40% das emissões de CO2 são resultado da queima de combustíveis fósseis durante o
processo de produção do cimento. O restante provém das emissões do transporte de matérias-
primas  (5%)  e  da  queima  de  combustíveis  fósseis  requeridos  para  a  produção  da  eletricidade
consumida pela produção do cimento (5%). De acordo com a base de dados da CSI, que abrange
um terço da produção global de cimento, a média específica de emissões de CO2 atingiu 652 kg/ton
de produto cimenteiro em 2010 (WBCSD, 2012).

A substituição de 5% do cimento por CBC leve no cenário que a indústria do cimento se
apresenta em relação a emissão de gases de efeito estufa é um grande salto na busca por reduzir
essas  emissões.  Juntamente  com  isso,  diminuir  também  a  quantidade  de  CO2 devido  a  não
utilização de 30% areia pela substituição por CBC pesada, segundo Martins Filho (2015) quando a
cinza é uma alternativa de substituição da areia natural, além do ganho de redução de emissão de
CO2, há outra grande importância, pois a diminuição da extração de areia natural de forma irregular
e em grandes quantidades evita a degradação do ecossistema local, como o assoreamento de rios e
o esgotamento da matéria prima não renovável.

Através do método de quantificação proposto por Costa (2012), será elaborada a estimativa
da emissão de CO2 para o teor de substituição apresentado neste trabalho, levando em conta a
realidade do município de Maringá (PR), onde o concreto será fabricado.

Segundo Costa (2012) a fórmula geral do Método QE-CO2 é adaptada para cada material de
construção com o objetivo de levar em consideração as particularidades dos materiais,  de seus
sistemas produtivos  e da qualidade dos dados disponíveis.  Dessa forma,  o  Método QE-CO2 é
subdividido em três níveis de precisão de estimativas de CO2 geradas por cada material analisado:
Nível Básico, Nível Intermediário e Nível Avançado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para este trabalho foi a aplicação em um trecho de via, do estudo
realizado por Martins Filho (2015) que estimou através do Método QE-CO2 a emissão de CO 2  em
blocos de concretos utilizados em pavimentos intertravados com substituição de cimento por cinza
leve do bagaço de cana e areia por cinza pesada, ou seja, com estas substituições houve uma
redução de CO2 devido a não utilização da quantidade total de cimento e da areia.

De acordo  com os  levantamentos  feitos  por  Martins  Filho  (2015)  os  resultados com sua
pesquisa demonstram que o fator de emissão para concreto é calculado levando em consideração a
soma das emissões totais geradas pelos processos de extração, processamento e transporte das
matérias primas, e para determinar o fator de emissão do produto acabado é necessário estabelecer
as  quantidades  (traços  em peso  ou  volume)  dos  insumos  utilizados  (quantidade  de  cimento  e
agregados empregados), sendo o fator de emissão o resultado da multiplicação do fator de emissão
de cada insumo pela respectiva quantidade empregada, o que para o concreto em questão tem a
vantagem da substituição de materiais com grande emissão de CO2  principalmente o cimento, por
materiais com baixas emissões como as cinzas.
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Com os valores de emissão dos agregados miúdos, agregados graúdos, cimento e cinza é
possível  determinar  o  FEP (Fator  de Emissão do Produto)  do concreto a partir  do consumo de
materiais para produzir 1,00 m³. A tabela a seguir apresenta os dados utilizados para a produção do
concreto de referência, feito por Martins Filho (2015).

Tabela 1:  Fatores de emissão de carbono para cada agregado

Identificação Unidade Fator

Agregados graúdos t CO2/t produto 0,0733

Agregados miúdos t CO2/t produto 0,0954

Cimento t CO2/t produto 0,6979

Cinza t CO2/t produto 0,0102

 Fonte: Adaptado de Martins Filho (2015)

O autor ainda afirma que ao considerar o traço utilizado para confecção do concreto seco
(1:4), com cimento CP V-ARI, e os agregados miúdo e graúdo, nota-se a seguir as massas dos
materiais e o correspondente fator de emissão para o m³ de concreto sem fator de perda e com fator
de perda (FP) devido sua utilização no canteiro de obra, que corresponde a 6%.

Tabela 2:  Fator de emissão e redução de CO2 do concreto com substituições

Traço
Cinza

leve (%)

Cinza
pesada

(%)

Cimento
(kg)

Graúdo
(kg)

Miúdo
(kg)

Cinza
(kg)

FEP
(t / m³)

Redução
de (%)

T1 0,0 0,0 437,03 589,99 1158,13 0 0,459 0

T2 0,0 25,0 437,03 589,99 868,60 289,53 0,426 5,38

T3 2,5 25,0 426,10 589,99 868,60 300,46 0,427 7,02

T4 5,0 25,0 415,18 589,99 868,60 311,38 0,419 8,65

T5 7,5 25,0 404,25 589,99 868,60 322,31 0,412 10,29

T6 10,0 25,0 393,33 590,99 868,60 333,24 0,404 11,91

Fonte: Adaptado de Martins Filho (2015)

Gráfico 1: Resistência à compressão dos pavers.
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Fonte: Martins Filho (2015)

Na tabela temos todos os traços feito por Martins Filho (2015) e suas emissões de CO2 com
os resultados de resistência mecânica para todos os traços concluiu-se que seguindo a exigência
para a resistência mínima de 35 MPa para pavers, exibidos no Gráfico 1, que a norma ABNT NBR
9781:2013 estabelece, apenas o traço T2 e T3 atingiram, contribuindo com uma redução de CO2 de
5,38% e 7,02% respectivamente.

Portanto a partir dos dados obtidos com este trabalho pode-se estimar a redução da emissão
de CO2 para um pavimento urbano e para isso será levado em consideração 1 km de via, com 15m
de  largura,  revestida  com  pavimento  intertravado  de  resistência  média  (Tráfego  de  pedestre,
veículos leves e comerciais de linha) o qual apresenta espessura de 10,0 cm e resistência acima de
35 Mpa segundo ABNT NBR 9781:2013, definindo essas condições, pode-se facilmente verificar que
para pavimentar esse trecho seria necessário:

C x L x E = 1000,00 x 15,00 x 0,10 = 1500,00 m³

Onde: C: Comprimento da vida (metros);
L: Largura da via (metros);
E: Espessura do pavimento (metros).

Pode-se verificar  que será necessário 1500,00 m³ de concreto,  quando utilizado concreto
convencional  este  trecho  causaria  uma emissão de  CO2 de  688,5  toneladas para  a  atmosfera,
enquanto  o  traço  T3  que  atende  as  exigências  normativas,  emiti  para  o  mesmo  trecho  640,5
toneladas de CO2, ou seja, uma redução de 7% ou 45,0 toneladas de CO2 somente para 1 km de
via.

4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que a redução de emissão de gases causadores do efeito estufa é notória e
numérica  sem  causar  problemas  a  resistência,  45,0  toneladas  para  apenas  1  km  de  via  é
impactante, quando extrapolado para uma malha urbana este valor pode ser ainda mais significativo.

Deve-se levar em conta também que não só a redução da emissão de CO2, é fundamental a
procura de soluções para problemas da geração de resíduos, logo a substituição de cinza leve e
pesada se faz necessária também pela destinação destes resíduos das indústrias sucrooacoleiras,
que cada vez mais aumentam sua produção puxado até mesmo pelo aumento da frota de veículos
no Brasil, outro ponto importante é o incentivo a pavimentos intertravados, o estudo desta tecnologia
mostra potencialidade de permeabilidade, ou seja, aumenta o tempo de retenção de água de chuva
e em alguns casos até existe alguma permeabilidade.

Este ponto também merece atenção pois pode causar redução de enchentes em grandes
centros urbanos. Portanto utilização de pavimento intertravado com utilização de cinzas de bagaço
de cana tem grande importância na busca pelo desenvolvimento sustentável.
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