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RESUMO
A utilização de rejeitos industriais no desenvolvimento de novos materiais para a
construção civil é uma alternativa com grande potencial de mitigação do impacto
ambiental. Sendo assim, a incorporação de rejeitos torna-se estratégica visando a redução
do consumo de materiais não-renováveis, a fabricação de ligantes com menor emissão de
CO2 e a possibilidade de destinação ambientalmente adequada. Diante disso, tem-se os
materiais álcali ativados, os quais são obtidos a partir da ativação alcalina de materiais
ricos em alumínio e silício e podem ter diversas aplicações. Considerando a composição
dos resíduos advindos da mineração do ferro e que estes se enquadram como um passivo
ambiental, a aplicação destes resíduos em novos ligantes tem relevância. Nesse sentido,
o presente trabalho avaliou a viabilidade da utilização de rejeito de barragem de minério
de ferro aditivado com resíduo de lã de vidro em matrizes ativadas alcalinamente por
hidróxido de sódio. Ambos os rejeitos passaram pelo procedimento de moagem em
moinho de bolas horizontal e caracterização física, química e mineralógica. Em seguida,
foram produzidas seis misturas variando a concentração molar de hidróxido de sódio (4
e 8 mol/L) e a adição de resíduo de lã de vidro (0, 15 e 30 % em massa), com relação em
massa água/rejeitos fixada em 0,27. Posteriormente, os corpos de prova foram submetidos
à cura em temperatura ambiente controlada (27 ºC) por até 28 dias. As matrizes foram
submetidas à ensaio de resistência à tração na flexão e compressão nas idades de 14 e 28
dias. Ensaios de difração de raios-x e termogravimetria foram realizadas para todas as
misturas com 28 dias. De forma geral, as matrizes com adição de lã de vidro apresentaram
desempenho mecânico superior às matrizes de referência. Sendo que, o acréscimo de
resíduo de lã de vidro nas matrizes proporcionou acréscimo de capacidade de carga. Além
disso, observou-se que todas as misturas sofreram interferência na resistência à
compressão com variação da concentração de hidróxido de sódio. Os resultados indicam
que o melhor desempenho foi encontrado nas misturas com 30 % de adição de resíduo de
lã de vidro. Ocorreu a formação da fase do tipo zeólita, sodalita, em algumas matrizes
analisadas e aumento do teor de amorfo comparado ao teor presente no rejeito de
barragem de minério de ferro. O material desenvolvido poderá contribuir para uma
construção mais sustentável, minimização dos impactos ambientais e transformação de
resíduos em produtos com valor agregado.
Palavras-chave: Ativação alcalina, rejeito de barragem de minério de ferro, resíduo de
lã de vidro, sodalita.
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ABSTRACT
The use of industrial waste in the development of new materials for civil construction is
an alternative with great potential to mitigate the environmental impact. Therefore, the
incorporation of tailings becomes strategic in order to reduce the consumption of nonrenewable materials, to produce binders with lower CO2 emissions and enable the
possibility of environmentally-friendly disposal. Thus, we have activated alkali materials,
which are obtained from the alkaline activation of materials rich in aluminum and silicon
and have several applications. Considering the composition of mining waste and is
categorized as an environmental passive, the application of this waste in the production
of new binders is relevant. In this sense, the present work evaluates the feasibility of using
iron ore dam tailings added with glass wool residue in development matrices activated
alkaline by sodium hydroxide. Both residues went through the horizontal ball mill
grinding procedure and physical, chemical and mineralogical characterization. Then, six
mixtures were produced varying the molar concentration of sodium hydroxide (4 and 8
mol / L) and the addition of glass wool residue (0, 15 and 30 % by mass), with water /
tailings mass ratio fixed at 0,27. Subsequently, the specimens were cured at a controlled
room temperature (27 ºC) for 28 days. The matrices were submitted to a tensile strength
test in flexion and compression at the ages of 14 and 28 days. X-ray diffraction and
thermogravimetry tests were performed for all mixtures at 28 days. The specimens with
the addition of glass wool showed superior mechanical performance compared to the
reference specimens overall. Thus, the addition of glass wool residue in the matrices
provided an increase in load capacity. In addition, it was observed that all mixtures
suffered significant interference in the compressive strength with variation in the
concentration of sodium hydroxide. The results indicate that the optimum performance
was found with 30% addition of glass wool residue. The formation of the sodalite, a
zeolite-type phase, type phase occurred in some matrices and an increase in the
amorphous content compared to the content present in the iron ore tailings dam. The
material developed presents great potential to be deployed in sustainable constructions,
minimizing environmental impacts and transforming waste into products with greater
added value.
Keywords: Alkaline activation, XRD, iron ore tailings, glass wool residue, curing at
room temperature.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Considerações iniciais
O concreto de cimento Portland é o segundo material mais consumido no mundo,
superado apenas pela água (AITCIN, 2000; NAIK, 2008). Por consequência, a produção
do cimento Portland contribui para o aumento da emissão de dióxido de carbono em duas
etapas, na fabricação do clínquer e na queima de combustíveis fósseis, para o aquecimento
do forno a temperaturas superiores à 1450 ºC. Isto torna a produção do cimento Portland
a terceira maior fonte de emissão de CO2, variando entre 5 e 8 % das emissões globais
(MIKULČIĆ et al., 2016; ANDREW, 2017).
Na área da construção civil, há inovações que contribuem para o desenvolvimento
sustentável, diminuição do consumo de materiais não-renováveis e redução da emissão
de CO2. São exemplos de inovações importantes para o setor: os concretos de alto
desempenho - concreto auto adensável e concreto reforçado com fibras (SHI et al., 2015a;
AFROUGHSABET; BIOLZI; OZBAKKALOGLU, 2016); os materiais cimentícios
suplementares - sílica ativa, escória de alto forno e cinzas volantes (YAZICI, 2007;
LOTHENBACH; SCRIVENER; HOOTON, 2011); e os materiais ativados alcalinamente
- escórias, cinzas volantes e metacaulim (BERNAL; PROVIS, 2014; LUUKKONEN et
al., 2018a). Dentre esses, sabe-se que o desenvolvimento de materiais ativados
alcalinamente é uma das alternativas para a redução do impacto ambiental causado pela
produção de concretos de cimento Portland (DAMTOFT et al., 2008; FLATT;
ROUSSEL; CHEESEMAN, 2012).
Tendo em vista a redução das emissões de CO2, os materiais álcali-ativados surgem
como alternativa futura ao cimento Portland. Estes ligantes, também conhecidos como
geopolímeros, são produzidos a partir de materiais precursores ricos em alumínio e silício,
os quais são ativados por meio de uma solução altamente alcalina (BEZERRA et al.,
2019). O mecanismo de formação desses compostos - geopolimerização - envolve
basicamente a dissolução dos átomos de silício e alumínio do material precursor, a
reorientação dos íons e a condensação, formando um produto sólido (ROŻEK; KRÓL;
MOZGAWA, 2019). O material obtido é durável, apresenta bom desempenho mecânico
e resistência à ácidos e sulfatos, além do menor impacto ambiental durante a sua produção
(PACHECO-TORGAL; CASTRO-GOMES; JALALI, 2008a; FOUCHAL et al., 2015;
PROVIS, 2018).
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Diante dos materiais precursores já estudados no âmbito da ativação alcalina e pelo
Brasil ser um dos líderes mundiais na exploração mineral, os rejeitos da mineração são
uma opção com grande potencial. Considerando a posição do Brasil entre os grandes
produtores do setor mineral, por consequência, milhões de toneladas de rejeitos de
mineração são produzidos e depositados em barragens de rejeitos todos os anos, sendo
que 60 % das barragens brasileiras se encontram no estado de Minas Gerais (DNPM,
2016). Estes rejeitos geram um alto custo econômico, tanto com o gerenciamento quanto
com o monitoramento dessas estruturas, o qual visa minimizar os problemas ambientais
e os riscos à segurança (TANG et al., 2019). Pesquisas desenvolvidas mostram que esse
coproduto, composto essencialmente de óxidos ferro e sílica, tem potencial para ser
utilizado com eficiência em materiais para a construção civil (GALVÃO et al., 2018;
MENDES et al., 2019; YOUNG; YANG, 2019).
Com isso, a utilização de rejeitos advindos do setor da mineração é uma opção
promissora no âmbito de novas tecnologias, tanto pelo montante de rejeito existente
quanto pela possibilidade de incorporação a novos materiais e destinação adequada do
mesmo (SANT’ANA FILHO et al., 2017). No entanto, existem poucos estudos sobre a
aplicabilidade de rejeito da mineração do ferro em materiais álcalis-ativados. Dessa
forma, este estudo avaliou a utilização do rejeito de barragem de minério de ferro (RBMF)
com resíduo de lã de vidro (RLV) em materiais álcali-ativados. As misturas de RBMF e
RLV foram ativadas com hidróxido de sódio. Foram moldados corpos de prova
prismáticos pelo método de mistura one-part e adotou-se a cura em temperatura ambiente
(27 ºC) para todas as amostras até a realização dos experimentos, com 14 e 28 dias.

1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade do rejeito de barragem de minério
de ferro (RBMF) em combinação com o resíduo de lã de vidro (RLV) em matrizes obtidas
pela ativação alcalina com hidróxido de sódio e curadas à temperatura ambiente. Com
base no objetivo geral, os objetivos específicos consistem em:


Estudar a produção de materiais álcali-ativados, com o RBMF como precursor e
o desemprenho mecânico das matrizes produzidas;



Avaliar o efeito da adição de RLV em matrizes geopoliméricas baseadas em
RBMF;
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Investigar a influência da concentração de hidróxido de sódio nas matrizes
ativadas alcalinamente;



Avaliar a microestrutura das matrizes obtidas, identificando fases mineralógicas
formadas a partir da ativação alcalina.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Estudos realizados no desenvolvimento de ligantes álcali-ativados revelam o
potencial do material como alternativa a utilização do cimento Portland. Neste capítulo
são abordados os seguintes temas relativos à ativação alcalina: histórico da ativação
alcalina, ligantes ativados alcalinamente, materiais precursores, ativadores alcalinos,
método de mistura “one-part”, mecanismos de ativação alcalina e propriedade dos
materiais ativados alcalinamente.

2.1 Histórico da ativação alcalina
Os primeiros estudos à respeito da ativação alcalina tiveram início a partir de 1940,
com a ativação da escória de alto-forno com hidróxido de sódio, realizada por Purdon
(1940). Posteriormente, em 1957, Glukhovsky estabeleceu uma relação estreita entre
álcalis e materiais cimentícios, que foi a base para o desenvolvimento do novo ligante
denominado “cimentos alcalinos”. Este mesmo autor, em 1959, analisou os ligantes das
pirâmides egípcias e dos templos romanos; constatou que eram compostos por
aluminossilicatos hidratados de cálcio, semelhantes aos produtos de hidratação do
cimento Portland (GLUKHOVSKY, 1959).
As pesquisas nessa área tiveram um crescimento notório com os estudos de
Davidovits e Cordi (1979), que empregaram metacaulim como precursor e, após a
ativação alcalina, nomearam o material produzido de “geopolímero”. Segundo estes
autores, o nome advém do próprio processo que esse material passa: se transforma,
polimeriza e endurece em baixas temperaturas. E, com base em análises química e
mineralógicas realizadas, afirma que geopolímero é um material similar ao utilizado pelos
romanos e egípcios; e que os blocos das pirâmides foram feitos de uma mistura de areia
calcária, hidróxido de cálcio, carbonato de sódio e água, e não são rochas naturais
(DAVIDOVITS, 1987).
Na Tabela 1 encontram-se listados alguns estudos relevantes sobre o tema ativação
alcalina. Observa-se que a maioria das bibliografias citadas na Tabela 1 são referentes à
ativação alcalina com escória de alto-forno. Este material é um coproduto do processo de
fabricação do minério de aço e tem como principal composição cálcio e silício
(LUUKKONEN et al., 2018a). Além disso, muitos trabalhos utilizam a escória de altoforno em combinação com as cinzas volantes, provenientes da combustão do carvão
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(LUUKKONEN et al., 2018a), dois rejeitos produzidos em larga escada em todo o mundo
(ZHANG et al., 2014).
Tabela 1 - Histórico bibliográfico de alguns marcos importantes sobre ligantes álcali-ativados.
Fonte: Adaptado Pacheco-Torgal(2008a).

Autor

Ano

Estudo

Feret
Purdon
Glukhovsky
Glukhovsky
Davidovits
Malinowski
Forss
Langton e Roy
Davidovits e Sawyer
Krivenko
Malolepsy e Petri
Davidovits
Heitzmann
Deja e Malolepsy
Roy e Langton
Majundar et al.
Talling e Brandstetr
Wu et al.
Davidovits
Roy et al.
Roy e Silsbee
Palomo e Glasser
Roy e Malek
Glukhovsky
Krivenko
Wang e Scrivener

1939
1940
1959
1965
1979
1979
1983
1984
1985
1986
1986
1987
1987
1989
1989
1989
1989
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1995

Palomo

1999

Shi, Krivenko e Roy
Provis e van Deventer

2006
2014

Escórias usadas para cimento
Combinações de escória-álcali
Teoria e desenvolvimento de cimentos alcalinos
Primeira denominação de “cimentos alcalinos”
Termo “geopolímero”
Caracterização de aquedutos antigos
Cimento-F (superplastificante-escória-alcalino)
Caracterização de materiais de construção antigos
Patente do cimento “Pyrament”
Síntese de materiais cimentícios Me2O–MeO–SiO2–H2O
Ativação de escórias de melilite sintéticas
Comparação concretos modernos e antigos
Ligantes minerais
Resistência aos cloretos
Concretos antigos – analogia
C12A7 – ativação de escória
Escória álcali-ativadas
Ativação de cimento de escória
Geopolímeros: novos materiais poliméricos orgânicos
Cimentos ativados com álcalis de cura rápida
Cimentos ativados alcalinamente: uma visão geral
Materiais cimentícios com metacaulim
Cimento de escória
Concretos antigos, modernos e futuros
Cimentos alcalinos
Microestrutura de escória e escória álcali-ativada
Produção de materiais cimentícios álcali-ativados baseados
em cinzas volantes do tipo F
Primeiro livro sobre cimentos alcalinos ativados
Livro “Alkali activated materials”

Trabalhos mais recentes vem utilizando outros materiais como precursores na
ativação alcalina, como lama vermelha (ALAM; DAS; RAO, 2019; HU et al., 2019;
SINGH et al., 2019), escória de aciaria (SARKAR; BASU; SAMANTA, 2018; LIU et
al., 2019b), resíduo de vidro (TORRES-CARRASCO; PUERTAS, 2017; ZHANG et al.,
2017) e cinzas de casca de arroz (STURM et al., 2016; KAUR; SINGH; KAUR, 2018;
NUAKLONG et al., 2020).

6

2.2 Materiais ativados alcalinamente
A nomenclatura “material ativado alcalinamente” ou “material álcali-ativado” é uma
classificação ampla, abrange qualquer material ligante que derive de uma reação entre um
metal alcalino e um silicato (SHI; ROY; KRIVENKO, 2003). Em muitas bibliografias,
estes materiais são tratados como geopolímeros, no entanto, há um equívoco ao
considerá-los como sinônimos (PACHECO-TORGAL; CASTRO-GOMES; JALALI,
2008a).
Os geopolímeros são um subgrupo dos materiais ativados alcalinamente, em que a
partir da formação de um gel de aluminossilicato alcalino, os alumínios e silícios são
organizados em uma estrutura tetraédrica tridimensional (DAVIDOVITS, 1991;
RAHIER et al., 1996; BARBOSA; MACKENZIE, K. J. D. THAUMATURGO, 2000;
DUXSON et al., 2005; REES et al., 2008). Mais especificamente, Pacheco-Torgal et al.
(2008a) acreditam que o nome geopolímero só deve ser usado quando realmente há
presença de zeólitas, com características amorfas ou semicristalinas.
A Figura 1 apresenta de forma simplificada um esquema acerca da distinção entre os
termos materiais álcali-ativados e geopolímeros, além de também comparar o Cimento
Portland e o ligante de sulfoaluminato de cálcio. Assim, resumidamente, o geopolímero
é um subconjunto dos materiais alcalino ativados, com alto teor de alumínio e baixo teor
de cálcio. Em contrapartida, o cimento Portland tem alta concentração de cálcio e baixa
concentração de alumínio (PROVIS, 2018).

Figura 1 - Classificação dos materiais ativados alcalinamente. Fonte: Adaptado Provis (2018).
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De acordo com Bezerra et al. (2019), os ligantes obtidos a partir de ativação alcalina,
com precursores ricos em alumínio e silício, são conhecidos como materiais álcaliativados. Estes materiais são conhecidos pelo seu baixo nível de emissão de dióxido de
carbono em comparação ao cimento Portland.

2.3 Materiais precursores
Materiais que contenham em sua composição silício e alumínio são preferíveis para
uso como precursores para a ativação alcalina. Além da composição química, materiais
com estrutura amorfa são preferíveis em relação à materiais com estrutura altamente
cristalina, por favorecer a formação de produtos de reação que desenvolvem altos
desempenhos mecânicos. Dentre as pesquisas já realizadas, os precursores amplamente
estudados foram: as cinzas volantes, com baixo teor de cálcio; as escórias de alto forno;
metacaulim e as misturas desses materiais (PACHECO-TORGAL; CASTRO-GOMES;
JALALI, 2008; BEZERRA et al., 2019).
A composição química dos materiais precursores tem grande influência no
desenvolvimento das propriedades mecânicas. Por isso, Duxson et al. (2007) estudaram
a influência da relação Si/Al no desenvolvimento das propriedades mecânicas, para
geopolímeros baseados em metacaulim. E, estes autores, constataram que maiores
relações Si/Al contribuem para o aumento da resistência a compressão, comportamento
observado entre 7 e 28 dias. Da mesma forma, Ozer e Soyer-Uzun (2015) analisaram
geopolímeros a base de metacaulim com proporções de Si/Al de 1,12, 1,77 e 2,20, e
observaram um aumento da resistência à compressão com aumento da mesma relação.
Na literatura, para o método de mistura “one-part”, são reportadas relações SiO2/Al2O3
variando entre 0,75 e 6,02 (LUUKKONEN et al., 2018a).
Como já explicitado, materiais com estrutura amorfa são mais favoráveis na ativação
alcalina. No entanto, estudos evidenciam que precursores ricos em ferro também podem
ser utilizados na fabricação de cimento alcalino ativado, mesmo tendo menor reatividade
que outros materiais amplamente utilizados (HE et al., 2013). É possível um aumento da
reatividade desses precursores realizando ativação química, térmica ou mecânica (SINGH
et al., 2019).
Sendo assim, Hu et al. (2019) utilizando lama vermelha Bayer calcinada rica em ferro
e cinza volante, observaram, por análise de espectroscopia de Mossbauer, que o Fe3+
coordenado foi capaz de substituir o Al3+ na estrutura dos aluminossilicatos do
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geopolímero. Singh et al. (2019) investigaram a contribuição do ferro presente na
hematita, na reatividade da lama vermelha; para isso, realizaram combinações de lama
vermelha, cinza volante e escória de alto-forno. A resistência mecânica do ligante
aumentou com o acréscimo de lama vermelha e, também, com a cominuição do tamanho
das partículas. Reddy, Dinakar e Rao (2016) realizaram uma revisão de literatura sobre o
teor de óxidos presente nos precursores da ativação alcalina e a influência na resistência
mecânica e observaram que materiais compostos por Fe2O3 tiveram resistências à
compressão

influenciadas

positivamente.

Além

disso,

materiais

contendo,

respectivamente, 15 e 20 % de óxido de cálcio e de ferro, tiveram altos desempenhos
mecânicos.
Outro precursor rico em ferro e amplamente disponível para utilização é o rejeito
proveniente da mineração do ferro. Defáveri et al. (2019) estudaram a aplicação de rejeito
de barragem de minério de ferro com 48,9 % de óxidos férricos como precursor em
geopolímeros. As matrizes foram ativadas com hidróxido de sódio e curadas a 100 ºC até
realização do experimento. Para resistência à compressão, valores superiores a 100 MPa
foram encontrados com 7 dias de cura.
A distribuição granulométrica das partículas é outra propriedade relevante na
correlação com as propriedades mecânicas obtidas após a ativação. Materiais com
partículas mais finas, ou seja, com elevada área superficial, formam estruturas mais
densas e, em consequência, mais resistentes (NAZARI; BAGHERI; RIAHI, 2011; KEN;
RAMLI; BAN, 2015). Além disso, quanto menor a dimensão das partículas, mais
facilmente ocorrerá a dissolução dos aluminossilicatos. Mirzahosseni e Riding (2015)
concluíram que partículas com dimensões inferiores a 30 μm apresentaram alta
reatividade. He et al. (2013) ativaram lama vermelha e cinza de casca de arroz com duas
diferentes distribuições granulométricas. As amostras com resíduos moídos exibiram
aumento de 37,4 % na resistência a compressão em comparação às amostras sem
moagem.
Outro resíduo que tem sido utilizado na ativação alcalina é o resíduo de vidro,
aplicado como precursor, agregado e até ativador, dependendo da sua composição. De
acordo com Liu et al. (2019a) as porcentagens de cálcio, silício, alumínio e magnésio
variam para cada tipo de resíduo de vidro. Geralmente, a sílica é a maior parte do resíduo
(65-75 %), seguido de óxido de sódio (12-15 %) e cálcio (6-12 %).
Xiao et al. (2020) estudaram matrizes geopoliméricas utilizando resíduo de vidro
combinado com cinza volante como precursor. De acordo com os ensaios realizados,
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houve a formação de gel de aluminato de sódio hidratado (N-A-S-H) e gel de
aluminossilicato de cálcio hidratado (C-A-S-H) na matriz obtida, o que favoreceu o
acréscimo de resistência mecânica aos 14 dias. Enquanto que Hajimohammadi, Ngo e
Kashani (2018) utilizaram resíduo de vidro em substituição ao agregado miúdo na
produção de concretos geopoliméricos, baseados em cinza volante e escória de alto forno.
Neste estudo, os autores observaram que as partículas de vidro aumentaram a alcalinidade
da matriz, o que auxiliou no maior grau de dissolução e reação próximo aos agregados.
Além disso, matrizes mais densas e resistentes mecanicamente foram obtidas. Já
Tchakouté et al. (2016) tiveram resultados satisfatórios para os ensaios utilizando resíduo
de vidro como ativador alcalino em geopolímeros baseados em metacaulim.
A partir desses estudos e dos resíduos disponíveis em larga escala na região, foram
escolhidos como precursores: RBMF e RLV. Estes materiais são provenientes do setor
da mineração e não possuem valor agregado. Além disso, como o rejeito de minério de
ferro tem composição mineralógica altamente cristalina, o RLV foi utilizado como fonte
de material amorfo. A seguir, são apresentadas características físicas e químicas sobre
esses precursores escolhidos para essa pesquisa, além de trabalhos que utilizaram esses
resíduos.

2.3.1 Rejeito de barragem de minério de ferro
O maior produtor de minério de ferro do Brasil é o estado de Minas Gerais (DE
JESUS; JOAQUIM, 2016). Devido às características do material encontrado na região, é
necessário o beneficiamento que consiste basicamente na trituração, classificação de
tamanhos e concentração do minério. Como resultado, ocorre a geração dos resíduos
desse processo de beneficiamento. Para cada tonelada de rejeito processado, estima-se
que 400 kg de rejeitos são gerados (DAUCE et al., 2019). O local de depósito destes
rejeitos são reservatórios na terra, denominadas barragens, as quais consomem grandes
áreas e apresentam alto custo de manutenção e monitoramento. Além disso, essas
estruturas podem causar impactos social e ambiental em caso de rompimento (BASTOS
et al., 2016). A estabilidade e segurança dessas estruturas tem sido um desafio atual para
a engenharia.
O uso desse rejeito no desenvolvimento de novos materiais para a construção civil
significa uma redução da problemática causada pelo depósito em barragens. Esse rejeito
já foi estudado para aplicação em tijolos geopoliméricos (KURANCHIE; SHUKLA;
HABIBI, 2016) e em blocos cerâmicos (MENDES et al., 2019); como agregado miúdo
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em blocos de concreto (SANT’ANA FILHO et al., 2017) e em argamassas (FONTES et
al., 2016); como pigmentos para cerâmicas (PEREIRA; BERNARDIN, 2012; FONTES
et al., 2021) e tintas (GALVÃO et al., 2018); como materiais cimentícios suplementares
(YAO et al., 2020) e como materiais álcali-ativados (DEFÁVERI et al., 2019).
A composição química do RBMF é basicamente composta de óxidos de ferro, sílica
e alumínio (BASTOS et al., 2016; BEZERRA et al., 2019), variando de acordo com a
matéria-prima beneficiada. De acordo com Fontes et al. (2018), o rejeito de barragem de
minério de ferro é classificado como Classe IIA, resíduo não perigoso e não inerte. Assim,
o material não apresenta características perigosas, como corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade ou inflamabilidade, de acordo com NBR 10004 (ABNT,
2004).

2.3.2 Resíduo de lã de vidro
A lã de vidro é utilizada nos setores da construção civil e industrial devido às suas
características térmicas e acústicas. Segundo Borges (2007), a lã de vidro é constituída
basicamente de finas fibras de vidro, com comprimento variado, aglomeradas por resinas
sintéticas. A comercialização desse material é feita por meio de rolos ou painéis, variando
a densidade e espessura de acordo com a necessidade do cliente.
Em geral, as lãs minerais são um tipo de fibra amorfa formada por silicatos, e são
obtidas a partir de materiais como vidro ou rocha. De acordo com Yliniemi et al. (2019),
as lãs minerais têm grande potencial como precursores de geopolímeros devido à sua
composição química e mineralógica. O óxido de cálcio (CaO) também pode ser um dos
componentes da lã de vidro, o que tende a fortalecer a mistura ativada pois pode ocorrer
a formação de aluminossilicato de cálcio hidratado, estrutura denominada C-A-S-H, que
reduz a porosidade da matriz (YANG; LI; FANG, 2018). Outro fator importante a respeito
desse material é a sua elevada resistência ao fogo, além de não propagar chamas nem
fumaças tóxicas (EVANGELISTA, 2011).
Alguns trabalhos já estudaram a reinserção do RLV em materiais para a construção
civil. Santos et al. (2018) analisaram o comportamento de placas cimentícias com adição
de RLV. As peças produzidas apresentaram potencial para comercialização, devido às
propriedades físicas encontradas - impermeabilidade, densidade, absorção d’água e
resistência a flexão - que atendem aos requisitos normativos. Enquanto que Yliniemi et
al. (2019) encontraram boa durabilidade, sob condições de congelamento e
descongelamento, utilizando o RLV como precursores geopoliméricos. O RLV também
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foi aplicado em materiais cerâmicos, no estudo realizado por Lemougna et al. (2020), em
que o resíduo atuou como fundente nas cerâmicas produzidas.
Atualmente, a lã de vidro é considerada um resíduo não perigoso e não inerte, sendo
que o seu destino previsto é em aterros industriais de acordo com a NBR 10004 (ABNT,
2004). Este resíduo também foi reclassificado em 2001, pela International Agency for
Research on Cancer (IARC), como um produto não cancerígeno para os seres humanos,
ao contrário das lãs cerâmicas e de amianto (LIPWORTH et al., 2009).

2.4 Ativadores alcalinos
Os materiais alcalinos utilizados na reação de ativação podem incluir hidróxidos,
silicatos, carbonatos, sulfatos, aluminatos ou óxidos alcalinos, ou seja, qualquer solução
que forneça cátions de metais alcalinos, elevando o pH da mistura e, assim, acelerando a
dissolução do precursor (PROVIS; VAN DEVENTER, 2014).
Glukhovsky (1981) identificou que os produtos de hidratação da escória de alto-forno
são compostos por silicatos de cálcio e aluminossilicato de sódio hidratados. Além disso,
quando os minerais de argila são ativados alcalinamente formam silicatos de alumínio
hidratados, chamados zeólitas. Este mesmo autor também classificou os ativadores
alcalinos em grupos, listados a seguir, em que M é um íon alcalino:
(1) Álcalis, MOH;
(2) Sais fracos ácidos, M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF;
(3) Silicatos, M2O·nSiO3;
(4) Aluminatos, M2O · nAl2O3.
(5) Aluminossilicatos, M2O · Al2O3 · (2–6)SiO2.
(6) Sais fortes ácidos, M2SO4.
O ativador alcalino pode ser utilizado tanto em forma sólida (escamas ou pó) quanto
em solução. De acordo com Dong, Elchalakani e Karrech (2020), a solução do ativador
alcalino é altamente tóxica e necessária a implementação de medidas de segurança para
manuseio, por conter hidróxidos à base de sódio ou potássio, silicatos, carbonatos ou esses
materiais combinados. Além disso, o transporte e armazenamento dessas soluções são
etapas que requerem segurança e elevam o custo.
Além disso, o ativador alcalino influencia a estrutura a ser formada e também
contribui na variação da composição química do material obtido, de acordo com Puertas,
Fernández-Jiménez e Blanco-Varela (2004). Askarian et al. (2019) afirma que o material
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utilizado como ativador também afeta as propriedades mecânicas e microestruturais da
matriz produzida.
Para avaliar o efeito do ativador alcalino no desempenho mecânico, Santa, Soares e
Riella (2017) utilizaram cinza pura, obtida após a queima do carvão mineral, e diferentes
ativadores alcalinos para a avaliação da ativação alcalina, com cura em temperatura
ambiente. As amostras com a solução de 8 mol/L de KOH tiveram média de 27 MPa de
resistência à compressão, aos 28 dias; com 12 mol/L de KOH, 12 MPa. As ativações com
NaOH alcançaram no máximo 4,5 MPa de resistência à compressão; as misturas com 5 e
10 mol/ L de NaOH não enrijeceram.
Materiais amplamente utilizados como ativadores alcalinos na área de geopolímeros
são: solução de hidróxido de sódio (DEFÁVERI et al., 2019), hidróxido de sódio em
escama (ODERJI et al., 2019), carbonato de sódio (PENG et al., 2017), metassilicato de
sódio em pó (DONG; ELCHALAKANI; KARRECH, 2020) e combinações desses, como
solução de silicato de sódio e hidróxido de sódio (DUAN et al., 2016). A maioria dos
ativadores trazem desvantagens, por exemplo, o NaOH sólido: corrosivo, higroscópico e
forma carbonato de sódio quando em contato com o CO2 (LUUKKONEN et al., 2018a).

2.5 Método de mistura “one-part”
A ativação alcalina pode ser realizada de duas formas, chamadas de “one-part” e
“two-part”. De acordo com Provis (2014), no método de mistura convencional, designada
“two-part”, ocorre a reação entre uma solução concentrada alcalina, como hidróxido ou
silicato, e um material precursor aluminossilicato. Sendo assim, são duas partes (solução
e precursor), dando origem ao nome (PROVIS, 2014). No entanto, o preparo, manuseio
e transporte dessa solução alcalina é perigosa e impraticável num canteiro de obras, por
exemplo.
Já no método de mistura “one-part”, apenas é necessário adicionar a água à mistura
sólida, sendo esta mistura a combinação do ativador alcalino com o precursor, podendo
ser calcinada ou não (DUXSON, 2009; LUUKKONEN et al., 2018a), conforme
apresentado na Figura 2. O processo de moagem mecanoquímica e calcinação dos
materiais precursores com o ativador alcalino são etapas opcionais do processo de
mistura, ambos favorecem o desempenho físico e químico dos produtos álcali-ativados.
Assim, as ativações alcalinas “one-part” são consideradas promissoras para aplicações
onde a solução alcalina seja um obstáculo.
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Portanto, o processo de ativação “one-part” é o ideal para a comercialização, visto
que é possível manter um controle de qualidade e não é necessário conhecimento de
química por parte do usuário (DUXSON; PROVIS, 2008). No entanto, utilizando esse
método de mistura, em alguns casos, a resistência a compressão tem uma diminuição no
decorrer do tempo de cura, devido a alguns processos como a despolimerização,
carbonatação e eflorescência, problemas que ainda não tiveram solução (BERNAL et al.,
2014).

Figura 2 - Procedimentos para produção de geopolímeros "one-part". Fonte: Adaptado
Luukkonen et al. (2018a).

No estudo de Askarian et al. (2019), os autores utilizaram misturas “one-part” com
cinzas volantes, escórias e diferentes ativadores alcalinos sólidos. Além disso foram
submetidas à cura ambiente e térmica. As misturas com 50 % de cinzas volantes e 50 %
de escória, ativadas com a combinação de silicato de sódio, hidróxido de cálcio e
hidróxido de lítio, apresentaram resistência à compressão de 38 MPa aos 28 dias.

2.6 Mecanismos de ativação alcalina
O mecanismo de reação da ativação alcalina é dependente dos materiais precursores
e do ativador alcalino utilizado, assim como os produtos dessa reação, que depende dos
precursores e dos ativadores. A ativação alcalina é o mecanismo de formação de novos
materiais a partir de aluminossilicatos (PACHECO-TORGAL; CASTRO-GOMES;
JALALI, 2008a; SHI et al., 2015b).
Segundo Glukhovsky (1981), as reações que ocorrem são de destruição-condensação,
onde, inicialmente, ocorre a destruição dos materiais precursores em unidades pouco
estáveis, ou seja, quebra as ligações Si-O-Si e Al-O-Si, quando o pH da solução aumenta.
Em seguida, ocorre a formação de estruturas coaguladas a partir das ligações que foram
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destruídas dando origem à estruturas condensadas (PACHECO-TORGAL; CASTROGOMES; JALALI, 2008b).
Matérias-primas com alto teores de cálcio produzem aluminossilicatos de cálcio
hidratados (C-A-S-H) como principal produto da reação, enquanto materiais com baixo
teor de cálcio têm maior probabilidade de formação de aluminossilicato alcalino (N-A-SH) (PROVIS; PALOMO; SHI, 2015). Os produtos de reação formados estão diretamente
relacionados com as propriedades mecânicas do material ativado alcalinamente.
A quantidade de água que a mistura demanda é afetada por alguns fatores do material,
como o tamanho da partícula, a distribuição granulométrica e a área específica da
superfície (HEWLETT; LISKA, 2019), menores concentração de água leva a maiores
resistências a compressão (YANG; SONG; LEE, 2010). No levantamento realizado por
Luukkonen et al. (2018a), a relação líquido/sólido, utilizada na literatura, varia entre 0,20
e 0,75, para materiais ativados alcalinamente pelo método “one-part”. Além disso, o calor
liberado nas reações na dissolução dos ativadores alcalinos, causa significativa perda de
água (SUWAN; FAN, 2017).
No estudo de Peng et al. (2017), bentonita e dolomita foram ativados com carbonato
de sódio (Na2CO3) e curadas a 20 e 80 ºC. As misturas submetidas a temperaturas
maiores, tiveram maiores resistências a compressão, potencializando de 5 MPa para 38,3
MPa comparativamente. Geralmente, a cura térmica acelera o desenvolvimento da
resistência a compressão dos geopolímeros (LI; WANG; JIAO, 2013).
Coppola et al. (2019) avaliaram as condições de cura do resíduo do mármore, ativado
com solução de hidróxido de sódio combinado com silicato de sódio, sendo imersão em
ar, umidade e água. Dentre estas condições, as amostras com cura ao ar tiveram melhor
desempenho mecânico, com resistência a compressão em torno de 45 MPa. Essa forma
de cura permitiu a polimerização do Si-O-Si e a densificação do gel, o que favoreceu o
aumento da resistência à compressão.

2.7 Propriedades dos materiais ativados alcalinamente
De acordo com a literatura, os materiais álcali ativados apresentam propriedades
promissoras para a utilização dos produtos fabricados. Estes materiais podem ser
utilizados como suplementares ao Cimento Portland, ou uma nova opção de ligantes
dependendo da matéria-prima utilizada (PROVIS, 2018). A comparação dos resultados
encontrados na literatura é dificultada pela diversificação da composição química dos
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diversos materiais aluminossilicatos de cada região do mundo. Com isso, a seleção do
material precursor ocorre de acordo com a aplicação do material produzido e com a
disponibilidade do precursor (DUXSON; PROVIS, 2008; ALVARENGA, 2018).
Estudos mostram um melhor desempenho dos materiais ativados alcalinamente em
comparação ao cimento Portland, como: maior resistência a ácidos e sulfatos (AIKEN et
al., 2017; RAO; KIREETY, 2019; IDIR; CYR; PAVOINE, 2020), resistência à
temperaturas elevadas (KONG; SANJAYAN, 2010; SARKER; KELLY; YAO, 2014;
ALBITAR et al., 2017; WANG; ZHAO, 2019), menor retração (SAGOE-CRENTSIL;
BROWN; TAYLOR, 2013; MASTALI et al., 2018) e elevada resistência mecânica
(BAKRI et al., 2013; AMBILY et al., 2014; LUUKKONEN et al., 2018b).
Além das aplicações tradicionais, como blocos cerâmicos, ligantes e concretos, os
produtos da ativação alcalina surgem com empregabilidade em outras áreas. Lukkonen et
al. (2019) analisaram a aplicação dos materiais ativados alcalinamente no setor de
tratamento de água e esgoto. Como, por exemplo, material filtrante, ligante antibacteriano
e precursor da fotocatálise para desinfecção de águas residuais. O uso é devido aos
materiais obtidos terem características amorfas, porosidade e boa estabilidade química e
física.
No entanto, na literatura alguns autores relatam o aparecimento de manifestações
patológicas em materiais desenvolvidos. A partir disso, Singh e Middendorf (2020)
enumeraram algumas manifestações patológicas dos cimentos geopoliméricos, por
exemplo, a eflorescência, a qual é um processo intrínseco e que ocorre devido à alta
alcalinidade da mistura, geralmente com coloração esbranquiçada. Além disso, os autores
evidenciaram que a eflorescência que ocorre em materiais álcali-ativados é diferente à
superfícies de concreto de cimento Portland devido ao carbonato de cálcio. Por isso,
devem ser adotadas medidas na formulação e fabricação dos materiais ativados
alcalinamente para manifestações patológicas como as citadas.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são apresentados os materiais empregados nesta pesquisa, bem como
sua caracterização, além da metodologia utilizada na moldagem das matrizes. Na Figura
3 apresenta-se um fluxograma com as etapas da metodologia, explicitando os ensaios nos
materiais e nas matrizes ativadas alcalinamente.

Figura 3 - Fluxograma da metodologia.

Primeiramente, o RBMF e o RLV passaram por beneficiamento em duas etapas:
secagem em estufa e moagem em moinho horizontal de baixa eficiência, com
características apresentadas na Tabela 2, por 30 minutos. Em seguida, foi realizada
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caracterização física, química e mineralógica. Foram realizados testes qualitativos com
corpos de prova cilíndricos reduzidos, para análise preliminar da ativação alcalina desses
rejeitos com NaOH e cura em temperatura ambiente. Sequencialmente, foram moldados
6 traços com rejeitos e ativados com NaOH em método de mistura “one-part”.
Tabela 2 - Características do moinho de baixa eficiência utilizado.

Parâmetros

Valores

Volume do jarro (cm³)

10367

Volume de material processado por ciclo, cm³

1730

Velocidade de rotação (rpm)

200

Bolas de aço inoxidável
[quantidade/ diâmetro (mm)]

7/22, 17/28, 34/31, 11/38, 16/41

As matrizes foram produzidas no Laboratório de Materiais de Construção Civil da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), onde também foram realizados o
beneficiamento dos materiais, ensaios de granulometria a laser e fluorescência de raiosx, além dos ensaios de físicos com as matrizes ativadas alcalinamente. As caracterizações
mineralógicas foram realizadas no Laboratório Nanolab – REDEMAT/UFOP.

3.1 Materiais
3.1.1 Rejeito de barragem de minério de ferro
O rejeito de barragem de minério de ferro (RBMF) usado neste trabalho é advindo da
barragem de Maravilhas, localizada em Itabirito, na região metropolitana de Belo
Horizonte. O rejeito foi destorroado manualmente e mantido em estufa por 24 h, a uma
temperatura de 100 ± 5 ºC (Figura 4).

Figura 4 - Rejeito de Barragem de Minério de Ferro.
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Após secagem em estufa, o RBMF foi moído em moinho de bolas horizontal de baixa
eficiência – Marconi MA500, por 30 minutos, no Laboratório de Materiais de Construção
Civil da UFOP. Foi definido este tempo pela distribuição granulométrica do rejeito ter
similaridades com outros estudos encontrados na literatura (DEFÁVERI et al., 2019).

3.1.2 Resíduo de lã de vidro
O resíduo de lã de vidro (RLV) foi obtido no Complexo Industrial Portuário de
Tubarão, localizado no estado do Espírito Santo, Brasil. Este resíduo foi adicionado à
mistura como fonte de material amorfo na matriz e na variação da relação sílica/alumínio
para a ativação alcalina.
Inicialmente, a lã de vidro foi submetida a uma triagem manual, retirando as partes
metálicas ainda presentes provenientes da sua utilização na indústria. Em seguida, o
resíduo foi seco em estufa a 100 ºC por 24 h até atingir a constância de massa. Após o
procedimento, 500 g de RLV foi cominuído em moinho de bolas de baixa eficiência por
30 minutos, com as mesmas configurações da moagem do RBMF (
Tabela 2). Todo o material moído foi passado na peneira #200 (abertura de 75m).
Apenas o material passante nesta peneira, será utilizado na pesquisa, conforme
apresentado em Figura 5.

(a)

(b)

Figura 5 - Resíduo de Lã de Vidro (a) sem beneficiamento (b) beneficiado.

3.1.3 Hidróxido de Sódio
O ativador alcalino utilizado foi hidróxido de sódio (NaOH) em escamas, padrão
analítico, com no mínimo 98% de pureza. Foram utilizadas duas concentrações de NaOH
para as matrizes ativadas alcalinamente, 4 e 8 mol/L. Observa-se que a concentração de
hidróxido de sódio pode ser medida em termos de molaridade quando refere-se à mistura

19
realizada, no entanto, não foi preparada solução. O ativador em escamas foi adicionado
aos precursores e, depois, adicionado o quantitativo de água.

3.2 Caracterização dos materiais
Os precursores foram caracterizados empregando as seguintes técnicas: distribuição
granulométrica por difração a laser, morfologia das partículas por meio de imagens de
microscopia eletrônica de varredura (MEV), composição química por fluorescência de
raios-X (FRX), composição mineralógica por difração de raios-X (DRX) e análise
termogravimétrica e termodiferencial (TG/ DTA).

3.2.1 Granulometria por difração a laser
Após o processo de beneficiamento – secagem e moagem – do RBMF e RLV,
amostras foram coletadas para análise de granulometria por difração a laser usando o
equipamento BETTERSIZER 2000. Foi utilizada água destilada como meio para a
realização das duas amostras. Essa técnica forneceu informações a respeito da finura do
material. Os resultados serão apresentados em função dos parâmetros D10, D50 e D90,
sendo que DN é o tamanho da abertura de uma peneira teórica e o resultado é quantidade
de material passante na peneira.

3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura
Com o RBMF e RLV beneficiados, foram coletadas amostras para análise da
morfologia a partir do ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura usando elétrons
secundários (SE), no equipamento VEGA3, TESCAN. As amostras foram fixadas em
stubs, com fita de carbono, e submetidas à metalização com ouro (QUORUM Q150T). A
imagem obtida permitiu conhecimento a respeito do formato e superfície dos grãos.

3.2.3 Fluorescência de raios-X
A determinação da composição química dos rejeitos foi realizada por espectrometria
de fluorescência de raios-X (FRX), no equipamento PANalytical Epsilon3x, localizado
no Laboratório de Materiais de Construção Civil da UFOP. Após o processo de
beneficiamento, as amostras foram passadas na peneira #200 (75m) e colocadas em
porta-amostra

próprio

do

equipamento.

Foi

possível

analisar

qualitativa

e
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quantitativamente a composição dos materiais, em conjunto com a técnica de difração de
raios-x.

3.2.4 Difração de raios-X
A análise quantitativa de difração de raios-x (DRX) foi realizada no equipamento
Bruker D2 Phaser, com radiação CuKα, localizado no NanoLab da UFOP. Para ambos os
precursores utilizados, foram preparadas amostras em pó, após o processo de
beneficiamento, passando na peneira #325 (abertura de 45 µm); esse pó foi prensado no
porta-amostra e submetido à análise. As configurações utilizadas foram: faixa de
varredura 2θ de 5-70°; passo de 0,018° por segundo; com 8 rotações do spinner por
segundo. Foi utilizado o software PANalytical X'pert HighScore Plus V3.0 para a
identificação das principais fases mineralógicas. Para a realização da quantificação das
fases e teor de amorfo, adicionou-se 20 %, em massa, de zincita (ZnO) à amostra e
aplicou-se o método de Rietveld e o banco de dados COD (Crystallography Open
Database).

3.2.5 Análise termogravimétrica e termodiferencial
Para determinar a composição do material através da perda de massa associada a
picos exotérmicos ou endotérmicos executou a análise termogravimétrica e
termodiferencial (TG/DTA) do RBMF e RLV. Este ensaio foi realizado no equipamento
TGA/DSC 1 – METTLER TOLEDO, com aquecimento de 30 ºC a 950 ºC, a uma taxa de
10,ºC/min; em atmosfera inerte de N2 (μl/min). Foi utilizada amostra em pó de RBMF,
coletada após o beneficiamento e passada em peneira de malha de #325 (abertura de 45
µm); o pó foi disposto em porta-amostra do equipamento e submetido ao ensaio. A análise
tem a finalidade de contribuir no detalhamento da estrutura mineralógica do material,
junto aos resultados dos ensaios de FRX e DRX.

3.3 Preparo dos protótipos
Para análise preliminar da ativação alcalina do RBMF e RLV com NaOH, com cura
em temperatura ambiente, foram realizados testes denominados protótipos. A fim de
verificar qualitativamente, por meio de ensaios de resistência à compressão e imersão em
água, como comportariam as misturas realizadas. Para tanto, foram moldados protótipos
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cilíndricos reduzidos, em tubos de PVC de água fria, com 21,6 mm de diâmetro e com
altura correspondente ao dobro do diâmetro. Foi realizada abertura lateral no tubo, com
desmoldante na superfície interna, para facilitar a desforma após a cura. Os tubos de PVC
foram escolhidos para a produção dos protótipos a fim de reduzir o consumo de materiais
e avaliar a ativação alcalina com esses rejeitos.
O RBMF e RLV foram processados, conforme descrito anteriormente, e pesados em
balança digital com precisão 0,1 g. Como o método de mistura escolhido foi o modelo
“one-part”, as misturas foram realizadas em duas etapas. Primeiramente, foi realizada a
homogeneização manual do RBMF com RLV (se presente no traço), depois, adição de
hidróxido de sódio em escamas (grau de pureza > 98 %) e, novamente, homogeneização
manual. Após esta etapa, foi realizada a adição de água, sendo fixada a relação em massa
água/rejeitos em 0,27, com base em Defáveri et al. (2019). Manualmente, foi realizada a
mistura, por 5 minutos para homogeneizar o material. A mistura ativada foi adicionada
aos moldes cilíndricos de PVC, fechados na base com polietileno e com um arame liso
para impedir o aumento de diâmetro do corpo de prova devido a existência da abertura
lateral.
Os protótipos foram moldados em três camadas, adensadas no “flow-table”,
aplicando-se 30 quedas por camada. Após a moldagem, os corpos de prova foram
alocados numa caixa térmica com temperatura controlada de 27 ± 1 ºC (Figura 6), no qual
permaneceram nos moldes até a data de ruptura. Na idade de ruptura, os corpos de prova
foram desmoldados e, em caso de irregularidades, suas superfícies foram regularizadas
com lixa d’água.

Figura 6 - Caixa térmica com temperatura controlada utilizada.
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3.4 Caracterização dos protótipos
Foi realizado uma avaliação qualitativa dos testes, com base nos ensaios de resistência
à compressão e imersão em água. A análise de resistência à compressão foi realizada aos
14 e 28 dias, nos protótipos, utilizando a prensa hidráulica EMIC 20000, com célula de
carga de 20 kN. Após ruptura aos 28 dias, os protótipos foram imergidos em água por 28
dias.

3.5 Produção das matrizes ativadas alcalinamente
Foram produzidos 6 traços, apresentados em Tabela 3, para análise da ativação
alcalina com RBMF e RLV. A terminologia utilizada foi TXXYY, onde: T refere à traço;
os dois primeiros dígitos (XX) são referentes à concentração molar de hidróxido de sódio;
os dois últimos (YY) à adição de RLV no traço. Então, por exemplo: T0815 é o traço com
8 mol/L e adição de 15% (em massa) de RLV à mistura.
Tabela 3 - Delineamento dos traços.
Traço
T0400
T0415
T0430
T0800
T0815
T0830

RBMF
(g)
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00
1750,00

RLV
(g)
0,00
262,50
525,00
0,00
262,50
525,00

NaOH
(g)
75,60
108,68
122,85
151,20
173,88
196,56

Água/rejeitos

0,27

Para os 6 traços produzidos, foram moldados 6 corpos de prova prismáticos, com
dimensões 4 cm x 4 cm x 16 cm, para a realização de todos os ensaios de caracterização.
O protocolo de preparo dos materiais para a produção dos corpos de prova prismáticos
será a mesma da produção dos protótipos.
O método de mistura escolhido foi o “one-part”, para os corpos de prova prismáticos,
e em misturador mecânico. Primeiramente, os materiais secos do traço - RBMF, RLV e
NaOH foram misturados até homogeneização. Em seguida, foi adicionada água ao
misturador mecânico e, sequencialmente, a mistura seca. A relação líquido/rejeitos
permaneceu fixa em 0,27 em massa. O processo de mistura se deu em 3 etapas:
inicialmente foram adotados 90 segundos em velocidade baixa, seguido de uma pausa de
15 segundos para limpeza do cuba e pá, e finalizando com mais 5 minutos em velocidade
alta.
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Após a mistura e homogeneização, os cimentos alcalinos ativados foram introduzidos
aos moldes prismáticos e adensadas em três camadas com 30 golpes por camada. Os
corpos de prova foram curados em temperatura controlada de 27 ± 1 ºC; permaneceram
por 7 dias nos moldes, no 8º dia foram desmoldados, e permaneceram em cura por 14 e
28 dias, até idade de realização dos ensaios de tração na flexão e compressão.

3.6 Caracterização das matrizes ativadas alcalinamente
3.6.1 Resistências à tração na flexão e à compressão
Avaliou-se as propriedades mecânicas dos corpos de prova prismáticos aos 14 e 28
dias, por meio da média das resistências aos esforços de tração na flexão e os de
compressão, de acordo com os procedimentos da NBR 12142 (ABNT, 2010) e NBR
16738 (ABNT, 2019), respectivamente. Realizada na mesma prensa hidráulica EMIC
20000, com célula de carga de 20 kN para resistência à tração na flexão e 200kN para
resistência à compressão. Por traço, em cada idade, foram analisados 3 corpos de prova
para resistência à tração na flexão e 6 corpos de prova (provenientes do ensaio de
resistência à tração na flexão) para resistência à compressão.
Todos os dados foram avaliados pela análise fatorial, no delineamento inteiramente
casualizado, com seis repetições no esquema de subparcelas no tempo, sendo as parcelas
constituídas pelo fatorial 2 x 3 (duas concentrações de NaOH e três adições de RLV).
Além disso, com quatro subparcelas compostas por dois tempos de coleta para resistência
à tração na flexão e à compressão, com 14 e 28 dias. Foram realizadas análise de variância
dos dados (ANOVA), as médias comparadas pelo teste de Tukey e os modelos de
regressão testados pelo teste F. Para as análises estatísticas foi utilizado o software
MiniTab17.

3.6.2 Difração de raios-X
Para a realização do ensaio de DRX, uma amostra foi coletada dos corpos de prova
prismáticos, advindos do ensaio de resistência, de todos os traços aos 28 dias. Assim, para
todas as amostras coletadas seguiu-se o procedimento de moagem em almofariz
mecânico; peneiramento em peneira #325 (abertura de 45 µm); prensagem do pó passante
no porta-amostra e análise no equipamento Bruker D2 Phaser, com radiação CuKα,
localizado no NanoLab da UFOP. As configurações utilizadas no experimento foram:
faixa de varredura 2θ de 5-70°; passo de 0,018° por segundo; com 8 rotações do spinner
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por segundo. Para a identificação das principais fases mineralógicas foi utilizado o
software PANalytical X'pert HighScore Plus V3.0 e a análise quantitativa foi realizada
através do método de Rietveld com adição de 20 %, em massa, de zincita (ZnO).

3.6.3 Análise termogravimétrica e termodiferencial
Com a finalidade de ampliar os estudos sobre a estrutura mineralógica formada com
a ativação alcalina e complementar os resultados dos ensaios de FRX e DRX, foram
realizadas análise termogravimétrica em todos os traços. Para tanto, foram coletadas
amostras dos corpos de prova prismáticos aos 28 dias, após a realização do ensaio de
resistência, moagem em almofariz mecânico e peneiramento em peneira de abertura 45
µm. As amostras em pó foram inseridas em porta-amostra do equipamento Shimadzu
DTG-60H, com aquecimento de 30 ºC a 950 ºC, a uma taxa de 10 ºC/min; em atmosfera
inerte de N2 (μl/min).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados seguem apresentados em três partes, a primeira referente à
caracterização física, química e morfológica do RBMF e da RLV. A segunda, a avaliação
qualitativa dos protótipos produzidos. E, por fim, a caracterização das matrizes
alcalinamente ativadas: resultados de resistência à tração na flexão e à compressão,
análise termogravimétrica e difração de raios-x.

4.1 Caracterização dos materiais
i.

Granulometria por difração a laser

Os resultados das análises granulométricas do RBMF e RLV seguem apresentados na
Figura 7. A distribuição granulométrica da amostra de RBMF, após moagem por 30
minutos, mostrou que 50 % das partículas apresentaram diâmetros em torno de 6 m
(D50) e 90 % das partículas tiveram diâmetros inferiores a 43 m (D90). Para a amostra
de RLV, o D50 foi de 39 m e o D90 teve valor próximo a 117 m. Percebe-se que o
tamanho de partículas do RLV é superior ao das partículas de RBMF.
100

Material passante acumulado (%)
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Figura 7 - Curvas de distribuição granulométrica dos materiais precursores.

Sabe-se que partículas de menores dimensões influenciam positivamente as
propriedades mecânicas de matrizes produzidas. Nesse sentido, Lemougna et al. (2020)
avaliou que a moagem RLV melhora reatividade, densificação da matriz e o crescimento
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da resistência mecânica, estudo no qual aplicaram RLV (D90 em torno de 20 m) e rejeito
de mineração (D90 em torno de 60 m) em materiais cerâmicos. Nesse estudo, os autores
alcançaram valores de 90 MPa para resistência à compressão e 25 MPa para resistência à
tração na flexão. Com materiais similares à presente pesquisa, Defáveri et al. (2019),
estudando geopolímeros com RBMF e RLV, observaram resultados mecânicos na faixa
de 30 MPa, para distribuição granulométrica com D90 de 51 m para o precursor – RBMF
– e D90 de 71,95 m para o suplementar – RLV. As faixas granulométricas encontradas
por Defáveri et al. (2019) são bem próximas às encontradas no ensaio de granulometria a
laser para a RBMF e RLV, o que pode favorecer às resistências das matrizes ativadas
alcalinamente.
Diversos autores observaram melhoria do desempenho mecânico com a diminuição
do tamanho de partícula para diferentes precursores. Dentre eles, He et al. (2013)
constataram, utilizando cinza de casca de arroz e lama vermelha como precursores de
geopolímeros, que materiais com distribuição granulométrica menor geram matrizes com
maiores resistências mecânicas. Visto que partículas menores possuem maior área
específica superficial e, consequentemente, um aumento de reatividade. Similarmente,
Nazari, Bagheri e Riahi (2011) analisaram geopolímeros baseados em cinza de casca de
arroz combinado com cinza volante, as matrizes com partículas de cinzas volante. Os
autores ainda constataram que quanto menor o tamanho das partículas, mais densa é a
microestrutura obtida, favorecendo as propriedades mecânicas do material (NAZARI;
BAGHERI; RIAHI, 2011).

ii.

Microscopia eletrônica de varredura

As imagens de microscopia do RBMF e RLV são apresentadas nas Figura 8 e 11,
respectivamente, em que é possível verificar a morfologia dos precursores utilizados. A
partir das micrografias, verifica-se que o RBMF possui formato medianamente esféricas
e sub-arredondadas, com o tamanho de partícula em torno de 30 m. Além disso, estas
partículas possuem partículas menores aderidas à sua superfície.
Este fenômeno de adesão de partículas menores à grãos maiores também foi
observado por Yao et al. (2020), analisando o mesmo material – RBMF. Neste estudo,
por meio da técnica de microscopia eletrônica de varredura, perceberam que o RBMF
exibe superfície relativamente lisa, com formas irregulares, quando in natura. Após 40
minutos de moagem, suas partículas se tornam esféricas e ocorre o fenômeno de
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agregação de partículas devido ao aumento de energia superficial advindo do processo de
moagem mecânica (YAO et al., 2020).

(a)

(b)

Figura 8 - Imagem de MEV do RBMF com ampliação de (a) 1000x (b) 5000x.

Com a microscopia da amostra de RLV (Figura 9), observa-se que o formato das
partículas é cilíndrico, com forma regular, assemelhando a microfibras. Possuem
diâmetros inferiores a 25 m e o comprimento é variado, na faixa de 50-250 m. Além
disso, há pequenas partículas aderidas à superfície, que podem ser fragmentos de resina
utilizada no processo de fabricação da lã de vidro. Leumogna et al. (2020) realizaram
ensaio de microscopia eletrônica para o RLV e observaram morfologias semelhantes,
constituída de estrutura fibrosa, porém com diâmetros menores, entre 1 e 4 m. Devido
ao seu formato alongado e dimensão das partículas, o RLV em matrizes baseadas em
RBMF pode atuar como microfibra e favorecer o aumento da resistência mecânica.
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(b)

(a)

Figura 9 - Imagem de MEV do RLV com ampliação de (a) 1000x (b) 10000x.

iii.

Fluorescência de raios-X

A composição química do RBMF e da RLV, em óxidos, obtida a partir da análise de
FRX, é apresentada na Tabela 4. A amostra de RBMF destaca-se por apresentar altos
teores de óxido de ferro (62,1 %) e menores teores de óxido de silício (19,9 %) e óxido
de alumínio (8,4 %). Teores bem próximos foram encontrados por Bezerra et al. (2019),
em uma pesquisa realizada ativando rejeito de minério de ferro e cinzas com alto teor de
cálcio e, apesar do alto teor de Fe2O3, as matrizes produzidas tiveram propriedades
mecânicas satisfatórias para uso em blocos de vedação. Apesar da estrutura altamente
cristalina dos compostos com ferro, Hu et al. (2019) analisaram a função do Fe3+ em
geopolímeros baseados em lama vermelha Bayer (com 33,88% de Fe2O3 por análise de
FRX), o Fe3+ coordenado substituiu o Al3+ na estrutura de aluminossilicato do
geopolímero.
Tabela 4 - Elementos químicos por FRX do RBMF e RLV.
Elementos em Óxidos
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

TiO2

Na2O

Outros*

LOI

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

RBMF

19,9

8,4

62,1

-

-

-

-

1,8

7,8

RLV

38,5

10,0

14,5

19,1

8,5

2,5

1,0

2,6

3,1

Amostra

* Elementos com teores abaixo de 1%;
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Verifica-se que a relação (SiO2/Al2O3) do precursor principal – RBMF - é de 2,37 e
do RLV é 3,83. As matrizes ativadas alcalinamente tiveram relação atômica (SiO2/Al2O3)
variando entre 2,37 e 2,81, de acordo com o apresentado em Tabela 5. De acordo com
Provis e Van Deventer (2014), a razão molar adequada é entre 1-5, para aplicações em
que são necessárias propriedades mecânicas e química elevadas.
Tabela 5 - Relação SiO2/Al2O3 nas matrizes ativadas alcalinamente.
Traços

Substituição (%)

Relação SiO2/Al2O3

0%

2,37

15%

2,59

30%

2,81

T0400
T0800
T0415
T0815
T0430
T0830

Reddy, Dinakar e Rao (2016) estudaram a relação entre desempenho mecânico e os
teores de óxidos presentes na matéria-prima de concretos geopoliméricos e concluíram
que precursores devem ter relação (SiO2/Al2O3) superior a 2 para obtenção de melhores
resistências mecânicas. Além disso, Liu et al. (2019a) analisaram que, em geral, com o
aumento do teor óxido de cálcio tanto a resistência a compressão quanto a microestrutura
dos materiais álcali-ativados são afetados positivamente. Assim, as relações SiO2/Al2O3
das matrizes produzidas estão dentro do intervalo indicado pela literatura para
desempenhos mecânicos elevados.

iv.

Difração de raios-X

Os difratogramas obtidos tanto para o RBMF quanto para o RLV são apresentados na
Figura 10. As fases cristalinas que compõe o RBMF são a goethita (Fe4O8H2), caulinita
(Al2Si2O5(OH)4), hematita (Fe2O3), quartzo (SiO2), gibbsita (Al(OH)3) e biotita
(K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2), com seus respectivos quantitativos mostrados na Tabela
6, sendo que os picos de goethita, quartzo e hematita são os picos que mais prevalecem
no difratograma. Esta composição encontrada é coerente com outros trabalhos (BASTOS
et al., 2016; BEZERRA et al., 2019; FONTES et al., 2019) que aplicaram rejeito de
barragem de minério de ferro.
Além disso, as fases encontradas no RBMF podem ser associadas aos resultados
encontrados no FRX. Por exemplo, o teor de ferro identificado no FRX está relacionado
às fases goethita, hematita, biotita e a fração amorfa, encontrados no DRX.
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Figura 10 - Difratograma do RBMF e RLV.

Tabela 6 - QDRX das fases mineralógicas do RBMF.

Goethita
34,6

Fases minerais do RBMF (%)
Caulinita Hematita
Quartzo
Gibbsita
14,0
10,3
9,0
3,5

Biotita
1,4

Teor amorfo (%)
27,3

Já para o RLV, a análise do difratograma exibe que o material não apresenta fases
cristalinas (Figura 10). Assim, a estrutura do RLV é considerada amorfa, consistente com
estudos anteriores (YLINIEMI et al., 2016; DEFÁVERI et al., 2019; LEMOUGNA et al.,
2020). Observa-se que o RBMF tem alta cristalinidade, o que dificulta o processo de
geopolimerização. Com a inserção do RLV nas matrizes, material totalmente amorfo, o
desempenho da ativação alcalina será potencializado já que favorece a formação de
produtos de reação após a ativação, conforme relatado por Defáveri et al. (2019).

v.

Análise termogravimétrica e termodiferencial

A decomposição térmica do RBMF apresentou três faixas de perda significativa de
massa, apresentadas na Figura 11. A primeira faixa encontrada, entre 25-100 ºC, pode ser
atribuída à evaporação da água livre e adsorvida. A perda de massa nessa faixa de
temperatura foi encontrada por outros autores, tanto estudando o RBMF (DEFÁVERI et
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al., 2019; MENDES et al., 2019; LUO et al., 2020), quanto outros percursores (YAZDI
et al., 2018; COPPOLA et al., 2019). Esta água livre e adsorvida das partículas contribui
para o teor amorfo do material, encontrado na análise de DRX.
O segundo intervalo, entre 200-370 ºC, foi identificado como referente à
desidroxilação da goethita e formação de hematita, o que corrobora com os resultados
encontrados no DRX e na literatura (DEFÁVERI et al., 2019; MENDES et al., 2019;
MAGALHÃES et al., 2020). Mais especificamente, Gialanella (2010) analisou a
transformação de fase da goethita para hematita e atribuiu o meio desse intervalo em
300,ºC.
A última faixa de perda de massa foi entre 450-600 ºC, a qual pode ser relacionada à
remoção da cristalização de minerais, como a caulinita, presentes no RBMF. Intervalo
coerente com os resultados encontrados por Luo et al. (2020) e Magalhães et al. (2020),
ambos estudando o RBMF.

Figura 11 - TG/DTG do RBMF.

Para o RLV, a análise termogravimétrica e termodiferencial é apresentada na Figura
12. Observa-se que a perda de massa total do RLV é relativamente baixa, em torno de
4%, e inferior à do RBMF (8%). Pela curva da derivada, percebe-se mais nitidamente que
a maior fração de perda de massa ocorre antes dos 400 ºC e pode ser atribuída à perda de
água ou composto orgânico adsorvido durante o processo de fabricação do RLV
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(LEMOUGNA et al., 2020). Além disso, um amplo pico endotérmico é encontrado no
intervalo de 550- 800 ºC, referente ao derretimento da lã de vidro no cadinho, também
relatado por Lemougna et al. (2020).

Figura 12 - TG/DTG do RLV.

4.2 Desempenho mecânico e estabilidade de corpos de prova de tamanho
reduzido
Foram moldados protótipos de doze misturas, no intuito de avaliar qualitativamente
as propriedades físicas. Os resultados de resistência à compressão dos protótipos são
apresentados na Figura 13. Percebe-se um aumento da resistência mecânica com o
acréscimo de RLV em todos os traços analisados. Para as misturas referentes à 10 mol/L
de NaOH, aos 28 dias, obteve-se 0,5 MPa sem RLV e 4,8 MPa para 30 % de RLV. Além
disso, todos os traços com ausência de RLV tiveram as menores resistências, comparando
com os outros traços. Não houve um aumento notório da capacidade de carga com a
aumento do teor de NaOH.
Após o ensaio de ruptura à compressão aos 28 dias, os protótipos rompidos foram
submersos em água, conforme Figura 14. Observou-se que as amostras que não
continham RLV desintegraram com menos de 24 h. Enquanto que, as amostras com
presença de RLV permaneceram íntegras em água por 28 dias. Nota-se ainda que a
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tonalidade da água teve modificação em todas as amostras, podendo atribuir ao uso do
corpo de prova advindo do ensaio de resistência à compressão.

Figura 13 - Resultados de resistência à compressão dos protótipos.

(a)

(b)

(c)

Figura 14 - Comparação visual da submersão em água: (a) Traço T0800; (b) Traço T0510 e
(c) T0810.

Percebe-se que, os traços em que se obtiveram os maiores resultados de resistência à
compressão dos protótipos, também apresentaram menor desintegração em água e
tonalidade de água mais clara após os 28 dias. Estes resultados qualitativos indicam que
o RLV tem realizado melhorias nas propriedades físicas e mecânicas das matrizes
ativadas alcalinamente.
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4.3 Caracterização das matrizes
4.3.1 Resistência mecânica
A Figura 15 apresenta os resultados de resistência à tração na flexão. Todas as
amostras do traço T0400 sofreram retração e fissuraram em duas partes, impossibilitando
a realização desse experimento. O traço T0800, sem adição de RLV, com 14 dias ainda
apresentavam aspecto de levemente úmido e sem rigidez, não foram submetidos ao
ensaio. Para todas as matrizes ocorreu aumento de resistência com a idade. O traço T0830,
com 1,8 MPa, teve a melhor média de resistência à tração, mostrando que o desempenho

Resistência à tração na flexão (MPa)

mecânico melhorou com o aumento do teor de RLV na matriz.
2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

T0830 - 28 dias

T0830 - 14 dias

T0815 - 28 dias

T0815 - 14 dias

T0800 - 28 dias

T0430 - 28 dias

T0430 - 14 dias

T0415 - 28 dias

T0415 - 14 dias

0,0

Figura 15 - Resistência à tração na flexão com 14 e 28 dias.

Os resultados de resistência à compressão nas idades de 14 e 28 dias são apresentados
na Figura 16. Com 14 dias, os traços T0400 e T0800, ambos sem adição de RLV, ainda
estavam sem rigidez para serem submetidos ao ensaio. O maior valor neste ensaio foi de
4,64 MPa, obtido no traço T0830, com maior concentração de NaOH e adição de RLV.
Para as duas concentrações de NaOH, percebe-se a tendência de crescimento da
resistência à compressão com o aumento da adição de RLV. Isto confirma resultados
encontrados em outros trabalhos (MARAGHECHI; SALWOCKI; RAJABIPOUR, 2017;
ZHANG; YUE, 2018), em que a reutilização de resíduo de vidro aumenta
significativamente a resistência mecânica.
Os resultados à compressão dos corpos de prova prismáticos apresentaram a mesma
tendência dos resultados à compressão dos protótipos, ambos com 28 dias. Percebe-se um
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aumento de resistência à compressão tanto com aumento da concentração molar quanto
com aumento de RLV nas matrizes. Logo, o aumento significativo da resistência pode
indicar que a adição de RLV atuou como um reforço por microfibra. Além disso, observase que as resistências mecânicas aumentam com aumento da concentração de NaOH
utilizado, mesma tendência constatada por Defáveri et al. (2019).
5,5

Resistência à compressão (MPa)

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

T0830 - 28 dias

T0830 - 14 dias

T0815 - 28 dias

T0815 - 14 dias

T0800 - 28 dias

T0430 - 28 dias

T0430 - 14 dias

T0415 - 28 dias

T0415 - 14 dias

T0400 - 28 dias

0,0

Figura 16 - Resistência à compressão com 14 e 28 dias.

Para a idade de 14 dias (Tabela 7), embora o módulo dos resultados mostrasse um
aumento da resistência com aumento do ativador alcalino, a análise de variância e o teste
de Tukey indicam que os módulos são iguais. Aos 28 dias (Tabela 8), há interferência
significativa na resistência à tração na flexão apenas para o traço com 30% de adição de
RLV.
Tabela 7 - Médias da resistência à tração na flexão, para o tempo de 14 dias, equação de
regressão e R².

4

Adições de RLV (%)
0
15
30
0.00 a
0.40 a
0.67 a

8

0.00 a

Concentrações
NaOH (mol/L)

1

0.48 a

1.18 a

Equação

R2

Y=0.02222X+0.02222

0.9750**

Y=0.03922X-0.03722

0.9740**

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade. * e **: significativos a 5 e 1%, respectivamente.

Por meio da análise de variância dos dados de resistência à compressão para 14 e 28
dias, comparação de médias pelo teste de Tukey e modelos de regressão testados com
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teste F. Com 14 dias (Tabela 9), apenas as matrizes com 30 % de RLV tem suas
propriedades significativamente alteradas com a variação do teor de NaOH. No entanto,
aos 28 dias (Tabela 10), todas as matrizes sofrem interferência na resistência à
compressão com variação da concentração de NaOH. Além disso, a análise ratifica que o
melhor desempenho à compressão ocorre com o traço T0830, aos 28 dias.
Tabela 8 - Médias da resistência à tração na flexão para o tempo de 28 dias, equação de
regressão e R².

4

Adições de RLV (%)
0
15
30
0.00 a
1.06 a
1.10 b

8

0.27 a

Concentrações
NaOH (mol/L)

1

1.04 a

1.81 a

Equação

R2

Y=0,03678X+0.1694

0.9735**

Y=0.05122X+0.2717

0.9720**

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade. * e **: significativos a 5 e 1%, respectivamente.

Tabela 9 - Médias da resistência à compressão para o tempo de 14 dias, equação de regressão
e R².

4

Adições de RLV (%)
0
15
30
0.00 a
1.34 a
2.65 b

8

0.00 a

Concentrações
NaOH (mol/L)

1

1.53 a

4.65 a

Equação

R2

Y=0.088333X+0.006111

0.9999**

Y=0.155111X-0.002644

0.9626**

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade. * e **: significativos a 5 e 1%, respectivamente.

Tabela 10 - Médias da resistência à compressão para o tempo de 28 dias, equação de regressão
e R².

4

Adições de RLV (%)
0
15
30
1.71 a
3.26 a
3.89 b

8

0.61 b

Concentrações
NaOH (mol/L)

1

2.93 b

4.50 a

Equação

R2

Y=0.072611X+1.863061

0.9440**

Y=0.129722X+0.730833

0.9879**

Médias seguidas de uma mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de

probabilidade. * e **: significativos a 5 e 1%, respectivamente.

4.3.2 Caracterização mineralógica – DRX
Os difratogramas com as fases encontradas, obtidos por DRX, são identificados na
Figura 17. As fases minerais goethita, hematita, quartzo e biotita, advindas do RBMF,
estão presentes em todas as matrizes aos 28 dias. A presença dessas fases após a ativação
alcalina é coerente com os resultados obtidos na caracterização dos rejeitos. Visto que,
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como as matrizes não transpuseram temperaturas acima de 50º C (temperatura no interior
da mistura durante a moldagem), apenas o intervalo referente à perda de água livre
ocorreu na ativação alcalina. De acordo com Defáveri et al. (2019), é possível que as fases
quartzo, hematita e goethita, devido à alta cristalinidade, atuem como fases inertes e
auxiliem nas propriedades mecânicas do ligante obtido.
Nas matrizes ativadas alcalinamente, além das fases presentes no RBMF, ocorre a
formação da fase cristalina sodalita, cujo pico característico é visto em torno dos 14º em
algumas amostras. De acordo com Provis (2009), com a temperatura o gel do geopolímero
começa a cristalizar para formar zeólitas e origina estruturas relativamente simples, como
a sodalita. Além disso, Wan et al. (2017) observaram que matrizes com proporções mais
baixas de Si/Al resultam na formação de estrutura zeolítica.

Figura 17 - Difratogramas das matrizes ativadas alcalinamente.

Com a utilização de padrão interno e análise de Rietveld encontrou-se a composição
mineralógica quantitativa dos produtos da ativação alcalina, apresentados na Figura 18.
Nota-se que a fase zeolítica - sodalita - ocorreu nas amostras T0430, T0815 e T0830,
todas com presença de RLV. Yliniemi et al. (2020) observaram que a lã vidro reagiu com
solução de aluminato de sódio e formou a fase sodalita, além de um gel amorfo. Sendo
assim, a ativação da RLV favoreceu o aparecimento dessa nova fase e, também, contribui
para o aumento do teor amorfo das matrizes. Percebe-se um aumento do teor amorfo de
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27,3 % no RBMF para teores variando entre 47,6-65,3 % nas matrizes ativadas
alcalinamente.
Para todos os traços analisados, o maior teor encontrado foi de material amorfo, o
qual cresce à medida que é adicionado RLV na mistura. Observa-se, por exemplo, nas
matrizes com concentração de NaOH de 8 mol/L: T0800 teve teor de amorfo de 56,6%;
com presença de 15% de RLV (T0815) o teor de amorfo aumenta para 59,8% e com 30%
de RLV (T0830) para 64,9%. Este comportamento é esperado, visto que, o RLV é um
precursor totalmente não-cristalino, conforme caracterização mineralógica realizada, e a
sua adição favorece o aumento do teor amorfo com as fases não reagidas nas matrizes
ativadas alcalinamente. O teor de amorfo também pode ser associado aos produtos de
geopolimerização formados com a ativação (HE et al., 2016).
T0400
T0415
T0430
T0800
T0815
T0830
0%

10%

Goethita

20%

Hematita

30%
Caulinita

40%

50%

Quartzo

60%

Gibbsita

70%
Biotita

80%
Sodalita

90%

100%

Amorfo

Figura 18 - Quantitativo do DRX com método de Rietveld das matrizes ativadas alcalinamente.

Além disso, o teor amorfo das matrizes é maior para misturas com maiores
concentrações de NaOH. Percebe-se comparando o teor amorfo de, por exemplo, T0400
com 47,6% e T0800 com 56,6%, as duas matrizes com ausência de RLV e com o dobro
de concentração de NaOH. O aumento do quantitativo de fases cristalinas confirma que
houve interação dos rejeitos com a ativação alcalina, de acordo com Chen et al. (2019).
Os resultados de resistência à tração na flexão e compressão podem ser relacionados
com os resultados de DRX. As maiores resistências encontradas, aos 28 dias, foram nas
matrizes T0430, T0815 e T0830, nas quais foram identificadas a fase sodalita e com alto
teor de amorfo. Também deve ser considerado que mais produtos da geopolimerização
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podem ter sido formados, já que houve aumento do teor amorfo dessas misturas, e
consequente crescimento das resistências mecânicas.

4.3.3 Caracterização termogravimétrica – TG/DTA
Os resultados de TG/DTA aos 28 dias foram agrupados na Figura 19. Para todos os
traços, a decomposição térmica apresentou duas faixas de perda significativa de massa,
indicadas nos intervalos de temperatura entre 0-120 ºC e 240-350 ºC. A primeira perda
de massa, foi em média de 8,49 % para todas as amostras e pode estar relacionada à perda
de água livre e de adsorção das partículas (NERGIS et al., 2020). O segundo intervalo em
que ocorre uma perda de massa de 4,37 % em média e representa a desidroxilação da
goethita (LEMOUGNA et al., 2017). Ambos intervalos foram encontrados na
caracterização termogravimétrica dos precursores e são coerentes com a análise de DRX
apresentada anteriormente. Estes resultados são correspondentes aos encontrados por
Defáveri et al. (2019), que encontram duas faixas, que são associados por meio do DRX,
correspondentes à evaporação da água livre e desidroxilação da goethita.

Figura 19 - Análise TG/DTA dos traços aos 28 dias.

Os valores de perda de massa obtidos pela análise termogravimétrica, de todas as
matrizes ativadas alcalinamente são listados na Tabela 11. As maiores variações de massa
ocorrem no primeiro intervalo, entre 0 e 120 ºC, onde ocorreu perda de massa variando
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entre 12,86 % e 22,52 %. Percebe-se que as perdas de massa do segundo intervalo,
referente à desidroxilação da goethita, e é consideravelmente similar para todas as
misturas, variando entre 4,10-4,82 %. Essa faixa de perda de massa tem coerência com
os resultados de termogravimetria realizada com os precursores separadamente. Visto que
o RBMF tem a maior perda de massa até os 100 ºC e o RLV até os 400 ºC.
Tabela 11 - Análise quantitativa do TG para as misturas com 28 dias.
Perda de Massa (%)

Amostra

0-120 °C

240-350 °C

0-950 °C

T0400

5,28

4,82

13,93

T0415

13,98

4,29

22,52

T0430

8,75

4,46

18,33

T0800

9,93

4,28

18,33

T0815

10,13

4,10

18,91

T0830

2,89

4,28

12,86

Observa-se que a variação do teor de RLV e a concentração de NaOH não alteram
significativamente o quantitativo da termogravimetria das matrizes. No entanto, percebese uma correlação entre os quantitativos encontrados no DRX e na análise
termogravimétrica das matrizes ativadas alcalinamente, conforme apresentado na Figura
20. Essa tendência observada entre as análises realizadas ratificam os resultados obtidos,

70

16

60

14
12

50

10

40

8
30

6

20

4

10

2

0

0

T0400

T0415

T0430

Amorfo

T0800

T0815

T0830

Perda de Massa (%)

Figura 20 - Relação entre teor amorfo e perda de massa.

Perda de Massa - entre 0-120 ºC (%)

Quantitativo DRX (%)

que apesar de não serem lineares, possuem concordância.
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5 CONCLUSÃO
No presente trabalho foi investigado a aplicação do rejeito de barragem de minério de
ferro em combinação com o resíduo de lã de vidro em matrizes ativadas alcalinamente.
As principais conclusões são:


Os resultados de caracterização física, química e mineralógica dos precursores
se aproximam de outros resultados encontrados na literatura. O processo de
beneficiamento escolhido produziu materiais com tamanho de partículas
próximos aos valores da literatura. O RBMF possui fases mineralógicas bem
características, como goethita, hematita e quartzo, e o RLV apresenta-se
totalmente amorfo;



Os resultados para os produtos álcali-ativados indicam que é possível a
aplicação do RBMF pelo método de mistura one-part. As matrizes baseadas
em RBMF e RLV apresentaram resistências à compressão com valores
exigidos para materiais de construção, como, por exemplo, tijolos cerâmicos;



Em temperatura ambiente, todas as misturas contendo RLV tiveram cura
acelerada comparando às misturas integralmente realizadas com RBMF. Além
disso, as matrizes com RLV tiveram desempenho mecânico superior às
matrizes de referência. Dentro os parâmetros analisados, o que mais afetou a
resistência mecânica foi a adição do RLV, sendo que matrizes com adição de
30% obtiveram resistência à compressão de 4,6 MPa e à tração de 1,8 MPa,
aos 28 dias;



A análise de variância indicou que todas as matrizes sofrem interferência na
resistência à compressão com variação da concentração de NaOH. Além disso,
a mesma ratifica que o melhor desempenho à compressão ocorre com o traço
T0830, 4,6 MPa aos 28 dias;



Com a ativação com NaOH e presença de RLV, ocorre a formação da fase do
tipo zeólita, sodalita, em algumas misturas e crescimento do teor de amorfo
comparado ao rejeito não ativado. Correlacionando os resultados de DRX e
resistência mecânica, percebe-se que as matrizes com maiores desempenhos
têm o aparecimento da fase sodalita.

Em geral, é possível concluir que o RBMF e RLV pode ser utilizado como precursor
em cimentos alcalino ativados. Além disso, a utilização de RLV na produção de ligantes
tem significante melhoria das propriedades mecânicas analisadas.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Como sugestões para trabalhos futuros têm-se:


Avaliação da microestrutura das matrizes ativadas alcalinamente, por meio de
ensaios como microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia no
infravermelho por transformada de Fourier;



Aplicação e estudo da moagem mecanoquímica para produção de matrizes
ativadas com hidróxido de sódio;



Comparação entre os dois métodos de mistura one-part e two-part de cimentos
alcalinos ativados, com os mesmos traços propostos;



Incorporação ou substituição de outros resíduos industriais como precursores na
ativação alcalina.
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