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RESUMO 

O uso de materiais cimentícios alternativos tem se mostrado uma opção com elevado 

potencial técnico em relação à resistência mecânica e à durabilidade, se comparado 

ao cimento Portland, além de, normalmente, apresentar menor impacto ambiental. 

Dentre os materiais cimentícios alternativos, destacam-se os geopolímeros, que são 

materiais ricos em sílica e alumina, que, quando expostos a um meio alcalino sob 

determinadas condições de cura, endurecem e ganham resistência pelo processo de 

polimerização. Esta dissertação apresenta o estudo experimental exploratório. A 

obtenção do geopolímero foi alcançada a partir da utilização da lama vermelha “in 

natura” (RM), do resíduo da laminação de vidros (GW) e de soluções de hidróxido de 

sódio (NaOH). A pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, bem como na preparação 

e na caracterização dos insumos, na dosagem, na moldagem e na cura de corpos de 

prova em variados traços e, posteriormente, na caracterização dos geopolímeros. 

Foram experimentados 30 traços diferentes, com razão molar teórica (SiO2/Al2O3) de 

4, 5 e 6. Para cada razão molar foram utilizadas soluções de NaOH nas molaridades 

de 6, 8 e 10 molares para verificar qual concentração mostrava-se mais eficiente no 

processo de geopolimerização das pastas. O tempo de cura para todos os corpos de 

prova foi de 10 dias a 75⁰C. Após o período de cura, os corpos de prova foram 

rompidos nas idades de 10, 28 e 56 dias. Foram analisadas as propriedades 

mecânicas, a absorção de água e a variação de volume. Os geopolímeros obtidos 

alcançaram resistência mecânica da ordem de 35 MPa e absorção de água de 2%. 

Assim, os ensaios de microestrutura e os resultados obtidos dão indícios que 

ocorreram os processos de geopolimerização. O geopolímero com lama vermelha “in 

natura” e resíduo de laminação de vidro apresenta-se como material alternativo ao 

cimento Portland para a confecção de blocos de pavimento, alvenaria estrutural, pré-

moldados, entre outros, pois trazem benefícios ambientais pela utilização de resíduos 

geradores de impactos ambientais, ainda com menor emissão de gás carbônico, 

quando comparado à queima do cimento. 

Palavras-chave: Geopolímeros. Meio alcalino. Pasta. Hidróxido de sódio. Lama 

vermelha. Polimerização. 
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ABSTRACT 

The application of alternative binders has shown good potential in terms of resistance 

and durability, presenting less environmental impacts comparing with Portland cement. 

Among the alternative binders, one of the most prominent is the geopolymer, material 

rich in silica and aluminum that gains resistance by a process called 

geopolymerization, when in certain curing conditions. This research presents a 

bibliographic review and experimental study about geopolymer obtained from red mud 

(RM), glass waste (GW) and sodium hydroxide (NaOH). After exploratory tests in 30 

different conditions, geopolymer concrete samples were molded with molar ratio 

(SiO2/Al2O3) 4, 5 and 6, applying sodium hydroxide solution 6M, 8M and 10M. Water 

absorption and variation of volume were analyzed and, after 10, 28 and 56 days, 

compression tests were done. The samples presented a maximum compressive 

strength of 35Mpa and water absorption of 2%. The microstructure characterization 

proved that occurred geopolymerization. It was concluded that the geopolymer 

generated can be applied alternatively as concrete of Portland cement in paving 

blocks, bricks, pre-molded components and other applications, always in an 

environmental friendly way. 

Keywords: Geopolymer. Alkaline médium. Paste. Sodium hydroxide. Red mud. 

Polymerization. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico de um país é medido por meio do crescimento da sua 

produção, que se dá a partir da exploração de recursos naturais. A construção e a 

atividade mineral representam setores de destaque na macroeconomia brasileira 

conforme dados do PIB por atividade industrial dos últimos sete anos (IPEA, n.d.). As 

indústrias da construção e mineração são grandes consumidoras de energia e bens 

naturais não renováveis. Com o aumento da população e do poder de compra dos 

países em desenvolvimento, cresce o consumo de energia e dos bens naturais não 

renováveis. Essas atividades trazem desenvolvimento, riqueza e também, ônus ao 

meio ambiente, tanto pela extração de bens naturais não renováveis quanto pela 

emissão de poluentes para a atmosfera. 

A indústria da construção civil, a nível mundial, consome mais matérias-primas que 

qualquer outra atividade econômica (TORGAL, 2007). O cimento Portland é o material 

da construção civil mais utilizado na atualidade e um dos mais poluentes (HELENE; 

PAULO, 2010; TORGAL, 2007). De maneira simplificada, durante a produção de uma 

tonelada de cimento, se produz, igualmente, uma tonelada de CO2 (TORGAL, 2007). 

As emissões de carbono constituem motivo de grande preocupação, não só pelo fato 

de serem as primeiras responsáveis pelas alterações climáticas do planeta, como 

também por poderem vir a implicar em penalizações financeiras para os países onde 

são emitidas (TORGAL, 2007).  

Impulsionados pelas leis ambientais, cada dia mais exigentes, as empresas e as 

instituições de pesquisas estão trabalhando no aperfeiçoamento dos materiais de 

construção atuais e na busca de novos materiais que utilizem resíduos de outras 

atividades econômicas. Os resíduos agroindustriais, da exploração agropecuária, 

metalúrgicos e da mineração são grandes fontes de matéria-prima para a produção 

de novos materiais destinados à construção civil (FREIRE, 2003). Na tentativa de 

redução aos impactos ambientais, a indústria do cimento tem aprimorado e inserido, 

no mercado, os cimentos com adições que têm se mostrado uma alternativa para a 

redução das emissões de CO2. A substituição de cada quilograma de clínquer de 
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cimento Portland resulta em uma diminuição de cerca de 0,8 kg de emissões de CO2 

associadas à produção do cimento (CLAUDE; AITCIN; PIERRE, 2016). (DAMINELI, 

2013) apresenta cenários da variação das emissões de CO2 relacionadas à produção 

de clínquer entre 825 a 1150 kg de CO2 por tonelada de clínquer.  As estratégias de 

redução das emissões de CO2 pela substituição de clínquer por adições, o aumento 

da eficiência dos fornos e o uso de combustíveis alternativos não conseguem reduzir 

a emissão de maneira eficiente devido aos limites tecnológicos e à disponibilidade de 

materiais (DAMINELI, 2013). 

Diante do cenário atual de busca por materiais ecoeficientes, os aglomerantes 

alcalinos têm surgido como possível alternativa de aglomerante ambientalmente 

correto e ganhado espaço por possibilitar, dentre outras vantagens, a utilização de 

resíduos industriais usualmente descartados. Assim, a utilização dos resíduos 

industriais apresenta inúmeras vantagens, a saber: redução do volume de resíduos 

destinados a barragens, que agravam o meio ambiente, redução do volume de 

extração de matérias-primas e redução da liberação de CO2 na fabricação do cimento 

Portland (JOHN, 2013). 
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1.1 Objetivos 

Este trabalho teve seus objetivos subdivididos em objetivo geral e objetivos 

específicos, conforme as seções a seguir. 

1.1.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral a obtenção e a caracterização do geopolímero 

a partir da lama vermelha “in natura” (RM) e do resíduo da laminação de vidros planos 

ativados por solução de hidróxido de sódio (NaOH).  

1.1.2  Objetivos Específicos 

- Caracterização físico-química e microestrutural da lama vermelha “in natura” (RM) e 

do resíduo da laminação de vidros planos (GW); 

- Obtenção do novo material (geopolímero) a partir da ativação alcalina da lama 

vermelha “in natura” e também do resíduo da produção de vidros (GW); 

- Avaliação da resistência mecânica à compressão e à absorção de água do 

geopolímero desenvolvido. 

1.2 Estrutura do Texto 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos. O Capítulo 1 apresenta os objetivos do 

trabalho e sua estruturação, o Capítulo 2 contém a revisão bibliográfica, o Capítulo 3 

descreve os materiais e métodos, o Capítulo 4 apresenta os resultados e as 

discussões, o Capítulo 5 contém as considerações e sugestões e, no Capítulo 6, as 

referências bibliográficas. 

No Capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os geopolímeros, 

mecanismos de geopolimerização e suas aplicações na construção civil. São 

apresentadas as definições a respeito dos materiais precursores utilizados nesta 

dissertação, a origem e o enquadramento dos materiais para a aplicação no estudo 

de geopolimerização. 



 

  

4 

 

 

O Capítulo 3 diz respeito à campanha experimental em que foram apresentados e 

caracterizados os materiais, bem como cada um dos ensaios realizados.  

O Capítulo 4 apresenta os resultados e as discussões da pesquisa experimental. 

O Capítulo 5 aponta para as considerações e as sugestões. 

O capítulo 6 está relacionado às referências bibliográficas utilizadas para a elaboração 

desta dissertação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, são apresentadas a origem dos estudos dos geopolímeros, a definição 

de geopolímeros, os mecanismos de geopolimerização, suas propriedades e 

aplicações na construção civil. São descritos os materiais precursores (lama vermelha 

e resíduo de vidro), sua origem e opção por esses materiais. Também é apresentada 

a definição de ativador alcalino e os ativadores alcalinos mais utilizados na obtenção 

de geopolímeros.  

2.1 Geopolímeros 

Geopolímero é um material inorgânico obtido por processo de transformação de fontes 

ricas em óxidos de alumínio e silício em materiais ligantes. A obtenção do geopolímero 

ocorre a partir da ativação alcalina do precursor, material rico em sílica e alumina, por 

solução alcalina por meio de um processo de polimerização, no qual unidades de 

estruturas tetraédricas de aluminossilicatos se organizam em repetições 

compartilhando oxigênios em ligações poliméricas Si-O-Al-O (TORRES-CARRASCO; 

PUERTAS, 2014). Os geopolímeros são constituídos de uma família de materiais com 

uma base química comum, porém com diferentes microestruturas (PALOMO; 

FERNÁNDEZ; CRIADO, 2004). Os geopolímeros, também conhecidos como 

polímeros inorgânicos ou cimentos álcali ativados, são materiais ambientalmente 

corretos e podem ser produzidos a partir de resíduos de várias atividades industriais 

(KUMAR; KUMAR, 2013). A matriz de formação dos geopolímeros é formada por 

estruturas amorfas a semicristalinas de aluminossilicatos alcalinos tetraédricos 

(DUXSON et al., 2005; DAVIDOVITS, 2002). Em função de sua estrutura inorgânica, 

os geopolímeros são resistentes ao fogo e possuem excelente estabilidade térmica e 

mecânica se comparados ao cimento Portland.  

Segundo Carrasco (2015), geopolímero se refere a um subconjunto de materiais com 

baixos teores de cálcio ativo que reagem sob condições alcalinas de metal alcalino e 

formam estruturas pseudo-zeolíticas. 
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A ativação alcalina é a reação de síntese dos geopolímeros, definida como reação de 

hidratação de alumino-silicatos com substâncias alcalinas ou alcalino-terrosos, sendo 

uma vasta variedade de materiais aluminossiliciosos suscetíveis a esse tipo de reação 

(SEVERO et al., 2013). 

O termo geopolímero foi utilizado pela primeira vez em 1979, pelo pesquisador francês 

Davidovits, que fundou, em 1972, a empresa privada posteriormente nomeada como 

Cordi-geopolymere, com o objetivo de desenvolver novos materiais poliméricos 

inorgânicos (DAVIDOVITS, 2002). No entanto, o primeiro registro do uso de álcalis 

como material cimentício data da década de 1930, quando Kuhl investigou o 

comportamento da mistura de escória moída e solução de soda cáustica (SHI; 

KRIVENKO, 2005). A Tabela 1 apresenta uma relação histórica dos principais estudos 

de cimentos ativados por álcalis. 

 
Tabela 1- Histórico dos estudos de materiais ativados por álcalis  

Ano Nome País Trabalhos 

1930 Kuhl Alemanha Investigou o comportamento de escórias 
na presença de soda cáustica. 

1937 Chassevent Desconhecido Medida da reatividade do material a 
base de escória e solução de soda 
cáustica. 

1940 Purdon Bélgica Estudou o cimento sem clinquer 
constituído  de escória e soda cáustica. 

1957 Glukhovsky URSS 
(Ucrânia) 

Propôs uma hipótese na qual 
estabeleceu uma relação estreita 
entre álcalis e materiais cimentícios. 

1979 Davidovits France Publicou trabalhos realizados pela 
ativação alcalina de metacaulinita, 
calcário e dolomita, cujos produtos 
receberam o nome de geopolímeros. 

1986 Krivenko URSS 
(Ucrânia) 

Estudou os princípios que governam 
as propriedades físicas e mecânicas 
de concretos preparados com 
escória ativada alcalina, propôs o 
nome genérico “cimento alcalino” e o 
específico “geocimento”. 
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1999 Palomo Spaim Publicou o primeiro artigo abordando a 
possibilidade de produzir cimentos 
tecnologicamente competitivos a partir 
de cinzas volantes provenientes de 
usinas a vapor ativadas por álcalis. 

2006 Shi, Krivenko e  
Roy 

URSS 
(Ucrânia)  
USA 

Publicou o primeiro livro sobre 
ativação alcalina. 

2014 Provis J., Van e 
Deventer, J. S. J 

UK & Austrália Publicou o estado da arte de matriais 
ativado por álcalis. RILEM TC 224-
AAM. 

 

Fonte: Adaptada de Palomo, Krivenko e Garcia (2014) 

Segundo Pinto (2006) e Palomo, Krivenko e Garcia (2014), as investigações sobre a 

natureza química dos cimentos antigos, ou cimentos ativados por álcalis, foram 

realizadas a partir de estudos de composição química, ensaios de difração de raios X 

e microscopia eletrônica, entre outros, sobre amostras recolhidas em construções da 

Antiguidade, com o objetivo de identificar quais seriam os fatores responsáveis por 

elevado grau de estabilidade. As pesquisas sobre materiais aluminossilicatos ativados 

por álcalis tomaram impulso maior após vários incêndios catastróficos na França, 

entre 1970 e 1973 (DAVIDOVITS, 2002). É possível relacionar a durabilidade dos 

cimentos ativados por álcalis a partir da análise de construções antigas ao estabelecer 

uma correlação de que a durabilidade desses materiais é baseada na química dos 

aluminossilicatos (CARRASCO, 2015). Várias pesquisas estão sendo realizadas com 

o objetivo de compreender a química dessas construções, e assim, reaproveitá-la para 

o aperfeiçoamento dos cimentos, e também como alternativa ao cimento Portland. 

Davidovits (2002) usou o termo polissialatos como outra terminologia para os 

geopolímeros. Os polissialatos são a abreviatura de poli-silício-aluminatos. É um 

material de grande cadeia molecular constituída de silício, alumínio e oxigênio que 

apresenta estrutura amorfa à semicristalina. Davidovits (2002) classificou os 

geopolímeros em função da razão Si/Al das ligações poliméricas (Si-O-Al) formadas 

a partir de seus precursores; sendo: poli-sialato (1:1), poli-sialato-siloxo (2:1), poli-

sialato-disiloxo (3:1) e para Si/Al > 3 sialate, conforme a Tabela 2, a seguir: 
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Tabela 2- Estrutura tridimensional dos polissialatos em função da razão Si/Al 

Si:Al Monômero Nanoestrutura 3D 

1:1 
Poli-sialato 
-Si-O-Al-O- 

 

2:1 
Poli-sialato-siloxo 
-Si-O-Al-O-Si-O- 

 

3:1 
Poli-sialato-siloxo-disiloxo 
-Si-O-Al-O-Si-O-Si-O-  

 

Fonte: Adaptada de Davidovits (2002) 

Segundo Davidovits (1984), a estrutura dos polissialatos representa polímeros 

naturais que são o resultado da reação de geossíntese, ciência para a produção de 

rocha artificial à temperatura inferior a 100⁰C, para obter características naturais, como 

dureza e estabilidade térmica. A transformação de materiais ricos em sílica e alumínio, 

em ambiente alcalino, baseia-se na reorganização e no arranjo tridimensional que 

alterna entre átomos de silício e alumínio e que compartilha oxigênio. 

Ainda segundo Davidovits (2002), os geopolímeros possuem aplicações em diferentes 

áreas, de acordo com a sua razão atômica Si/Al, conforme Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 - Aplicações do geopolímero conforme razão Si/Al 

Razão Si/Al Aplicações 
1 Tijolos 

Cerâmica 
Proteção ao fogo 

2 Cimentos e concretos com baixa emissão de gás carbônico 
Encapsulamento de resíduos tóxicos e radioativos 

3 Compósitos com fibra de vidro para proteção ao fogo 
Equipamentos de fundição 
Compósitos resistentes ao calor de 200 a 1000⁰C 
Ferramentas para aeronáutica 

> 3 Selantes para a indústria de 200 a 600⁰C 
Ferramentas para aeronáutica 

20 - 35 Compósitos com fibra resistentes ao calor e ao fogo 

Fonte: Adaptada de Davidovits (2002) 

2.1.1 Mecanismos de Geopolimerização 

A ativação alcalina de materiais ricos em sílica e alumina faz parte de estudos 

recentes, comparados aos aglutinantes formados por escória de alto forno com 

elevado teor de cálcio (CARRASCO, 2015). 

Diversos autores estudaram e propuseram teorias a respeito dos mecanismos de 

geopolimerização. Segundo Duxson et al. (2006), Severo et al. (2013) (apud 

Glukhovsky, 1980) o mecanismo geral de geopolimerização para os materiais ricos 

em sílica e alumina reativa é composto em três estágios simplificados: destruição-

coagulação; coagulação-condensação; e condensação-cristalização. Ainda segundo 

Severo et al. (2013) (apud Glukhovsky, 1980), o processo de geopolimerização inicia, 

primeiramente, com uma quebra de ligações covalentes Si-O-Si e Al-O-Si, que ocorre 

quando os compostos entram em contato com uma solução com pH altamente 

alcalino, de maneira que esses grupos são dissolvidos e transformados em uma fase 

coloidal. Em seguida, ocorre a acumulação dos produtos das quebras das ligações, 

que, simultaneamente, interagem entre eles para formar uma estrutura coagulada, o 

que conduz para a terceira fase, com a geração de uma estrutura condensada que, 

com o tempo e com a temperatura, podem desenvolver a cristalização (Severo et al. 

2013) (apud Glukhovsky, 1980). A Figura 1 apresenta as principais etapas do 
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mecanismo de geopolimerização descrito por Glukhovsky, em que: a) precursores em 

contato com álcalis em meio alcalino; b) dissolução; c) coagulação; d) condensação 

(não chegando a cristalização). 

  

A reação dos aluminossilicatos em um ambiente alcalino resulta, em primeiro lugar, 

na quebra das ligações Si-O-Si; posteriormente, surgem novas fases e o mecanismo 

Figura 1- Sequência do mecanismo de reação para ativação alcalina descrito por Glukhovsky. 

Fonte: Severo et al. (2013) 
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de sua formação parece ser um processo que inclui uma solução (“síntese via 

solução”) (SKYÁRA, 2007).  

Após dissolução, ocorre o acúmulo e o aumento do contato entre os produtos 

desagregados, que forma uma estrutura coagulada, em que ocorre a condensação. 

Segundo Weng et al. (2005), a etapa referente à condensação é, geralmente, uma 

reação de substituição nucleofílica, em que espécies [Al(OH)4]- e [SiO(OH)3]- são 

ligadas umas às outras pela atração entre um dos grupos OH-, a partir de [SiO(OH)3]- 

e de íons de Al do [Al(OH)4]-, o que resulta em um complexo intermediário. Segundo 

Shi et al. (2011), a taxa de condensação é determinada pelo estado dos íons 

dissolvidos e pela existência, ou não, das condições necessárias para a precipitação 

do gel. 

As moléculas menores se aglutinam para formar moléculas maiores, que se 

precipitam na forma de um gel, no qual um grau menor de ordem estrutural pode ser 

identificado (precipitação de polímero) (SHI, PALOMO, FERNÁNDEZ, 2011). A 

composição química desse gel de silicato de alumino (precursores de zeólitas) varia 

de acordo com o material de partida, o ativador usado e as condições de síntese, e 

pode ser descrita, de acordo com Skyára (2007), pela fórmula: 

∗ 2  

As fases C-S-H e C-A-H, bem como outras substâncias amorfas e cristalinas, podem 

também ser formadas a depender da composição dos materiais utilizados como 

matérias-primas e das condições da reação (SKYÁRA, 2007). 

Segundo Skyára (2007), a concentração da matéria sólida desempenha um papel 

substancial no processo de ativação alcalina. A maioria das zeólitas cristalinas 

(analcime, hidro-sodalita e outras) são formadas em suspensões extremamente 

diluídas. Produtos predominantemente amorfos são gerados em concentrações mais 

altas da fase sólida na suspensão. 

Segundo Shi, Palomo e Fernández (2011), os produtos da reação são silicatos de 

aluminato alcalino cristalino a amorfo, com uma estrutura na qual [SiO4] 4− e [AlO4] 5- 
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tetraedros estão ligados em uma carga de estrutura 3D balanceada pelos cátions 

alcalinos. 

Segundo Wan et al. (2017), os estudos recentes a respeito das reações químicas 

intrínsecas ao processo de geopolimerização e a natureza termoquímica do sódio-

aluminosilicato-hidratado (N-A-S-H) ainda estão em desenvolvimento. Também 

segundo Wan et al. (2017), a dificuldade para estudar o processo de geopolimerização 

consiste na coexistência entre partes reagidas e não reagidas dos geopolímeros, a 

estrutura amorfa e a ocorrência simultânea entre várias fases de transformação, como 

a dissolução, a formação de gel (N-A-S-H) e a condensação.  

2.1.2  Aplicações na Construção Civil 

Desde o surgimento dos primeiros cimentos ativados alcalinamente, em 1958, tem-se 

produzido e aplicado em uma grande variedade de construções na Rússia, na China 

e em outros países (CARRASCO, 2015). A eficiência e o potencial desses cimentos 

têm sido comprovada pelas exaustivas pesquisas realizadas em diversos países, tais 

como: Rússia, Ucrânia, Finlândia, Japão, China, EUA, Canadá, Índia, Austrália, 

Espanha e Reino Unido (PALOMO; KRIVENKO; GARCIA, 2014). 

Na década de 1970, na França, Davidovits desenvolveu e começou a comercializar 

cimentos com bases alcalinas produzidas a partir de metacaulim. Como os produtos 

foram vendidos como resinas inorgânicas resistentes ao fogo, ele apresentou o termo 

geopolímero para enfatizar algumas semelhanças nas propriedades entre esses 

materiais e as resinas orgânicas. Com o crescente interesse na aplicação desse tipo 

de química na produção de materiais de construção, entre as décadas de 1980 e 1990, 

foi criado o Pyrament, cimento alcalino comercializado na América do Norte (PROVIS; 

BERNAL, 2014). 

Segundo Davidovits (2015), o maior projeto que utilizou concreto geopolimérico foi o 

da pista do Aeroporto Brisbane West Wellcamp (BWWA), em Toowoomba, 

Queensland, conforme a Figura 2. O BWWA foi construído com, aproximadamente, 
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40.000 m3 de concreto geopolimérico, e se tornou, em novembro de 2014, a maior 

aplicação dessa nova classe de concreto. 

 

Figura 2- Exemplo de aplicação do concreto geopolimérico na pista do aeroporto BWWA. Fonte: 

Davidovits (2015) 

Segundo Deventer, Provis e Duxon (2012), em 2006, a empresa australiana, Zeobond, 

lançou comercialmente, em escala piloto, o concreto geopolimérico denominado E-

CreteTM, cujo material precursor é composto de cinzas volantes e de escória de alto 

forno. O E-CreteTM pode ser usado em uma variedade de aplicações pré-moldadas, 

como calçadas, entradas de automóveis, lajes domésticas, aplicação in situ etc. Seu 

desempenho é semelhante ao OPC, e até excede as especificações de desempenho 

tradicionais, como resistência química e resistência ao fogo (DEVENTER, 2006). As 

Figura 3 (a) e (b), mostra, respectivamente, uma pequena seção da pavimentação de 

25MPa e a instalação de painéis pré-fabricados de 55 MPa. 
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Figura 3- Exemplo de aplicação do E-Crete™ em Port Melbourne, Austrália: (a) trilha de 25 MPa ao 

longo da extensão Westgate Freeway; (b) painéis pré-fabricados de 55 MPa na ponte da Salmon 

Street. Fonte: Deventer, Provis e Duxon (2012) 

As principais propriedades dos geopolímeros são: rápido desenvolvimento de 

resistência à compressão; baixa permeabilidade; resistência ao ataque ácido; boa 

resistência aos ciclos congelamento-descongelamento; e tendência a diminuir 

drasticamente a mobilidade dos mais pesados iões metálicos contidos na estrutura 

geopolimérica (NAZARI; BAGHERI; RIAHI, 2011). Tais propriedades tornam esses 

materiais produtos estruturais interessantes para substituições de concreto em vários 

ambientes e para imobilização de sistemas para contenção de metais pesados. 

Provis e Bernal (2014) citam os ganhos nas propriedades técnicas dos geopolímeros 

comparados ao propriedades do cimento Portland, tais como: resistência à flexão e 

compressão; resistência a altas temperatura; isolamento térmico; estabilidade sob 

ataque químico; forte aderência à superfície metálica e não metálica; e baixa 

permeabilidade de fluidos. 

2.2 Materiais Precursores 

Os materiais precursores podem ser quaisquer materiais que contenham silício e 

alumínio em sua composição e que possuam estrutura amorfa ou semicristalina. A 

eficiência dos geopolímeros é função da sua composição química e mineralógica. 

Apesar das características macroscópicas similares entre os geopolímeros 

preparados com diferentes fontes de aluminossilicatos, o produto final varia 
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consideravelmente em função da microestrutura e das propriedades físicas, 

mecânicas, químicas e térmicas dos precursores (ALVARENGA, 2018; DUXON et al. 

2006). 

Para Duxon e Provis (2008), a grande variabilidade na composição de diversas fontes 

disponíveis de aluminossilicatos dificulta a comparação dos dados encontrados na 

literatura. Dessa forma, a seleção de uma fonte ideal ocorre em função do tipo de 

aplicação e da demanda específica do produto final.  

Segundo Provis, Palomo e Shi (2015), a ampliação dos estudos e a busca de novos 

materiais precursores, a partir de resíduos industriais disponíveis, tem sido foco de 

várias pesquisas em todo o mundo. Ainda segundo Provis, Palomo e Shi (2015), essa 

diversificação destaca a versatilidade do processo de ativação alcalina e também 

aumenta as questões científicas relacionadas à caracterização e à otimização, 

necessária para a aceitação legislativa e para a padronização dos AAMs. 

2.2.1 Lama Vermelha (Resíduo da Bauxita) 

A bauxita é a fonte natural do alumínio. A rocha bauxita compõe-se de uma mistura 

impura de minerais de alumínio e os mais importantes são gibbsita Al(OH)3, diásporo 

AlO(OH)-α e boehmita AlO(OH)-ƴ. Esses minerais são conhecidos como oxi-hidróxidos 

de alumínio e suas proporções na rocha variam muito entre os depósitos, bem como 

o tipo e a quantidade das impurezas do minério, tais como: óxidos de ferro, argila, 

sílica e dióxido de titânio (SAMPAIO, ANDRADE; BOURDORT, 2005). 

A lama vermelha (RM) é um resíduo alcalino (pH entre 9,2 e 12,8 em solução residual 

de RM não tratada) derivado da extração de alumina pelo processo Bayer, em que o 

minério de bauxita é digerido em soluções de hidróxido de sódio (NaOH). Depois que 

a maioria do alumínio é recuperada, a RM contém uma quantidade significativa de 

NaOH arrastado. O material é vermelho devido ao seu conteúdo de óxidos de ferro, 

mas também é relativamente rico em sílica, assim como contém alguns aluminatos 

residuais, sendo que o processo não é totalmente eficiente. A produção mundial de 

RM é estimada em 120 milhões de toneladas/ano, o que torna sua disposição uma 
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questão de grande importância ambiental (KE et al., 2015). A RM, geralmente, é 

transportada e depositada em barragens de rejeito. Apesar de enormes esforços para 

o tratamento e a reutilização da RM, apenas uma pequena fração desse resíduo está 

sendo reutilizada, em alguns países, pela indústria e na fabricação de cimentos 

(PONTIKES; ANGELOPOULOS, 2013). 

Segundo Provis, Palomo e Shi (2015), a RM é matéria-prima adequada para a 

produção de geopolímeros, embora o pré-tratamento térmico seja benéfico. A RM é 

composta, principalmente, de SiO2, Al2O3, Fe2O3, com as principais fases minerais do 

quartzo, zeólitas que contém sódio e cálcio, além de argilas e hematita. Na Tabela 4, 

é apresentada a composição química típica da RM em diversos países.  

Tabela 4 - Composição química da lama vermelha em diversos países 

Composto ALUNORTE ALCOA CBA
ALCAN
Canadá

ALCOA
Austrália

ALCAN 
África 

ALCOA
Jamaica

Al2O3 35,5 35,67 36,7 37,6 25,45 26,6 43,5
Fe2O3 37,16 33,78 29,89 32,45 34,5 48,4 26,3
SiO2 2,34 3,45 6,78 3,67 17,06 5,5 -
TiO2 6,18 4,56 5,67 4,12 4,9 2,8 3,5
Na2O 8,49 9,67 7,89 6,78 2,74 2,4 -
CaO 1,23 2,34 1,2 3,45 3,69 - -
PF (perda 
ao fogo) 

11,19 11,24 12,35 9,8 12,9 14,6 26,8

Fonte: Adaptada de Filho, Alves e Da Motta (2007)  

Segundo Zhang et al. (2012), geopolímeros que possuem, em sua composição, uma 

proporção superior de RM em relação às cinzas volantes tendem a ser menos 

resistentes do que o inverso. 

Segundo Nagem (2013), a disposição não adequada desse resíduo pode gerar 

problemas relacionados à contaminação de águas superficiais e de lençóis freáticos 

por ferro, alumínio, soda ou outros agentes; à formação de nuvens de poeira a partir 

da RM seca; à possibilidade do contato direto com seres vivos; e ao próprio impacto 

visual da área destinada aos lagos de rejeitos. 
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Os custos econômicos e os riscos ambientais associados à disposição da RM têm 

motivado companhias e pesquisadores na busca por alternativas ambientalmente 

mais seguras, que possibilitem a redução do volume de resíduo encaminhado para a 

disposição final. A seguir, estudos que apresentam alternativas com elevado potencial 

para absorver grande parte da RM.  

Bittencourt et al. (2012) e Yang et al. (2019) consideraram a geopolimerização como 

uma técnica para a aplicação do resíduo de bauxita, que seria capaz de tirar proveito 

de algumas das características mais típicas desse resíduo, como sua elevada 

alcalinidade e o seu significativo teor de compostos de silício e alumínio, ao produzir 

materiais sólidos semelhantes, em propriedades, às cerâmicas tradicionais. Além dos 

ensaios de porosidade aparente e de resistência mecânica, as amostras preparadas 

também foram submetidas a um ensaio de lixiviação, de modo a já realizar uma 

avaliação prévia dos potenciais riscos ambientais decorrentes da utilização de um 

possível produto, e de quais procedimentos favoreceriam a sua passivação. 

Toniolo et al. (2018) estudaram a formação de geopolímero a partir da RM, como fonte 

de alumina, e resíduo de vidro (GW), como fonte de sílica. Utilizaram o NaOH como 

material ativador. Os materiais foram elaborados ao fixar relações de Si/Al por meio 

de misturas do GW e de RM em pesos definidos de SLG/RM  40/60, 45/55 e 50/50, 

respectivamente, porém não especificou as condições, as faixas granulométricas e os 

teores de umidade dos precursores. Para isso, usaram relação líquido/sólido = 0,5. O 

material foi curado em 75°C, por 10 dias. Os materiais precursores se mostraram 

adequados para a produção de geopolímeros. Foi alcançada resistência à 

compressão próxima a 45MPa. As técnicas de caracterização confirmaram a 

geopolimerização. 

Jamerson e Mackenzie (2015) estudaram a formação de geopolímeros a partir da RM 

e da bauxita como materiais precursores. Como solução ativadora foi utilizado o 

NaOH. Em algumas amostras, foi utilizada a solução de silicato de sódio e sílica ativa 

para fazer ajustes nas relações molares. Os corpos de prova foram colocados em 

estufa a 500°C, por 24 horas. Foram obtidos geopolímeros bem reagidos, com boas 
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propriedades mecânicas, sem a necessidade de adicionar componentes promotores 

de força, como cinzas volantes ou escória moída, ajustando a composição a um 

SiO2/Al2O3. 

Segundo Jamerson e Mackenzie (2015), vários estudos foram realizados envolvendo 

a RM com materiais consagrados na formação de geopolímeros, como metacaulim e 

cinzas volantes, porém, sugeriram que a RM está agindo como um enchimento ou 

extensor, em vez de fornecer força adicional. As resistências à compressão desses 

materiais formados por associação com a RM também são extremamente variáveis, 

de 5,5 a 49,2 MPa, mas a maioria varia de 5 a 20 Mpa, conforme dados apresentados 

na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resistência a compressão de geopolímeros compostos de lama 

vermelha com outros materiais 

Componente primário
 

Lama vermelha (%) Resistência à 
compressão (MPa) 

Cinzas volantes - classe C 20-80 7-13

Cinzas volantes - classe F 20 11.3-21.3

Cinzas volantes - classe C 20-80 7,5-13

Cinzas volantes - classe F 5-30 2.9-5.5

Cinzas volantes - classe F 5-40 18-28

Metacaulim 20 20

Metacaulim 7.7-20 5-10.5

Metacaulim 10 21

Escória granulada de alto forno 10-50 49-90

Escória de ferroníquel de arco 
elétrico 

20-50 8-15

Cinzas de casca de arroz 40-70 3.2-20.5

Cimento Portland 85-96 10.2-17.2

Fonte: Adaptada de Hairi et al. (2015)  
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2.2.2 Resíduo de Vidro 

Vidro é uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente homogênea. É obtido a partir 

do aquecimento de óxidos ou de seus derivados, até uma temperatura entre 1.600⁰C 

a 1.800⁰C. Nessa temperatura, os constituintes do vidro se tornam fluidos e podem 

passar pelo processo de moldagem e, após essa etapa, são resfriados em condições 

controladas (SIMÕES, 2013).  

Segundo Akerman (2000), o vidro é um material sólido, não cristalino, ou um sólido 

amorfo que apresenta o fenômeno de transição vítrea. Em geral, os vidros possuem, 

como constituinte principal, a sílica ou o óxido de silício (SiO2), conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição química típica de diversos tipos de vidros 
TIPO APLICAÇÃO SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O CaO MgO PbO

Sodo-cálcicos 
Embalagem 
Plano 
Lâmpada 

72,0 
71,0 
73,0

2,0
1,0
1,0

- 
- 
-

12,5 
13,5 
16,5

1,0 
0,5 
0,5 

11,0 
10,0 
5,0 

1,5 
4,0 
4,0

- 
- 
-

Borossilicato 
Pyrex 
Fibra isolação 

79,0 
66,0

2,0
1,5

13,0 
3,5

5,5 
15,5

- 
1,0 

- 
8,0 

- 
4,0

- 
-

Chumbo 
Cristal 
Néon 
Lente 

56,0 
63,0 
32,0

-
1,0

-

- 
- 
-

4,0 
8,0 
1,0

12,0 
6,0 
2,0 

2,0 
- 
- 

2,0 
- 
-

24,0 
22,0 
65,0

Aluminoborossilicato 
Farmacêutico 
Fibra reforço 
Turbo combustão 

72,0 
55,0 
62,0

6,0
15,0
17,0

11,0 
7,0 
5,0

7,0 
- 

1,0

1,0 
- 
- 

1,0 
19,0 
8,0 

- 
4,0 
7,0

- 
- 
-

Fonte: Adaptada de Akerman (2000) 

Os vidros, assim como os minerais, não são compostos por moléculas discretas, mas 

por redes conectadas tridimensionalmente. A unidade básica da rede de sílica é o 

tetraedro silício-oxigênio. Os átomos de oxigênio se dispõem espacialmente formando 

um tetraedro. A Figura 4 apresenta a unidade básica da rede de sílica e as 

representações bidimensionais da estrutura básica de um sólido não cristalino ou 

vidro, constituído por sílica, e da estrutura sílica cristalina, que evidencia a diferença 

no ordenamento da estrutura desses sólidos em estado cristalino e não cristalino 

(AKERMAN, 2000). 
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Figura 4 - Unidade básica da rede de sílica (a) representação bidimensional da sílica cristalina, (b) 

representação bidimensional da sílica não cristalina. Fonte: Akerman (2000) 

 

A produção do vidro de sílica pura (areia) requer uma temperatura de fusão muito alta, 

em torno de 2.000⁰C, o que torna o material muito caro. Quantidades apreciáveis de 

diversos óxidos alcalinos inorgânicos (sódio e potássio) podem ser incorporadas aos 

vidros silicatos, para formar redes com ligações iônicas, pois trabalham como 

fundentes e diminuem a viscosidade do vidro e do seu ponto de fusão. 

A indústria de beneficiamento de vidros é responsável pela geração de uma parcela 

significativa de resíduos industriais. Segundo dados do IPEA (2013), a capacidade de 

produção de vidros instalada estava em torno de 3 mil toneladas por ano, sendo que 

apenas 47% dos resíduos gerados na produção dos vidros era reciclada.  

Segundo Filogônio et al. (2014), o vidro é considerado um material reciclável, no 

entanto, razões técnicas, de mercado e de coleta de resíduos fazem com que uma 
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grande quantidade de GW seja depositada em aterros. Segundo Valera (2005) apud 

Vargas (2007), a reciclagem do GW com baixa granulometria é evitada pela indústria 

vidreira para impedir que ocorra o arraste de pó pela chaminé dos fornos de fusão, 

assim como a deposição de vidro fundido nas paredes internas dos fornos e 

regeneradores, o que acarreta na inclusão de bolhas no produto final. 

Alternativas para a utilização dos resíduos da produção de vidros em produtos da 

construção civil têm sido estudadas por vários pesquisadores. A seguir, serão 

apresentados alguns estudos relacionados à reutilização do resíduo na produção de 

geopolímeros.  

Torres-Carrasco e Puertas (2014) estudaram a viabilidade de gerar geopolímeros a 

partir da utilização de cinzas volantes e de resíduos de vidro. Concluíram que o 

principal produto da reação, em todos os sistemas estudados, foi a formação de um 

gel hidratado de alumínio silicato alcalino ao qual os geopolímeros devem suas 

propriedades mecânicas. 

Badanoiu, Saadi e Stoleriu (2015) estudaram a formação de geopolímero a partir de 

GW com e sem adição da RM, com a utilização de solução de NaOH de 5M, submetido 

a tratamentos térmicos em diferentes temperaturas, entre 400 a 800⁰C. Os resultados 

obtidos mostraram-se promissores, pois alcançaram valores de resistência à 

compressão entre 15 a 25 MPa após três dias de cura a 60⁰C. 

Cyr e Poinot (2012) utilizaram GW como material precursor e solução de NaOH e KOH 

nas molaridades de 1, 5 e 10M, curados a 20, 40 e 60⁰C, por 7, 28 e 56 dias. Os 

estudos indicaram a geopolimerização do material com resistência a compressão 

próximos a 50 MPa a 7 dias, com ativação térmica de 40 e 60⁰C. 

Provis, Palomo e Shi (2015) citaram, no artigo sobre os avanços na compreensão dos 

materiais ativados por álcalis, a RM e o GW como novos materiais com grande 

potencial para serem utilizados como precursores e citaram exemplos de trabalhos 

recentes e bem-sucedidos que os utilizaram na obtenção de geopolímeros. 
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2.3 Ativadores Alcalinos 

As soluções ativadoras são constituídas de metal alcalino MOH ou alcalino-terrosos 

M(OH)2 e classificadas quanto à natureza, a partir da composição química, em: 

hidróxidos MOH; sais não silicatos fracamente ácidos M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF; 

silicatos M2OnSiO2; aluminatos M2OnAl2iO3, aluminossilicatos M2OAl2O3(2-6)SiO2; 

sais não silicatos fortemente ácidos m2SO4 (PINTO, 2006). Os mais utilizados são 

constituídos de sódio: NaOH, carbonato de sódio (Na2CO3), silicato de sódio 

(Na2OnSiO2) e sulfato de sódio.  

A química da ativação baseia-se na elevação da alcalinidade do meio para dissolver 

a sílica e os hidróxidos de alumínio contidos nos materiais precursores, segundo 

DUXON et al. (2007). A escolha da natureza e a concentração dos ativadores precisa 

levar em consideração a estrutura e as propriedades mecânicas dos produtos que se 

deseja obter, além da disponibilidade e do custo (ALVARENGA, 2018). 

Segundo Hu et al. (2018), uma menor relação líquido/sólido resulta em maiores 

resistências e em menores variações de volume dos geopolímeros. Do ponto de vista 

econômico, também se justifica a utilização de menores volumes de soluções, uma 

vez que essas soluções são caras (HU et al. 2018). Uma relação muito baixa de 

líquido/sólido pode dificultar a trabalhabilidade de homogeneização da mistura (HU et 

al. 2018). Kumar e Kumar (2013) desenvolveram geopolímeros a partir da RM, de 

cinzas volantes e de NaOH na proporção líquido/sólido de 0,35 e obtiveram blocos de 

pavimentação com resistências que variaram entre 30 e 36 MPa e que atenderam às 

especificações técnicas ambientais. 

Fernández-Jiménez et al. (2017) sugerem que soluções usadas na limpeza de moldes 

da indústria de alumínio possuem alto potencial para serem utilizadas como ativadoras 

alcalinas na fabricação de geopolímeros, especialmente devido ao seu teor de 

alumínio tetraédrico, que é eficaz para a ativação de matérias-primas com baixo teor 

de Al, uma vez que atuam, simultaneamente, como uma fonte da Al de baixo custo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, são apresentados os materiais e os métodos utilizados na realização 

da parte experimental deste trabalho. O experimento a seguir, consistiu na obtenção 

de geopolímeros a partir da blendagem química dos materiais precursores: lama 

vermelha (RM) e resíduo de vidro (GW) ativados por solução de hidróxido de sódio 

(NaOH). 

3.1 Materiais 

Trabalhou-se com dois resíduos como materiais precursores: a RM e o GW. Para a 

ativação alcalina, foram utilizadas soluções de NaOH, nas molaridades de 6, 8 e 10 

Molar. A amostra de RM foi fornecida em um barril de, aproximadamente, 85 kg, por 

uma empresa de processamento de alumina da região de Ouro Preto-MG. A RM foi 

utilizada como pasta “in natura”, sem qualquer beneficiamento, isto é, não recebeu 

nenhum processo de neutralização, não passou pelo filtro prensa e não foi seca em 

estufa. Optou-se por usar a RM in natura”, na sua forma original, sem qualquer 

beneficiamento, para eliminar o processo de secagem, que consume grande 

quantidade de energia e para usufruir da alta alcalinidade da RM. O uso da pasta de 

RM pode ajudar a reduzir a quantidade de NaOH, necessário para o processo de 

geopolimerização, reduzir o custo e o impacto ambiental proveniente do descarte do 

líquido alcalino. A amostra do GW foi fornecida em dois sacos plásticos com, 

aproximadamente, 45 kg em cada, por uma empresa de laminação de vidros de Belo 

Horizonte-MG. As soluções de NaOH foram preparadas no Laboratório de Materiais 

de Construção Civil (LMC2) da UFOP. A Figura 5 apresenta a RM antes do 

quarteamento e o GW “in natura”. 
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Figura 5 - Lama vermelha antes do quarteamento e resíduo de vidro “in natura”. Fonte: 
Acervo da pesquisa 

3.2 Metodologia 

O experimento foi dividido em cinco etapas. As duas primeiras etapas consistiram na 

preparação e na caracterização (química, física, morfológica e mineralógica) dos 

materiais precursores: RM e GW, além da confecção das soluções ativadoras de 

NaOH. Na terceira etapa, foi realizada a investigação exploratória qualitativa e visual 

com protótipos que serviram de base para quarta etapa, que foi a moldagem e a cura 

dos corpos de prova prismáticos e a obtenção do geopolímero. A quinta etapa 

consistiu na avaliação do processo de geopolimerização dos corpos de prova pela 

caracterização física, química e morfológica. Os ensaios de caracterização dos 

materiais foram realizados nos laboratórios da UFOP. Como não existem normas 

técnicas para a confecção, moldagem, ativação alcalina e cura de geopolímeros, 

foram utilizadas informações da literatura e normas de referência para o cimento 

Portland. As etapas do experimento são apresentadas, sucintamente, na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Etapas do trabalho experimental 

Etapa Material Descrição 

1ª 
Lama vermelha (quarteamento) 
Resíduo de vidro 

Preparação 

2ª 
Lama vermelha 
Resíduo de vidro 
Solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

Caracterização dos materiais precursores 
Preparação das soluções ativadoras em 
diferentes molaridades 

3ª 
Lama vermelha 
Resíduo de vidro 

Investigação exploratória com auxílio de 
protótipos 

4ª 
Lama vermelha 
Resíduo de vidro 
Solução de hidróxido de sódio 

Moldagem de geopolímeros 
Cura 

5ª Geopolímeros Caracterização dos geopolímeros 

Fonte: Elaborada pela autora 

3.2.1 Primeira Etapa: Preparação 

A metodologia utilizada para o preparação dos resíduos é apresentada na Figura 6. O 

objetivo desta etapa de preparação é processar os materiais de maneira a alcançar 

características que favoreçam o processo de geopolimerização, tais como a 

granulometria para obter as maiores áreas superficiais do GW e o teor de umidade 

adequado à formação da pasta. Segundo Yang et al. (2019), a reatividade de uma 

fonte de aluminossilicatos é determinada pela fração geral do conteúdo reativo, bem 

como pelo tamanho de suas partículas. 
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Figura 6 - Etapas da preparação dos resíduos. Fonte: Elaborada pela autora 

A preparação dos materiais precursores foi realizada no Laboratório de Materiais para 

Construção Civil da UFOP. Foram seguidos os seguintes passos: 

Lama vermelha (RM): a RM recebida em barril no laboratório foi espalhada em lona 

plástica e homogeneizada com auxílio de enxada e pá. Após a homogeneização, foi 

realizado o quarteamento manual, com o auxílio da lona, enxada e pá. A RM foi 

colocada sobre a lona de maneira a formar um cone e, com a ajuda da pá, foi formado 

um cone truncado, ou seja, cone com o topo achatado. Esse cone foi dividido em 

quatro partes. Retiramos metade das duas partes obtidas (uma sim, uma não), 

misturamos e recomeçamos o processo. Esse processo foi realizado três vezes, 

conforme Neves (2008). A RM, após homogeneizada e quarteada, foi armazenada em 

seis baldes de 20 kg. A Figura 7 apresenta a RM ao final do quarteamento. 
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Figura 7 - Lama vermelha após quarteamento. Fonte: Acervo da pesquisa 

Resíduo de vidro (GW): o GW fornecido em embalagens plásticas encontrava-se de 

forma pastosa. Para o experimento, foi necessária secagem por 48 horas, ao 

ambiente, para a retirada do excesso de umidade e secagem em estufa a 100°C, por 

24 h, para retirada total da umidade. Com o resíduo livre de umidade, foi realizado o 

destorroamento manual e, posteriormente, a moagem por meio da utilização do 

moinho de jarro com esferas em aço inox (MARCONE, modelo MAS500), durante 45 

minutos para cada fração de 1,5 kg de GW. Segundo Cyr e Poinot (2012), resíduos 

de vidro com maiores áreas específicas proporcionam pastas com maiores 

resistências mecânicas. Após a moagem, o GW foi armazenado em sacos plásticos 

vedados. A metodologia desse processo foi determinada de forma que a finura do GW 

se equiparasse à finura da lama vermelha. Na Figura 8, a seguir, são apresentados o 

GW nas suas etapas de processamento. 
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Figura 8 - Resíduo de vidro: (a) seco ao ambiente, (b) seco em estufa, (c) moído. Fonte: Acervo 

da pesquisa 

 

3.2.2 Segunda Etapa: Caracterização dos Materiais Precursores  

A metodologia utilizada para a caracterização dos materiais precursores segue 

apresentada, conforme organograma da Figura 9. 
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Figura 9 - Organograma de caracterização dos materiais precursores. Fonte: Elaborada pela autora 

3.2.2.1 Caracterização Física 

A caracterização física dos resíduos foi realizada a partir dos ensaios de granulometria 

a laser, densidade, área superficial (Blaine) e teor de umidade. Os ensaios foram 

realizados no LMC2 da UFOP.  

Para as análises de distribuição granulométrica, foi utilizado o granulômetro a laser, 

no equipamento Bettersize 2000. Na preparação das amostras, a RM foi seca em 

estufa a 40°C até constância de massa e desaglomerada manualmente. O GW foi 

analisado após a etapa de preparação, isto é, após secagem e moagem por 45 

minutos. 

A densidade aparente do GW foi determinada a partir do frasco volumétrico de Le 

Chatelier, conforme (NBR 6.474, 2001); para a RM, a densidade aparente foi 
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determinada por picnometria a partir de picnômetro comum calibrado com água à 

temperatura ambiente. A área superficial específica foi determinada de forma indireta 

(comparativa) a partir do permeabilímetro de Blaine. 

Para as medições do teor de umidade da RM, foi utilizado o analisador de umidade, 

equipamento OHAUS MB23. Para a RM, o teor de umidade foi analisado a cada etapa 

de moldagem. 

3.2.2.2 Caracterização Química 

A caracterização química da RM e do GW foi realizada a partir dos ensaios de 

fluorescência de raios X (FRX), perda ao fogo (LOI), termogravimetria (TGA/DTG) e 

potencial hidrogeniônico (pH). 

a) Fluorescência de Raios X (FRX)  

As análises de fluorescência de raios X foram realizadas no LMC2 da UFOP, em 

equipamento Espectrômetro de raios X Epsilon 3x, da PANalytical. Esse ensaio 

permitiu identificar os elementos presentes nas amostras e suas proporções. Os 

ensaios foram realizados nas amostras da RM e no GW. As amostras utilizadas nos 

ensaios foram previamente secas em estufa por 24 horas, moídas e passante na 

peneira de 200 Mesh (74µm). 

b) Perda ao Fogo 

As análises de perda ao fogo (LOI) foram realizadas no LMC2 da UFOP. Os 

equipamentos utilizados para o ensaio foram a mufla e a balança de precisão. A taxa 

de aquecimento da mufla foi de 10⁰C/minuto. As amostras permaneceram a 1000°C 

por duas horas.  

c) Termogravimetria (TGA/DSC) 

As análises de termogravimetria foram executadas no LMC2 da UFOP, em 

equipamento analisador térmico DTG-60H Shimadzu, que realiza, de forma 

simultânea, a termogravimetria (TGA) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). 
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Para os ensaios, foram utilizadas uma faixa de 25 a 1.000°C e taxa de aquecimento 

de 10°/min-1 em atmosfera inerte de nitrogênio. Os ensaios permitiram analisar as 

perdas de massa em função da temperatura associada a picos exotérmicos (calor 

liberado) ou endotérmicos (calor absorvido) durante as transições de fase ou reações 

químicas à medida que as amostras sofrem aquecimento.  

d) Potencial Hidrogeniônico (pH) 

A análise do potencial hidrogeniônico (pH) foi aferido na amostra da RM. O ensaio foi 

realizado no LMC2 da UFOP. Para a aferição do pH da RM, foi utilizado o indicador 

universal de pH constituído de uma tabela de cores que vão do vermelho escuro 

(ácido) ao roxo (alcalino) e fitas de papel especiais. Foi imergida a fita indicadora na 

parte líquida da RM e realizada a análise comparativa com a tabela do indicador 

universal. A medição teve o objetivo de identificar o teor de basicidade da RM.  

3.2.2.3 Caracterização Mineralógica 

A determinação dos componentes mineralógicos e a quantificação da fase amorfa da 

RM e do GW foram determinadas por difração de raios X (DRX-Rietveld). As análises 

foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica Nanolab, da 

REDEMAT/UFOP, com equipamento D2 PHASER 2ª Geração Bruker. A configuração 

do equipamento para a análise foi: 5 a 60° 2(Ɵ), passo de 0,02°, tempo de passo de 

0,8 segundo e velocidade de rotação do spinner de 8 rpm. 

Para as análises de DRX, foi utilizado o método do pó. As amostras pulverizadas 

foram preparadas com granulometria abaixo de 45 µm. Essa amostra pulverizada foi 

colocada em um porta-amostra por prensagem e submetida a um feixe de raios X.  

As análises e o refinamento dos resultados foram realizados a partir do software X’Pert 

High Score Plus 3.0 Panalytical, com a utilização do banco de dados cristalográfico 

COD (Crystallography Open Database). O teor de amorfo das amostras foi 

determinado a partir de análise quantitativa realizada pelo refinamento de Rietveld dos 
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dados do difratograma. Para todas as amostras analisadas, foi acrescentado 20% em 

massa do padrão interno de fluoreto de lítio (LiF). 

3.2.3 Terceira Etapa: Preparação das Soluções Ativadoras e Investigação 

Exploratória 

Na terceira etapa, foram confeccionadas as soluções ativadoras de NaOH nas 

molaridades 3, 6, 8, 10 e 12 mol/litro e experimentados diferentes traços com o 

objetivo de escolher, a partir da análise visual e táctil, os melhores resultados para a 

moldagem dos corpos de prova prismáticos. 

3.2.3.1 Preparação das Soluções Ativadoras 

Na produção dos geopolímeros, os materiais precursores, a RM “in natura” e o GW, 

foram ativados a partir de soluções de NaOH em diferentes molaridades (3, 6, 8, 10 e 

12 M). A escolha pelo NaOH como solução ativadora foi baseada nas literaturas 

(TONIOLO et al., 2018; BADANOII, 2015; TORRES-CARRASCO; PUERTAS, 2014) 

e na facilidade de obtenção do material. 

As soluções ativadoras foram preparadas com dissolução do NaOH, material em 

escamas, em água destilada. A dissolução do NaOH foi realizada na capela, com 

auxílio de misturador mecânico, para evitar contato próximo com a mistura, uma vez 

que, durante esse processo, há liberação de vapores tóxicos e de calor. Após a 

completa dissolução, as soluções foram armazenadas em galões plásticos. Para as 

molaridades experimentadas, foram preparadas as soluções de acordo com as 

proporções, conforme a Tabela 8.  

Tabela 8 - Soluções dos ativadores alcalinos 
Soluções 

(mol/l) 
3 6 8 10 12 

Água destilada (g) 1000 1000 1000 1000 1000 

NaOH (g) 120 240 320 400 480 

Água/ NaOH 8.33 4.17 3.13 2.50 2.08 

Fonte: Adaptada de Vassalo (2013) 
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3.2.3.2 Investigação Exploratória 

As dosagens dos traços para a confecção das pastas foram realizadas tendo como 

base a composição química dos materiais obtidos a partir dos ensaios de FRX e das 

referências bibliográficas que definem faixas ideais para as relações. 

A investigação exploratória foi realizada a partir da moldagem de diferentes traços, 

variando: a razão molar sílica/alumina teórica (Si/Al = 2; 2,5; 4; 5 e 6), as 

concentrações das soluções ativadoras (3, 6, 8, 10 e 12 molar), além do tempo de 

moagem do GW (0, 15, 30 e 45 minutos). A Tabela 9 mostra os traços que foram 

experimentados e sua nomenclatura. 

Tabela 9 - Traços exploratórios e Nomenclatura (x-GWy-c-RM).  x = razão molar Si/Al (teórica) – GWy 

= resíduo de vidro e tempo de moagem, c = concentração molar da solução ativadora de NaOH, RM 

= lama vermelha)  

1,5-GW0-RM 1,5-GW0-3-RM 2-GW0-6-RM 4-GW45-6-RM 

1,5-GW15-RM 1,5-GW15-3-RM 2-GW15-6-RM 4-GW45-8-RM 

1,5-GW30-RM 1,5-GW30-3-RM 2-GW30-6-RM 4-GW45-10-RM 

1,5-GW45-RM 1,5-GW45-8-RM 2-GW45-12-RM 5-GW45-6-RM 

2-GW0-RM 1,5-GW0-6-RM 2,5-GW0-3-RM 5-GW45-8-RM 

2-GW15-RM 1,5-GW15-6-RM 2,5-GW15-3-RM 5-GW45-10-RM 

2-GW30-RM 1,5-GW30-6-RM 2,5-GW30-3-RM 6-GW45-6-RM 

2-GW45-RM 1,5-GW45-12-RM 2,5-GW45-8-RM 6-GW45-8-RM 

2,5-GW0-RM 2-GW0-3-RM 2,5-GW0-6-RM 6-GW45-10-RM 

2,5-GW15-RM 2-GW15-3-RM 2,5-GW15-6-RM 2,5-GW45-12-RM 

2,5-GW30-RM 2-GW30-3-RM 2,5-GW15-6-RM 2-GW45-8-RM 

Fonte: Elaborada pela autora  

Essa etapa de investigação exploratória foi necessária para permitir a escolha dos 

melhores resultados, a partir de análise tátil, visual e qualitativa, e para iniciar as 

moldagens dos corpos de prova prismáticos e, posteriormente, a caracterização 

desses materiais. 
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Para a investigação exploratória, foram utilizadas formas de PVC com o intuito de 

economizar material e de ganhar tempo nos trabalhos de moldagem. Os materiais 

precursores, a RM e o GW foram utilizados após a etapa de preparação. 

Diferentes proporções líquido/sólido foram experimentadas nessa etapa. Ao final, a 

relação líquido/sólido de 0,35 foi adotada em função da melhor trabalhabilidade.  A 

mistura dos resíduos de lama e vidro com a solução ativadora foi realizada 

manualmente, em um recipiente de plástico, com auxílio de espátula até obtenção de 

uma pasta homogênea. As pastas foram preparadas seguindo a sequência: solução 

de NaOH, RM “in natura” e GW. Após a mistura dos materiais, as pastas foram 

colocadas nas formas de PVC e submetidas a dois processos de cura: ambiente por 

10 dias, e à temperatura de 75⁰C por 10 dias. As partes superiores das formas foram 

vedadas com tampa de vidro para reduzir a perda de umidade durante o processo de 

cura. A Figura 10 apresenta os protótipos após a moldagem e cura em estufa. 

 
Figura 10 - Protótipos após moldagem e cura em estufa 

 
 

Após o processo de cura, os protótipos foram retirados das formas e avaliados 

qualitativamente. Para a escolha dos melhores resultados, foi avaliada a superfície 

dos protótipos, a retração, a porosidade aparente e a rigidez na desforma.  

Os melhores resultados foram obtidos para os traços com a razão molar teórica entre 

Si/Al (4, 5 e 6) que correspondem, respectivamente, às proporções em peso seco de 

RM/GW em 55/40, 50/50 e 40/60. As soluções ativadoras que se mostraram mais 

eficientes foram de 6, 8 e 10 molar. 
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Em nenhuma das proporções experimentadas houve enrijecimento dos protótipos 

quando curados em temperatura ambiente por 10 dias. A Figura 11 apresenta os 

protótipos curados ao ambiente nas idades de 10, 25 e 31 dias.  

 

Figura 11 - Protótipos curados ao ambiente durante 10, 25 e 31 dias. Fonte: Acervo da pesquisa 

3.2.4 Quarta Etapa: Moldagem e Cura dos Geopolímeros 

A investigação exploratória nos permitiu conhecer as proporções que apresentaram 

melhores resultados. A partir dessa análise qualitativa, foi possível dar início à 

moldagem dos corpos de prova prismáticos para posterior caracterização física, 

química e morfológica das pastas geopoliméricas. 

As razões molares teóricas de SiO2/Al2O3 que apresentaram melhores resultados 

visual e tátil foram fixadas em 4, 5 e 6; o que representa misturas de RM/GW em peso 

seco de 55/45, 50/50 e 40/60, respectivamente. As concentrações das soluções 

ativadoras (6, 8 e 10 M), além do tempo de moagem do GW de 45 minutos, se 

mostram mais eficientes. A RM foi utilizada “in natura”, em todas as proporções 

experimentadas. A relação líquido/sólido utilizada em todos os traços foi de 0,35, em 

função de melhor trabalhabilidade e da facilidade de homogeneização da pasta. A 

Tabela 10 mostra os traços que foram experimentados na moldagem dos corpos de 

prova prismáticos e sua nomenclatura. 
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Tabela 10 - Traços experimentados na moldagem dos corpos de prova prismáticos e sua 
nomenclatura 

4-GW45-6-RM 5-GW45-6-RM 6-GW45-6-RM 

4-GW45-8-RM 5-GW45-8-RM 6-GW45-8-RM 

4-GW45-10-RM 5-GW45-10-RM 6-GW45-10-RM 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para a moldagem dos corpos de prova prismáticos, foram utilizadas formas 

prismáticas de 40 x 40 x 160 mm. Os materiais utilizados para as moldagens foram a 

RM “in natura”, sem qualquer beneficiamento, o GW moído durante 45 minutos e as 

soluções de NaOH nas concentrações: 6, 8 e 10 molar. A lama e o GW foram 

utilizados após a etapa de preparação. Para a RM “in natura”, foi necessário, a cada 

etapa de moldagem, executar a homogeneização do material e a aferição da umidade 

para correção do traço. A homogeneização foi realizada com auxílio de uma haste. As 

medições dos teores de umidade eram realizadas a partir do analisador de umidade 

MB-23-OHAUS, resolução de 10 mg/0,1%. O equipamento para determinação de 

umidade utilizando radiação infravermelho é composto por balança semianalítica, que 

possui, acoplada, uma fonte de radiação infravermelha. Para a realização das 

análises, uma alíquota de cerca de 30 gramas era colocada em um suporte 

previamente tarado (pequeno prato de alumínio). O conjunto suporte mais amostra foi 

colocado na balança, e a massa inicial foi registrada. Em seguida, as amostras foram 

submetidas a aquecimento até o tempo necessário para a eliminação de toda água 

adsorvida, quando o equipamento registrava, no visor, o teor de umidade da amostra 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Analisador de umidade. Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Na preparação das pastas, as misturas dos materiais foram realizadas em 

argamassadeira de bancada Forteste (VC 370). A sequência de materiais na 

argamassadeira foi a mesma utilizada na confecção dos protótipos; primeiro, foi 

adicionada a solução de NaOH; em seguida, a RM “in natura”; e, posteriormente, o 

GW (Figura 13). No Apêndice 1, encontra-se o protocolo de moldagem e adensamento 

dos corpos de prova prismático.  
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Figura 13 - Execução da pasta geopolimérica. Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Para a análise da consistência das pastas geopoliméricas, foi realizado o ensaio de 

consistência para todos os traços experimentados. Esse ensaio foi uma adaptação da 

NBR NM43-CP – Determinação da pasta de consistência normal para o cimento 

Portland. Foi utilizada uma forma tronco-cônica de material não absorvente e 

resistente ao ataque da pasta geopolimérica, soquete de aço e mesa de consistência. 

A superfície da mesa foi umedecida com água para que não houvesse perda de água 

da pasta para a superfície da mesa. A forma tronco-cônica foi colocada no centro da 

mesa e, em seguida, a forma foi preenchida com a pasta em três camadas. O 

preenchimento da forma com a pasta ocorreu da seguinte maneira: a primeira 

camada, até 1/3 de altura da forma, recebeu 15 golpes de soquete; a segunda 

camada, até 2/3 da altura da forma, recebeu 10 golpes de soquete; e a última camada 

cinco golpes. Antes de iniciar os 30 golpes na mesa vibratória, foi realizado o 

nivelamento no topo da forma tronco-cônica, com auxílio de uma espátula (Figura 14). 
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                            (a)                                                                   (b)        

Figura 14 - Ensaio de consistência da pasta geopolimérica: (a) Moldagem (b) Após 30 golpes. Fonte: 
Acervo da pesquisa 

 

Após os ensaios de consistência, ocorreram as moldagens dos corpos de prova 

prismáticos, com auxílio de espátula, soquete e da mesa de adensamento por queda. 

As formas foram preenchidas em três camadas e, a cada camada, aplicavam-se 30 

golpes de soquete e 30 golpes na mesa de adensamento. Esse procedimento foi 

realizado na primeira, na segunda e na terceira camada. Antes de serem colocados 

na estufa, os corpos de prova foram vedados na parte superior, com tampa de vidro, 

para reduzir a perda de umidade no processo de cura (Figura 15). Os corpos de prova 

foram submetidos ao processo de cura por 10 dias à temperatura de 75⁰C (TONIOLO, 

et al. (2018). Após o período de cura, os corpos de prova foram retirados da estufa, 

identificados, vedados e armazenados em sacos plásticos para posterior avaliação da 

resistência mecânica e da absorção de água nas idades de 10, 28 e 56 dias.  
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Figura 15 - Corpo de prova antes do processo de cura em estufa a 75⁰C por 10 dias. A forma comporta 
3 corpos de prova de 40 x 40 x 160mm. Fonte: Acervo da pesquisa 

 

3.2.5 Quinta Etapa: Caracterização dos Geopolímeros 

Para analisar a ocorrência do processo de geopolimerização nas pastas após a cura 

em estufa, foram realizados ensaios de caracterização e um comparativo com a 

literatura atual. Todos os ensaios foram realizados nos laboratórios da UFOP, sendo 

eles: difração de raios X (DRX), análises termogravimétricas e análises térmicas 

diferenciais (TGA/DSC) e ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Além das análises para atestar a geopolimerização, foram realizados ensaios 

mecânicos de resistência à compressão e flexão, e ensaios de absorção de água. A 

Figura 16 mostra o organograma descritivo dos ensaios realizados para a avalição do 

processo de geopolimerização.  
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Figura 16 - Organograma da avaliação da geopolimerização. Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.2.5.1 Caracterização Física 

A caracterização física dos geopolímeros foi realizada a partir dos ensaios de 

resistência mecânica à compressão e flexão, além dos ensaios de absorção de água. 

 Ensaios Mecânicos de Resistência à Compressão e Tração 

Os ensaios de resistência à compressão e à tração na flexão foram realizados no 

LMC2 da UFOP. O equipamento utilizado foi a prensa EMIC modelo DL 20000.  

O ensaio de resistência à tração na flexão foi realizado segundo especificações da 

NBR 13.279 (2005) e da NBR 15.270-3 (2005). Para cada traço e idade (10, 28 e 56 

dias) foram rompidos três corpos de prova. Os corpos de prova eram posicionados 
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nos dispositivos de apoio do equipamento, que são equidistantes de (100 + - 05) mm.  

Uma carga vertical foi aplicada centralizada entre esses apoios, a uma taxa de (50 +- 

10) N/s até a ruptura do corpo de prova. 

A resistência à tração na flexão foi determinada individualmente para cada corpo de 

prova e expressa pela média de suas repetições. As resistências com desvio padrão 

inferior e superior à média entre as cinco medidas subtraídas do desvio padrão foram 

eliminadas do cálculo da média da resistência à tração. 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado segundo especificações da NBR 

13.279 (2005) e da NBR 15.270-3 (2005). Para cada traço e idade (10, 28 e 56 dias) 

foram rompidos seis corpos de prova, os mesmos utilizados para o ensaio de tração 

na flexão. Para o ensaio, foi aplicada uma carga a taxa de (500 +- 50) N/s até a ruptura 

do corpo de prova. 

A resistência à compressão foi determinada individualmente para cada corpo de prova 

e expressa pela média de suas repetições. As resistências com desvio padrão inferior 

e superior à média entre as cinco medidas subtraídas do desvio padrão foram 

eliminadas do cálculo da média da resistência à compressão. 

 Ensaio de Absorção de Água 

Para a determinação da absorção de água, utilizaram-se as especificações da NBR 

15.270-3 (2005) e da NBR 9.778 (1987) adaptadas. Os ensaios de absorção foram 

realizados com os fragmentos dos corpos de prova após os ensaios de resistência à 

compressão. Foram avaliadas a absorção de água de todos os traços nas idades de 

10, 28 e 56 dias. Para cada traço analisado foram realizadas três medições.  

A determinação da absorção de água seguiu o seguinte protocolo: os fragmentos dos 

corpos de prova foram pesados para obter a massa inicial (Ms) e, após a pesagem, 

eram imergidos em água por 24 horas. Decorrido o tempo de imersão, os corpos de 

prova eram retirados da água e secados superficialmente. Esse corpo de prova seco 

superficialmente era pesado para obter a massa saturada (Msat), Figura 17. A 
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determinação do índice de absorção de água (AA) é calculada de acordo com a 

equação a seguir: 

%  

Em que Msat e Ms representam a massa saturada e a massa seca de cada fragmento 

do corpo de prova, respectivamente, expressas em gramas. 

    

            (a)                                           (b)                                                     (c) 

Figura 17 – Etapas do ensaio de absorção de água: a) fragmentos imediatamente após serem 
imergidos, b) fragmentos após 24 horas imergidos em água, c) massa saturada de um fragmento. 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

3.2.5.2 Caracterização Mineralógica 

A determinação dos componentes mineralógicos e a quantificação da fase amorfa dos 

geopolímeros foram realizadas com a utilização dos mesmos equipamentos, software 

e critérios utilizados para a caracterização mineralógica dos materiais precursores, a 

RM e o GW por difração de raios X (DRX-Rietveld). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Microscopia Eletrônica Nanolab, da REDEMAT/UFOP, em 

equipamento D2 PHASER 2ª Geração Bruker. A configuração do equipamento para a 
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análise foi: 5 a 60° 2(Ɵ), passo de 0,02°, tempo de passo de 0,8 segundo e velocidade 

de rotação do spinner de 8 rpm. 

3.2.5.3 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura 

A análise morfológica dos geopolímeros teve como objetivo obter informações sobre 

a morfologia das partículas de modo a conhecer as características microscópicas do 

material. Os ensaios foram realizados com a utilização do VEGA 3 LMH TESCAN, do 

Laboratório de Microscopia Eletrônica Nanolab, da REDEMAT/UFOP. As amostras 

foram preparadas com fragmentos pequenos do geopolímero após o ensaio de 

resistência mecânica. 

3.2.5.4 Caracterização Química 

Na determinação da composição química dos geopolímeros, foram realizados os 

ensaios de microscopia eletrônica de varredura associados à espectroscopia de 

energia dispersiva (MEV/EDS) e Termogravimetria (TGA/DTG). 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura associada à espectroscopia de 

energia dispersiva (MEV/EDS) foi utilizada com a finalidade de identificar a 

composição química elementar do material (geopolímero) a partir de uma análise 

pontual. O ensaio foi realizado no Laboratório de Microscopia Eletrônica Nanolab, da 

REDEMAT/UFOP, com a utilização do equipamento VEGA 3 LMH TESCAN. Para a 

execução do ensaio, foi necessário o preparo das amostras, com a utilização de 

fragmentos dos geopolímeros após os ensaios de resistência mecânica. Foram 

escolhidos fragmentos que possuíam diâmetro de, aproximadamente, um centímetro 

para permitir o posicionamento da amostra dentro do porta amostras do equipamento. 

Para possibilitar a preparação das amostras de diâmetros pequenos, foi necessário 

realizar o embutimento a frio desses fragmentos em resina epóxi. Os fragmentos 

foram mergulhados durante 24 horas na resina epóxi bi componente. Após o período 

de 24 horas, as amostras foram lixadas em duas etapas para a remoção da resina: na 
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primeira etapa, foi realizado o lixamento a seco com lixa de #180 mesh e lavagem das 

amostras para a remoção de resíduos; na segunda etapa, foi realizado o lixamento 

úmido em água corrente com a utilização das lixas #400, #600 e #1200 Mesh, além 

da lavagem em água corrente para remoção de resíduos e a secagem. Após o 

lixamento, a lavagem e a secagem das amostras, foi realizado o polimento mecânico 

abrasivo, com a utilização de uma Politriz com pasta de alumina e, na sequência, com 

pasta de diamante para obtenção de uma superfície isenta de marcas. Para a 

realização do ensaio, foi necessária a utilização de fita condutora e de vaporização 

das amostras com ouro.  

 Termogravimetria (TGA/DSC) 

As análises de termogravimetria foram executadas no LMC2 da UFOP, em 

equipamento analisador térmico DTG-60H Shimadzu, que realiza, de forma 

simultânea, a termogravimetria (TG) e a calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Para os ensaios, foram utilizadas uma faixa de 25 a 1.000°C e taxa de aquecimento 

de 10°/min-1, em atmosfera inerte de nitrogênio. Os ensaios permitiram analisar as 

perdas de massa em função da temperatura associada a picos exotérmicos (calor 

liberado) ou endotérmicos (calor absorvido) durante as transições de fase ou reações 

químicas à medida que as amostras sofrem aquecimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos com os métodos descritos no capítulo anterior e suas análises 

estão apresentados neste capítulo, que está dividido em: caracterização dos materiais 

precursores, obtenção e caracterização dos geopolímeros. 

4.1 Caracterização dos Materiais Precursores 

A seguir, são apresentados os resultados das caracterizações das matérias-primas, 

lama vermelha (RM) e resíduo de vidro (GW), utilizadas como materiais precursores 

no processo de geopolimerização. Para a realização dos ensaios de caracterização 

das matérias-primas, foram necessárias amostras completamente secas, de maneira 

a não colocar em risco os equipamentos em função da alta alcalinidade da RM. 

4.1.1 Análise Física 

As características físicas, a distribuição granulométrica, a densidade e a área 

superficial da RM e do GW após a moagem podem ser observadas na Figura 18 e na 

Tabela 11.  

As curvas de distribuição de tamanho das partículas de RM e de vidro são mostradas 

na Figura 18, com tamanhos médios de partículas de 11,52µm e 7,56 µm, 

respectivamente. Podemos verificar que o GW possui finura superior quando 

comparado à RM. Segundo Shi et al. (2005) e Defáveri et al. (2019), quanto menor as 

partículas de vidro, maior será a área específica e a atividade pozolânica desse 

material. A moagem de matérias-primas pode melhorar a ativação da matéria-prima 

e, até mesmo, eliminar ou reduzir a necessidade de temperatura para ativação das 

reações (GENG; ZHOU; TING, 2016). As partículas finas da RM com diferentes 

morfologias irregulares, com grãos redondos, formam aglomerados, como pode ser 

visto nas micrografias apresentadas na Figura 33.  
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Figura 18 - Distribuição granulométrica da lama vermelha e do resíduo de vidro. Fonte: Elaborada 

pela autora 

 

Tabela 11 - Densidade, área superficial e diâmetro das partículas da RM e GW45 

Amostra Densidade 
(g/cm3) 

Área 
Superficial 
Específica 

(m2/g)

Diâmetro das Partículas (µm) 

*D10% *D50% *D90%

RM 2,34 16,54 1,31 11,52 47,2

GW45 2,46 1,22 1,36 7,56 37,71

*D10% - 10% das partículas abaixo deste diâmetro 

*D50% - Diâmetro médio das partículas 

*D90% - 90% das partículas abaixo deste diâmetro 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.1.2 Análise Química 

As análises químicas dos materiais precursores são apresentas a seguir, a partir dos 

ensaios de:  fluorescência de raios X (FRX), análise térmica (TG/DTA), potencial 

hidrogeniônico (pH). 

 Fluorescência de raios X (FRX) 

Os resultados das análises por fluorescência de raios X são apresentados a seguir, 

na Tabela 12, para as amostras de RM e GW. 

 

Tabela 12 - Resultados da Análise de FRX 

Óxidos 
% 

Na2O 
% 

Al2O3 

% 
SiO2 

% 
Fe2O3 

% 
TiO2 

% 
CaO 

% 
MgO 

% 
SO3 

% 
P2O5 

% 
K2O 

% 
La2O3 

% 
CeO2 

% 
*Outros 

% 
RM 7,1 24,6 7,4 52,8 3,7 1,9 - 0,5 0,9 - - - 1,1 
GW 13,9 1,1 69,1 0,4 - 11,5 2,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 

Fonte: Elaborada pela autora 

Observou-se que mais de 70% da composição química da RM é representada por 

óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de alumínio (Al2O3), e que os elementos principais do 

GW são o óxido de silício (SiO2), com 69,1%; o óxido de sódio (Na2O), com (13,9%); 

e o óxido de cálcio (CaO), com 10,6%. Deventer, Lukey e Provis (2006) sugerem que 

a existência de cálcio fornece locais adicionais de nucleação para as reações de 

geopolimerização e acelera a velocidade de enrijecimentos dos geopolímeros. 

Davidovits (2002), em seus estudos referentes à geopolimerização, afirma que a 

proporção entre Si/Al determina o tipo de estrutura tridimensional dos 

aluminossilicatos e, sendo assim, suas características e aplicações, conforme Tabela 

3. 

Toniolo et al. (2018) e Badanoiu, Saadi e Stoleriu (2015) estudaram a formação de 

geopolímeros a partir da RM, com altos teores de óxido de alumínio, e de GW, com 

altos teores de óxido de silício, e a seleção e a blenagem dos dois resíduos permitiu 

obter uma relação Si/Al adequada ao processo de geopolimerização. Segundo Toniolo 
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et al. (2018), a maioria dos estudos que envolve geopolimerização com RM limita-se 

a utilizá-la apenas como material suplementar de fonte se Al, juntamente com cinzas 

volantes e metacaulim, que são materiais reconhecidamente precursores. 

Neste trabalho, foram utilizados dois precursores: o GW rico em sílica (69,1%), com 

um baixo teor de alumina (1%); e a RM com baixos teores de sílica (7,4%) e alto teor 

de alumínio (24,6%). A utilização desses dois precursores teve como objetivo adequar 

suas proporções químicas de modo a obter relações teóricas molar entre silício e 

alumínio em torno de 4, 5 e 6.  

 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

A análise do potencial hidrogeniônico (pH) da RM a partir do indicador universal 

confirmou que se trata de solução de alta basicidade, com o pH em torno de 12. A 

Figura 19 apresenta o ensaio com a fita mergulhada na solução e a tabela 

comparativa. 

    

Figura 19 - Ensaio de medição do pH da solução contida na lama vermelha. Fonte: Acervo da 
pesquisa 

 

 

 



 

  

50 

 

 

 Termogravimetria (TGA/DSC) 

As análises térmicas da RM podem ser visualizadas nas curvas de termogravimetria 

(TGA) e na análise térmica (DSC), a seguir, na Figura 20. A amostra de RM 

apresentou uma perda de massa total de 22%. Curvas termogravimétricas similares 

foram reportadas por Antunes et al. (2012) e por Yang et al. (2019). O termograma 

mostra quatro fases de perda de massa, o primeiro intervalo ocorreu entre as 

temperaturas de 25 a 150⁰C, com uma perda de massa de 6%, correspondente à 

evaporação de água adsorvida fisicamente. A segunda e a terceira fases ocorreram 

na faixa de 150 a 340⁰C (perda de massa = 9%) e na faixa de 340 a 750⁰C (perda de 

massa = 4%), respectivamente, que foram atribuídas à perda de água quimicamente 

adsorvida (principalmente pela decomposição de desidroxilação da gibsita e da 

goethita). A faixa de 750 a 950⁰C (perda de massa = 3%) corresponde à perda de 

espécies voláteis retidas no interior da estrutura da sodalita e a liberação de CO2 

durante a calcinação da calcita (MERCURY et al., 2010), (AGATZINI-LEONARDOU 

et al., 2008). 

O pico endotérmico entre 27 a 150⁰C confirma a TGA e está associado à perda de 

água adsorvida. Os picos endotérmicos entre 150 a 460⁰C estão associados à 

desidroxilação da gibsita e da goethita (AGATZINI-LEONARDOU et al., 2008; LIU et 

al., 2011). 
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Figura 20 - Análise Térmica Simultânea TGA/DSC da lama vermelha. Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.1.3 Análise Mineralógica 

A Figura 21 a seguir, mostra o difratograma de raios X obtidos com 20% de adição do 

padrão interno de fluoreto de lítio (LiF) para a amostra de RM seca, em estufa a 40⁰C. 

A análise quantitativa da amostra da RM realizada pelo método de Rietveld 

apresentou uma maior quantidade de goethita, seguida de gibsita, hematita, sodalita 

e quartzo. Segundo Nagem (2013), a gibsita e a sodalita são fases cristalinas que 

contribuem diretamente para a geopolimerização, pois são fontes de alumintato e de 

silicato. Em geral, esses resultados estão de acordo com a literatura, apesar da 

variabilidade esperada na composição química da RM. A presença do mineral sodalita 

na RM sugere que sua formação ocorreu durante o processo de beneficiamento da 

alumina (Processo Bayer) (PAZ; ANGÉLICA; NEVES, 2010).  
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Figura 21 - Ensaio de Difração de raios X da lama vermelha, seca em estufa a 40ºC. Fonte: Elaborada 

pela autora 

4.2 Obtenção dos Geopolímeros 

Os traços para a confecção das pastas geopoliméricas foram definidos com base no 

resultado da fluorescência de raios X, na investigação exploratória experimental e em 

referências bibliográficas (ALVARENGA, 2018; TONIOLO et al., 2018). A maioria dos 

trabalhos publicados que analisou a utilização da RM fez uso desse resíduo após 

tratamento que inclui a secagem do resíduo. Nesta investigação, optou-se pela 

utilização de dois precursores, sendo o GW em seu estado seco e a RM úmida. 

Segundo Yang et al. (2019), o uso da RM “in natura” propicia economia de tempo, de 

energia de processamento, além de aproveitar a alcalinidade ao reduzir a quantidade 

de ativadores adicionados ao processo de fabricação dos geopolímeros. A Tabela 13 

apresenta a composição das misturas geopoliméricas com as proporções dos 

materiais precursores e do ativador alcalino. 
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Tabela 13 - Composição das misturas geopoliméricas com as proporções dos materiais precursores e 
ativador alcalino 

RM 

Umidade 
(%) 

% RM (úmida) GW45 (seco) NaOH (mol/l) 

6, 8 e 10) 

37 4-GW45-6-RM 55.92 33.37 10.7 

37 4-GW45-8-RM 55.92 33.37 10.7 

37 4-GW45-10-RM 55.92 33.37 10.7 
38.9 5-GW45-6-RM 51.45 37.04 11.52 

38.9 5-GW45-8-RM 51.45 37.04 11.52 

38.9 5-GW45-10-RM 51.45 37.04 11.52 
38.9 6-GW45-6-RM 0.00 0.00 0.00 

38.9 6-GW45-8-RM 41.04 44.44 14.52 

38.9 6-GW45-10-RM 41.04 44.44 14.52 

Fonte: Elaborada pela autora 

4.3 Caracterização dos Geopolímeros 

A seguir, são apresentados os resultados da caracterização dos geopolímeros obtidos 

por ativação alcalina da RM “in natura” e do GW. Com exceção dos ensaios de 

resistência mecânica, os demais ensaios foram realizados com os fragmentos dos 

geopolímeros após os testes de resistência mecânica.  

4.3.1 Caracterização Física 

 Caracterização Mecânica 

Os valores de resistência à compressão dos corpos de prova rompidos nas idades de 

10, 28 e 56 dias, nas três diferentes razões molares (Si/Al = 4, 5 e 6) e nas três 

condições de concentração molar da solução ativadora (NaOH = 6, 8 e 10 M), são 

representados por meio do valor médio obtido para seis corpos de prova prismáticos 

de 40 x 40 x 160 mm, conforme a Figura 22, a Figura 23 e a Figura 24. Todos os 

traços experimentados foram confeccionados com a utilização da RM “in natura”, sem 

qualquer beneficiamento. Os corpos de prova (RM-0) foram confeccionados com a 

RM “in natura”, sem adição de GW e sem solução de NaOH. 



 

  

54 

 

 

 

Figura 22 - Comportamento dos corpos de prova com relação à resistência à compressão em função 
das idades, mantendo a razão molar entre SiO2/Al2O3=4. Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 23 - Comportamento dos corpos de prova com relação à resistência à compressão em função 
das idades, mantendo a razão molar entre SiO2/Al2O3=5. Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 24 - Comportamento dos corpos de prova com relação à resistência à compressão em função 
das idades, mantendo a razão molar entre SiO2/Al2O3=6. Fonte: Elaborada pela autora 

Analisando cada gráfico separadamente, observa-se que, para a mesma razão molar 

(Si/Al), quanto maior a concentração da solução ativadora, maiores são os valores 

médios de resistência mecânica. Quando comparamos o desempenho das 

resistências à compressão dos três gráficos, verificamos que os valores médios de 

resistência à compressão crescem na medida que aumentamos a razão molar (Si/Al) 

e a concentração da solução ativadora. 

Em mais de 60% dos traços experimentados, foram observadas quedas de resistência 

mecânica entre as idades de 28 para 56 dias. Segundo Cyr e Poinot (2012), essas 

quedas de resistência mecânica que não ocorreram de forma sistemática podem ser 

relacionadas às alterações de fases durante o envelhecimento dos corpos de prova. 

Os corpos de prova moldados sem a adição de GW e solução de NaOH apresentaram 

baixos resultados de resistência mecânica à compressão, o que indica que a presença 

de Si é necessária ao processo de geopolimerização. 
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 Absorção de Água 

 

A avaliação da absorção das pastas geopoliméricas foi realizada após os ensaios de 

resistência mecânica, com a utilização dos fragmentos dos corpos de prova rompidos. 

Os valores de absorção de água dos fragmentos dos corpos de prova rompidos nas 

idades de 10, 28 e 56 dias, nas três diferentes razões molares (SiO2/Al2O3= 4, 5 e 6) 

e nas três condições de concentração molar da solução ativadora (NaOH= 6, 8 e 10 

M), são representados nas Figura 25, Figura 26 e 27. 

 

 

Figura 25 - Absorção de água das amostras de geopolímeros para relação SiO2/Al2O3=4 nas idades 
de 10, 28 e 56 dias. Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 26 - Absorção de água das amostras de geopolímeros para relação SiO2/Al2O3=5 nas idades 
de 10, 28 e 56 dias. Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 27 - Absorção de água das amostras de geopolímeros para relação SiO2/Al2O3=6 nas idades 
de 10, 28 e 56 dias. Fonte: Elaborada pela autora 

Observa-se, a partir das Figuras 25, 26 e 27, que as amostras com maiores 

concentrações molares (SiO2/Al2O3) possuem menores resultados de absorção de 

água. 

Comparando-se os resultados de resistência à compressão aos resultados de 

absorção de água, verifica-se que, independentemente da idade dos corpos de prova, 
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quanto maior a razão molar e a concentração da solução ativadora, maiores são os 

resultados de resistência à compressão e menores os resultados de absorção de 

água. Sugere-se que concentrações molares mais elevadas aceleram as reações de 

geopolimerização, com isso, há menor formação de água no interior da pasta e, 

consequentemente, há redução de formação de poros interligados, o que torna a 

pasta mais coesa, resistente e menos permeável.  

4.3.2 Caracterização Mineralógica 

A Figura 28 e a Figura 29 apresentam os difratogramas de duas amostras de 

geopolímeros, 5-GW45-8-RM e 6-GW45-6-RM, e exibem a identificação dos picos e 

das quantidades relativas de cada fase.  É possível notar a semelhança entre os dois 

geopolímeros, o que leva à interpretação de não haver diferenças nas composições 

mineralógicas entre as duas amostras. A análise qualitativa obteve as fases de annite, 

calcita, cerianite, gibsita, goethita, hematita, quartzo e sodalita. As fases annite, 

gibsita, goethita, sodalita, hematita e quartzo são encontradas na RM e no GW 

(BADANOII, 2015; HAJJAJI et al. 2013). A cerianite é um óxido mineral relativamente 

raro, e é um dos poucos minerais que contêm Cério (Ce), elemento químico 

proveniente do GW, em conformidade com a fluorescência de raios x. 

A análise quantitativa realizada pelo método de Rietveld apresentou, nas duas 

amostras, uma maior quantidade de material amorfo, seguida de goethita, de hematita 

e de gibsita. Os difratogramas das amostras geopoliméricas, 5-GW45-8-RM e 6-

GW45-6-RM, apresentam picos cristalinos com intensidades reduzidas, se 

comparados aos picos no difratograma da RM. As reduções dos picos cristalinos estão 

relacionadas ao aumento do conteúdo amorfo, o que sugere a geopolimerização das 

pastas (ASCENÇÃO; SEABRA; AGUIAR, 2017; HAJJAJI et al., 2013).   

Essas amostras amorfas são compostas, principalmente, por Si, Al e Na, mas o Fe 

está incorporado. Essa hipótese é confirmada a partir da microanálise EDS (Tabela 

15) e pela diferença entre a quantidade inicial de óxido de ferro e as fases residuais 

de hematita e goethita (ASCENÇÃO; SEABRA; AGUIAR, 2017; HAJJAJI et al., 2013).  
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Figura 28 - Difratograma da amostra de geopolímero 5-GW45-8-RM. Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 29 - Difratograma da amostra de geopolÍmero 6-GW45-6-RM. Fonte: Elaborada pela autora.  

 

4.3.3 Caracterização Morfológica 

A morfologia das partículas da RM, dos resíduos de vidro e das pastas geopoliméricas 

foram analisadas a partir da microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

As micrografias da RM são apresentadas na Figura 30. A partir das micrografias 

apresentadas, é possível observar partículas finas, com formato de grãos irregulares, 

que geram aglomerados. Em torno de 70% das partículas de RM apresentam-se com 

tamanhos menores que 50 µm em conformidade com a distribuição granulométrica. A 

micrografia da RM, de formato irregular, foi relatada por Geng, Zhou e Ting (2016). 
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Figura 30 - MEV: Micrografia da lama vermelha, 1000x e 10.000x respectivamente. Fonte: Acervo 

da pesquisa 

A micrografia do GW, após a preparação, é apresentada na Figura 31. A partir da 

micrografia, é possível constatar partículas de forma angulosas e de diferentes 

tamanhos. A micrografia de formato irregular e anguloso foi relatada por Sauer (2013). 

  

Figura 31 - MEV: Micrografia do resíduo de vidro, 5000x e 10.000x respectivamente. Fonte: Acervo 

da pesquisa  
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As micrografias das pastas geopoliméricas, 6-GW45-6-RM e 6-GW45-10-RM, após 

cura de 10 dias em estufa à 75⁰C, são apresentadas na Figura 32. 

 

    
 

     
Figura 32 - MEV: micrografias das pastas geopoliméricas. (a) e (c) 6-GW45-6-RM de 100x (b) e (d) 

6-GW45-10-RM de 1000x. Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 
 

a b

c d
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Observa-se, em todas as imagens da Figura 32, estruturas com fissuras, poros de 

diferentes tamanhos e partículas não reagidas, porém, nota-se que, na pasta com 

menor concentração molar 6-GW45-6-RM (a) e (c), a porosidade apresenta-se mais 

acentuada. Essa observação vai ao encontro do ensaio de absorção. No ensaio de 

absorção de água, a pasta 6-GW45-6-RM apresenta uma maior absorção de água se 

comparada à pasta 6-GW45-10-RM. A utilização de solução ativadora com maior 

concentração molar sugere um grau de reação mais elevado e, consequentemente, 

uma pasta mais coesa, com menor porosidade e maior resistência mecânica. 

4.3.4 Análise Química 

Os resultados das análises químicas nas pastas são apresentados a seguir, a partir 

da técnica de microscopia eletrônica de varredura associada à espectroscopia de 

energia dispersiva (MEV/EDS) e análise térmica (TG/DTA). 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS) 

Associado à análise de MEV, foi realizada a análise química pontual por EDS das 

pastas geopoliméricas, como apresentado na Figura 33. Nessas figuras, estão 

demarcadas as regiões utilizadas para a análise pontual por EDS. 
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Figura 33 - Análise química pontual da pasta geopolimérica 6-GW45-10-RM. Fonte: Acervo da 
pesquisa. 

O resumo da análise química das regiões observadas para a amostra 6-GW45-10-RM 

é apresentado na Tabela 14.  

Tabela 14 - Análise química das regiões consideradas pela micrografia da Figura 33 por EDS. Análise 
semi-quantitativa (%) da pasta geopolimérica 6-GW45-10-RM 

Composto 
% 

Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região Si/Al 

O 50.5 58.9 55.5 51.8 40.9 1 - 

Si 47.5 40.4 19.6 25.4 23.6 2 - 

Fe 0.1 0.3 7.8 5.5 12.3 3 3,5 

Au 1.8 0.3 0.1 1.2 2.8 4 9,41 

Ca - 0.1   3 4.2 4.6 5 4,45 

k - 0.1 0.1 0.2 0.2   

Na - - 6.7 7.1 8.3   

Mg - - 1.1 1.5 1.3   

Ti - - 0.4 0.3 0.6   

Ce - - 0.2 0.2 -   

Al - - 5.6 2.7 5.3   

Fonte: Elaborada pela autora 
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Observa-se a formação de um gel geopolimérico constituído principalmente, por Na, 

Al e Si (N-A-S-H). Nas regiões 3 e 5, constatamos que os teores de silício são 

superiores aos teores de alumínio, e que ocorre uma relação entre esses elementos 

próximos de 2 e 5. Esse fato sugere o desenvolvimento da pasta geopolimérica 

(ASCENÇÃO; SEABRA; AGUIAR, 2017). É possível detectar também algumas 

partículas não reagidas, regiões 1, 2 e 7, o que indica que a dissolução completa não 

foi alcançada. O elemento Au, que aparece em todas as regiões de análise, é referente 

à metalização da amostra.  

 

 Análise Térmica (TGA/DTG) 

As curvas de TG/DTA da amostra 6-GW45-10-RM são apresentadas na Figura 34, a 

seguir.  

 

Figura 34 - Análise térmica simultânea TG/DTA da amostra 6-GW45-10-RM. Fonte: Elaborada pela 
autora 

 

Observa-se, na curva termogravimétrica (TGA), uma perda de massa de 26%. 

Comparando com dados da literatura (YE; ZHANG; SHI, 2014; GENG; ZHOU; TING, 

2016; BADANOII, 2015), é possível identificar, na curva de DTA, três regiões de 
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alterações de fases. A região I, compreendida entre temperatura ambiente até 150⁰C, 

apresenta uma grande perda de massa devido à evaporação da água adsorvida na 

superfície dos grãos. 

A região II inicia-se com a desidratação da água entre os poros na temperatura 

ambiente até o término desse processo, na temperatura de, aproximadamente, 450⁰C. 

Dois picos endotérmicos, a 90⁰C e 275⁰C, confirmam a evaporação e a desidratação 

da água nas regiões I e II. A perda de massa das regiões I e II é grande e de, 

aproximadamente, 12% e 10% (YE; ZHANG; SHI, 2014).  

A região III é caracterizada por uma perda gradual de massa devido à desidroxilação 

dos géis de aluminossilicatos. A desidroxilação causa uma perda de massa de, 

aproximadamente, 3% até a temperatura de 850⁰C e, a partir daí,a tendência é o 

término da perda de massa (YE; ZHANG; SHI, 2014; GENG; ZHOU; TING, 2016).  
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5 CONCLUSÕES 

A lama vermelha (RM) “in natura” e o resíduo da laminação de vidros planos (GW), 

associados à solução ativadora de hidróxido de sódio (NaOH), se mostram adequados 

para a obtenção dos geopolímeros, conforme ensaios de caracterização. 

A utilização dos materiais precursores e do NaOH como ativador alcalino mostrou-se 

adequadas a partir do balanço de massa, de maneira a alcançar uma relação Si/Al 

compatível com a literatura. Neste trabalho, as razões molares entre 4, 5 e 6 

mostraram-se eficientes na obtenção da pasta geopolimérica. 

A concentração molar da solução ativadora possui relação direta com os resultados 

de resistência à compressão e absorção de água, o que confirma os dados da 

literatura. Os corpos de prova moldados com solução 10 M apresentaram maiores 

resistência à compressão com menor absorção de água. 

Os melhores valores de resistência à compressão foram obtidos para a razão molar 

teórica Si/Al=6 e solução ativadora com 10 molar. Para alcançar essa condição foi 

necessário utilizar um volume maior de resíduo de vidro em relação a lama vermelha, 

com uma relação 60/40. Essa condição apresenta a desvantagem por utilizar um 

menor volume de lama vermelha, um resíduo que existe em grandes quantidades; 

além de necessitar de uma solução ativadora mais concentrada que pode trazer danos 

ao meio ambiente e aos usuários. 

Os menores valores de absorção de água e maiores valores de resistência mecânica 

foram alcançados para razão molar SiO2/Al2O3=6 e solução ativadora de 10 molar. 

Provavelmente as reações de geopolimerização ocorreram mais rapidamente em 

função da alta molaridade, com isso, grande parte da água presente na pasta foi 

consumida nas reações de geopolimerização, evitando o acumulo de água no interior 

da pasta, geração de vazios e poros interligados ocasionados pela evaporação dessa 

água. Então, quando as reações de geopolimerização ocorrem mais rapidamente, 

menos água restará na pasta, menos vazios e poros interligados serão formados e 
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assim teremos pastas mais coesas, com maiores resistências mecânicas e menores 

índices de absorção de água. 

A microscopia eletrônica de varredura, com utilização da análise química pontual por 

EDS, sugere a ocorrência da pasta geopolimérica. 

O geopolímero à base de RMGW foi obtido com sucesso ao usar a RM “in natura”, 

sem qualquer beneficiamento. Os geopolímeros formados à base de RM “in natura” e 

de GW mostraram-se promissores para serem utilizados em aplicações na construção 

civil, uma vez que alcançaram resistência à compressão em torno de 35 MPa e índices 

de absorção de água compatíveis com as normas brasileiras para blocos cerâmicos 

para alvenaria de vedação e blocos cerâmicos para alvenaria estrutural (NBR-15270-

1), (NBR-15270-2). 

A temperatura de ativação é necessária para a formação das pastas geopoliméricas. 

Os resultados deste estudo reforçam uma potencial sinergia entre a indústria de 

alumínio, de produção de vidros e a produção de geopolímeros aplicados à construção 

civil.  
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5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

a. Ao longo da realização da pesquisa, surgiram questionamentos. Sugere-

se que sejam avaliados: a lixiviação das pastas de modo a atender à 

legislação ambiental; o controle da retração de modo a reduzir as fissuras 

e a densidade das pastas; 

 

b. Os melhores resultados de resistência à compressão e absorção de água 

foram obtidos para corpos de prova com maior razão molar (SiO2/Al2O3) 

e maior concentração de NaOH. Experimentar outros traços de modo a 

alcançar uma resistência mecânica adequada ao uso na construção civil, 

que tragam maiores benefícios ambientais e financeiros de modo a 

consumir uma maior quantidade de RM e uma menor quantidade de NaOH, 

na tentativa de dar destinação à grande quantidade de RM disponível, de 

reduzir custos na fabricação da solução de NaOH e o impacto ambiental; 

 

c. Prospecção da RM que se encontra em barragem de rejeitos a partir de 

campanha de amostragem em vários pontos da barragem para 

caracterização da RM e sua avaliação visando ao seu aproveitamento para 

a produção de geopolímeros voltados para a construção civil;  

 

d. Desenvolvimento de uma sistemática de trabalhos, envolvendo etapas de 

pesquisa bibliográfica, caracterização, ensaios de laboratório, 

desenvolvimento de projetos executivos, acompanhamento de instalação e 

startups de empreendimentos que gerem produtos cuja matéria-prima seja 

a RM. O objetivo seria contribuir para o descomissionamento das 

barragens, ao agregar valor à RM, que gera custos de manutenção e de 

monitoramento das barragens e traz riscos ambientais para as áreas de 

deposição em função de contaminação do lençol freático ou de eventuais 

rupturas.  
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Apêndice A  

 

PRISMÁTICO – PROTOCOLO DE MOLDAGEM – GEOPOLÍMERO RM e GW 

 

1- Adicionar solução; 

2- Adicionar a lama vermelha; 

3- Ligar a argamassadeira por 30 segundos, na velocidade baixa; 

4- Desligar, acrescentar o vidro até 30 segundos, após o início do despejo, com a 

argamassadeira desligada; 

5- Ligar a argamassadeira novamente por 30 segundos, na velocidade baixa; 

6- Desligar, raspar a pá e as laterais e o fundo para homogeneizar; 

7- Ligar a argamassadeira por um minuto na velocidade alta; 

8- Desligar a argamassadeira;  

9- Preencher o prismático da seguinte forma: três camadas. 

9.1- Aplicar 30 golpes de soquete na primeira camada e 30 golpes na mesa de 

adensamento; 

9.2- Repetir o procedimento acima na segunda e na última camada. 

 

 

 




