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RESUMO 

Neste trabalho foi realizada uma caracterização física, mecânica, microestrutural e 

ambiental de um resíduo, designado por “rejeitado”, produzido pela exploração mineira de 

Neves Corvo. Seguiu-se a investigação do potencial de cinzas volantes (outro resíduo 

produzido de forma maciça no nosso país) ativadas alcalinamente na estabilização química 

deste rejeitado, ao nível do comportamento mecânico e do comportamento ambiental. 

Ao nível do comportamento mecânico, foi analisada a influência de diversos fatores: razão 

ativador/cinza, concentração de hidróxido de sódio e razão silicato/hidróxido. A mistura com 

maior resistência à compressão uniaxial atingiu 16.4 MPa, tendo-se verificado que a 

resistência mecânica aumenta com a quantidade de cinzas e com a concentração de hidróxido.  

Analisaram-se ainda os rácios mássicos Na/Al, Si/Al e Si/Na de todas as misturas 

estudadas, verificando-se que um aumento do rácio Na/Al e a diminuição do rácio Si/Na 

motivam um aumento da resistência mecânica, enquanto o rácio Si/Al não possui, 

aparentemente, qualquer influência na resistência mecânica. 

As análises ambientais foram realizadas através de ensaios de lixiviados em meio aquoso e 

ácido. Os valores foram comparados com a Tabela Nº7 do Anexo IV do Decreto-Lei nº. 

183/2009, que analisa os lixiviados de resíduos perigoso admissíveis em aterro. O lixiviado 

decorrido em meio aquoso cumpre os valores limites estabelecidos relativos aos elementos 

presentes, enquanto em meio ácido verificou-se apenas a exceção do arsénio. 

 

Palavras-chave: Ativação alcalina, resistência mecânica, análise ambiental 
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ABSTRACT 

In this work, a physical, mechanical, microstructural and environmental analysis of the 

mine tailing produced by the Neves Corvo mine was undertaken. This was followed by the 

investigation of the potential of alkali activated fly ash (other waste produced massively in 

our country) to stabilize the tailing, in terms of mechanical and environmental behaviour. 

In terms of mechanical behaviour, the influence of several factors was analysed, namely 

the activator/ash ratio, the sodium hydroxide concentration and the silicate/hydroxide ratio. 

The mixture with higher uniaxial compressive strength reached 16.4 MPa, and it was found 

that the mechanical strength increases with the amount of ash and concentration of the 

hydroxide. 

The atomic mass ratios Na/Al, Si/Al and Si/Na were also analysed, and it was found that 

an increase in the Na/Al ratio and a decrease Si/Na yielded an increased mechanical strength, 

while the Si/Al ratio does not, apparently, has any influence on the mechanical strength. 

Environmental analyses were performed using leachate tests in aqueous and acid media. 

The values were compared with Table 7 of Annex IV of Decree-Law no. 183/2009, which 

analyses the dangerous waste landfill leachates and specifies the admissible values. The 

leachate in aqueous medium meets the established elements’ limits, while the leachate in acid 

medium presented only one exception, i.e. arsenic. 

 

Keywords: alkaline activation, mechanical strength, environmental analysis 
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INTRODUÇÃO 

1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Tendo em conta a expansão, quer social, quer industrial dos últimos tempos, desencadeou-

se um aumento da procura das matérias-primas necessárias, para responder a uma sociedade 

cada vez mais exigente. As grandes fábricas e centrais de produção e o seu consumo de 

imensas quantidades de carvão e outras matérias-primas, deu origem a problemas de formação 

de resíduos resultantes da confeção e manufaturação das matérias-primas. Estes resíduos 

industriais normalmente têm um valor comercial muito reduzido ou mesmo nulo, tornando-se 

um problema para as próprias empresas. Na sua generalidade, o volume de resíduos gerado é 

muito grande e, como tal, as próprias empresas têm de despender muito dinheiro para lhes dar 

um destino conveniente, num aterro ou num tratamento próprio. Acresce ainda que estes 

resíduos em muitos dos casos são considerados poluentes, pois originam posteriormente 

efeitos negativos na natureza. A libertação de resíduos ou produtos “não-necessários” da 

indústria para o ambiente, sem qualquer tipo de tratamento, pode causar a poluição do ar e do 

solo, contaminando consequentemente as águas superficiais e os lençóis freáticos (Torgal, 

2010). 

A enorme diversificação das indústrias e dos processos por elas utilizados, origina resíduos 

de toda a espécie. Estes materiais impõem determinadas necessidades no que diz respeito à 

sua deposição em locais indicados para o efeito. Este facto, para além de acarretar despesas 

por parte da entidade que os produz, traduz-se também em manifestações muito prejudiciais 

para o meio ambiente. Devido ao crescimento destes resíduos ambientais, começam a 

procurar-se novas soluções sobre a utilização e reutilização de resíduos. Com uma seleção 

criteriosa e evitando misturar resíduos na mesma unidade fabril, muitos destes podem ser 

reutilizados ou reaproveitados. 

Nas últimas décadas, têm-se verificado alterações significativas no mundo e na vida dos 

seus habitantes. O aparecimento de novas tecnologias, o aumento do número de indústrias, o 

crescimento populacional e a diversificação do consumo de bens e serviços, levou a um 

aumento significativo na produção de resíduos. Devido à dificuldade e escassez de áreas para 

deposição de resíduos, aos elevados custos de gestão e aos problemas de contaminação 

ambiental, os resíduos são atualmente um problema de difícil resolução. Assim, nos últimos 
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anos as preocupações ambientais assumiram um papel fundamental na vida quotidiana em 

geral, de muitos cidadãos, sendo um tema prioritário na política na maioria dos países 

desenvolvidos, exigindo-se uma política de intervenção e atuação sérias e eficazes por forma a 

reduzir esta problemática. 

A gestão de resíduos está regulamentada, em cada País da Comunidade Europeia, por 

legislação própria. Em Portugal, é o Decreto-Lei 17812006 de 5 de setembro de 2006 que 

atualmente regulamenta a gestão de resíduos. Este decreto define que a gestão de qualquer 

resíduo é da responsabilidade do produtor e deve obedecer ao princípio da hierarquia das 

operações de gestão de resíduos:  

 Prevenção e/ou redução;  

 Reutilização e/ou reciclagem e/ou valorização;  

 Eliminação.  

Neste contexto, privilegia-se a reutilização, a reciclagem e a valorização, visto que na 

maioria das indústrias torna-se difícil a prevenção ou a redução de resíduos. A reutilização, a 

reciclagem e a valorização de resíduos, além de serem operações ambientalmente corretas 

face à operação de eliminação, apresentam várias vantagens, nomeadamente a redução de 

áreas de deposição de resíduos, a diminuição do consumo de matérias-primas e a redução dos 

custos de eliminação, visto que estas operações de gestão de resíduos são normalmente mais 

económicas do que a eliminação (Torgal, 2010). 

A metodologia de estudo para a valorização de um resíduo varia de acordo com as 

características do resíduo e com os requisitos necessários para as diferentes aplicações. A 

seleção de alternativas de valorização compreende a comparação das características físico-

químicas dos resíduos com os requisitos necessários para as várias aplicações, seguida da 

seleção das alternativas mais viáveis em termos de desempenho técnico, impacte ambiental e 

viabilidade de mercado. As melhores alternativas são aquelas em que: 

 i) o resíduo pode ser utilizado diretamente (sem recorrer a nenhum tratamento ou 

beneficiação); 

 ii) há diminuição dos custos inerentes ao transporte do resíduo;  
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iii) resulta um novo produto com vantagens competitivas (técnicas e/ou económicas) sobre 

os existentes no mercado (Van Deventer et al, 2007). 

A possibilidade de reaproveitamento de um resíduo não pode resumir-se somente à 

caracterização da sua aptidão em termos, quer de resistência quer de outras propriedades 

relacionadas com o seu desempenho físico e mecânico e com a sua durabilidade, mas também 

com o seu desempenho ambiental, em termos de fixação de metais pesados e outros elementos 

tóxicos (Torgal, 2010). 

 

1.2 OBJECTIVOS 

Tendo em conta o objetivo genérico de construção dum futuro mais sustentável, é 

fundamental potenciar a reciclagem dos resíduos industriais, permitindo assim evitar quer a 

sua deposição em aterro, quer a utilização de matérias-primas cuja exploração é altamente 

penalizadora. 

Esta Dissertação de Mestrado tem como objetivo a caracterização de um determinado 

resíduo – o rejeitado mineiro da exploração de Neves Corvo – com vista à sua possível 

utilização em aplicações geotécnicas, nomeadamente em aterros e fundações de pavimentos 

rodo e ferroviários. Além disso, irá ser desenvolvido um extenso trabalho experimental 

relacionado com a estabilização prévia deste resíduo, através da técnica de ativação alcalina. 

Para perseguir este objetivo tornou-se necessário estudar: 

 A caracterização física, microestrutural e ambiental do resíduo; 

 Definição das condições ideais de ativação, recorrendo a um ligante constituído 

por cinzas volantes (outro resíduo industrial nacional) e por ativador à base de 

silicato de sódio e hidróxido de sódio. 

 Avaliação do comportamento mecânico das várias misturas estudadas, através de 

ensaios de compressão uniaxial. 

 Avaliação do comportamento ambiental do resíduo, após a estabilização, 

nomeadamente através da recolha e análise química do lixiviado da mistura com 

melhor comportamento mecânico. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Neste ponto será abordada a forma como está organizada esta dissertação. Foi definido um 

programa experimental, construído em três partes. Uma primeira parte em que foi feita a 

caracterização física e microestrutural dos resíduos, recorrendo aos ensaios clássicos de 

mecânica dos solos e à Difração por Raio-X (DRX), Infravermelhos com Transformada de 

Fourier (FTIR).  

Numa segunda parte, caracteriza-se por um extenso programa de ensaios, todos os resíduos 

foram preparados previamente, para que estes pudessem estar disponíveis para o fabrico de 

provetes. No estudo das diversas misturas, com as diferentes percentagens de resíduos, são 

colocados em prática o processo de estabilização do resíduo, sendo aqui descritas todas as 

técnicas de moldagem e cura dos provetes, bem como os ensaios de compressão simples, 

utilizados para avaliar a resistência mecânica e ensaios de lixiviação utilizados na avaliação 

da ambiental.  

Na terceira e ultima parte, são apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo do 

comportamento mecânico através de ensaios de compressão uniaxial e o estudo do 

comportamento ambiental através dos ensaios de lixiviados em meio aquoso e ácido.   

Para tal, a presente dissertação está organizada em 6 capítulos, sendo o primeiro 

constituído pela presente introdução.  

No capítulo 2 está incorporada a revisão bibliográfica, ou seja, é exporto o conhecimento já 

existente sobre a técnica em estudo, bem como os fatores que influenciam a resistência 

mecânica e os benefícios ambientais, fazendo uma abordagem sobre as técnicas de análise. 

No capítulo 3 caracteriza-se os materiais utilizados no processo de estabilização, mais 

concretamente o rejeitado, a cinza utilizado como elemento ligante e as soluções que dão 

origem ao ativador. Neste capítulo expõem-se uma caracterização química de todos dos 

materiais residuais utilizados. Este capítulo diz ainda respeito à metodologia utilizada onde é 

descrito todo o procedimento experimental. É apresentado aqui também toda a preparação 
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prévia dos materiais residuais utilizados e os ensaios executados nas misturas realizadas e 

estudadas, bem como os ensaios de compressão uniaxial e de lixiviação. 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos todos os resultados do trabalho experimental. 

Este capítulo está dividido em duas partes. Uma parte mecânica e uma parte química. Na parte 

mecânica estão expostos os gráficos e observações referentes à compressão uniaxial. Na parte 

química são apresentadas várias representações gráficas referentes à composição mineralógica 

química bem como a exposição gráfica dos resultados dos lixiviados. 

As conclusões deste trabalho são expostas no Capítulo 5, onde também são apresentadas 

algumas propostas para trabalhos futuros no âmbito da ativação alcalina de resíduos mineiros. 

Serão também apresentadas algumas propostas de continuidade e de desenvolvimento do 

trabalho efetuado.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ATIVAÇAO ALCALINA 

A ativação alcalina de materiais residuais é um processo químico que permite que o 

utilizador transforme estruturas vítreas (parcialmente ou totalmente amorfas e / ou meta 

estáveis) em compósitos muito compactos. Hoje em dia, o conhecimento sobre os 

mecanismos que controlam o processo de ativação alcalino é consideravelmente avançado. 

No entanto, ainda há muitas coisas para investigar Palomo et al. (1999). 

Isto é, para Palomo et al. (1999) a ativação alcalina tratasse de uma reação de 

polimerização de compósitos aluminossilicatos em meio alcalino. Tratando-se de um processo 

químico que permite a transformação de determinadas estruturas parcial ou totalmente 

amorfas, em estruturas cristalinas com propriedades cimentícia. 

 Já para Vargas et al. (2006) a ativação alcalina transforma as estruturas amorfas, vítreas 

(parcial ou totalmente amorfas) em compostos cristalinos bem compactos. No entanto, para 

que esse processo ocorra é necessário um meio fortemente alcalino, o que é conseguido 

utilizando-se soluções de NaOH, ou outras soluções alcalinas.  

Desta forma, é possível dissolver parcialmente a sílica e a alumina, bem como hidrolisar 

(decompor uma molécula pela ação da água) a superfície das partículas das matérias-primas. 

Na ativação alcalina, a sílica (SiO2) e a alumina (Al2O3), constituintes dos alumino-silicatos, 

reagem entre si em ambiente fortemente alcalino, organizando-se tridimensionalmente pela 

partilha dos átomos de oxigénio.  

Os iões alcalinos (K+ e Na+) atuam como agentes formadores da estrutura, compensando o 

excesso de cargas negativas decorrente da alteração da coordenação do alumínio com o 

oxigénio, e são os componentes que determinam as propriedades ligantes. Obtém-se então um 

novo tipo de materiais, com elevada resistência mecânica, estabilidade térmica e dureza 

elevada, onde o cálcio está praticamente ausente (designados por geopolímeros) 
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2.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO  

Com o passar dos anos a técnica da ativação alcalina tem sofrido sucessivos avanços, o que 

torna possível apresentar na Tabela 1, onde está representado a relação cronológica tendo em 

conta os acontecimentos mais relevantes no domínio da ativação alcalina. 

TABELA 1. Síntese histórica sobre alguns acontecimentos importantes de cimentos obtidos por ativação 

alcalina e cimentos alcalinos (Adaptado de Torgal et al., 2009). 

Autor Ano Descrição 

Feret 1939 Cimentos com escórias 

Purdon 1940 Combinações alcalis-escórias 

Glukhovsky 1959 Bases teóricas e desenvolvimento de cimentos alcalinos 

Glukhovsky 1965 Primeiros cimentos alcalinos 

Davidovits 1979 Termo “Geopolimero” 

Malinowski 1979 Caracterização de aquedutos milenares 

Forss 1983 Cimento tipo F 

Langton e Roy 1984 Caracterização de materiais em edifícios milenares 

Davidovits e Sawyer 1985 Patente do cimento “Pyrament” 

Krivenko 1986 Sistemas R2O – RO - SiO2 - H2O 

Malolepsy e Petri 1986 Ativação de escórias sintéticas 

Malek. et al. 1986 Cimentos de escórias com resíduos radioativos 

Davidovits 1987 Comparação entre betões correntes e betões milenares 

Deja e Malolepsy 1989 Resistência ao ataque de cloretos 

Kaushal et al. 1989 Cura adiabática de ligantes alcalinos com resíduos nucleares 

Roy e Langton 1989 Analogias dos betões milenares 

Majundar et al. 1989 Ativação de escórias – C12A7 

Talling e Brandstetr 1989 ativação alcalina de escórias 

Wu et al. 1990 Ativação de cimento de escórias 

Roy et al. 1991 Presa rápida de cimentos ativados alcalinamente 

Roy e Silsbee 1992 Revisão sobre cimentos ativados alcalinamente 

Palomo e Glasser 1992 Metacaulino com CBC 

Roy e Malek 1993 Cimento de escórias 

Glukhovsky 1994 Betões milenares, modernos e futuros 

Krivenko 1994 Cimentos alcalinos 

Wang e Scrivener 1995 Microestrutura de escórias ativadas alcalinamente 
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A técnica da ativação alcalina para obtenção de ligantes remonta à década de 40, com os 

trabalhos realizados por Purdon em 1940, nos quais utilizou escorias ativadas alcalinamente 

com hidróxido de sódio. 

 Ele sugeriu ainda que este processo se desenvolvia basicamente em duas etapas. Durante a 

primeira etapa haveria libertação de sílica, alumina e hidróxido de cálcio, enquanto na 

segunda etapa haveria a formação de silicatos e aluminatos de cálcio hidratados, bem como a 

regeneração da solução caustica.  

Através dos resultados obtidos, concluiu que os hidróxidos de metais alcalinos atuavam 

como catalisadores, podendo comprovar essa teoria através lixiviação do metal alcalino a 

partir do ligante endurecido em quantidades semelhantes às presentes na mistura inicial. 

O trabalho de Feret (1939) considera-se que tenha sido percussor nesta área, embora ele 

incide-se mais na importância crescente da época, a utilização de escórias misturadas com 

clinquer de cimento Portland, do que mais propriamente sobre a tecnologia da ativação 

alcalina.  

Contudo foi Glukhovsky (1959), o primeiro investigador a analisar os ligantes utilizados 

em construções históricas, como nas pirâmides egípcias e nos templos romanos, concluindo 

serem compostos por aluminosilicatos cálcicos hidratados, à semelhança dos que ocorrem no 

cimento Portland e fases cristalinas do tipo analcite, uma rocha natural existente na crusta 

terrestre e que explicaria a durabilidade daquele tipo de ligantes.  

Victor Glukhovsky, desenvolveu nos anos 50 na Ucrânia, sistemas com ativação alcalina 

que continham silicato de cálcio hidratado (CSH) e fases com alumino-silicatos. Estes 

sistemas de ativação alcalina foram usados para construir um edifício na Rússia. 

 Glukhovsky foi o primeiro autor que constatou que todo o processo geológico de 

transformação de algumas rochas vulcânicas em zeólitos toma lugar durante a formação das 

rochas sedimentares a baixas pressões e temperaturas. Este processo pode ser utilizado em 

sistemas cimentícios. Na fase de formação destes sistemas cimentícios, em meio alcalino, é 

originada uma rede cristalina formada à base de alumínio e silício. Esta rede cristalina 

apresenta uma enorme durabilidade.  
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A utilidade destes sistemas oferece um potencial muito grande, devido ao enorme campo 

de aplicação das propriedades das estruturas cristalinas dos zeólitos (Glukhovsky, 1965).  

As pesquisas no domínio dos ligantes obtidos por ativação alcalina, sofreram um 

incremento exponencial a partir das descobertas efetuadas pelo investigador francês Joseph 

Davidovits (1979) que desenvolveu e patenteou ligantes obtidos por ativação alcalina de 

caulino e metacaulino, tendo criado o termo “geopolimero” para designar este tipo de ligantes. 

De acordo com este autor os geopolímeros, são polímeros pelo facto de se transformarem, 

policondensarem, ganharem forma e endurecerem rapidamente a baixa temperatura. 

Adicionalmente também são GEO-polimeros, isto é, inorgânicos, duros, estáveis até 

temperaturas até 1250 °C e não inflamáveis (Torgal et al. 2007). 

Em 1972 Davidovits designou de “geopolímeros” as malhas cristalinas tridimensionais de 

alumino-silicatos que se formam naturalmente, a baixas temperaturas e em curtos períodos de 

tempo (Davidovits, 1988). 

Depois de 1970 vários projetos foram implementados para provar a teoria de Davidovits, 

segundo a qual as pirâmides no Egito foram construídas através de blocos de pedra fabricada 

in situ e deixados repousar no próprio local, desenvolvendo assim uma rocha zeolítica 

artificial (Davidovits, 1994). 

Entre 1979 e 1995, muitos trabalhos foram públicados e emitidas patentes pelo Davidovits 

e a sua equipa em geopolimerização. Estas patentes incluem o desenvolvimento de um 

polímero mineral constituído por alumino-silicatos, o qual é formado a temperaturas de até 

cerca de 120ºC, como uma solução sólida. Este é o método para a obtenção de um aglutinante 

geopolimérico (Davidovits, 1994), bem como para a produção de um totalmente hidratado 

alumino-silicato geopolimérico. 

Segundo Davidovits (Davidovits 1988) a reação de geopolimerização realiza-se em 

condições altamente alcalinas entre um pó de alumino-silicato e uma solução ativadora 

(baseada numa mistura molar de hidróxido de sódio e um silicato alcalino, por exemplo sódio 

ou potássio), em condições ambientais. 

Um aluminossilicatos é um mineral que contém óxido de alumínio (Al2O3) e sílica (SiO2). 

Podem-se considerar como derivados dos silicatos, devido à substituição dos iões Si
4+

 pelos 
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iões Al
3+

, os quais devido à carga negativa que possuem, requerem catiões adicionais com a 

finalidade de conseguirem neutralizar a carga elétrica.  

O processo de polimerização ocorre quando se coloca um material pozolânico 

(alumino−silicato) em contacto com a solução do ativador alcalino, cujo resultado é a 

formação de cadeias de polímeros, depois dos iões em solução terem sido reorganizados. 

Estas cadeias de polímeros podem ser consideradas como o resultado da policondensação de 

iões de ortosialato. Uma vez que o mecanismo exato desta reação ainda não foi 

completamente determinado, normalmente assume-se que a sua síntese é levada a cabo por 

intermédio de oligómeros os quais provêm das estruturas unitárias da rede macromolecular 

tridimensional. 

 

2.3 O PROCESSO DE GEOPOLIMERAÇÃO  

A geopolimerização é considerada como o análogo da síntese de zeólitos, uma vez que a 

química envolvida é idêntica, embora os produtos resultantes sejam diferentes na sua 

composição e estrutura. Os produtos geopoliméricos, no entanto, não possuem composição 

estequiométrica, sendo que a estrutura do sólido obtido varia entre completamente amorfa a 

semi-cristalina e partículas cristalinas de Al−Si (Davidovits 1991).  

São habitualmente utilizadas três fontes para a síntese dos geopolímeros:  

i) a matéria-prima, que podem ser resíduos industriais (cinzas volantes, escórias ou slag) 

ou minerais naturais ativados termicamente (aluminosilicatos como o metacaulino), é a fonte 

primária para a dissolução de alumina e sílica no alcali; 

 ii) o líquido ativador, uma solução constituída por um hidróxido alcalino (p.e. NaOH), 

usado para dissolver os constituintes solúveis da matéria-prima e silicato de sódio (fonte de 

sílica solúvel), que funciona como ligante ou dispersante/plastificante (Phair, 2001); 

 iii) inertes que podem ser areias naturais ou processadas, solo, ou qualquer outro material 

ou resíduo que não participe diretamente nas reações de geopolimerização. Os inertes não são 

absolutamente necessários na geopolimerização (ou ativação alcalina), mas permitem 
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incorporar materiais baratos ou resíduos, sem perda substancial de propriedades (por vezes até 

com ganhos), aumentando a quantidade de material utilizado. No caso da estabilização de 

solos, os inertes podem desempenhar um papel crucial. 

Na geopolimerização, o pó de aluminossilicatos é misturado com a solução alcalina e 

forma-se uma pasta coloidal homogénea. Esta pasta transforma-se rapidamente num 

geopolímero duro. Assim sendo, não há tempo e espaço suficientes, para o gel ou a pasta se 

desenvolverem numa estrutura bem cristalizada. Esta é a principal diferença entre os zeólitos 

e geopolímeros. Os geopolímeros ficam definidos em pouco tempo. A sua constituição e 

aspeto exterior ficam estabelecidos após um curto tempo de cura, formando-se estruturas 

policristalinas bem compactas que exibem características mecânicas superiores aos zeólitos 

que possuem menor densidade e apresentam estruturas cristalinas com vazios no seu interior 

(Xu e Van Deventer, 2000).  

O processo de geopolimerização envolve as etapas de agitação de difusão, de condensação 

e de cura, sendo que a síntese dos zeólitos está relacionada com a pré-nucleação, a nucleação 

e desenvolvimento cristalino. Além disso, os geopolímeros geralmente desenvolvem-se as 

temperaturas mais baixas do que as requeridas para a fabricação dos zeólitos (Davidovits, 

1991).  

A síntese de zeólitos é afetada por fatores tais como, a temperatura, o pH e catiões e 

acredita-se que estes três fatores afetam também a geopolimerização (Xu, 2001).  

Atualmente, supõe-se como hipótese que a fase ligante do material geopolimérico, consiste 

numa aglomeração de nanocristalitos zeólicos, ligados entre si por um gel de alumino-silicato. 

Este conceito é plausível a partir de um ponto de vista químico, termodinâmico e mecânico e 

permite a interpretação de várias características dos dados experimentais existentes até à data, 

que tinham uma análise abrangente. 
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2.4 O ATIVADOR ALCALINO  

Na sua generalidade, os ativadores usados em ativação alcalina, são fabricados com base 

em hidróxido de sódio e silicato de sódio. Assim, é possível dizer que os ativadores são 

reagentes que têm de ser preparados quimicamente, pois não se encontram disponíveis na 

Natureza. No processo da ativação alcalina, podem-se utilizar ativadores de dois tipos: 

 Os simples, constituídos por uma base alcalina (geralmente hidróxido de sódio ou 

de potássio); 

 Os compostos, formados pela associação de uma base alcalina com um silicato de 

sódio ou de potássio. 

O hidróxido de sódio está disponível em cristais e/ou cristais granulados, bastando 

promover a sua dissolução em água de acordo com a concentração pretendida. Este hidróxido 

de sódio irá atuar de forma a propiciar o processo de dissolução das matérias-primas, 

enquanto o silicato de sódio vai ter o papel de um ligante ao promover a reorganização da 

estrutura (Yang et al., 2008). 

Atualmente o hidróxido de sódio está disponível em flocos ou em grão, bastando promover 

a dissolução em água de acordo com a concentração pretendida (Pinto, 2006). 

Palomo et al. (1999) chegaram à conclusão de que quando a solução alcalina contém 

silicatos solúveis, de sódio ou de potássio, as reações ocorrem em taxas maiores do que 

quando são apenas utilizados hidróxidos como ativadores. 

Xu e Van Denventer (2000) observaram que a utilização da combinação entre silicato de 

sódio e o hidróxido de sódio como solução alcalina melhora a reação entre o material de 

origem e a solução. Em complemento, após o estudo da geopolimerização de dezasseis 

minerais naturais de Al−Si, foi verificado que em geral, a solução de NaOH causa uma maior 

amplitude de dissolução de minerais do que a solução de KOH. 

Puertas et al. (2000) efetuaram um estudo sobre a ativação alcalina de pastas cimentícias, 

utilizando misturas contendo apenas escória ou cinzas volantes, ativadas com NaOH em 

solução de 2 molal e 10 molal. Concluiu-se que para a situação de utilização de um ativador 



UTILIZAÇÃO DE REJEITADO DA MINA DE NEVES CORVO NO FRABRICO DE MISTURAS GEOPOLIMÉRICAS PARA 

APLICAÇAÕES GEOTÉCNICAS  

16 

com maior concentração (10 molal), a resistência mecânica para diferentes tempos de cura 

aumenta com o correspondente aumento da percentagem de escórias no aglomerado (até esta 

atingir os 100%). 

Hardjito e Rangan, (2005), ao estudarem o efeito da concentração da solução de hidróxido 

de sódio na resistência à compressão, concluíram que uma maior concentração da solução de 

NaOH resultou numa maior resistência à compressão, para dois rácios diferentes de silicato de 

sódio / hidróxido de sódio. 

O estudo efetuado por Cristelo (2009) conferiu-lhe a possibilidade de concluir que as altas 

concentrações de NaOH, ou seja, concentrações superiores a 7,5 molal, na ativação de cinzas 

volantes, provocam a predominância do gel geopolimérico, com pequenas precipitações de 

cálcio dispersas por toda a mistura. 

 Não obstante, não é observável o esperado efeito dessas precipitações (aumento inicial de 

resistência relativamente à mesma mistura sem cálcio), a menos que se disponibilize uma 

quantidade significativa de hidróxido de cálcio na fase inicial. Esta conclusão permitiu a este 

autor determinar a otimização do valor da concentração do ativador, quantificando-a em 12,5 

molal. 

 

2.5 BENEFÍCIOS AMBIENTAIS  

A ativação alcalina de aluminossilicatos tem vindo a ser usada como uma forma de fixar 

metais pesados na sua constituição, levando a reduções significativas da concentração no 

lixiviado comparativamente à concentração inicial. 

Jaarsveld et al. (1997) referem que a utilização de ligantes ativados alcalinamente para 

imobilizar metais pesados em lamas de minas fornece bons resultados com reduções da 

concentração do lixiviado relativamente à concentração inicial de respetivamente Fe (99%), 

Cu (99%), As (95%), sendo, no entanto, menos eficiente para o Ti (65%), Ni (40%), Zn 

(40%).  

Jaarsveld e Deventer (1999) utilizaram misturas de cinzas volantes e metacaulino com 

incorporação de chumbo e cobre ativadas alcalinamente, tendo concluído que o estado de 
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oxidação do ião na altura da lixiviação influencia o raio iónico e, portanto, o grau de 

lixiviação e que a imobilização de metais (chumbo e cobre) acontece não só por um 

mecanismo de encapsulação física, mas parece que o metal fica ligado quimicamente à 

estrutura, não afetando os blocos tetraédricos Al/Si. Descobriram também que afetam as 

propriedades do ligante, quer a resistência, quer as características químicas e físicas e que 

metais com iões maiores são melhor imobilizados e são mais dificilmente lixiviados. 

Hermann et al. (1999) mostram que é possível conseguir com recurso a ligantes ativados 

alcalinamente, um elevado grau de imobilização de resíduos contendo metais tóxicos, 

hidrocarbonetos e elementos radioativos, obtendo-se um produto final com a necessária 

resistência, química e durabilidade ao longo do tempo, sendo bastante mais barato que 

imobilização através do conhecido processo de vitrificação.  

A Tabela 2 apresenta o raio iónico de alguns iões, onde são visíveis diferenças substanciais 

confirmando a maior apetência de alguns iões para serem lixiviados 

TABELA 2. Raio iónico de alguns iões (adaptado de Torgal 2009). 

Ião Cu
2+

 Fe3+ Cd
2+

 As
5+

 Pb
2+

 Hg
2+

 

Raio (Å) 0,72 0,64 0,97 0,46 1,2 1,1 

 

Aliás os valores de eficiência de imobilização de metais pesados de lamas de minas com 

recurso a ligantes ativados alcalinamente obtidos por Davidovits et al. (1990) apresentam uma 

boa correlação com o raio iónico dos iões (Tabela 3). 

TABELA 3. Comparação entre a eficiência de imobilização de metais pesados de lamas de minas em 

ligantes ativados alcalinamente (Davidovits et al.,1990). 

Elemento Cu Cd Pb Mo Cr Zn Ni V 

Eficiência (%) 98 85 60 60 50 40 15 12 

Raio (Å) 
0,72/ 

0,96 

0,97/ 

1,14 
1,2 0,93 

0,63/ 

0,89 
0,74 0,69 0,59 
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Phair e Deventer (2001) observam que a imobilização de Cu é menos efetiva que a do Pb, 

por ter menor raio atómico, que facilita a difusão e lixiviação. À medida que baixa o pH, 

diminui a eficiência da imobilização dos metais Cu e Pb, pois os metais tornam-se mais 

solúveis. A lixiviação depende não só da solubilidade dos metais precipitados, mas da 

permeabilidade da matriz que depende da quantidade de água nos resíduos. Para pH=12 

forma-se um precipitado mais denso e insolúvel do que para pH=14, mas para pH=12 a matriz 

é mais porosa e logo mais permeável reduzindo a eficiência da imobilização dos metais. A 

imobilização é um processo dependente da permeabilidade da matriz e de um fenómeno 

físico-químico de micro encapsulamento.  

Deja (2002) conclui que ligantes ativados alcalinamente à base de escórias conseguem uma 

elevada eficiência de imobilização para cádmio, zinco e chumbo (99,9%) e de (98,8%) para 

crómio sendo essa eficiência muito dependente da menor permeabilidade daquelas pastas, 

podendo, contudo, esta ser afetada pela existência de microfissuras. Na verdade, a difusão de 

iões através de um material poroso está mais dependente do volume de poros com raio 

inferior a 2nm do que em relação à porosidade total (Goto, 1986). 

Palomo e Palácios (2003) estudaram a capacidade de imobilização de crómio e chumbo em 

ligantes ativados alcalinamente à base de cinzas volantes, tendo concluído que apresentam 

uma boa capacidade para imobilizar chumbo com reduções de resistência bastante pequenas, 

mas não são contudo capazes de imobilizar de forma eficiente o crómio pelo facto da quele 

metal perturbar o mecanismo de geopolimerização anulando a formação de resistência, devido 

à formação de Na2OCrO44(H2O) que é um composto muito solúvel. 

Phair et al. (2004) relatam a maior capacidade de imobilização do ião chumbo (Pb) 

relativamente ao cobre (Cu) em ligantes ativados alcalinamente à base de cinzas volantes, 

devido à formação de precipitados maiores por parte do Pb, concluindo que a imobilização do 

Pb e Cu não envolve somente um mecanismo de encapsulação, mas também a formação de 

novas e insolúveis fases com a alumina e a sílica. 

Bankowski et al. (2004) referem que a utilização de percentagens de cinzas inferiores a 

40%, podem ser estabilizadas em geopolímeros à base de caulinite ativada com hidróxido de 

sódio e silicato de sódio. Tendo observado reduções significativas na imobilização de arsénio, 
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estrôncio, selénio e bário. Também que o crómio, cobre e molibdénio não sofreram alterações, 

enquanto o níquel, vanádio e zinco aumentaram de concentração. 

Vinsova et al. (2007) abordam o bom desempenho dos ligantes ativados alcalinamente na 

imobilização de chumbo, cádmio e crómio, sendo essa imobilização menos eficaz no caso do 

arsénico. 

O reaproveitamento dos resíduos de minas e pedreiras em betões com a consequente 

redução das áreas ocupadas por este tipo de resíduos, poderá assim constituir um importante 

contributo para a sustentabilidade destes materiais (Yellishetty et al, 2008). 

 Antunes Boca Santa et al. 2016 estudou diferentes adições de metais pesados em 

geopolímeros produzidos a partir de cinzas de fundo e de metacaulino, utilizando como 

ativador alcalino hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Concluindo que a mátris 

geopolimérica foi capaz de imobilizar metais pesados, no entanto, existem limites toleráveis 

para a adição de metais pesados.  

Jin Woong Baek et al.2016 estudou a adição cinzas volantes e Thiomer (é uma combinação 

do prefixo de um composto contendo enxofre '' Thio "e o sufixo '" Polímero ", que significa 

uma grande molécula de composto de muitas subunidades repetidas) na imobilização de 

metais pesados em resíduos de automóvel triturados. Este método mostrou-se eficaz, 

apresentando ainda boa resistência à compressão e tração.  

2.6 RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EM MEIO ÁCIDO  

Glukhovsky (1981) mostrou que as argamassas de escórias obtidas por ativação alcalina, 

ganham resistência à flexão em soluções de ácido láctico e clorídrico com pH=3, embora se 

tratasse de amostras com elevada resistência à compressão.  

Davidovits et al. (1990) mencionam perdas de massa de 6 e 7% em ligantes ativados 

alcalinamente imersos durante 4 semanas em soluções de 5% de ácido clorídrico e sulfúrico, 

sendo a perda para betões à base de cimento Portland de 78% e 95%. 

Bakharev et al. (2002) analisaram a resistência de betões à base de escórias ativadas 

alcalinamente e betões de cimento Portland ao ataque de sulfatos, tendo observado que os 
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primeiros apresentavam menores reduções de resistência, sendo a diferença de resultados 

devida principalmente à diferença da constituição química dos dois ligantes. 

Song et al. (2005) utilizaram betões à base de cinzas ativadas alcalinamente imersos 

durante 8 semanas em solução de ácido sulfúrico a 10%, tendo observado perdas de massa e 

de resistência respetivamente de 3% e de 35%. 

 Outros autores (Gourley 2005) destacam os resultados apresentados o desempenho dos 

dois betões num ensaio cíclico de imersão em ácido sulfúrico (pH=1), conhecido como ensaio 

de Mississípi e no qual um betão corrente de cimento Portland com uma vida útil de 50 anos 

perde 25% da sua massa ao fim de 80 ciclos, enquanto um betão geopolimérico necessitou de 

1400 ciclos para perder a mesma massa, o que significa que teria uma vida útil de 900 anos. 

 

2.7 FATORES QUE INFLUÊNCIAM A RESISTÊNCIA MECÂNICA  

A resistência à compressão é uma medida elementar da utilidade dos materiais utilizados 

em diferentes aplicações da indústria de construção. Os dados das medições de resistência à 

compressão são usados por muitos pesquisadores como uma ferramenta para avaliar o sucesso 

da geopolimerização. Estes testes são relativamente simples e têm um baixo custo.  

A resistência à compressão dos geopolímeros depende de um número de fatores, incluindo 

a resistência da fase de gel, a razão fase de gel/partículas de Al−Si não dissolvidas, a 

distribuição e a rigidez dos tamanhos das partículas de Al−Si não dissolvidas, a natureza 

amorfa dos geopolímeros ou o grau de cristalinidade, bem como a reação superficial entre a 

fase de gel e as partículas não dissolvidas de Al−Si (Xu, 2001).  

Além disso, diversos fatores como a percentagem de CaO, a percentagem de K2O e o tipo 

de ativador alcalino têm uma correlação significativa com a resistência à compressão. A 

importância da relação molar Si/Al durante a dissolução dos minerais individuais indica que a 

resistência à compressão é adquirida por reações complexas entre a superfície dos minerais e 

a solução de silicato de sódio.  

Após a geopolimerização, as partículas não dissolvidas permanecem ligadas na malha 

cristalina, de modo que a rigidez dos minerais é diretamente proporcional com a resistência à 
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compressão final (Xu e Van Deventer, 2000). Durante a geopolimerização de minerais 

naturais, sabe-se que quando um agregado, tal como areia granular, é adicionado à mistura 

geopolimérica, a resistência à compressão aumenta (Xu e Van Deventer, 2002). A quantidade 

de meta-caulino adicionada à malha geopolimérica, bem como a concentração de KOH e a 

adição de silicato de sódio, também desempenham um papel significativo na resistência à 

compressão final.  

Wang et al. (2005) provaram experimentalmente que em geopolímeros à base de 

metacaulino, a resistência à compressão, a densidade aparente e o teor da fase amorfa, 

aumentam juntamente com um aumento de concentração de NaOH, dentro de um intervalo de 

4-12 mol/L. Isto acontece porque a dissolução das partículas de metacaulino é mais eficaz 

relativamente a outras partículas de outra matéria-prima e, portanto, a condensação do monómero 

é mais célere, na presença de concentrações mais elevadas de NaOH.  

Luiz Granizo et al. (2007) apoiam a ideia de que a ativação alcalina de meta-caulino, 

utilizando soluções contendo silicato de sódio e NaOH, resulta na produção de materiais que 

apresentam maior resistência mecânica em comparação com a ativação somente com NaOH. 

Além disso, a resistência à flexão aumenta quando o volume de ativador diminui ou a 

concentração de sódio aumenta.  

A resistência à compressão de geopolímeros à base de metacaulino aumentou linearmente 

em aproximadamente 400%, a partir de razões mássicas Si/Al = 1,15 para razões mássicas 

Si/Al = 1,90, onde se obteve o seu valor máximo, antes de diminuir outra vez para a razão 

mais elevada de Si/Al de 2,15. Acredita-se que a quantidade de material que não reagiu, em 

amostras com maior teor de sílica, atua como um defeito a nível local e tem um efeito 

negativo sobre a resistência. A maior resistência foi registada quando o índice em massa 

SiO2/Al2O3 variou de 3.0 a 3.8 e a razão de Na2O/Al2O3 foi cerca de 1. No entanto, estas 

proporções iniciais podem ser alteradas dependendo da quantidade de matérias-primas 

utilizadas como fonte de SiO2 e Al2O3 (Duxson et al, 2005).  

De acordo com Phair e Van Deventer (2002), o fator mais significativo que controla a 

resistência à compressão em geopolímeros à base de cinzas volantes é o pH inicial do 

precursor de silicato de metal alcalino. Quando o cimento é utilizado como um aditivo de 
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ajuste da mistura geopolimérica, a resistência à compressão aumenta quase exponencialmente 

com o aumento do pH. Concluiu-se que o teor alcalino elevado promoveu a dissolução da 

matéria sólida, mas também causou uma precipitação de gel de aluminossilicatos, levando a 

uma menor resistência à compressão em fases muito precoces. Além disso, o conteúdo de 

cálcio em geopolímeros à base de cinzas volantes, assim como a razão água/cinza volante, 

parece ter grande influência. 

Palomo et al. (2007) demonstrou que a ativação alcalina de cimentos de elevadas misturas 

com 30% de clínquer de cimento Portland e 70% de cinzas volantes, resulta em resistências 

mecânicas aceitáveis, as quais são fortemente influenciadas pelo tipo de ativador alcalino 

adicionado à mistura. Kumar et al. (2005) demonstraram que geopolímeros à base de cinzas 

volantes ativadas mecanicamente exibem maior resistência à compressão, devido à formação 

de uma microestrutura compacta. A ativação mecânica de cinzas volantes contribui para o 

processo de geopolimerização, uma vez que a reação requer menos tempo e realiza-se a 

temperatura mais baixa.  

O efeito da temperatura e do tempo durante a cura, sobre as propriedades de flexão de 

geopolímeros à base de cinzas volantes de classe C, foi investigado por Miller et al. (2005). 

Verificou-se que o regime de cura tem um impacto muito significativo sobre as propriedades 

físicas e químicas de geopolímeros à base de cinzas volantes. O simples aumento da 

temperatura da síntese é suficiente para aumentar o nível de ordenação em ligantes 

geopoliméricos (Duxson et al, 2005).  

Os geopolímeros contêm uma quantidade relativamente grande de água em poros largos 

disponíveis para a evaporação, o que não iria resultar em tensão capilar. Este facto pode 

contribuir para a região de baixa temperatura da estabilidade. Uma vez que a água é 

livremente removida dos poros através da evaporação, a área superficial da estrutura do gel 

aumenta à medida que a água é solta da superfície do gel. Durante esse processo começam-se 

a observar pequenos poros que resultam da contração. A contração de gel, neste caso, pode 

ser correlacionada com a redução da área de superfície (Duxson et al. 2005). 

A evaporação da humidade da mistura resulta na deterioração do geopolímero que, de 

outro modo, não pode desenvolver uma resistência satisfatória. Além disso, a adição de água 

melhora a trabalhabilidade da argamassa. A água presente no geopolímero, e sua posterior 
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evaporação, faz com que se obtenha um geopolímero sem fissuras. Uma secagem rápida 

durante a cura deve ser evitada. Contudo, é preferível a cura a uma humidade relativa inferior 

(por exemplo, 30%) (Perera et al, 2007). Verificou-se também que, se a temperatura de cura é 

elevada (cerca de 90ºC), o geopolímero irá experimentar uma perda substancial de humidade 

(Bakharev, 2005).  

Outras pesquisas (Van Jaarsveld et al. 2002) demonstraram que a cura para períodos de 

tempo mais longos, a temperatura elevada, parece enfraquecer a estrutura, o que sugere que 

precisam de ser mantidas pequenas quantidades da água estrutural, a fim de eliminar o 

fissuramento e manter a integridade estrutural. Parece que a secagem prolongada a 

temperaturas elevadas, rompe a estrutura do gel da mistura geopolimérica, resultando na 

desidratação e uma contração excessiva, enquanto uma pré-cura extensa à temperatura 

ambiente é benéfica para o desenvolvimento a nível da resistência, quando as cinzas volantes 

são utilizadas como matéria-prima (Bakharev, 2005).  

Além disso, Van Jaarsveld et al. (2002) afirmam que a cura inicial, a temperaturas mais 

elevadas (acima de 50−80 ºC) não aumenta substancialmente a resistência à compressão 

acima da alcançada por cura à temperatura ambiente.  

Em geral, a cura adequada é necessária para conseguir um melhor desempenho mecânico e 

durabilidade. Deve ser mencionado que, de modo a aumentar a aceitação da geopolimerização 

pela indústria, as condições de cura devem ser semelhantes às utilizadas no OPC. 

 

2.8 A IMPORTANCIA DAS TECNICAS DE ANALITICAS  

Existem técnicas relativamente simples ou mais avançadas que podem ser utilizadas para 

obter o máximo de informação e elucidar os mecanismos da geopolimerização.  

As técnicas utilizadas na caraterização dos materiais utilizados em ativação alcalina são: 

 Difração por raios-X (X-Ray Diffraction-XRD) para estudo e análise mineralógica; 
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 Microscopia eletrónica de varrimento (Scanning Electron Microscopy-SEM) para 

análise e estudo da morfologia; 

 Infravermelhos com Transformada de Fourier (Fourier Transform infrared-FTIR) 

associada ao estudo e análise de grupos funcionais; 

 Fluorescência por raio-X (X−Ray Fluorescence-XRF) para análise química; 

 

2.8.1 DIFRAÇÃO POR RAIO-X 

A difração por Raios−X (DRX) é uma técnica analítica não destrutiva e versátil, que 

permite identificar as fases cristalinas presentes num dado material sólido ou em pó. Sendo 

amplamente utilizada na investigação e a nível industrial. É uma ferramenta muito útil na 

caracterização da matéria-prima e dos inertes, embora por vezes limitada, devido à natureza 

amorfa dos geopolímeros. No entanto, fornece informações sobre a extensão da reação dos 

materiais cristalinos (Van Jaarsveld, 2000). 

Os Raios−X, visando estudos de difração, são produzidos quando se estabelece uma 

elevada diferença de potencial elétrico (>30 kV) entre um cátodo e um alvo metálico (ânodo 

ou anticátodo). Os raios emitidos pelo alvo metálico são de natureza eletromagnética, e 

possuem um comprimento de onda entre 1 e 10 nm (Correia, 2011). A ampola de cátodo de 

cobre é a mais utilizada, originando um comprimento de onda de 0,15418 nm designado por 

Cu Kα. Na realidade, a transição K é constituída por dois comprimentos de onda devido aos 

dois estados de spin possíveis para o eletrão 2p: K1 com =0,154051 nm e K2 com 

λ=0,154433nm. 

Um feixe de raios−X direcionado para a superfície do material interage com os átomos da 

rede cristalina do material, ocorrendo assim o fenómeno de difração. Para tal é necessário 

satisfazer a condição definida pela lei de Bragg, que estabelece a relação entre o ângulo de 

incidência (θ), o comprimento de onda dos raios X (λ) e distância entre planos cristalográficos 

dos materiais (dhkl) (Correia, 2011). 

Para identificação das diversas fases presentes comparam-se os picos presentes num 

difratograma com as tabelas existentes na base de dados da JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards), ou da literatura. 
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2.8.2 MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE VARRIMENTO  

A microscopia eletrónica de varrimento (Scanning Electron Microscopy − SEM,) permite a 

análise visual de um material para produzir informações topográficas definidas. Desta forma 

permite uma correta descrição física e mecânica da microestrutura de materiais cristalinos e 

amorfos que, de outra forma, não poderiam ser detetados por outras técnicas (Lee, 2002; 

Duxson et al, 2005).  

O microscópio eletrónico de varrimento é constituído por um canhão de eletrões com 

energias de algumas centenas de eV a 30 keV. Os eletrões têm a sua origem num filamento 

que pode ser de tungsténio (W), de hexaboreto de lantânio (LaB6), ou de emissão por efeito de 

campo (FEG – Field Emission Gun). O tipo de filamento determina o vácuo necessário na 

coluna (de 10-4 a 10-12 mbar), a intensidade do feixe de eletrões, a resolução do microscópio e 

o seu custo. Um W-SEM tem tipicamente uma resolução de 4 nm, enquanto um FEG-SEM 

tem uma resolução de 1 nm, podendo custar cinco vezes mais.  

Durante o funcionamento, o feixe de eletrões é focado e dirigido de modo a incidir numa 

pequena superfície da amostra. As bobinas deflectoras aplicam campos elétricos, obrigando o 

feixe a varrer a superfície da amostra. Quanto mais lento for o varrimento, melhor será a 

qualidade da imagem. À medida que os eletrões incidem na amostra, várias interações podem 

ocorrer, resultando na emissão de eletrões da sua superfície. Uma parte desses eletrões 

emitidos é recolhida pelos detetores. O sinal eletrónico produzido origina uma imagem que 

pode ser visualizada no ecrã do computador. 

 

2.8.3 INFRAVERMELHOS COM TRANSFORMADA DE FOURIER 

Como a análise através de espectros de raios-X, não é conclusiva para este tipo de 

alteração estrutural, as transformações são usualmente avaliadas com recurso á espectroscopia 

de infravermelhos (Torgal, 2010). 
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De acordo com alguns autores, a espectroscopia de infravermelhos é sensível a alterações 

estruturais de pequena magnitude, sendo a técnica mais indicada para avaliar alterações 

estruturais de aluminosilicatos amorfos (Lee e Deventer (2002a). 

FTIR (Fourier Transform infrared) ou Infravermelhos com Transformada de Fourier faz a 

identificação de moléculas ou ligações químicas através de um espectro de absorção de 

infravermelhos. Cada ligação química tem um espectro único, logo um espectro é a impressão 

digital de uma ligação. 

ATR (Attenuaeted Total Reflection) ou Reflexão Total Atenuada é um sistema FT-IR com 

a vantagem de medir uma vasta capacidade amostras solidas e líquidas sem a preparação 

complexa exigida no FT-IR. O princípio de funcionamento do ATR definisse, como o feixe 

de infravermelhos a entrar no cristal ATR com um ângulo de 45º, em relação à superfície do 

cristal. No entanto, devido às propriedades da onda, a luz não é refletida diretamente pela 

superfície, mas por uma camada virtual dentro da amostra. A profundidade de penetração na 

ordem de alguns micrómetros (sensivelmente 0.5 a 3µm) depende do comprimento de onda e 

índices de refração do cristal ATR e da amostra. Depois de várias reflecções internas o feixe 

de luz infravermelha sai do cristal ATR e é enviado para o detetor de infravermelhos. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DAS MISTURAS 

 

3.1 REJEITADO 

3.1.1 LAVARIAS 

O minério é desmontado, britado com a granulometria máxima de 200mm e enviado para a 

superfície. Aí é armazenado em pilhas que são enviadas para a pré-crivagem e britagem. A 

pré-crivagem (Figura 1) tem como função remover as partículas com granulometria inferior a 

19mm. O minério que sai da pré-crivagem é armazenado no silo, sendo depois conduzido para 

o britador secundário em circuito aberto (o material só passa uma vez por este moinho). Daí, é 

conduzido para crivos que separam o minério com granulometria superior a 19mm. Este é 

posteriormente enviado para os britadores terciários em circuito fechado (o mesmo material 

pode passar mais do que uma vez). 

 

FIGURA 1. Esquema da britagem e pré-crivagem (fonte Somincor). 

 

Todo o minério com granulometria inferior a 19mm é remetido para o silo e armazenado 

para futuramente ser conduzido para a moagem. Seguidamente, do referido silo é transportado 

para as lavarias, onde é direcionado para um moinho de barras em circuito aberto. Daqui 

segue para os ciclones primários que através de centrifugação faz a separação (Figura 2). 
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O minério com granulometria menor é enviado para o moinho de bolas secundário em 

circuito fechado, com ciclones secundários. O material com granulometria maior é enviado 

para o moinho de bolas primário em circuito fechado e segue novamente para os ciclones 

primários.  

 

FIGURA 2. Esquema da moagem e da remoagem. 

 

Caso já possua granulometria adequada, o minério é enviado para o moinho de bolas 

secundário, caso contrário, é enviado novamente para o moinho de bolas primário até possuir 

granulometria adequada. O minério que sai dos ciclones secundários é enviado para a 

flutuação em forma de polpa. Todo este processo, de pré-crivagem, britagem e moagem 

realizado por via húmida.  

A polpa que dá entrada na flutuação tem aproximadamente 35% de sólidos em peso. 

Depois, é enviado para os arejadores de modo a aumentar a concentração da própria polpa. 

Saída dos arejadores, a polpa alimenta o circuito de flutuação desbaste/acabamento grosseiro. 

Dos flutuadores saem dois produtos: o rejeitado e o concentrado de cobre. 
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FIGURA 3. Esquema da flutuação e do primeiro desbaste. 

 

O concentrado final é enviado para um espessador até atingir os 70% de sólidos.  Depois, 

passa para o tanque que alimenta a filtração. O concentrado filtrado é armazenado ate ser 

expedido. O rejeitado final é canalizado para a estação de bombagem do rejeitado de onde é 

enviado para a Instalação de Resíduos Cerro do Lobo a 4Km de distância. 

 

3.1.2 COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA E MICROESTRUTURAL DO REJEITADO 

A composição mineralógica e microestrutural do rejeitado foi avaliada recorrendo à 

difração por Raio-X (Figura 4), espectrometria de florescência de Raio-X, Microscopia 

Eletrónica de Varrimento (Figura 5) e a espectrometria de Infravermelhos com Transformada 

de Fourier (Figura 6). 

No espetro DRX do rejeitado (Figura 4) é possível observar os minerais característicos que 

são a pirite (p=FeS2), amesite (a=Mg2Al2SiO5(OH)4), quartzo (q=SiO2), moscovite 

(m=KAl2(AlSi3O10)(OH)2), neighborite (n=NaMgF3) e a biotite (b=K6Mg18Si18Al6O66F6). 
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FIGURA 4. Espetro DRX do rejeitado (a: amesite b: biotite; m: moscovite; n: neighborite; p: pirite; q: 

quartzo). 

 

Através da análise das imagens, com diferente resolução da Microscopia Eletrónica de 

Varrimento (Figura 5), é possível observar que o rejeitado apresenta uma estrutura muito 

irregular com partículas de diferentes tamanhos e formas.  

 

 

FIGURA 5. Imagem obtidas através de SEM ao rejeitado. 
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Verifica-se que os óxidos predominantes no rejeitado (Tabela 4) são de enxofre (41%), 

ferro (28%), sílica (18%) e alumínio (7%), existindo outros óxidos com percentagens 

inferiores a 1%, entre os quais estão presentes metais pesados como arsénio (As), manganês 

(Mn), chumbo (Pb). Na Tabela 5 estão expressos os rácios mássicos teóricos Na/Al, Si/Al e 

Si/Na do rejeitado. 

TABELA 4. Composição química em óxidos do rejeitado obtido por FRX. 

Composição 
Concentração 

(%) 

Al2O3 7,25 

As2O3 0,35 

CaO 0,96 

Co3O4 0,04 

Cr2O3 0.04 

CuO 0,44 

Fe2O3 27,5 

K2O 0,62 

MgO 1,48 

MnO 0,08 

Na2O 0,41 

PbO 0,40 

SO3 40,6 

Sb2O3 0,05 

SiO2 18,5 

TiO2 0,15 

ZnO 1,15 

 

 

TABELA 5. Rácios mássicos Na/Al, Si/Al e Si/Na do rejeitado. 

Rácio 

Na/Al 0,08 

Si/AL 2,24 

Si/Na 28,30 
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A análise com a espectrometria de Infravermelhos com Transformada de Fourier (Figura 

6), apresenta bandas características das ligações de sílica-oxigénio, alumínio-oxigénio e sílica 

oxigénio alumínio. A Tabela 6 apresenta a designação das bandas FTIR do rejeitado.  

 

FIGURA 6. Espetro FTIR do rejeitado. 

TABELA 6. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do rejeitado. 

 

 

 

Nº 

Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 978 ν Si-O 

2 774 δ Si-O 

3 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

4 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

5 530 δ O-Si-O 

6 450 δ O-Si-O 

7 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 

A curva granulométrica do rejeitado (Figura 7) foi obtida através do ensaio da análise 

granulométrica segundo a norma europeia ISSO/TS 17892-4:2003. Observa-se que mais de 

80% do rejeitado é constituído por finos, tendo a dimensão de um silte. 
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FIGURA 7. Curva granulométrica do rejeitado. 

Através do ensaio que determinou o peso específico das partículas, segundo a norma 

portuguesa NP−83 1965, foi obtida uma densidade das partículas de 3,00. O rejeitado possui 

elevada densidade devido à qualidade da rocha da jazida. 

 

3.1.3 PREPARAÇÃO DO REJEITADO 

 De modo a poder ser utilizado na ativação alcalina, o rejeitado deve estar em pó. Para isso 

foi necessário desidrata-lo e posteriormente desterroa-lo. O transporte do rejeitado da mina 

para o laboratório foi efetuado por meio de baldes (Figura 8-a). Aberto o balde, retirou-se a 

parte líquida provenientes da sedimentação do rejeitado (Figura 8-b). Seguidamente removeu-

se o rejeitado do balde para uma lona de modo a acelerar a secagem (Figura 8 c). Ao fim de 

alguns dias, o rejeitado parcialmente seco era transportado à estufa de modo a extrair a 

humidade ainda existente. Estando seco o rejeitado foi conduzido ao moinho de bolas para a 

sua moagem. 
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FIGURA 8. Rejeitado recebido no laboratório (a); apos a remoção da maior parte da água (b); depois da 

secagem na estufa (c); depois de desterroado (d). 

 

3.2 CINZAS VOLANTES 

As cinzas são um resíduo da queima de carvão da central termoelétrica do Pego Santarém. 

No processo da queima do carvão produzem-se escórias e cinzas volantes (Figura 9). As 

escórias são provenientes do fundo da caldeira, enquanto as cinzas volantes são transportadas 

pelos fumos resultantes da queima do carvão sob a forma de pó, sendo retidas em filtros. 

 

FIGURA 9. Cinzas volantes da classe F. 
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3.2.1 COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA E MICROESTRUTURAL DA CINZA 

A composição mineralógica e química da cinza foi avaliada recorrendo à Difração por 

Raio-X (Figura 10), espectrometria de Florescência de Raio-X (Tabela 7), Microscopia 

Eletrónica de Varrimento (Figura 11) e a espectrometria Infravermelhos com Transformada 

de Fourier (Figura 12). 

No espetro DRX das cinzas volantes (Figura 10) é possível observar os minerais 

característicos que são mulite (mu=3Al2O32SiO2) e o quartzo (q=SiO2). 

 

 

FIGURA 10. Espetro DRX das cinzas volantes (mu: mulite; q: quartzo). 

 

Através da análise das imagens com diferente resolução da Microscopia Eletrónica de 

Varrimento é possível observar que as cinzas volantes apresentam uma estrutura 

tendencialmente esférica (Figura 11). 
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FIGURA 11.  Imagem obtidas através de SEM das cinzas volantas. 

 

Verifica-se que os óxidos predominantes na cinza (Tabela 7) são a sílica (52), alumina 

(23%) e ferro (23%) existindo outros óxidos. Na constituição das cinzas volantes estão 

presentes metais pesados como manganês (Mn) e chumbo (Pb). Na Tabela 8 estão expressos 

os rácios mássicos teóricos Na/Al, Si/Al e Si/Na das cinzas. 

TABELA 7.  Composição química das cinzas volantes de classe F obtidas por FRX . 

Composição Concentração (%) 

Al2O3 23,10 

BaO 0,11 

CaO 2,12 

CuO 0,04 

Fe2O3 12,80 

K2O 3,05 

MgO 2,19 

MnO 0,11 

Na2O 1,81 

NiO 0,03 

P2O5 0,28 

PbO 0,03 

Rb2O 0,03 

SO3 1,25 

SiO 51,50 

SrO 0,08 
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TiO2 1,49 

ZnO 0,05 

ZrO2 0,05 

 

TABELA 8. Rácios mássicos Na/Al, Si/Al e Si/Na das cinzas volantes. 

Rácio 

Na/Al 1,97 

Si/AL 17,95 

Si/Na 0,11 

 

Em ativação alcalina, a sílica e a alumina são os óxidos que participam na reação. Para o 

caso destas cinzas volantes, pode-se afirmar que a quantidade de matéria disponível para ser 

ativada (sílica+alumina) é de aproximadamente 75 %. 

A análise com espectrometria transformada de Fourier (Figura 12), apresenta picos 

característicos das ligações de sílica-oxigénio e oxigénio-alumínio. A Tabela 9 apresenta a 

designação das bandas FTIR do rejeitado. 

 

 

TABELA 9. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR das cinzas 

volantes. 

. 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 1020 νas T-O (T: Si ou Al) 

2 774 δ Si-O 

3 530 δ O-Si-O 

4 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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FIGURA 12. Espetro FTIR das cinzas 

volantes. 

 

 

Através do ensaio para determinação do peso específico das partículas, segundo a norma 

portuguesa NP−83 1965, foi obtida uma densidade das partículas de 2,17.  

A curva granulométrica das cinzas volantes foi obtida através do ensaio da análise 

granulométrica segundo a norma europeia ISSO/TS 17892-4:2003. Observa-se que a dimensão 

das partículas de cinza é idêntica à de uma partícula de um silte. 
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FIGURA 13. Curva granulométrica das cinzas volantes. 

3.3 AREIA 

A areia utilizada neste trabalho foi proveniente da região de Chaves, norte de Portugal, 

sendo uma areia retirada do rio Tâmega e com vasta utilização na indústria da construção 

civil. 

 

3.3.1  COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA   

A composição mineralógica e química da areia foi avaliada recorrendo à técnica de 

Difração por Raio-X (Figura 14). 

No espetro DRX da areia (Figura 14) é possível observar os minerais característicos que 

são moscovite ((m=KAl2(AlSi3O10)(OH)2)) e quartzo (q=SiO2). 

 

FIGURA 14. Espetro DRX da cinza (m: moscovite; q: quartzo). 

 

Através do ensaio para determinação do peso específico das partículas, segundo a norma 

portuguesa NP−83 1965, foi obtida uma densidade das partículas de 2,58.  
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A curva granulométrica da areia (Figura 15) foi obtida através do ensaio da análise 

granulométrica segundo a norma europeia ISSO/TS 17892-4:2003. 

 

FIGURA 15. Curva granulométrica da areia. 

3.4 HIDRÓXIDO DE SÓDIO 

O hidróxido de sódio, produzido na empresa PCC Rokita S.A, é utilizado no fabrico do 

ativador, em conjunto com o silicato de sódio adquirido na forma sólida (soda cáustica 

NaOH), ou seja, em forma de sal (Figura 16), e apresenta um grau de pureza de 98%. 

Previamente, diferentes quantidades de hidróxido de sódio (Tabela 10) foram dissolvidas 

em água destilada e desionizada de maneira a obter as diferentes concentrações de hidróxido 

de sódio utilizado nas misturas. 

É necessário tomar precauções no seu manuseamento, pois trata-se de um reagente 

corrosivo. Nas várias soluções realizadas os recipientes utilizados foram de polietileno de alta 

densidade. 

 

TABELA 10.  Diferentes concentrações de hidróxido de sódio. 

Concentração 

(molal) 

Água destilada e 

desionizada (g) 

soda cáustica 

NaOH (g) 

5 1000 200 



MATERIAIS E METODOS 

43 

7,5 1000 300 

10 1000 400 

12,5 1000 500 

15 1000 600 

 

 

FIGURA 16. Hidróxido de sódio no estado sólido. 

A análise com espectrometria transformada de Fourier (Figura 17), apresenta picos 

característicos das ligações de sílica-oxigénio e oxigénio-hidrogénio. A Tabela 11 apresenta a 

designação das bandas FTIR das varias concentrações de hidróxido utilizadas. 
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FIGURA 17. Espetro FTIR das diferentes 

concentrações de hidróxido. 

 

TABELA 11. Designação das principais bandas do 

espetro FTIR das diferentes concentrações de 

hidróxido. 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1637 δ H-O-H (H2O) 

3  1061 νas O-H-O 

4  1009 ν Si-O 

5 420 
δ O-T-O (T: H ou 

Si) 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação;  

νas: Vibrações de tensão assimétrica 

 

3.5 SILICATO DE SÓDIO 

Adquirido na forma de solução à empresa Marcande, o silicato de sódio foi utilizado no 

fabrico do ativador em conjunto com o hidróxido de sódio. Este produto é constituído por 

óxido de sódio e dióxido de silício numa razão de 1:2. Este produto é de fácil manuseamento, 

pois é, atóxico e não inflamável. O rácio mássico de Si/Na é de 0.8. 
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FIGURA 18. Silicato de sódio. 

A análise com espectrometria transformada de Fourier (Figura 19), apresenta picos 

característicos das ligações de sílica-oxigénio e oxigénio-hidrogénio. A Tabela 12 apresenta a 

designação das bandas FTIR do silicato de sódio. 

 

 

FIGURA 19. Espetro FTIR do silicato. 

 

TABELA 12. Designação das principais bandas do 

espetro FTIR do silicato. 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1637 δ H-O-H (H2O) 

3 1061 νas O-H-O 

4 1009 ν Si-O 

5 420 δ O-T-O (T: H ou Si) 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação;  

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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3.6 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS 

3.6.1 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS MISTURAS 

De modo a estudar o comportamento mecânico, estudou-se três variáveis (Tabela 13), 

razão ativador/cinza, concentração de hidróxido e razão silicato/hidróxido. As condições 

ideais de compactação (peso volúmico seco máximo e teor em humidade ótimo) foram 

definidas através do Proctor, ainda numa fase muito precoce do trabalho. Dadas as várias 

razões entre os constituintes sólidos (rejeitado/cinza/areia) considerados durante este trabalho, 

e de forma a evitar a execução de vários ensaios Proctor, optou-se por utilizar valores 

conservadores, nomeadamente com 10% de cinza, em ambos os casos. 

 

TABELA 13. Identificação das misturas estudadas. 

ID 
Rejeitado 

(%) 

Cinza 

(%) 

Areia 

(%) 

Razão 

ativador/cinza 

Razão 

silicato/hidróxido 

Concentração 

de hidróxido 

M1.0 75 25 0 0,75 0,50 7,50 

M2.0 33 17 50 0,75 0,50 7,50 

M1.1A 71 29 0 0,65 0,50 7,50 

M1.1B 78 22 0 0,85 0,50 7,50 

M1.1C 80 20 0 0,95 0,50 7,50 

M2.1A 31 19 50 0,65 0,50 7,50 

M2.1B 35 15 50 0,85 0,50 7,50 

M2.1C 37 13 50 0,95 0,50 7,50 

M1.2A 74 26 0 0,75 0,50 10,00 

M1.2B 72 28 0 0,75 0,50 12,50 

M1.2C 71 29 0 0,75 0,50 15,00 

M2.2A 32 18 50 0,75 0,50 10,00 

M2.2B 31 19 50 0,75 0,50 12,50 

M2.2C 30 20 50 0,75 0,50 15,00 

M1.3A 75 25 0 0,75 0,75 7,50 

M1.3B 74 26 0 0,75 1,00 7,50 

M1.3C 74 26 0 0,75 1,25 7,50 

M2.3A 33 17 50 0,75 0,75 7,50 

M2.3B 32 18 50 0,75 1,00 7,50 

M2.3C 32 18 50 0,75 1,25 7,50 

 

No ensaio de rejeitado+cinzas (Figura 20) obteve-se um peso volúmico seco máximo de 

2.058 g/cm
3
 e um teor ótimo de humidade de 17.26 %. No ensaio de rejeitado+cinzas+areia 
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(Figura 21) obteve-se um peso volúmico seco máximo de 2.140 g/cm
3
 e um teor ótimo de 

humidade de 11.05 %.  

 

FIGURA 20. Curva de compactação do ensaio de Proctor da mistura M1. 

 

FIGURA 21. Curva de compactação do ensaio de Proctor da mistura M2. 

De modo a estudar o comportamento mecânico, variaram-se três parâmetros das misturas, 

razão ativador/cinza, concentração de hidróxido e razão silicato/hidróxido. O peso volúmico e 
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o teor de humidade foram obtidos de ensaios proctor. Em todas as misturas realizadas não 

existe variação do peso volúmico e do teor de humidade.  

Na mistura 0, os parâmetros de base são razão ativador/cinza de 0.75; a razão 

silicato/hidróxido de 0.50; e a concentração de hidróxido de 7.5 molal.   

Na mistura 1, o parâmetro variado foi a razão ativador/cinza, mantendo-se a razão 

silicato/hidróxido de 0.50 e concentração de hidróxido de 7.5 molal. Na mistura A, a razão 

ativador/cinza é de 0.65, na mistura B é de 0.85 e na mistura C é de 0.95. 

Na mistura 2, o parâmetro variado foi a razão da concentração de hidróxido, mantendo-se a 

razão silicato/hidróxido de 0.50 e ativador/cinza de 0.75. Na mistura A, a concentração de 

hidróxido é de 10 molal, na mistura B é de 12.5 molal e na mistura C é de 15 molal. 

Na mistura 3, o parâmetro variado foi a razão silicato/hidróxido, mantendo-se a razão 

ativador/cinza de 0.75 e concentração de hidróxido de 7.5 molal. Na mistura A, a razão 

silicato/hidróxido é de 0.75, na mistura B é de 1.00 e na mistura C é de 1.25. 

 

3.6.2 FABRICO DOS PROVETES 

A preparação dos provetes tinha por inico a pesagem da parte solida (areia, rejeitado e 

cinza) que eram pesadas separadamente e posteriormente colocados no balde da misturadora 

para que se procedesse a sua homogeneização. Seguidamente, eram pesados os constituintes 

do ativador (hidróxido de sódio e silicato de sódio). A pesagem era realizada separadamente 

sendo depois juntos e homogeneizados antes de se adicionar à parte solida na misturadora. 

Após a adição do ativador, à parte solida, no balde da misturadora, esta era homogeneizada. 

Estado a mistura concluída, era feito a separação em recipientes individuais e pesos iguais. 

Inicialmente foram utilizados moldes cilíndricos de 70 mm de diâmetro e 140 mm de 

altura. No processo de compactação foram utilizadas duas tampas em aço de modo a que o 

provete seja compactado uniformemente. O fabrico dos provetes foi semelhante para todas as 

misturas realizadas, independentemente das variações existentes entras as várias misturas. A 

coloração da mistura vem do rejeitado.   
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O processo de compactação tem como início a colocação da tampa inferior. Seguidamente 

coloca-se o molde e entre o molde e a tampa inferior coloca-se uma cunha. Por cima do molde 

coloca-se uma alonga para ajudar ao seu enchimento. Por fim, coloca-se a tampa superior. A 

mistura é colocada dentro do molde com a ajuda de um funil. 

A mistura coloca-se no molde por três camadas, sendo cada uma compactada coma ajuda 

de uma vara metálica. Estando o molde com a mistura, coloca-se a tampa superior, 

seguidamente leva-se o molde para a prensa manual onde será compactado. Na compactação, 

primeiro dá-se a entrada da tampa superior. Seguidamente, remove-se as cunhas colocadas 

entre o molde e a tampa inferior para que se dê a entrada da tampa inferior. Estando as duas 

tampas fechadas dá-se o processo de comparação por terminado. Por fim retira-se o molde da 

prensa e removem-se as tampas, para que o provete seja desmoldado.  

O desmolde foi realizado na pensa manual com a ajuda de um pilão metálico de 70mm de 

diâmetro e da alonga para que fossem evitados danos nos provetes. O processo de desmolde 

tem como inicio a colocação do molde sobre o pilão metálico e a alonga por cima do molde, 

seguindo-se a colocação na pensa manual. Depois de se retirarem os provetes dos moldes 

estes eram pesados e levados para a câmara climática onde foram curados. 

 

3.6.3 ALTERAÇÃO DE MOLDES   

Na fase inicial dos trabalhos, durante a compactação dos provetes (70 por 140mm) notou-

se a escorrência de ativador e a incapacidade do fecho das tampas, o que impossibilitou a 

compactação dos provetes (Figura 22). 

O procedimento adotado foi baixar o teor de humidade, passando para o ramo seco da cuva 

de proctor, diminuindo assim também o peso volúmico seco.   
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FIGURA 22. Escorrência de matérias entre a tampa inferior e o molde. 

 

Para a mistura M1 escolheu-se um ponto intermédio na curva de Proctor, tendo sido 

adotado, após alguns testes, um teor de humidade de 13.0%, tendo o peso volúmico seco sido 

depois obtido através equação de ajustamento indicada no Figura 20. Daqui resultou o valor 

de 1.974 g/cm
3
. Na mistura M2 escolheu-se um ponto intermedio na curva de Proctor, 

adotando-se o teor de humidade de 9.0%, a baridade foi retirada através equação indicada no 

Figura 21. Para o teor de humidade de 9.0% o peso volúmico é de 2.064 g/cm
3
.  

Devido ao excessivo volume de material consumido (em função das reservas armazenadas 

no laboratório) e ao facto do tamanho máximo de partícula (neste caso, proveniente do 

rejeitado) ser inferior a 20% do diâmetro 38 mm, foram fabricados moldes metálicos com 37 

mm de diâmetro e 70 mm de altura, tendo sido abandonados os moldes anteriores.  

Na análise das lâminas delgadas foi necessário a realização de provetes cilíndricos com 

70mm de diâmetro e 30mm de altura. 

A cura de todos os provetes realizados foi efetuada na câmara climática a uma temperatura 

de 85ºC e humidade relativa constante de 20%, durante um período de 24 horas, 

posteriormente foram novamente pesados e medidos. 
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3.7 DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSAIO  

 

3.7.1 COMPRESSÃO UNIAXIAL  

O ensaio realizado de modo a estudar o comportamento mecânico das várias misturas 

realizadas foi o ensaio mecânico de compressão uniaxial. Este ensaio permite-nos estudar a 

tensão de rotura. O ensaio consiste na colocação do provete na prensa e o posterior 

carregamento até a rotura do provete com a velocidade constante de 0.04mm/s. Os ensaios 

foram realizados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no departamento de 

Engenharia Civil, no laboratório de solos. O equipamento utilizado foi uma prensa Controls®, 

modelo Triaxial test T400 Digital, equipado com células de carga de 10 e 50KN.  

 

FIGURA 23. Equipamento da marca Controls®, utilizado nos ensaios de compressão.  
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3.7.2 LIXIVIADOS 

Em vários países europeus foram desenvolvidos testes para caracterizar e avaliar os 

componentes de materiais residuais a ser lixiviados. A liberação de componentes solúveis em 

contacto com a água é considerada um mecanismo principal da liberação que resulta em um 

risco potencial para o ambiente durante a reutilização ou eliminação de resíduos. A intenção 

destes testes é identificar as propriedades de lixiviação de materiais de desperdício, (norma 

EN12457-4). 

O procedimento utilizado baseou-se na norma europeia EN 12457-4 (2002) e na norma 

americana ASTM D 3987 (1999) para a recolha de lixiviado em água, enquanto a ASTM D 

6234-98 foi utilizada na recolha de lixiviado ácido. O ensaio foi realizado com a mistura que 

apresentou os melhores resultados de resistência mecânica à compressão. 

 A norma ASTM D 3987 (1999) e EN 12457-4 (2002) são muito semelhantes ao 

procedimento a adotar, havendo diferenças mais significativas na razão líquidos/sólidos e nos 

tempos de agitação. A norma ASTM D 6234-98 é especifica para a lixiviação de resíduos 

mineiros em solução ácida. 

De forma a simular o ambiente de aplicação, realizou-se o lixiviado em bloco. Este ensaio 

consiste na colocação de um provete cilíndrico inteiro, mergulhando-o em água destilada ou 

na solução ácida. A solução ácida é constituída por uma mistura de dois ácidos. O ácido 

sulfúrico e ácido nítrico numa proporção de 60/40. É necessário tomar precauções no seu 

manuseamento pois tratam-se de reagentes corrosivos. 

A preparação do ensaio tem início no fabrico de amostras cilíndricas que são idênticas as 

utilizadas nos ensaios mecânicos. Depois de curar na câmara climática, onde sofreram uma 

cura de 24 horas a uma, temperatura e humidade relativa constante de 85ºC e 20% 

respetivamente, e foi feita a pesagem e a medição.  

Tendo o recipiente (balde de polietileno de alta densidade com capacidade para 4 litros) 

devidamente preparado para a realização do ensaio de lixiviação em água, pesa-se o líquido, a 

razão de sólidos/líquidos é de 1/20. Depois da colocação da água no recipiente mede-se o pH. 

Coloca-se o provete, agita-se o líquido e volta-se a medir o pH.  
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Para a realização do ensaio de lixiviação em ácido, foi necessário começar com a mistura 

dos ácidos. Os ácidos foram pesados separadamente e posteriormente juntos no mesmo 

recipiente, gerando uma reação exotérmica. Seguidamente foi colocado o provete no 

recipiente (balde de polietileno de alta densidade com capacidade para 4 litros), tendo-se 

mantendo a razão de sólidos/líquidos é de 1/20. 

As recolhas de todas as amostras para analisar foram recolhidas aos 3 dias ,7 dias ,14 dias e 

28 dias. Antes de recolher a amostra agita-se o líquido de modo a homogeneizar o lixiviado. 

Com uma pipeta retira-se 200ml do lixiviado. Destes 200ml recolhidos retira-se ainda 50ml 

ao qual se junta 0,5ml de ácido nítrico para fixar os metais, os restantes 150ml permanece 

igual. Retirada a amostra para analisar é, necessário acrescentar a mesma quantidade de água 

destilada de maneira à razão sólidos/líquidos permanecer equilibrada. 

 

FIGURA 24. Ensaio de lixiviado em bloco com provete a lixiviar em água (a)com 0 dias e 

com 28 dias (c) e provete a lixiviar em ácido com 0 dias (b) e com 28 dias (d).  
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Após a pesagem do provete, este é desfeito com a ajuda de um martelo, reduzindo o 

provete em fragmentos de menor dimensão. Seguidamente recolhe-se uma amostra com peso 

aproximado de 90g. De seguida a amostra é coloca dentro de um frasco de vidro.  

Continuamente pesa-se e coloca-se a parte líquida, na razão de 1/20 de sólidos/líquidos. O 

frasco é colocado e acondicionado no agitador à rotação constate de 20 r/min, onde 

permanece durante 24h. Terminado o tempo no agitado, o frasco repousa durante 15 minutos, 

de seguida filtra-se a amostra por completo com a ajuda de um filtro de bacu. Da amostra 

retira-se 200ml do lixiviado. Destes 200ml recolhidos, separa-se 50ml ao qual se junta 0.5ml 

ácido nítrico de modo a fixar os metais. 

O procedimento do ensaio de lixiviado britado em ácido é em tudo idêntico ao britado em 

água. As análises foram realizadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no 

laboratório pertencem-te ao departamento de Química (Figura 25) 

 

 

FIGURA 25. Filtragem do lixiviado britado em água (a) e em ácido (b). 
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3.7.3 LÂMINAS DELGADAS  

A preparação do ensaio tem início com o fabrico de 5 provetes cilíndricos anteriormente 

descritos. Depois de curar na câmara climática onde sofreram uma cura de 24 horas a uma 

temperatura e humidade relativa constante de 85ºC e 20% respetivamente, posteriormente foi 

feita a pesagem e a medição. 

 

FIGURA 26. Provetes cilíndricos submersos no ensaio das lâminas delgadas. 

 

Dos 5 provetes realizados 4 foram colocadas em recipientes (Figura 26), de maneira a 

lixiviar com uma razão de sólidos/líquidos de 1/20. O restante servir de modelo base. 

Tendo o recipiente (balde de polipropileno com capacidade de 20 litros) preparado, 

colocam-se os 4 provetes dentro, pesa-se o líquido (água destilada) na razão de 1/20. Os 

provetes foram retirados da água aos 3, 7, 14, e 28 dias. Após serem retirados, os provetes 

eram pesados e posteriormente colocados na estufa com uma temperatura constante de 40ºC, 

até atingirem peso constante. Logo que os provetes estivessem completamente secos eram 

levadas para o laboratório de petrologia. A execução das lâminas foi realizada pelos técnicos 

do laboratório petrográfico. 
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A observação das lâminas delgadas foi feita na universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, pelo departamento de Geologia no laboratório petrográfico. O equipamento utilizado 

foi um microscópio petrográfico da marca Leica®, modelo ZEISSE (Figura 27) utilizando 

uma ampliação de 250 vezes. 

 

 

FIGURA 27. Microscópio petrográfico da marca Leica®, utilizado na observação das lâminas delgadas. 
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3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

3.8.1 MOAGENS 

Na preparação de amostras para a análise por difração por Raio-X e para FT-IR foi 

necessário proceder a moagem dos provetes de modo a obter um material fino e homogéneo. 

As moagens foram realizadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

departamento de Geologia, no laboratório de moagens. No caso de estudo o equipamento 

utilizado foi o moinho de bolas, da serie S100 da marca RETSCH® (Figura 28). 

 

FIGURA 28. Moinho utilizado (a), recipiente e esferas utilizadas (b). 

 

3.8.2 INFRAVERMELHOS COM TRANSFORMADA DE FOURIER 

As análises foram realizadas na universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no 

laboratório (INNovation in FOOD sector though the valorization in the food and agro-food-

products) departamento de Química. O equipamento utilizado foi um espectrómetro da 

Thermo Scientific, modelo Nicolet iS50 FTIR, e recorrendo a um acessório ATR com um 

cristal de diamante. O equipamento foi controlado através do software Omnic, utilizando uma 

gama de frequência de 4000 a 400 cm
-1

 com 128 acumulações por espectro. Os espectros 

foram corrigidos para as interferências de fundo, utilizando uma linha de base para normalizar 

os dados antes da comparação. 
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FIGURA 29. Equipamento Nicolet® iS50, utilizado na análise FTIR. 

 

3.8.3 DIFRAÇÃO POR RAIOS−X (DRX) 

As análises foram realizadas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Unidade 

de Microscopia Eletrónica. A mineralogia foi examinada através de um difratómetro 

PANalytical modelo X’Pert PRO, com detetor X’Celerator e monocromador secundário. As 

análises cobriram um ângulo 2θ de 5º a 70º, com tamanho nominal de 0.017º e 100 segundos 

por paço. Na radiação Cu Kα, o comprimento de onda utilizado foi de λ = 1.5418 Å. Na 

identificação da fase qualitativa foi utilizado o programa High Score Plus Software, que 

utiliza a base de dados do International Centre for Diffraction Data Power Diffraction File 

(ICDD PDF-2, define 1-49, 1999) como referência. 
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4 RESULTADOS MECÂNICOS  

4.1 MISTURA M1 

Para se analisar a influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se constantes a concentração de hidróxido e a razão silicato/hidróxido. A mistura 

M1.1A tem a razão ativador/cinza de 0,65 (Figura 32), a mistura M1.1B tem a razão 

ativador/cinza de 0,85 (Figura 34) e a mistura M1.1C tem a razão ativador/cinza de 0,95 

(Figura 36). 

Na análise da influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se e constantes a razão ativador/cinza e a razão silicato/hidróxido. A mistura 

M1.2A tem a razão concentração de hidróxido de 10 molal (Figura 46), a mistura M1.2B tem 

a concentração de hidróxido de 12,5 molal (Figura 48) e a mistura M1.13C tem a 

concentração de hidróxido de 15 molal (Figura 51). 

Para se analisar a influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se constantes a razão ativador/cinza e a concentração de hidróxido. A mistura 

M1.3A tem a razão silicato/hidróxido de 0,75 (Figura 60), a mistura M1.3B tem a razão 

silicato/hidróxido de 1,0 (Figura 62) e a mistura M1.3C tem a razão silicato/hidróxido 1,25 

(Figura 64).  

Apresentam-se também os gráficos de resistência à compressão uniaxial (Figura 39), 

(Figura 53) e (Figura 67). São apresentados com a resistência média e respetivo erro padrão, 

de modo, a complementar os gráficos de tensão com o deslocamento, para que seja mais fácil 

visualização da melhor resistência mecânica.  

A resistência mecânica à compressão na ativação alcalina depende de determinados 

fatores. Alguns desses fatores são os rácios entre sódio/alumínio (Na/Al), sílica/alumínio 

(Si/Al) e sílica/sódio (Si/Na). São apresentados os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das misturas 

com a variação de ativador/cinza (Figura 42), variação da concentração de hidróxido se sódio 

(Figura 56) e com a variação da razão silicato/hidróxido (Figura 70). Apresentam-se também 

os gráficos de resistência à compressão com os rácios. 
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FIGURA 30. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.0. 

 

 

FIGURA 31. Rotura dos provetes da mistura M1.0. 
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4.1.1 VARIAÇÃO DA RAZÃO ATIVADOR/CINZA DA MISTURA M1.  

 

FIGURA 32. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.1A. 

 

 

FIGURA 33. Rotura dos provetes da mistura M1.1A. 
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FIGURA 34. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.1B. 

 

 

 

FIGURA 35. Rotura dos provetes da mistura M1.1B. 
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FIGURA 36. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.1C. 

 

 

 

FIGURA 37. Rotura dos provetes da mistura M1.1C. 
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FIGURA 38. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M1.0, M1.1A, M1.3B e 

M1.C . 

 

FIGURA 39. Resistência média à compressão uniaxial das misturas com a variação da razão ativador/cinza. 
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FIGURA 40. Variação da resistência à compressão com a razão ativador/cinza.  

 

FIGURA 41. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 
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FIGURA 42. Variação dos rácios mássicos das misturas obtidos na variação da razão ativador/cinza. 

 

 

FIGURA 43. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al obtidos com a variação da razão 

ativador/cinza. 
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FIGURA 44. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 

 

FIGURA 45. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 
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Da análise realizada à influência da razão ativador/cinza na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das resistências médias de 

tensão/deformação das misturas M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 38). Nota-se a diferença 

existente entras as curvas, proveniente da alteração da razão. 

A mistura M1.1A foi a que obteve melhor resistência compressão uniaxial (Figura 39). 

Quanto menor a razão ativador/cinza melhor é a resistência mecânica (Figura 40). As misturas 

M1.1C e M1.0 obtiveram resultados muito semelhantes mecanicamente, ou seja, apesar de 

terem a resistência mecânica com valores muito próximos a mistura M1.0 possui maior 

percentagem de cinzas. 

Uma maneira diferente analisar as misturas é através dos rácios. Com o estudo da variação 

da razão ativador/cinza, concentração de hidróxido e razão silicato/hidróxido houve variação 

dos rácios mássicos de Na/Al, Si/Al e Si/Na.  

A variação da razão ativador/cinza fez alterar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das misturas 

M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 42). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, aumentando 

entre a mistura M1.1A e M1.1C em de 0,07. Por sua vez o rácio Si/Al vai aumentando entre a 

mistura M1.1A e M1.1C em 0,06. O rácio Si/Na é o que tem maior variação, diminuindo 

entre a mistura M1.1A e M1.1C em 0,28. 

A resistência mecânica à compressão vai diminuindo com o aumento do rácio Na/Al 

(Figura 43) e melhora com o incremento na percentagem de cinzas (Figura 41). Logo, com o 

aumento do rácio Na/Al há diminuição da percentagem de cinzas. 

Assim como no rácio Na/Al o rácio Si/Al, ao aumentar provoca a diminuição da resistência 

mecânica. Se as cinzas aumentam com o aumento da resistência mecânica (Figura 41), 

significa que a diminuição das cinzas provoca o aumento do rácio. 

O aumento das cinzas provoca o aumento do rácio Si/Na. Como as cinzas aumentam, a 

resistência mecânica aumenta (Figura 44), logo a resistência mecânica aumenta com o rácio 

Si/Al. Com o estudo da variação da razão ativador/cinza, pode-se concluir que o aumento da 

cinza provoca o aumento da resistência mecânica, ou seja, quanto menor for a razão 

ativador/cinza melhor será a resistência mecânica (Figura 40). 
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4.1.2 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HIDRÓXIDO NA MISTURA M1. 

 

FIGURA 46. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.2A. 

 

 

FIGURA 47. Rotura dos provetes da mistura M1.2A. 
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FIGURA 48. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.2B. 

 

 

FIGURA 49. Rotura dos provetes da mistura M1.2B. 
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FIGURA 50. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.2C. 

 

 

 

FIGURA 51. Rotura dos provetes da mistura M1.2C. 
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FIGURA 52. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M1.0, M1.2A, M1.2B e 

M1.2C. 

 

FIGURA 53. Resistência média à compressão das misturas com a variação de concentração de hidróxido. 
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FIGURA 54. Variação da resistência à compressão com a concentração de hidróxido.  

 

FIGURA 55. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtida na variação de 

concentração de hidróxido. 
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FIGURA 56. Rácios mássicos das misturas com a variação da concentração de hidróxido. 

 

 

FIGURA 57. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al obtidos na variando da 

concentração de hidróxido. 
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FIGURA 58. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al obtidos na variando da concentração 

de hidróxido. 

 

FIGURA 59. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na obtidos na variando da concentração 

de hidróxido. 
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Da análise realizada à influência da concentração de hidróxido na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das médias de tensão/deformação das 

misturas M1.2A, M1.2B e M1.2C (Figura 52). Nota-se a diferença existente entras as curvas 

das misturas M1.0 e M1.2A com as das misturas M1.2B e M1.2C.  

A mistura M1.2C foi a que obteve melhor resistência compressão uniaxial (Figura 53), isto 

é, quanto maior for a concentração de hidróxido melhor será a resistência mecânica (Figura 

54). Assim como na mistura M1.1 (Figura 41) o aumento da percentagem de cinza, confere 

melhor resistência mecânica à compressão uniaxial (Figura 55). 

A variação da concentração de hidróxido fez variar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das 

misturas M1.2A, M1.2B e M1.2C (Figura 56). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, 

aumentando entre a mistura M1.0 e M1.0C em 0,57. Por sua vez o rácio Si/Al mantem-se 

constante ao longo da variação da concentração de hidróxido. O rácio Si/Na é o que tem 

maior variação, diminuindo entre a mistura M1.0 e M1.1C em 1,54. As misturas M1.2B e 

M1.2C, são as únicas em que a o rácio de Si/Na é menor do que o rácio de Si/Al, também são 

as únicas misturas em que o rácio Na/Al é superior a 1,0.  

A resistência mecânica à compressão vai se elevando com o aumento do rácio Na/Al 

(Figura 57), e melhora com o incremento de percentagem de cinzas (Figura 55). Logo com o 

aumento da concentração de hidróxido há aumento do rácio Na/Al e da percentagem de 

cinzas. 

A variação da concentração de hidróxido não alterou o rácio Si/Al, isto é, o rácio não tem 

influência na resistência à compressão (Figura 58). 

A diminuição do rácio Si/Na foi provocada pelo aumento da concentração de hidróxido, ou 

seja, ao aumentar o rácio Si/Na está-se a diminuir a resistência mecânica e a percentagem de 

cinzas. 

Com o estudo da variação da concentração de hidróxido, pode concluir-se que o aumento 

da concentração, aumenta da percentagem de cinzas e o aumento da resistência mecânica, 

logo, o aumento da percentagem de cinzas aumenta a resistência mecânica à compressão.  
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4.1.3 VARIAÇÃO DA RAZÃO SILICATO/HIDRÓXIDO NA MISTURA M1 

 

FIGURA 60. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.3A. 

 

 

FIGURA 61. Rotura dos provetes da mistura M1.3A. 
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FIGURA 62. Variação da Tensão com o deslocamento da mistura M1.3B. 

 

 

 

FIGURA 63. Rotura dos provetes da mistura M1.3B. 
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FIGURA 64. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.3C. 

 

 

 

FIGURA 65. Rotura dos provetes da mistura M1.3C. 
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FIGURA 66. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M1.0, M1.3A, M1.3B e 

M1.C. 

 

FIGURA 67. Resistência média à compressão das misturas com a variação da razão silicato/hidróxido. 
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FIGURA 68. Variação da resistência à compressão com a variando da razão silicato/hidróxido.  

 

FIGURA 69. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtida na variação da razão 

silicato/hidróxido. 
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FIGURA 70. Rácios mássicos das misturas com a variação da razão silicato/hidróxido. 

 

 

FIGURA 71. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido.  
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FIGURA 72. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido. 

 

FIGURA 73. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido. 
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Da análise realizada à influência da razão silicato/hidróxido na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das médias de tensão/deformação das 

misturas M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 66). Nota-se a semelhança existente entras as 

curvas, proveniente da alteração da razão. A melhor razão silicato hidroxilo é a da mistura 

M1.0. 

As misturas M1.3B e M1.3C obtiveram resultado muito semelhante mecanicamente, ou 

seja, apesar de possuírem a resistência mecânica semelhantes a mistura M1.C tem maior 

percentagem de cinzas. 

A varrição da razão silicato/hidróxido fez variar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das 

misturas M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 70). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, 

diminuindo entre a mistura M1.0 e M1.3C em de 0,07. Por sua vez o rácio Si/Al vai 

aumentando entre a mistura M1.0 e M1.3C em de 0,09. O rácio Si/Na é o que tem maior 

variação, aumentando entre a mistura M1.1A e M1.1C em de 0,54. 

Assim como no rácio Si/Al, ao aumentar o rácio Si/Na ocorre uma diminuição da 

resistência mecânica (Figura 73). Se as cinzas diminuem com o aumento da resistência 

mecânica (Figura 69), significa que o aumento das cinzas provoca o aumento do rácio. 

4.1.4 MELHORIA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DA MISTURA M1 

De modo a completar o estudo do comportamento mecânico à compressão uniaxial, 

decidiu-se realizar a mistura M1.4. Esta mistura foi se basear nos resultados dos ensaios 

mecânicos anteriormente referidos, isto é, de cada mistura estudada foi utilizado um valor.  

Da mistura M1.1 onde se variou a razão ativador/cinza, o valor utilizado foi de 0,65 

(mistura M1.1A) devido a ter a melhor resistência mecânica à compressão. A mistura M1.2 

onde se variou a concentração de hidróxido, o valor usado foi o 12,5 molal (mistura M1.2B), 

isto é, através da menor concentração de hidróxido obtém-se melhores resultados, ou seja, a 

mistura M1.2B tem melhor rendimento que a mistura M1.2C. Enquanto a mistura M1.3 onde 

se fez a variação de razão ativador/cinza, o valor utilizado foi o 1.0 (mistura M1.3B). Na 

mistura M1.3 o valor de 1,0 (mistura M1.3B) na razão silicato/hidróxido foi utilizado por 

engano, devendo ter sido utilizado o valor de 0.5 (mistura M1.0).  
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 Assim a mistura M1.4A tem a razão ativador/cinza de 0.65, a concentração de hidróxido 

de 12.5M e a razão silicato/hidróxido de 1.0. 

 

 

FIGURA 74. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M1.4A. 

 

FIGURA 75. Rotura dos provetes da mistura M1.4A. 
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FIGURA 76. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M1.1A, M1.2B, M1.3B e 

M1.4A. 

 

FIGURA 77. Resistência média à compressão das misturas M1.1A, M1.2B, M1.3B e M1.4A 
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FIGURA 78. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza. 

 

 

FIGURA 79. Rácios mássicos das misturas M1.1A, M1.2B, M1.3B e M1.4A. 
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FIGURA 80. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al. 

 

FIGURA 81. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al. 
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FIGURA 82. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al sem a variação da concentração de 

hidróxido. 

 

FIGURA 83. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na. 
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Da análise complementar realizada ao estudo do comportamento mecânico à compressão 

uniaxial é possível observar a curva da média de tensão/deformação das misturas M1.4A 

(Figura 74). Quando isolada a curva da mistura M1.4A não é simples conferir as diferenças 

com as restantes curvas analisadas, para isso, ela foi agrupada com as curvas médias de 

tensão/deformação das misturas M1.1A, M1.2B e M1.3B (Figura 76), onde é possível 

concluir que houve melhoria do comportamento mecânico à compressão.  

A percentagem de cinzas tem influência na resistência mecânica à compressão. Com a 

variação de diferentes razões de ativador/cinza, silicato/hidróxido e concentrações de 

hidróxido, a percentagem de cinzas foi variando. Em todas as misturas realizadas, o 

aumentando da quantidade de cinzas leva a um aumento da resistência mecânica (Figura 78).  

O rácio Na/Al variou entre 0,60 a 1,24 ao longo do estudo de influência na razão 

ativador/cinza, concentração de hidróxido e à razão silicato/hidróxido (Figura 80). A mistura 

que tem o rácio mais elevado é a M1.2 enquanto a mistura M1.3 é a que possui menor rácio. 

O aumento da resistência mecânica está relacionado com o aumento rácio, embora existam 

misturas com o mesmo rácio e diferentes resistências. A mistura M1.4A e M1.2A possuem o 

rácio Na/Al de 0,85, mas têm diferentes resistências, devido a diferentes concentrações de 

hidróxido e diferentes razões ativador/ cinza e silicato/hidróxido, assim, como as misturas 

M1.1A e M1.3A. As misturas M1.1A e M1.3A possuem o rácio Na/Al de 0,64, mas têm a 

mesma concentração de hidróxido 7,5 molal, e diferentes razões ativador/cinza e 

silicato/hidróxido. 

O rácio Si/Al variou entre 2,21 a 2,32 ao longo do estudo de influência na razão 

ativador/cinza, concentração de hidróxido e à razão silicato/hidróxido (Figura 81), sendo o 

rácio que menos variou. A mistura que tem o rácio mais elevado é a M1.3 enquanto na 

mistura M1.2 o rácio ser igual apesar de a resistência ser diferente. O rácio Si/Al não tem 

influência na resistência mecânica (Figura 81), mas caso se exclua a variação da concentração 

de hidróxido (Figura 82) o rácio Si/Al demonstra a tendência de aumentar com a diminuição 

do rácio. 

O rácio Na/Al variou entre 1,80 a 3,87 ao longo do estudo de influência (Figura 83), sendo 

o rácio de maior variação. A mistura que tem o rácio mais elevado é a M1.3 enquanto a 

mistura M1.2 é a que possui menor rácio. O aumento da resistência mecânica está relacionado 
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com a diminuição rácio, sendo a variação da concentração de hidróxido o fator de maior 

influência.   

4.2 MISTURA M2 

Para se analisar a influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se constantes a concentração de hidróxido e a razão silicato/hidróxido. A mistura 

M2.1A tem a razão ativador/cinza de 0,65 (Figura 86), a mistura M2.1B tem a razão 

ativador/cinza de 0,85 (Figura 88) e a mistura M2.1C tem a razão ativador/cinza de 0,95 

(Figura 90). 

Na análise da influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se e constantes a razão ativador/cinza e a razão silicato/hidróxido. A mistura 

M2.2A tem a razão concentração de hidróxido de 10 molal (Figura 100), a mistura M2.2B 

tem a concentração de hidróxido de 12,5 molal (Figura 102) e a mistura M2.3C tem a 

concentração de hidróxido de 15 molal (Figura 104). 

Para se analisar a influência da razão ativador/cinza na resistência à compressão uniaxial, 

mantiveram-se constantes a razão ativador/cinza e a concentração de hidróxido. A mistura 

M2.3A tem a razão silicato/hidróxido de 0,75 (Figura 114), a mistura M2.3B tem a razão 

silicato/hidróxido de 1,0 (Figura 116) e a mistura M2.3C tem a razão silicato/hidróxido 1,25 

(Figura 118). 

São apresentados com a resistência média e respetivo erro (Figura 93), (Figura 107) e 

(Figura 121), de cada mistura, de modo, a complementar os gráficos de tensão/extensão e seja 

mais fácil a visualização da melhor resistência mecânica.  

A resistência mecânica à compressão na ativação alcalina depende de determinados 

fatores. Alguns desses fatores são os rácios entre sódio/alumínio (Na/Al), sílica/alumínio 

(Si/Al) e sílica/sódio (Si/Na). São apresentados os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na em função da 

resistência mecânica.  
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FIGURA 84. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M2.0. 

 

 

FIGURA 85. Rotura dos provetes das misturas M1.0 
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4.2.1 VARIAÇÃO DA RAZÃO ATIVADOR/CINZA DA MISTURA M2 

 

FIGURA 86. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M2.1A. 

 

 

FIGURA 87. Rotura dos provetes das misturas M2.1A. 
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FIGURA 88. Variação da tensão com deslocamento da mistura M2.1B. 

 

 

FIGURA 89. Rotura dos provetes das misturas M2.1B. 
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FIGURA 90. Variação de tensão com o deslocamento da mistura M1.1C. 

 

 

 

FIGURA 91. Rotura dos provetes das misturas M1.1C. 
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FIGURA 92. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M2.0, M2.1A, M2.1B e 

M2.1C. 

 

FIGURA 93. Resistência média a compressão das misturas M2.0, M2.1A, M2.1B e M2.1C. 
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FIGURA 94. Variação da resistência à compressão com a razão ativador/cinza. 

 

FIGURA 95. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 
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FIGURA 96. Rácios mássicos das misturas com a variação da razão ativador/cinza. 

 

FIGURA 97. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al obtidos com a variação da razão 

ativador/cinza. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

101 

 

FIGURA 98. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 

 

FIGURA 99. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na obtidos na variação da razão 

ativador/cinza. 
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Da análise realizada à influência da razão ativador/cinza na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das resistências médias de 

tensão/deformação das misturas M2.1A, M2.1B e M2.1C (Figura 92). Nota-se a diferença 

existente entras as curvas, proveniente da variação da razão.  

A mistura M1.1A foi a que obteve melhor resistência compressão uniaxial (Figura 93). 

Quanto menor for a razão ativador/cinza melhor é a resistência mecânica (Figura 94). As 

misturas M2.1B e M2.1C obtiveram resultados muito semelhantes mecanicamente, ou seja, 

apesar de terem a resistência mecânica com valores muito próximos a mistura M2.2B possui 

maior percentagem de cinzas. 

A variação da razão ativador/cinza fez alterar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das misturas 

M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 96). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, aumentando 

entre a mistura M1.1A e M1.1C em de 0,10. Por sua vez o rácio Si/Al vai aumentando entre a 

mistura M1.1A e M1.1C em 0,06. O rácio Si/Na é o que tem maior variação, diminuindo 

entre a mistura M1.1A e M1.1C em de 0,30. 

A resistência mecânica à compressão vai diminuindo com o aumento do rácio Na/Al 

(Figura 97), e melhora com o aumento da percentagem de cinzas (Figura 95). Logo, com o 

aumento do rácio Na/Al há diminuição da percentagem de cinzas. 

Assim como no rácio Na/Al o rácio Si/Al, ao aumentar provoca a diminuição da resistência 

mecânica (Figura 98). Se as cinzas aumentam com o aumento da resistência mecânica, 

significa que o aumento das cinzas provoca a diminuição do rácio. 

O aumento das cinzas provoca o aumento do rácio Si/Na. Como as cinzas aumentam, a 

resistência mecânica aumenta, logo a resistência mecânica aumenta com o rácio Si/Al (Figura 

99). 

Com o estudo da variação da razão ativador/cinza, pode-se concluir que o aumento da 

cinza provoca o aumento da resistência mecânica, ou seja, quanto menor for a razão 

ativador/cinza melhor será a resistência mecânica. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

103 

4.2.2 VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE HIDRÓXIDO NA MISTURA M2 

 

FIGURA 100. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.2A. 

 

 

FIGURA 101. Rotura dos provetes das misturas M2.2A. 
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FIGURA 102. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.2B. 

 

 

FIGURA 103. Rotura dos provetes das misturas M2.2B. 
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FIGURA 104. Variação da tensão com o deslocamento da mistura M2.2C. 

 

 

FIGURA 105. Rotura dos provetes das misturas M2.2C. 
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FIGURA 106. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M2.0, M2.2A, M2.2B e 

M2.2C. 

 

FIGURA 107. Resistência média a compressão das misturas com a variação de concentração de hidróxido. 
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FIGURA 108. Variação da resistência à compressão com a concentração de hidróxido.  

 

 

FIGURA 109. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtida na variação de 

concentração de hidróxido.  



UTILIZAÇÃO DE REJEITADO DA MINA DE NEVES CORVO NO FRABRICO DE MISTURAS GEOPOLIMÉRICAS PARA 

APLICAÇAÕES GEOTÉCNICAS  

108 

 

FIGURA 110. Rácios mássicos das misturas com a variação da concentração de hidróxido. 

 

FIGURA 111. Variação da resistência à compressão no rácio Na/Al, variando a concentração de hidróxido.  
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FIGURA 112. Variação da resistência à compressão no rácio Si/Al, variando a concentração de hidróxido.  

 

FIGURA 113. Variação da resistência à compressão no rácio Si/Na, variando a concentração de hidróxido. 
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Da análise realizada à influência da concentração de hidróxido na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das médias de tensão/deformação das 

misturas M2.2A, M2.2B e M2.2C (Figura 106). Nota-se a diferença existente entra a curva 

das misturas M1.0 com as das misturas M1.2B e M1.2C. A curvas M1.0 têm menor 

resistência e maior deslocamento, as curvas M1.2B e M1.2C têm maior resistência e menor 

deslocamento. 

A mistura M1.2C foi a que obteve melhor resistência compressão uniaxial (Figura 107), 

isto é, quanto maior for a concentração de hidróxido melhor será a resistência mecânica 

(Figura 108). Assim como na mistura M1.1 (Figura 41) o aumento da percentagem de cinza, 

confere melhor resistência mecânica à compressão uniaxial (Figura 109). 

A variação da concentração de hidróxido fez variar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das 

misturas M1.2A, M1.2B e M1.2C (Figura 110). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, 

aumentando entre a mistura M2.0 e M2.3C em 0,06. Por sua vez o rácio Si/Al mantem-se 

constante ao longo da variação da concentração de hidróxido. O rácio Si/Na é o que tem 

maior variação, diminuindo entre a mistura M2.0 e M2.2C em 0,20  

A resistência mecânica à compressão vai se e melhorando com o aumento do rácio Na/Al 

(Figura 111), e melhora com o aumento da percentagem de cinzas. Logo com o aumento da 

concentração de hidróxido há aumento do rácio Na/Al e da percentagem de cinzas. 

A variação da concentração de hidróxido não alterou o rácio Si/Al (Figura 112), isto é, o 

rácio não tem influência na resistência à compressão.  

A diminuição do rácio Si/Na foi provocada pelo aumento da concentração de hidróxido 

(Figura 113), ou seja, ao aumentar o rácio Si/Na está-se a diminuir a resistência mecânica e a 

percentagem de cinzas. 

Com o estudo da variação da concentração de hidróxido, pode concluir-se que o aumento 

da concentração, aumenta da percentagem de cinzas e o aumento da resistência mecânica, 

logo, o aumento da percentagem de cinzas aumenta a resistência mecânica à compressão.  
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4.2.3 VARIAÇÃO DA RAZÃO SILICATO/HIDRÓXIDO DA MISTURA M2 

 

FIGURA 114. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.3A. 

 

 

FIGURA 115. Rotura dos provetes das misturas M2.3A. 
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FIGURA 116. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.3B. 

 

 

FIGURA 117. Rotura dos provetes das misturas M2.3B. 
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FIGURA 118. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.3C. 

 

 

FIGURA 119. Rotura dos provetes das misturas M2.3C. 
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FIGURA 120. Gráfico da tensão com o deslocamento das médias das misturas M2.0, M2.3A, M2.3B e 

M2.3C. 

 

FIGURA 121. Resistência média a compressão das misturas com a variação da razão silicato/hidróxido. 
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FIGURA 122. Variação da resistência à compressão com a variando de razão silicato/hidróxido. 

 

 

FIGURA 123. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinza obtida na variação da razão 

silicato/hidróxido. 
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FIGURA 124. Rácios mássicos das misturas com a variação da razão silicato/hidróxido. 

 

FIGURA 125. Variação da resistência à compressão com os rácios Na/Al obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido. 
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FIGURA 126. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Al obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido. 

 

FIGURA 127. Variação da resistência à compressão com os rácios Si/Na obtidos na variação da razão 

silicato/hidróxido. 
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Da análise realizada à influência da razão silicato/hidróxido na resistência mecânica à 

compressão uniaxial é possível observar as curvas das médias de tensão/deformação das 

misturas M1.1A, M1.1B e M1.1C (Figura 120). Nota-se a semelhança existente entras as 

curvas, proveniente da alteração da razão. A melhor razão silicato hidroxilo é a da mistura 

M2.3B (Figura 121). Apesar de mistura M2.3B ter obtido a melhor resistência compressão 

uniaxial, não há grandes variação entre a resistência entre as misturas. A variação 

silicato/hidróxido não tem influência na resistência mecânica (Figura 122), assim como o 

aumento da cinza também não tem influência na resistência mecânica (Figura 123). 

A razão silicato/hidróxido fez variar os rácios Na/Al, Si/Al e Si/Na das misturas M2.3A, 

M2.3B e M2.3C (Figura 124). O rácio Na/Al é o rácio de menor valor, diminuindo entre a 

mistura M2.0 e M2.3C em de 0,10. Por sua vez o rácio Si/Al vai aumentando entre a mistura 

M2.0 e M2.3C em 0,09. O rácio Si/Na é o que tem maior variação, aumentando entre a 

mistura M2.0 e M2.3C em de 0,50.  

Com o estudo da variação da razão silicato/hidróxido, pode concluir-se que o aumento da 

cinza não provoca o aumento da resistência mecânica, assim como os rácios não têm 

influência na resistência. 

 

4.2.4 MELHORIA DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DA MISTURA M2 

De modo a completar o estudo do comportamento mecânico à compressão uniaxial, 

decidiu-se realizar a mistura M2.4. Esta mistura foi se basear nos resultados dos ensaios 

mecânicos a anteriormente referidos, isto é, de cada mistura estudada foi utilizado um valor.  

Da mistura M2.1 onde se variou a razão ativador/cinza, o valor utilizado foi de 0.65 

(mistura M2.1A) devido a ter a melhor resistência mecânica à compressão. A mistura M1.2 

onde se variou a concentração de hidróxido, o valor usado foi o 12,5 molal (mistura M2.2B), 

isto é, através da menor concentração de hidróxido obtém-se melhores resultados, ou seja, a 

mistura M2.2B tem melhor rendimento que a mistura M2.2C. Enquanto a mistura M1.3 onde 
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se fez a variação de razão ativador/cinza, o valor utilizado foi o 1,0 (mistura M2.3B), devido a 

ter a melhor resistência mecânica à compressão  

 Assim a mistura M2.4A tem a razão ativador/cinza de 0,65, a concentração de hidróxido 

de 12,5 molal e a razão silicato/hidróxido de 1,0. 

 

FIGURA 128. Gráfico de tensão com o deslocamento da mistura M2.4A. 
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FIGURA 129. Rotura dos provetes das misturas M2.4A. 

 

FIGURA 130. Variação da tensão com o deslocamento das médias das misturas M2.1A, M2.2B, M2.3B e 

M2.4A: 
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FIGURA 131. Resistência média a compressão das misturas M2.1A, M2.2B, M2.3B e M2.4A. 

 

FIGURA 132. Rácios mássicos das misturas M2.1A, M2.2B, M2.3B e M2.4A. 
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FIGURA 133. Variação da resistência à compressão com a percentagem de cinzas. 

Da análise complementar realizada ao estudo do comportamento mecânico à compressão 

uniaxial é possível observar a curva da média de tensão com o deslocamento das misturas 

M2.4A (Figura 130). Quando isolada a curva da mistura M2.4A não é simples conferir as 

diferenças com as restantes curvas analisadas, para isso, ela foi agrupada com as curvas 

médias de tensão/deformação das misturas M2.1A, M2.2B e M2.3B (Figura 131), onde é 

possível concluir que não houve melhoria do comportamento mecânico à compressão. A 

mistura com melhor comportamento mecânico à compressão uniaxial é a mistura M2.2B. 

Diferente da mistura M1, o aumento da quantidade de cinzas não traduz na melhoria na 

resistência mecânica, assim coma a análise dos rácios não é conclusiva. 
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4.3 RESULTADOS MICROESTRUTURAIS  

4.3.1 DIFRAÇÃO POR RAIO-X (DRX) 

 

FIGURA 134. Espetro XDS do rejeitado (a: amesite b: biotite; m: moscovite; n: Neighborite; p: pirite; q: 

quartzo). 
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FIGURA 135. Espetro XDS da Cinza (mu: mulite; q: quartzo). 

 

 

FIGURA 136. Espetro XDS do rejeitado e das misturas (a: amesite b: biotite; m: muscovite; n: Neighborite; 

p: pirite; q: quartzo). 

Como é possível observar no espetro do rejeitado (Figura 134), este possui picos 

significativos derivados as características da rocha da jazida. No espetro do rejeitado 

observam-se algumas fases cristalinas e uma fase amorfa entre 7º-15º. Os compostos 

cristalinos detetados foram a amesite (a=Mg2Al2SiO5(OH)4), o quartzo (q=SiO2), a moscovite 

(m=KAl2(AlSi3O10)(OH)2), a neighborite (n=NaMgF3) e a biotite (b=K6Mg18Si18Al6O66F6). 

Como é observar o espetro das cinzas volantes, este possui picos significativos derivados 

da sua origem. No espetro observam-se fases cristalinas e fases amorfas. As fases amorfas 

situam-se entre a 7º-12º e entre 20º-30º. Os compostos cristalinos detetados foram a mulite 

(mu=3Al2O32SiO2) e quartzo (q=SiO2). 

A figura mostra o espetro do rejeitado, cinza e as várias misturas ativadas alcalinamente. 

Os espetros das misturas apresentam os mesmos picos que a matéria-prima original o 

rejeitado, à exceção da biotite que está presente no rejeitado e ausente nas misturas. Também 

se observa uma banda amorfa entre 7º-15º. 
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4.3.2  INFRAVERMELHOS COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 

FIGURA 137. Espetro FTIR do silicato e das 

várias concentrações de hidróxido. 

TABELA 14.  Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do rejeitado. 

 

 

 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1637 δ H-O-H (H2O) 

3 1061 νas O-H-O 

4 1009 ν Si-O 

5 420 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 

 

No espetro FTIR várias concentrações de hidróxido é possível observar que a banda da 

região dos 2800cm
-1

 vai amentando a intensidade com a concentração, porém não foi possível 

determinar com base aos conhecimentos obtidos até à data. 

   Os espetros dos hidróxidos são muito semelhantes apresentando quatro bandas 

características, a banda 3327cm
-1

 típica das vibrações de tensão O-H correspondendo a 

presença da molécula H2O, assim com a banda 1637cm
-1

 senda esta banda típica da vibração 
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de deformação O-H-O, a banda com maior intensidade e menor comprimento de onda 420cm
-

1
 e característico da vibração de deformação O-Si-O. 

O silicato apresenta um espetro com cinco bandas caraterísticas sendo quadro delas 

iguais aos hidróxidos, a banda que difere é a banda com o comprimente de onda 1009cm
-1

 é 

característico das vibrações de tensão assimétrica Si-O. 

 

 

 

FIGURA 138. Espetro FTIR da cinza rejeitado 

e misturas M1.0, M1.1A, M1.2B, M1.3B 

e M1.4A. 

TABELA 15. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR da cinza 

rejeitado e misturas M1.0, M1.1A, 

M1.2B, M1.3B e M1.4A. 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 1060 νas T-O (T: Si ou Al) 

2 1020 νas T-O (T: Si ou Al) 

3 978 ν Si-O 

4 871 νas Si-O 

5 793 δ Si-O 

6 774 δ Si-O 

7 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

8 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

9 530 δ O-Si-O 

10 450 δ O-Si-O 

11 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 

 

Estão representados os espetros FTIR correspondentes as cinzas, rejeitado e as 

misturas com melhor comportamento mecânico da variação da razão ativador/cinza M1.1A, 
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da variação da concentração de hidróxido M1.2B e da variação da razão silicato/hidróxido 

M1.2C (Figura 138 e Figura 139).  

A região 1400 a 400cm
-1

 é onde se encontram as bandas com maior intensidade ou 

bandas características. Observando os espectros nota-se que o espectro das cinzas difere dos 

restantes, apresentando menos bandas caraterísticas. Os espetros das várias misturas são 

parecidos ao espetro do rejeitado, havendo algumas diferenças resultantes da ativação 

alcalina. 

O espectro da cinza apresenta três bandas caraterísticas, a banda 1020cm
-1

 típica da 

vibração assimétrica -O (T: O ou Al), a banda 774cm
-1

 associada a vidrações de deformação 

Si-O, enquanto a banda 411cm
-1

 associada vibração de deformação O-Si-O.  

A banda 1 com o comprimento de onda de 1060cm
-1

, ela é associada as vidrações de 

tensão assimétrica T-O (T: Si ou Al), esta banda só está presente nas misturas, o que significa 

que é resultado da ativação alcálica. A banda 3 com o comprimento de onda de 978cm
-1

, está 

associada as vibrações de tensão Si-O, está banda é característica do rejeitado e das misturas. 

A banda 4 com o comprimento 871cm
-1

 característica da vibração de tensão assimétrica Si-O, 

é característica do rejeitado e das misturas. Por sua vez as bandas 5 e 6 com o comprimento de 

onda 793cm
-1 

e 774cm
-1

 típica da vibração de deformação Si-O. A banda 7 de comprimento 

de onda 691cm
-1

 está associada as vibrações de deformação Si-O e Al-O. A banda 8 com o 

comprimento de onda 612cm
-1

 é característica das vibrações de deformação O-Si-O e O-Al-O. 

As bandas 9, 10 e 11 com comprimento de onda 530, 450 e 411cm
-1

 associadas as vibrações 

de deformação O-Si-O. 
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FIGURA 139. Espetro FTIR da cinza rejeitado e misturas M1.0, M1.1A, M1.2B, M1.3B e M1.4A. 

 

Os comprimentos de onda compreendidos entre os 4000cm
-1

 até 1300cm
-1

, foram 

utilizados na compreensão das ligações existentes nos ativadores ou em fases líquidas das 

misturas, o que no caso de estudo foi os ativadores e hidróxidos e silicato. A parte solida 

apresenta algumas bandas que não foram estudadas, devido a baixa intensidade quando 

comparadas com as bandas compreendidas entre 1200cm
-1

 e 400cm
-1

 estas são irrelevantes. 
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FIGURA 140. Espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.0. 

TABELA 16. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.0. 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1640 δ H-O-H (H2O) 

3 1020 νas T-O (T: Al ou Si) 

4 978 ν Si-O 

5 774 δ Si-O-Si 

6 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

7 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

8 530 δ O-Si-O 

9 450 δ O-Si-O 

10 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 

 

Observa-se a presença da banda 3327cm-1 que indica a presença da molécula da água no 

rejeitado e da a mistura M1.0 esta pode estar relacionada com a humidade relativa do ar 

(Figura 140).  As restantes bandas são iguais para todas as misturas. 
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FIGURA 141. Espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas 

M1.1A. 

TABELA 17. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.1A. 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1640 δ H-O-H (H2O) 

3 1020 νas T-O (T: Al ou Si) 

4 978 ν Si-O 

5 774 δ Si-O-Si 

6 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

7 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

8 530 δ O-Si-O 

9 450 δ O-Si-O 

10 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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FIGURA 142. Espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.2B. 

 

TABELA 18. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.2B. 

 

 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1640 δ H-O-H (H2O) 

3 1020 νas T-O (T: Al ou Si) 

4 978 ν Si-O 

5 774 δ Si-O-Si 

6 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

7 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

8 530 δ O-Si-O 

9 450 δ O-Si-O 

10 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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FIGURA 143. Espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.3B. 

TABELA 19. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.3B. 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1640 δ H-O-H (H2O) 

3 1020 νas T-O (T: Al ou Si) 

4 978 ν Si-O 

5 774 δ Si-O-Si 

6 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

7 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

8 530 δ O-Si-O 

9 450 δ O-Si-O 

10 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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FIGURA 144. Espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.4A. 

 

TABELA 20. Designação das principais 

bandas do espetro FTIR do ativador, 

cinza, rejeitado e misturas M1.4A. 

Nº 
Frequência 

(cm
-1

) 
Designação 

1 3327 νas O-H (H2O) 

2 1640 δ H-O-H (H2O) 

3 1020 νas T-O (T: Al ou Si) 

4 978 ν Si-O 

5 774 δ Si-O-Si 

6 691 δ T-O (T: Al ou Si) 

7 612 δ O-T-O (T: Al ou Si) 

8 530 δ O-Si-O 

9 450 δ O-Si-O 

10 411 δ O-Si-O 

ν: Vibração de tensão; 

δ: Vibração de deformação; 

νas: Vibrações de tensão assimétrica 
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4.4 RESULTADOS AMBIENTAIS 

Havendo na composição do rejeitado elementos nocivos, a sua libertação é um risco 

potencial para o ambiente e para a saúde pública. Os resultados foram comparados com os 

valores do Anexo IV do Decreto-Lei nº. 183/2009, que determina os valores limite de 

lixiviação para resíduos perigosos nos critérios de admissão de resíduos em aterros. 

 

TABELA 21. Decreto-Lei nº. 183/2009, Anexo IV (valores em ppm). 

Substância 
D.Lei 183/2009 Anexo IV 

Tabela Nº7 

Arsénio (As) 25 

Bário (Ba) 300 

Cadmio (Cd) 5 

Crómio (Cr) 70 

Cobre (Cu) 100 

Mercúrio (Hg) 2 

Molibdênio (Mo) 30 

Níquel (Ni) 40 

Chumbo (Pb) 50 

Antimônio (Sb) 5 

Selênio (Se) 7 

Zinco (Zn) 200 

Cloretos 25 000 

Fluoreto 500 

Sulfato 50 000 

COD 1 000 

SDT 100 000 

 

Relativamente aos valores da Tabela Nº7 do Anexo IV do Decreto-Lei nº. 183/2009 

(Tabela 21), ela classifica resíduos perigosos admissíveis em aterro quando todas as 

substancias detetadas são inferiores aos valores do limite, os resíduos com valores superiores 

ao limite são considerados tóxicos e não aceites em aterro. Aos elementos do Anexo IV do 

Decreto-Lei nº. 183/2009 (Tabela 21), foram adicionados elementos de modo a complementar 

a análise ambiental do lixiviado. Os elementos adicionados estão presentes na composição do 
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rejeitado, sendo essencial saber as quantidades libertadas é quando da submersão e britagem 

de um provete em água e em ácido.  

Devido ao método que foi utlizado no laboratório de química, não foi possível realizar a 

análise toda a lista de elementos, ficando por determinar as quantidades de bário, mercúrio, 

molibdénio e selênio. A análise do antimónio, fluoretos e sólidos suspensos totais está 

atrasada, não estando ainda disponível. 

4.4.1 LIXIVIAÇÃO EM ÁGUA 

Apesar de o Decreto-Lei indicar valores limites para lixiviado segundo a norma EN 

12457/1-4 (ensaio de lixiviado britado), a realização do ensaio de lixiviado em bloco permite 

a simulação em ambiente de aplicação e possibilita o estudo da evolução da variação da 

concentração de elementos ao longo do tempo.    

Da análise realizada à libertação de componentes solúveis de um provete em contacto com 

a água durante 28 dias é possível observar as quantidades detetadas (Tabela 21) através da 

análise química as amostras recolhidas. Assim como os componentes de um provete britado 

colocado em água e agitado durante um dia (Tabela 23). 

São apresentados os valores máximos e mínimos, das substancias analisadas no ensaio de 

lixiviação de bloco (Tabela 22), bem como a variação das substancias ao logo do tempo. Para 

a melhor compreensão da variação das substancias analisadas, dividiram-se por 

concentrações. 

 

 

FIGURA 145. Amostras recolhidas do ensaio de lixiviação de bloco e água aos 3, 7, 14 e 28 dias. 
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 As substâncias com a concentração máxima inferior a 1.0 ppm (Figura 147), 

concentrações máximas compreendidas entre 1,0 e 20,0 ppm (Figura 146), as concentrações 

máximas superiores a 20 ppm (Figura 147), as variações dos cloretos, sulfatos, carência 

química em oxigénio (COD)são apresentadas juntas (Figura 149). Por sua vez a são 

apresentados os valores obtidos no ensaio de lixiviação britado (Tabela 23).  

TABELA 22. Quantidades máximas e mínimas detetadas no ensaio de lixiviação de bloco em água dos 3 até 

aos 28 dias. 

Substância 
Quantidade detetada (ppm) 

D.Lei 183/2009 

Anexo IV 

Mínimo Máximo Tabela Nº7 

Arsénio (As) 0,34 11,99 25 

Bário (Ba) NA NA 300 

Cálcio (Ca) 0,83 1,33 - 

Cadmio (Cd) 0,0004 0,0028 5 

Crómio (Cr) 0,0042 0,0090 72 

Cobre (Cu) 0,24 0,54 100 

Mercúrio (Hg) NA NA 2 

Ferro (Fe) 0,67 4,23 - 

Potássio (K) 10,00 12,40 - 

Magnésio (Mg) 0,57 1,05 - 

Molibdênio (Mo) NA NA 30 

Sódio (Na) 637 946 - 

Níquel (Ni) ND NA 40 

Chumbo (Pb) 0,0030 0,322 50 

Antimônio (Sb) ND NA 5 

Selênio (Se) NA NA 7 

Zinco (Zn) 0,00 0,26 200 

Cloretos 3,83 5,38 25 000 

Fluoreto ND ND 500 

Sulfato 51.93 313.83 50 000 

COD 0,00 0,00 1 000 

SDT ND ND 100 000 

NA-Não analisado 

ND-Não disponível na versão final 
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FIGURA 146. Variação da concentração ao longo do ensaio de lixiviação de bloco em água do cadmio, 

cromo, cobre, chumbo e zinco. 

 

FIGURA 147. Variação da concentração ao longo do ensaio de lixiviação de bloco em água do arsénio, 

cálcio, ferro, potássio e magnésio. 
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FIGURA 148. Variação da concentração ao longo do ensaio de lixiviação de bloco em água do sódio. 

 

FIGURA 149. Variação da concentração ao longo do ensaio de lixiviação em bloco dos cloretos, carência 

química em oxigénio e sulfatos. 
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FIGURA 150. Variação do pH ao longo do ensaio de lixiviação de bloco em água. 

 

Da variação sofrida pelos elementos durante a submersão do provete em água é possível 

observar que as concentrações variaram ao longo do tempo, havendo elementos em que a 

concentração diminuiu e outros elementos em que a concentração aumentou ao longo do 

período de lixiviação. 

Na variação dos elementos com a concentração inferior a 1,0 ppm (Figura 146) destaca-se 

o crómio e o cadmio devido às concentrações estarem abaixo de 0,01 ppm, o que os torna 

irrelevantes para esta classificação. A variação da concentração do cobre e do zinco ao longo 

do período de lixiviação, pode estar relacionada com sedimentação e com má 

homogeneização do lixiviado é quando da recolha das amostras ou com a altura em relação ao 

fundo do recipiente em que a amostra que foi retirada. A variação do chumbo aumenta com o 

tempo de lixiviação, tento aumentado substancialmente aos 14 dias. 

A variação dos elementos de concentração entre 1,0 e 20,0 ppm (Figura 147) são visíveis 

as diferenças existentes entre o arsénio e os restantes elementos. Essa diferença ocorre entre 

os 14 e os 28 dias. A concentração do ferro e do potássio aumentam ao longo do período de 
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lixiviação, enquanto o magnésio e o cálcio diminuem. O sódio é o único elemento com a 

concentração superior a 20,0 ppm, este valor era esperado divido ao facto de se ter utilizado 

uma concentração de hidróxido de sódio de 12,5 molal, utilizada na melhoria do desempenho 

mecânico da mistura M1.4A. O valor da variação da concentração de cloretos e sulfatos é 

reduzido quando comparado com o limite do Decreto-Lei que se torna insignificante para esta 

classificação, enquanto a concentração de COD e nula para o ensaio de lixiviação em bloco. 

Na recolha dos 14 dias há diferenças significativas quando comparados com os outros dias de 

recolha, esta variação é explicada pela análise das lâminas delgadas.  

TABELA 23. Quantidades detetadas no ensaio de lixiviação de britado em água. 

Substância 
Quantidade 

detetada (ppm) 

D.Lei 183/2009 

Anexo IV 

Tabela Nº7 

Arsénio (As) 0,39 25 

Bário (Ba) NA 300 

Cálcio (Ca) 3,29 - 

Cadmio (Cd) 0,001 5 

Crómio (Cr) 0,01 72 

Cobre (Cu) 0,00 100 

Mercúrio (Hg) NA 2 

Ferro (Fe) 2,04 - 

Potássio (K) 8,37 - 

Magnésio (Mg) 1,18 - 

Molibdênio (Mo) NA 30 

Sódio (Na) 1127,46 - 

Níquel (Ni) NA 40 

Chumbo (Pb) 0,04 50 

Antimônio (Sb) NA 5 

Selênio (Se) NA 7 

Zinco (Zn) 0,00005 200 

Cloretos 211,36 25 000 

Fluoreto ND 500 

Sulfato 311.73 50 000 

COD 0,00 1 000 

SDT ND 100 000 

NA-Não analisado 

ND-Não disponível na versão final 
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Relativamente as quantidades obtidas através do ensaio de lixiviação britado (Tabela 23) 

vê-se que os valores são inferiores aos limites estabelecidos pelo Decreto-Lei 183/2009, a sua 

concentração é tao baixa que se torna insignificante para esta classificação. O elemento com 

maior concentração no lixiviado é o sódio, este valor era esperado divido ao facto de se ter 

utilizado uma concentração de hidróxido de sódio de 12.5 molal. Não estando todos os 

elementos analisados não se pode dizer o resíduo cumpre os limites do Decreto-Lei. 

TABELA 24. Comparação entre as Quantidades detetadas no ensaio de lixiviação de britado e de lixiviação 

de bloco em água. 

Substância 

Quantidade detetada (ppm) 
D.Lei 183/2009 

Anexo IV 

Ensaio de 

lixiviação em 

bloco 

Ensaio de 

lixiviação 

britado 

Tabela Nº7 

Arsénio (As) 12,0 0,4 25 

Bário (Ba) NA NA 300 

Cálcio (Ca) 1,3 3,3 - 

Cadmio (Cd) 0,003 0,001 5 

Crómio (Cr) 0,009 0,012 72 

Cobre (Cu) 0,5 0,00 100 

Mercúrio (Hg) NA NA 2 

Ferro (Fe) 4,2 2,0 - 

Potássio (K) 12,4 8,4 - 

Magnésio (Mg) 1,0 1,2 - 

Molibdênio (Mo) NA NA 30 

Sódio (Na) 945,6 1127,5 - 

Níquel (Ni) NA NA 40 

Chumbo (Pb) 0,3 0,0 50 

Antimônio (Sb) NA NA 5 

Selênio (Se) NA NA 7 

Zinco (Zn) 0,3 0,0005 200 

Cloretos 5,4 211,4 25 000 

Fluoreto ND ND 500 

Sulfato 313.83 311.73 50 000 

COD 0,00 0,00 1 000 

SDT ND ND 100 000 

NA-Não analisado 

ND-Não disponível na versão final 
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Comparando os valores máximo do ensaio de lixiviação em bloco com os do ensaio de 

lixiviação britado em água (Tabela 24) é possível ver que existem ligeiras diferenças entre nas 

concentrações, à exceção do arsénio, sódio, zinco e cloretos em que a diferença de 

concentração é acentuada. 

 O ensaio de lixiviação britado possui concentrações inferiores ao ensaio de lixiviação em 

bloco, sendo a concentração do cálcio, crómio, magnésio, sódio e cloretos superior. O ensaio 

de lixiviação de bloco em água é mais gravoso de que o ensaio de lixiviação britado em água. 

Relativamente as quantidades obtidas através do ensaio de lixiviação britado e de bloco em 

água (Tabela 24) pode dizer-se que de todos os elementos os valores são inferiores aos limites 

estabelecidos pelo Decreto-Lei 183/2009, pelo que de acordo com o Decreto-Lei este tipo de 

resíduo pode ser admitido em aterro. Contudo e dado que o Decreto-Lei impões limites ao 

bário, mercúrio, níquel, antimónio, molibdénio, selénio, fluoretos e sólidos suspensos totais 

que não foram analisados no presente trabalho, a classificação fica assim condicionada ao 

conhecimento dos valores de lixiviação destes elementos. 

 

FIGURA 151. Provete no ensaio de lixiviação de bloco em água. 
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No decorrer do ensaio de lixiviação de bloco em água entre a recolha dos 3 e 7 dias, o 

provete apresentou fraturas num dos topos (Figura 151). Essas fraturas levaram ao 

destacamento do topo do provete, ficando o restante provete intacto. O aparecimento de 

fraturas no tem como consequência a libertação de elementos tóxicos e a perda da resistência 

mecânica.   

 

4.4.2 LIXIVIADO EM ÁCIDO 

O ensaio de lixiviação em ácido é uma adaptação da norma ASTM D 6234. Enquanto a 

ASTM D 6234 utiliza uma solução de ácido sulfúrico com nítrico dissolvida em água, no 

presente trabalho foi utilizado apenas a solução de ácido sulfúrico e nítrico na razão 60/40. 

Apesar de o Decreto-Lei só indicar valores limites para lixiviado em água segundo a norma 

EN 12457/1-4 (ensaio de lixiviado britado), a realização do ensaio de lixiviado em ácido 

permite a simulação em ambiente ácido e possibilita o estudo da evolução da variação da 

concentração de elementos ao longo do tempo.    

Da análise realizada à libertação de componentes solúveis de um provete em contacto com 

a ácido durante 28 dias é possível observar as quantidades detetadas (Tabela 25) através da 

análise química as amostras recolhidas. Assim como os componentes de um provete desfeito 

colocado em água e agitado durante um dia (Tabela 26). 

 

 

FIGURA 152. Amostras recolhidas do ensaio de lixiviação de bloco e ácido. 
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São apresentados os valores máximos e mínimos, das substancias analisadas no ensaio de 

lixiviação em bloco (Tabela 25), bem como a variação das substancias ao logo do tempo. Para 

a melhor compreensão da variação das substancias analisadas, dividiram-se por 

concentrações. As substâncias com a concentração máxima inferior a 1.0 ppm (Figura 153), 

concentrações máximas compreendidas entre 1.0 e 20.0 ppm (Figura 154), as concentrações 

máximas superiores a 20 ppm (Figura 155), as variações dos cloretos, sulfatos e carência 

química em oxigénio (COD) e são apresentadas juntas (Figura 156). Por sua vez a são 

apresentados os valores obtidos no ensaio de lixiviação britado (Tabela 26). 

TABELA 25. Comparação entre as Quantidades detetadas no ensaio de lixiviação de britado e de lixiviação 

de bloco em ácido. 

Substância 

Quantidade detetada (ppm) 

 

D.Lei 183/2009 

Anexo IV 

Mínimo Máximo Tabela Nº7 

Arsénio (As) 0,03 108,22 5 

Bário (Ba) NA NA 100 

Cálcio (Ca) 0,38 0,58 - 

Cadmio (Cd) 0,00002 0,001 2 

Crómio (Cr) 0,00 0,00 20 

Cobre (Cu) 2,63 8,06 50 

Mercúrio (Hg) NA NA 0,5 

Ferro (Fe) 141,67 166,67 - 

Potássio (K) 3,85 7,04 - 

Magnésio (Mg) 2,07 12,52 - 

Molibdênio (Mo) NA NA 10 

Sódio (Na) 245,32 408,64 - 

Níquel (Ni) ND ND 10 

Chumbo (Pb) 0,51 0,78 10 

Antimônio (Sb) NA NA 0,7 

Selênio (Se) NA NA 0,5 

Zinco (Zn) 0,0008 0,01 50 

Cloretos 0,00 0,00 500000 

Fluoreto ND ND 250 

Sulfato 0,00 0,00 20 000 

COD 173,72 662,41 1 000 

SDT ND ND 60 000 

NA-Não analisado 

ND-Não disponível na versão final 
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FIGURA 153. Variação da concentração ao logo do ensaio de lixiviação de bloco em ácido do cálcio, cadmio, 

cromo, chumbo e zinco. 

 

FIGURA 154. Variação da concentração ao logo do ensaio de lixiviação de bloco em ácido do cobre, potássio 

e magnésio. 
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FIGURA 155. Variação da concentração ao logo do ensaio de lixiviação de bloco em ácido do arsénio, ferro e 

sódio. 

 

FIGURA 156. Variação da concentração ao logo do ensaio de lixiviação em bloco dos cloretos, carência 

química em oxigénio e sulfatos. 
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Da variação sofrida pelos elementos durante a submersão do provete em água é possível 

observar que as concentrações variaram significativamente ao longo do tempo, havendo 

elementos em que a concentração diminuiu e outros elementos em que a concentração 

aumentou ao longo do período de lixiviação.  

Na variação dos elementos com a concentração inferior a 1,0 ppm (Figura 153) destaca-se 

o cadmio crómio, e o zinco devido às concentrações estarem abaixo de 0,1 ppm, o que os 

torna irrelevantes para esta classificação. A variação da concentração se cálcio e do chumbo 

ao longo do período de lixiviação, pode estar relacionada com sedimentação e com má 

homogeneização do lixiviado é quando da recolha das amostras ou com a altura em ralação ao 

fundo do recipiente em que a amostra que foi retirada.  

A concentração do cobre, potássio e magnésio esta compendiada entre 1,0 e 20,0 ppm 

(Figura 154), o aumento mais acentuado entre o as 14 e os 28 dias. 

O sódio, ferro e arsénio têm a concentração superior a 20,0 ppm. O valor do sódio este 

valor era esperado divido ao facto de se ter utilizado uma concentração de hidróxido de sódio 

de 12,5 molal. O valor elevado do ferro é previsível devido à precedência do rejeitado. A 

variação mais significativa é a do arsénio, pois é neste ensaio onde o valor é superior. 

O ensaio de lixiviado de bloco em ácido, não apresenta valores de cloretos e sulfatos, 

apresentando valores significativos na carência química em oxigénio (Figura 156).       
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TABELA 26. Quantidades detetadas no ensaio de lixiviação de britado em ácido. 

Substância 
Quantidade 

detetada (ppm) 

D.Lei 183/2009 

Anexo IV 

Tabela Nº7 

Arsénio 0,35 25 

Bário (Ba) NA 100 

Cálcio 9,41 - 

Cadmio 0,00 2 

Crómio 0,00 20 

Cobre 7,04 50 

Mercúrio (Hg) NA 0,5 

Ferro 216,67 - 

Potássio 42,26 - 

Magnésio 31,56 - 

Molibdênio NA 10 

Sódio 1608,99 - 

Níquel NA 10 

Chumbo 2,55 10 

Antimônio NA 0,7 

Selênio NA 0,5 

Zinco 0,01 50 

Cloretos 0,00 500000 

Fluoreto ND 250 

Sulfato 0,0 20 000 

COD 7723,95 1 000 

SDT ND 60 000 

NA-Não analisado 

ND-Não disponível na versão final 

 

Relativamente as quantidades obtidas através do ensaio de lixiviação britado (Tabela 26) 

vê-se que à exceção da carência química em oxigénio os valores são inferiores aos limites 

estabelecidos pelo Decreto-Lei 183/2009, a sua concentração é tao baixa que se torna 

insignificante para esta classificação.  
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No decorrer do ensaio de lixiviação de bloco em ácido notou-se o aumento do volume de 

ácido, como visível (Figura 157) o aumento foi registado durante os 28 dias de ensaios, não 

havendo explicação. Durante os 28 dias do ensaio o provete não apresentou corrosão, havendo 

aumento da coloração no ácido. 

 

 

FIGURA 157. Aumento do volume de ácido aos 28 dias do ensaio de lixiviação de bloco.  

 

O ensaio foi terminado aos 47 dias e durante esse tempo o provete sofreu uma redução de 

diâmetro e de peso. O peso inicial do provete era de 160,0g, com o diâmetro médio de 

37,7mm e altura de 71,7mm, no final do ensaio o peso do provete foi de 113.7g, o diâmetro 

médio de 33,5mm e altura de 67,4mm. Durante os 47 dias em meio ácido o provete sofreu 

uma redução de peso de 46,3g que equivale a 29% do peso inicial. A redução diâmetro foi de 

11% do diâmetro inicial, a altura sofreu uma redução de 5%. 
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FIGURA 158. Diferentes estados do provete durante o ensaio de lixiviação de bloco em ácido: a) provete 

mergulhado em ácido aos 0 dias; b) provete mergulhado e ácido aos 28 dias; provete mergulhado em 

ácido aos 35 dias; provete mergulhado em ácido aos 47 dias. 

 

 

FIGURA 159. À esquerda provete antes de ser ensaiado e à direita provete lixiviado em ácido durante 47 

dias. 
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4.5 LÂMINAS DELGADAS  

Na Figura 160 estão as imagens da análise das laminas delgadas à esquerda esta a imagem 

com luz natural, enquanto à direita a imagem com luz polarizada.  

Com 0 dias, amostra sem ser submersa, apresenta grãos finos (<1mm) de minerais, quartzo 

e feldspato. Esta amostra serve de referência para as restantes. As amostras de 3 dias e 7 dias 

de submersão não apresentam diferenças significativas quando comparadas com a amostra de 

0 dias, isto é, as amostras não sofreram alterações ao serem submersas. 

 A amostra de 14 dias de submersão apresenta fraturas significativas ao estar em contacto 

com a água alguns dias, isto é, amostra começa a libertar material (lixiviar) originando vazios 

que se preenchem de água, ao final de algum tempo os vazios interligam-se criam fraturas, daí 

os valores “estranhos” obtidos no ensaio de lixiviação de bloco em água. A amostra com 28 

dias de submersão apresenta fraturas que originam o desagrupamento do provete.  
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FIGURA 160. Imagens das lâminas delgadas da mistura M1.4A, com submersão a 0 dias, 3 dias, 14 dias e 28 

dias, à esquerda esta a imagem com luz natural e na direita a imagem com luz polarizada. 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS 

Ao longo deste capítulo serão apresentadas as principais conclusões a retirar do trabalho 

elaborado e descrito ao longo deste texto. Este trabalho centrou-se na caracterização física, 

micro estrutural e ambiental antes e apos da ativação alcalina do rejeitado mineiro das minas 

de Neves Corvo. 

Do estudo realizado à caracterização física dos resíduos: 

 Obteve-se uma densidade das partículas de 3.0
 
para o rejeitado e uma densidade 

das partículas de 2.17 
 
para as cinzas; 

 As condições ideais de compactação para a mistura de rejeitado+cinza (M1) é de 

13% em teor de humidade e peso volúmico seco de 1.974 g/cm
3
, enquanto na 

mistura de areia+rejeitado+cinza (M2) o peso volúmico seco é de 2.064 g/cm
3
 com 

o teor em água de 9.0%; 

 As condições de cura escolhida (85ºC e 20% de humidade relativa) revelaram-se 

ideais para o comportamento mecânico; 

Da análise realizada à caracterização micro estrutural: 

 A mineralogia das várias misturas estudadas é semelhante à mineralogia do 

rejeitado. 

 Com a ativação alcalina houve o aparecimento de bandas características das 

ligações de vibração de tensão assimétrica T-O (T: Si ou Al) e vibrações de 

deformação δ O-T-O (T: Al ou Si). 

Do estudo realizado a melhoria da resistência mecânica à compressão uniaxial, na mistura 

composta de rejeitado + cinza (mistura M1) conclui-se que: 

 Da variação da concentração de hidróxido, razão ativador/cinza e silicato/hidróxido 

a que mais contribui para o aumento da resistência mecânica é o aumento da 

concentração de hidróxido; 
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 Através da otimização da concentração de hidróxido, razão ativador/cinza e 

silicato/hidróxido, foi possível melhorar a resistência mecânica à compressão 

uniaxial. 

 O aumento da quantidade de cinzas traduz-se em melhor resistência mecânica à 

compressão uniaxial;  

 Os rácios mássicos Na/Al, Si/Al e Si/Na têm influência na resistência mecânica à 

compressão. Com o estudo do rácio Na/Al observou-se que quanto maior for o 

rácio melhor será a resistência mecânica. O rácio Si/Al não tem influência 

diretamente na melhoria da resistência mecânica. O rácio Si/Na no estudo realizado 

mostrou que com a diminuição do rácio a resistência à compressão melhora. 

Do estudo realizado a melhoria da resistência mecânica à compressão uniaxial, na 

mistura composta de areia + rejeitado + cinza (mistura M2) conclui-se que: 

 Da variação da concentração de hidróxido, razão ativador/cinza e 

silicato/hidróxido a que mais contribui para o aumento da resistência mecânica 

é o aumento da concentração de hidróxido 

 A otimização da concentração de hidróxido, razão ativador/cinza e 

silicato/hidróxido, não levou à melhorar a resistência mecânica à compressão 

uniaxial; 

 O aumento da quantidade de cinzas não se traduz em melhor resistência 

mecânica à compressão uniaxial; 

Da avaliação realizada ao comportamento ambiental após a estabilização através da 

ativação alcalina conclui-se que: 

 Do ensaio de lixiviação de bloco em água, dos elementos analisados todos os 

valores são inferiores aos limites impostos pela Tabela Nº7 do Anexo IV do 

Decreto-Lei nº. 183/2009. Isto é, em meio aquoso durante 28 dias, a matriz alcalina 

consegue fixar elementos tóxicos.  

 Assim como o ensaio de lixiviação de bloco em água, os resultados do ensaio de 

lixiviação britado (segundo a norma EN 12457/1-4) são inferiores aos limites 

impostos pela Tabela Nº7 do Anexo IV do Decreto-Lei nº. 183/2009 
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 Através do ensaio do lixiviado de bloco e britado em ácido verificou-se a 

resistência à corrosão, bem como a capacidade em fixação de elementos tóxicos na 

matriz alcalina em meio ácido. Á exceção do arsénio os restantes elementos 

apresentam valores inferiores ao Decreto-Lei nº. 183/2009. 

 Quer em meio aquoso quer em meio ácido o comportamento ambiental após a 

estabilização através da ativação alcalina é satisfatório. Contudo só com a análise 

dos elementos em falta é que se pode classificar. 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 O papel da ativação alcalina pode ser considerado como uma alternativa viável para a 

gestão destes resíduos. Através desta técnica, é possível utilizar grandes volumes de resíduos 

(potencialmente) perigosos e produzir produtos de alto valor acrescentado bem como para 

minimizar os impactos ambientais. 

Os estudos efetuados ao longo do presente trabalho permitiram verificar que inúmeros 

aspetos necessitam de ser investigados com mais profundidade. De facto, quer devido à 

própria singularidade de alguns resultados obtidos, quer devido às dificuldades técnicas 

encontradas na quantificação de algumas propriedades, quer mesmo há necessidade de 

realizar ensaios que permitam uma melhor: 

 Utilização de outro percussor que não cinzas volantes; 

 Variação da concentração de hidróxido em janelas mais pequenas, assim como a 

variação das razoes de silicato/hidróxido e ativador cinza; 

 Utilização de técnicas de químicas como forma de analisar a microestrutura; 

 Estudo da resistência em meio ácido e em meio aquoso; 

 Estudo de aplicações com o rejeitado; 

 Estudo do comportamento mecânico à temperatura e humidade ambiente;  

 Utilização de outos ativadores; 

 Influência da calcinação do rejeitado na análise ambiental e mecânica. 
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