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RESUMO

A necessidade global econõmica e ecológica para diminuir o consumo de energia são fatores

propulsores de estudos para desenvolvimento de novos materiais ecoeficientes A necessidade de

reduzir o consumo de energia e a emissão de gases contaminastes na fabricação do cimento tem

motivado a pesquisa de novos cimentos mais ecoeficientes A ativação alcalina é uma técnica

investigada nas últimas décadas para a solução dos problemas de emissão de gases e preservação

de fontes de matérias primas como uma alternativa para a produção de matrizes cimenticias com

baixo conteúdo de cimento A escória de alto forno é o principal resíduo gerado pela indústria

siderúrgica A técnica de ativação de escorias consiste em misturar escória e água em um meio

fortemente alcalino o produto final é um material com propriedades cimentícias e com alta resisténcia

mecãnica Por outro lado a indústria de celulose gera resíduos fortemente alcalinos que continuam

sendo depositados em aterros Considerando o alto grau de alcalinidade dos resíduos de celulose foi

estudada a técnica de ativação alcalina com esses resíduos para produção de matrizes cimenticias

sem clinker Foi avaliada a resisténcia à compressão de pastas ativadas e os compostos hidratados

formados Os resultados confirmam que resíduos alcalinos da indústria de celulose atuam como

ativadores da escoria e nos produtos de hidratação da matriz criada há a formação de CSH

ABSTRACT

The need to save energy cut expenses and consider the impact that industry has on the environment

are factors what stimulating research for more environmentally friendly materials As a result due to

the need for reducing energy consumption and gas emissions which area a cause of the greenhouse

effect research is being carried out to find new more ecoefficient binders Alkaliactivated slag is a



technique which has been investigated in recent years in order to save the problem of gas emissions

and to preserve raw materials as an alternative to produce binders with a low portland cement

content The main byproduct in the iron industry is blast furnace slag The technique of alkali

activated slag consists of mixing slag and water in a high alkali medium The end product is a material

with binding properties and high strength The cellulose pulp industry generates high alkaline residues

witch in continually deposited in dumps Taking finto consideration the high degree of alkalinity of

cellulose residue studied the application of alkali activation with this residue in the production of clinker

free binders Pastes strength and hydrated compounds formed were evaluated The results confirm

the idea that Ovaste alkali cellulose industry act as activators of the slag and there is a formation of

CSH in the products of hydration of the matrix created

Palavras chaves escoria granulada de alto forno resíduos de celulose ativação alcalina

Key words Blast furnace slag by products cellulose activated alkaline

INTRODUÇÃO

As indústrias no seu processo de produção transformam os recursos naturais em novos materiais

essenciais para o nosso dia a dia Mas também geram resíduos que a cada dia mais tém motivado

novas pesquisas a respeito da utilização de resíduos industriais como fonte de matéria prima Pois os

aterros não são a melhor solução econõmica e ecológica para o destino final dos resíduos industriais

O desejável e às vezes o mais difícil é transformálos em novos materiais Para alcançar este

objetivo é necessário desenvolver novas tecnologias na produção de materiais Uma das soluções é

substituir matérias primas naturais por resíduos e assim contribuir para a redução do consumo das

fontes de recursos naturais do nosso planeta

A escória granulada de alto forno é um subproduto da indústria siderúrgica do processo de produção

do ferro gusa que quando ativado alcalinamente forma compostos cimenticios Por outro lado a

indústria de celulose gera resíduos altamente alcalinos que são depositados em aterros

A ativação alcalina é uma técnica de produção de novos cimentos pesquisada por diversos autores
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et al 2005 WANG y SCRIVENER 19931995 2000 2003 ZIVICA 2006

A técnica de ativação de escorias consiste em ativar a hidraulicidade dos materiais silicoaluminosos

Quando se mistura água e escoria os compostos solúveis da escoria começam a se dissolver e se
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forma uma capa sobre o grão com uma baixa quantidade de Cal Esta capa inibe as reações de

hidratação No entanto em um meio alcalino os íons OH atacam esta capa e atuam sobre a

estrutura vítrea da escoria acelerando a dissolução dos silicatos e aluminatos e produzindo produtos

hidratados estáveis Em conseqüéncia ocorre uma combinação com o CaOH2 e a precipitação de

produtos cimentícios como o CSH silicato de cálcio hidratado

Cada mistura escória e ativador produzem um cimento distinto No entanto independente do tipo de

ativador utilizado sempre existe CSH nos produtos de hidratação da escoria O CSH é um

composto fundamental tanto nos cimentos como nas escorias ainda que nos cimentos de escoria

seja menos rico em cálcio WANG y SCRIVENER 1995

A maioria das pesquisas a respeito da técnica de ativação alcalina demonstra que os melhores

resultados do ponto de vista da resisténcia foram obtidos com silicato de sódio A inovação deste

trabalho está na aplicação desta técnica com a utilização de residuos altamente alcalinos da

indústria de celulosa O que permitirá a produção de materiais cimenticios sem clinker e

exclusivamente com resíduos industriais Portanto é factível a dupla vantagem ambiental deste

trabalho pois contribui para a diminuição da exploração de recursos naturais além de utilizar resíduos

que seriam depositados em aterros

MATERIAIS

No presente trabalho foi utilizada a escória procedente de AlivezAsturiasEspanha da ARCELOR

Os resíduos da indústria de celulose utilizados como ativadores são a cinzas b dregs Todos

procedentes da fábrica ENCE localizada em Pontevedra Galícia Espanha A principal atividade

da fábrica é a produção de celulose branqueada de eucalipto processo Kraft

As cinzas são resíduos procedentes da queima das cascas de madeira na Caldeira de Biomassa É

um material sólido granular alcalino e não é um resíduo perigoso Os dregs são as cinzas do licor

negro É um material sólido leve esponjoso de cor escura e com muita absorção

METODOLOGIA

Para a caracterização dos materiais foram realizados os seguintes ensaios

Cinzas da Caldeira de Biomassa Fluorescéncia de Raios X Difração de Raios X e lixiviação

Dregs Fluorescéncia de Raios X Difração de Raios X e lixiviação

Pastas Fluorescéncia de Raios X Difração de Raios X Microscopia Eletrõnica

Foram produzidos corpos de prova de pastas de escoria ativada com cinza e dregs em moldes

cilíndricos 2x4cm com diferentes percentuais de resíduos e escória Todos os materiais cinza

dregs e escória foram secos em estufa à 100C e depois moídos até passar na peneira0063mm A

quantidade de água adicionada foi a que produziu melhor trabalhabilidade para moldar os corpos de

prova Após moldagem os corpos de provas permaneceram em cãmara úmida e desmoldados 48

horas depois permaneceram em condições de cura até a idade do rompimento 28 dias
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Foram pesquisados os compostos hidratados formados por meio de difração de raios X e microscopia

eletrõnica das pastas ativadas Também foi avaliado o potencial de lixiviação dos resíduos e de uma

argamassa produzida a partir da pasta ativada

RESULTADOS

Análise Química

A

Tabela 1 apresenta os resultados do ensaio de fluorescéncia de raios X dos dregs das cinzas e da

escoria

Fe203 Mn0 TìOz Ca0 Kz0 PIOS SiOz AIz03 Mg0 NazO S03 Sr0 ZrOz Ba0 Pb0 outras Perda ao fogo

Cinza 0379 50653 0190 4392 2577 0733 1191 1370 0663 0147 0026 0203 0796 0000 36683

Dregs 0870 1970 0040 45150 2380 2390 4620 1400 13520 11000 16660 0000

escoria 0448 0398 0437 43284 0212 0459 32000 12560 7439 0044 1642 0148 0029 0502 1487 1089

Tabela 1 Fluorescéncia Raios X

Análise Física

0

Gráfico 1 apresenta os resultados dos ensaios de resisténcia à compressão aos 28 dias das pastas

produzida

Análise Mineralógica

A 28 dias

Figura 1 apresenta os difractogramas da evolução da hidratação da pasta fabricada com 100 de

escoria Foram examinadas a escoria e a pastas aos 30 e 60 dias

As Figura 2 e 3 apresentam respectivamente os difractogramas dos resíduos e das pastas ativadas

com dregs e cinzas Foram examinados os resíduos e as pastas ativadas aos 30 e 60 dias
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Gráfico 1 Resisténcia à Compressão 28 dias Figura 1 DRX pasta 100 escoria

Outros elementos CSH

NaiSiOs CaOHi

pasta 100

60 días

pasta ativada

30 días

a zo sa a sa so

50

Figura 2fRX pas30 ativadacom dregs Figura 3 DRX pasta ativada com cinza

A difração de raios x é freqüentemente utilizada pra caracterizar os compostos de hidratação

formados WANG y SCRINVENER 1995 estudaram pastas de escoria ativada com NaOH e

identificaram o pico do CSH coincidindo com o pico do CaC03 Ainda que o pico do CSH coincida

com o pico CaC03 estes autores descartaram a formação de CaC03 por carbonatação nas pastas

de escoria ativada através de análise termo gravimétrica

Analise Ambiental

Foram realizados ensaios de lixiviação de acordo com a EN124574 A Tabela 2 apresenta os

resultados deste ensaio Foi avaliada a cinza os dregs uma mistura de cinza e escoria e um triturado

de argamassa produzida com a pasta ativada com a cinza As duas últimas colunas da Tabela 2

apresentam os limites de classificação dos resíduos perigosos e inertes de acordo com a Decisão do

Conselho de 19122002

Para avaliar a liberação de contaminantes por difusão em materiais monolíticos foi adotado o ensaio

NEN 7345 Neste ensaio foram utilizadas provetas de 4x4x4cm produzidas com a argamassa de

pasta ativada com cinza As provetas de argamassa foram mantidas em cura térmica a temperatura

de 382C durante 28 dias A Tabela 3 apresenta os resultados deste ensaio

Análise Morfológica

Foram analisadas amostras da pasta ativada com cinza Imagem 1 Imagem 2 e Imagem 3 As
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Figura 4

Figura 5 e

Figura 6 apresentam os espectros dessa análise

Cinza Dregs
Cinza argamassa Não

Inertes
escoria triturada perigoso

pH 13000 12600 1193 1183
Conduti

vidade 12900 18600 1750 1350

ascm

CI mgkg 1012253 3765525 10592 4343 15000 800

F mgkg 5 5 349 259 150 10

S04
607238 5580175 31143 27934 20000 1000

m k

As
00168 0125 2 05

m k

Ba
2940 0100 150 116 100 200

m k

Cd
0005 0005 1 004

m k

Crmgkg 1223 0167 0117 10 total 05

Cu
0050 0245 50 20

m k

Fig
0005 0005 02 001

m k

Mo

mgkg
0142 0486 10 05

Ni mgkg 0100 0100 10 04

Pb
0072 0005 0067 10 05

m k

Sb
0010 0010 07 006

m k

Se mgkg 0200 0200 05 01

Zn mgkg 0210 02 0613 0687 50 40

Não inerte

Tabela 2 Resultados Ensaìo EN124574



Netherlands Tank

Leaching Test

z
lixiviação mgm

Contaminante Limite U1 Limite U2 Argamassa
monolítico

As 40 300

Ba 600 4500

Cd 1 75

Co 25 200

Cr 150 950

Cu 50 350

Hg 04 20

M o 15 95

Ni 50 350

Pb 100 800 064

Sb 35 25

Se 15 95

Sn 25 200

V 250 1500

Zn 200 1500 016

Br 25 200

CI 20000 150000 052

CN 65 50

CNlivre 15 95

F 1500 9500 029

S04 25000 200000 186

Tabela 3 Ensaio Lixiviação Monolítico

Spectrum 29
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Imagem 1 Pasta Hidratada Figura 4 Espectro da pasta hidratada

Spectrum 30
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Figura 5 Espectro produtos pasta hidratada

Spectrum 38
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Figura 6 Espectro produtos pasta hidratada

CONCLUSÕES

As cinzas da caldeira de biomassa é um material sólido granular alcalino e não é um resíduo

perigoso Os dregs são resíduos gerados no ciclo de recuperação se apresenta como um material

esponjoso com alta absorção de cor escura também é altamente alcalino e não é um resíduo

perigoso

Na análise do difractograma da cinza domina a calcita CaC03 e se observa pequenas quantidades

de portlandita CaOH2 e silicato de sódio Na2Si03 Quanto à composição química a cinza está

composta principalmente por cálcio além de fósforo sílica alumínio magnésio sódio e enxofre O

chumbo é o metal pesado que possui

Na análise do difractograma dos dregs domina a calcita CaC03 e se observa pequenas quantidades

de portlandita CaOH2 e brucita MgOH2 Quanto à composição química a cinza está composta

principalmente por cálcio além de ferro potássio fósforo sílica e sódio O manganés é o metal

pesado que possui

Na análise do difractograma da escoria se apresenta como um material predominantemente amorfo

Uma curvatura entre 28 26 y 3028 indica a possibilidade de fases cristalinas Quanto à composição
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Imagem 3 Produtos pasta hidratada



química está composta principalmente por sílica alumínio e cálcio apresenta alguns traços de

magnésio e enxofre

As pastas ativadas com os resíduos estudados apresentam resisténcia à compressão 100x mais que

a pasta 100 escoria isto comprova que os resíduos atuam como ativadores da escoria

Gráfico 1

Também se pode comprovar a atuação dos resíduos como ativadores pelos difractogramas das

pastas ativadas Figura 2 e Figura 3 se observa que o pico do CSH cresceu mais nas pastas

ativadas do que na pasta com 100 de escória

Por microscopia eletrõnica se observa que a matriz criada apresenta produtos hidratados como um

gel denso e com continuidade cujos principais compostos encontrados são Si e Ca

A análise ambiental efetuada demosntra que a matriz criada a base de ativação de esocria garante a

efetiva imobilização da retenção dos contaminastes

Os resultados do ensaio de lixiviação monolítica demonstram que os metais pesados se encontram

abaixo dos limites estabelecidos pela normativa NEN 7354 o que garante a inertização da matriz

criada

A produção de um novo material cimentaste e ecoeficiente agrega vantagens múltiplas tais como

redução de aterros industriais de exploração de recursos naturais de custos de produção de

emissão de COZ e economia de energia

AGRADECIMENTOS

Ao Programa AIBan Programa de bolsas de alto nível da União Européia para América Latina bolsa

nE05D049935BR

BIBLIOGRAFIA

ARÉVALO Marta Palacios Cementos especiales efecto de aditivos Informes de la Construcción

MECCSICICCET 2007 v59 n 505 p 8387

BUCHWALDA A SCHULZB M Alkaliactivated binders by use of industrial byproducts Cement and

Concrete Research 2005 v35p968973

CHEN W BROUWERS H J H The hydration of slag part 1 reaction models for alkaliactivated

slag Journal Material Science 2007 v42p428443

EN 124574 Characterization of Ovaste Leaching Compliance test for leaching of granular Ovaste

materials and sludges Parte 4 One stage batch test at a liquid to solid ratio of 101kg materials with

particle size below 10mmm without or with size reduction September 2002

9



GUTIÉRREZ Ruby M V Jorge Maldonado Propiedades de morteros de escoria activada

alcalinamente Grupo de investigación en materiales compuestos Escuela de Ingenería de

Materiales Universidad del Valle Cali Colombia

HUANHAI Zhou XUEQUAN Wu ZHONGZI Xu MINGSHU Tang Kinetic study on hydration of

alkaliactivated slag cement and Concrete Research 1993 v 23p12531258

ICCET Instituto de Ciencias de la construcción Eduardo Torroja Activación alcalina de

aluminisilicatos Consulta 14 dezembro2006 Disponível enhttpwwwietcccsices

JIMÉNEZ A Fernández PALOMO J G PUERTAS F Alklaiactivated slag mortars Mechanical

strength behaviour Cement and Concrete Research 1999 v 29p1313132

NEN 7345Determination of the release of inorganic constituents from construction materials stabilized

Ovaste products agosto 1992

PUERTAS F RAMÍREZ S Martínez ALONSO S VÁZQUEZ T Alkaliactivtaed fly ashslag cement

strength behaviour and hydratation products Cement and Concrete Research 2000 v30 p1625

1632

PUERTAS F JIMÉNEZ Fernández A Mineralogical and microstructural characterisation of alkali

activated fly ashslag pastes Cement and Concrete Composites 2003 v25p287292

ROY Della M Alkaliactivated cements Opportunities and challenges Cement and Concrete

Research 1999 v19p249254

ROY Della M WEIMIN Jiang SILSBEE M R Chloride diffusion in ordinary blended and alkali

activated cement pastes and its relation to other properties Cement and Concrete Research 2000

v30p18791884

TEOREANU lona VOLCEANOV Adriana STOLERIU Stefania Non Portland cements and derived

materials Cement and Concrete Composites 2005 v27p650660

WANG ShoDong SCRIVENER Karen L Microchemetry of alkaline activation of slag 3rd Beijing

International Symposis Cement Concrete Beijing 1993

WANG ShoDong SCRIVENER Karen L Hydration products of alkali activated slag cement

Cement and Concrete Research 1995 v25p561571

WANG ShoDong Alkaliactivated sla hydration process and develepoment of microestructure

Advnaces in Cement Research 2000 n4p163172

WANG ShoDong SCRIVENER Karen L 29Si and 27AI NMR study of alkaliactivated slag Cement

and Concrete Research 2003 v33p769774

ZIVICA Vladimir Effects of type and dosage of alkaline activator and temperature on the properties of

alkaliactivated slag msitures construction and Building Materials 2006 doi101016jconbuildmat

2006 0702

10


