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Resumo 

O geopolímero vem sendo muito pesquisado nos últimos 

anos, devido a sua sustentabilidade. Esse tipo de cimento 

está sendo empregado na fabricação de placas de 

revestimento, como um substituto sustentável para o 

cimento convencional tipo Portland, o qual gera grandes 

impactos ao meio ambiente, uma vez que em sua 

fabricação é emitido grandes quantidade de dióxido de 

carbono. As propriedades do geopolímero variam 

bastante com as características do processamento 

realizado, por isso é necessário estudar essas variáveis. 

Com objetivo de encontrar o melhor processo para a 

produção das placas de revestimento feitas desse 

material investigou-se nesse trabalho o processo de cura 

convencional e em autoclave. 

Introdução  

Nos últimos anos existe uma crescente 

preocupação com o meio ambiente, a qual motiva a 

pesquisa e produção de materiais sustentáveis visando a 

redução dos impactos ambientais. O geopolímero, que 

pode ser definido como material sílico-aluminoso ativado 

alcalinamente, é um exemplo de material sustentável que 

apresenta potencial para substituir argamassas a base de 

cimento. [1, 2] 

Material e Métodos 

Para analisar as propriedades dos materiais 

foram feitas placas de revestimento de geopolímeros. 

O material utilizado para confecção dessas 

placas foram: grês incepa, água, hidróxido de potássio, 

cal virgem, fibras sintéticas, naftaleno. No processo foram 

colocados no misturador o grês incepa, cal virgem e água, 

para realizar uma pré-mistura do material. Em um béquer 

realizou-se a mistura de hidróxido de potássio com água, 

a qual posteriormente também foi adicionada ao 

misturador. Então colocou-se naftaleno e fibras sintéticas. 

 Foi realizado a mistura mecânica por 12 minutos, 

onde em seguida o material foi vertido em moldes, 

mantidos em repouso por um período de 24h. Após esse 

tempo esses foram levados para o processo de cura, onde 

metade do material foi curado em pressão atmosférica 

dentro de uma estufa a 90°C por 15 h, e a outra metade, 

foi curada na autoclave em uma pressão de 1,5 atm e 

temperatura de 127°C, por um tempo de 2 h. Após o 

tempo de cura o material foi desmoldado. 

Resultados e Discussão 

Foram feitos 10 corpos de prova, onde metade foi 

curado na autoclave e a outra metade na estufa. Após o 

processo de cura foi realizado a aferição das dimensões 

dos corpos de prova e com esses dados foram calculadas 

as densidades aparentes do material. A densidade média 

das placas processadas na autoclave foi de 1,15g/cm3 e 

das curadas na estufa foi de 1,22g/cm3. 

As placas então foram levadas para realização do 

ensaio de flexão o qual fornece os dados de máxima força 

e tensão suportadas pelo material. 

Com os dados obtidos pelo ensaio de flexão, 

pode-se perceber que a resistência das placas de 

geopolímeros apresentam bastante variações, tendo valor 

mínimo de resistência à tensão de 0,20 N/mm e valores 

máximos alcançando 1,64 N/mm. Se analisarmos os 

valores médios de resistência à flexão as placas curadas 

na autoclave possuem uma resistência de 0,67 N/mm, 

qual foi superior ás curadas na estufa que foi de 0,51 

N/mm. 

Conclusão ou Conclusões 

 Podemos concluir que na média as placas 

curadas na autoclave apresentaram menor densidade e 

maior resistência mecânica em comparação as placas 

curadas na estufa. Porém os valores apresentaram 

grandes variações entre ás placas, onde as placas 

curadas na estufa apresentaram valores mais 

homogêneos em relação a resistência mecânica.  
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