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Resumo 

Materiais alternativos ao cimento Portland têm sido 

desenvolvidos nos últimos anos visando contornar os 

problemas ambientais associados à produção do 

mesmo. Nesse sentido, materiais geopoliméricos têm 

sido alvo de pesquisa, uma vez que esses apresentam 

propriedades superiores, além de permitirem a utilização 

de rejeitos industriais em sua síntese e sua baixa 

emissão de gás carbônico. No presente trabalho foram 

estudadas novas composições geopoliméricas, 

avaliando as propriedades mecânicas dos corpos de 

prova preparados em diferentes condições de cura. 

Introdução  

Geopolímero foi o termo empregado por J. Davidovits 

para a classe de polímeros inorgânicos sintetizados 

através de aluminossilicatos em meios alcalinos. Esses 

materiais apresentam propriedades semelhantes aos 

dos materiais cerâmicos, dentre elas boa resistência a 

elevadas temperaturas e a degradação de ácidos, assim 

como boa resistência mecânica. Sua síntese pode 

ocorrer à temperatura ambiente através de uma reação 

de policondensação dos produtos de reação já 

dissolvidos em solução alcalina, resultando em uma 

estrutura polimérica, que pode apresentar uma estrutura 

amorfa ou semicristalina, dependendo, dentre outros 

fatores, da razão entre silício e alumínio presentes no 

meio reacional. 

Os geopolímeros possuem elevado potencial para 

substituição do cimento Portland devido a suas 

propriedades cimentícias. Ainda, esses materiais 

apresentam vantagens do ponto de vista ecológico, uma 

vez que podem ser produzidos à temperatura ambiente 

sem que haja a liberação de CO2, um dos principais 

gases responsáveis pelo efeito estufa. 

Material e Métodos 

Foram pesados 400 gramas do resíduo grês e 540 

gramas de cal virgem, e juntamente com 900 mLde água 

realizou-se uma pré-mistura do material com uma 

espátula. Após, foram misturados 240g de hidróxido de 

potássio e 100mL de água em um béquer, a qual foi 

adicionada a mistura de grês e cal virgem, juntamente 

com 80g de naftaleno. Essa massa preparada foi levada 

a um misturador por 12 minutos. Enquanto era 

promovida a mistura dos componentes, eram 

adicionados 4g de fibras poliméricas PEAD aos poucos,  

 

 

evitando a aglomeração da mesma. A massa preparada 

foi conformada em molde de 12x24 centímetros 

previamente encerados, ficando em repouso por 24 

horas, e então os corpos de prova foram submetidos a 

duas situações diferentes de cura: em estufa a 90°C por 

15 horas e em autoclave a 127°C com pressão de 1,5 

atm por 2 horas, tendo suas dimensões e peso aferidas 

e realizando ensaios de flexão. 

Resultados e Discussão 

As dimensões e o peso dos corpos de prova preparados 

foram aferidos, e através deles foi calculado a densidade 

de cada um, sendo que a densidade dos corpos de 

prova curados na estufa foi maior, apresentando um 

valor médio de 1,2164 g/cm³ contra 1,1252 g/cm³ dos 

corpos de prova curados em autoclave.  

As placas foram submetidas a ensaios de flexão, e os 

resultados de máxima força, onde foi possível constatar 

que as placas geopoliméricas curadas em estufa 

apresentaram resistência mecânica média de 0,51 MPa 

contra 0,67 MPa dos corpos de prova curados em 

autoclave. 

Conclusão ou Conclusões 

Embora os corpos de curados em estufa tenham 

apresentado uma resistência mecânica inferior aos 

curados em autoclave, obteve-se uma diminuição de 

1,25 g/cm³ na densidade, tendo assim atingido um dos 

objetivos do trabalho. Contudo, a resistência mecânica 

ainda precisa ser melhorada para a aplicabilidade desse 

material. 
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