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1. INTRODUÇÃO 

O geopolímero surgiu como uma classe de material de alto desempenho para funções estruturais; por 

não ser oriundo do petróleo, possui um grau de sustentabilidade grande, devido às suas matérias-primas serem 

provenientes de resíduos industriais e fontes minerais (aluminossilicatos). 

Como afirma Davidovits (1994), geopolímeros são inorgânicos, resistentes, estáveis até 1250°C e 

não-inflamáveis, o que o nomeou a chave para o desenvolvimento de novos materiais, resultando no impulso 

à criatividade e inovação. A respeito do processo de geopolimerização, Palomo et al. (1999) afirmam que a 

ativação alcalina é o que permite a transformação de estruturas amorfas e/ou metaestáveis em compósitos 

compactos e com características cimentantes. 

Segundo Severo et al. (apud Glukhovsky, 1980) há um mecanismo geral de ativação alcalina em 

materiais constituídos por sílica e alumina. O mecanismo consiste em 4 etapas: dissolução, coagulação, 

condensação e cristalização. De acordo com Severo et al. (2013) dois modelos de ativação alcalina podem ser 

estabelecidos, sendo o primeiro a ativação de escória de alto forno com uma solução alcalina suave resultando 

em silicato de cálcio hidratado como produto principal da reação e o segundo modelo, a ativação do 

metacaulim que resulta em um material de elevada resistência mecânica originando um polímero amorfo.  

Em relação a acréscimo de Na2SiO3 (silicato de sódio), o mesmo influencia de forma positiva o 

processo de polimerização, pois a sílica reage com a alumina livre na solução, e dessa forma origina um produto 

com maior presença de Si e mais resistente. Como Pinto (2004) relata, a ativação alcalina do metacaulim com 

Na2SiO3 pode resultar em um aumento de resistência mecânica na compressão e flexão em, respectivamente 

30 a 60 MPa e 5 a 7 MPa. 

Portanto, este trabalho visou o estudo preliminar da utilização de algumas matérias-primas e 

coprodutos industriais, comuns na região Sul e Sudeste do Pará, como insumos para preparação de 

geopolímeros. Além de observar a influência das matérias-primas auxiliares e razões molares na resistência 

físico-mecânica do geopolímero.  

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 Inicialmente, foram definidas as matérias-primas a serem utilizadas no projeto, a saber: escória de 

forno panela(EFP), cinza de olaria (FA), metacaulim (MK) e filito (P). O filito utilizado é proveniente da região 

de Marabá-PA; a cinza, fonte mais comum de sílica, foi proveniente de uma olaria também presente na região. 

A escória de forno panela foi obtida de uma siderúrgica local. É importante ressaltar que o filito e o caulim 

(Ymeris, Brasil)  passaram por tratamentos térmicos a 700 ºC durante 4 horas. A calcinação do caulim resultou 

em metacaulim, o qual apresenta propriedades pozolânicas.  
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Metacaulim, filito e escória passaram por um processamento prévio de moagem, para alcançar a 

granulometria adequada, para peneiramento em uma peneira de 200 mesh Tyler (74 µm). A solução ativadora 

utilizada foi de NaOH 12 M (C.R.Q), pela dissolução de 240,08 g em 500 ml de água destilada. Foi 

determinado que a metodologia foi dividida em duas etapas. Para o preparo de cada formulação da 1ª etapa 

foram utilizadas apenas as matérias-primas e a solução ativadora (90 ml para 140 g de matéria-prima), que 

foram misturadas manualmente, até apresentarem o aspecto homogêneo. Foram definidas nesta primeira 

etapa do trabalho, quatro formulações, como demonstra a Tabela 1:  

Tabela 1: Formulações da 1ª etapa para a síntese de geopolímeros 

 

                                         Fonte: Autor 

Para a segunda etapa foram repetidas as formulações descritas na tabela 1 com o acréscimo de 

Na2SiO3 (silicato de sódio) inicialmente numa proporção de 30% da quantidade de NaOH necessário para 140 

g, ou seja 27 ml. 

   Em seguida, as misturas foram preenchidas em moldes de PVC, de 4 cm de altura e 2 cm de diâmetro, 

conforme demonstra a Figura 1, para adquirir uma conformação adequada para o ensaio de compressão. Este 

procedimento está de acordo com a norma NBR 5739. 

Figura 1: conformação dos corpos de prova                           

                                     

Fonte: Autor                                                                                          Fonte: Autor 

Os corpos-de-prova moldados foram submetidos a um processo de cura em estufa, a temperatura 

constante de 50 °C. A cura foi feita nas idades de 7, 15 e 28 dias, nas quais as amostras, em triplicata, ao 

atingirem seu tempo de cura, estavam aptas ao ensaio de compressão. Os ensaios foram realizados na máquina 

de ensaios universal (EMIC 100KN, Laboratório de Ensaios Destrutivos, IGE-Unifesspa), utilizando célula de 

carga de 20KN e velocidade de 1 mm/min.  

Figura 3: Máquina de ensaios universal  

 

Fonte: Autor 

 Filito (%) Escória (%) MK (%) FA (%) 

I X X 50 50 

II 25 X 37,5 37,5 

III X 25 37,5 37,5 

IV 12,5 12,5 37,5 37,5 

Figura 2: corpos de prova conformados da formulação I 

da 2ª etapa 



 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o preparo do geopolímero percebeu-se bastante resistência à dissolução na matéria-prima 

em relação a adição de solução ativadora; à medida que foi sendo adicionado mais NaOH a matéria-prima 

dissolveu-se com maior facilidade até apresentar um aspecto condensado, como mostram as Figuras 4 e 5: 

Figura 4: Mistura homogênea 1ªetapa (FIII)                   Figura 5: Mistura homogênea 2ª etapa (FI) 

                               

Fonte: Autor                                                                      Fonte: Autor 

Inicialmente, o objetivo foi avaliar a adequação das matérias-primas à confecção de geopolímeros 

utilizando-se uma solução ativadora alcalina. Os resultados da resistência à compressão dos corpos-de-prova 

de geopolímeros mostraram que as formulações sem adição de escória de aciaria (I e II) apresentaram melhores 

desempenhos, apesar das falhas estruturais do corpo de prova, que apresentaram fissuras e bolhas de ar, assim 

afetando seu desempenho.   

 

Tabela 2: Resultados de resistência à compressão das formulações (1ª etapa) de geopolímeros, em 

função da idade de cura. 

Formulação I (MPa) Formulação II (MPa)  

7 dias 15 dias 28 dias 7 dias 15 dias 28 dias 

5,51 10,43 11,82 4,34 9,34 13,12 

Formulação III (MPa) Formulação IV (MPa) 

7 dias 15 dias 28 dias 7 dias 15 dias 28 dias 

9,38 9,03 10,91 5,85 4,54 7,31 

                  Fonte: Autor 

A segunda etapa foi iniciada, utilizando a formulação I com acréscimo de 30% de Na2SiO3, sendo 

obtido o resultado do ensaio de compressão de 7,33 MPa nos corpos de prova com tempo de cura de 7 dias, 

evidenciando-se uma melhora em relação à mesma formulação da etapa anterior.  

Percebeu-se, com a adição do silicato de sódio, que obteve-se um aumento de resistência a 

compressão de acordo com o aumento do tempo de cura e comparando os resultados da formulação I da 1ª e 

2ª etapa (com a adição de Na2SiO3) obteve-se um aumento na resistência de aproximadamente 2 MPa, no 

tempo de cura de 7 dias. Este comportamento de resistência mecânica  é esperado nas demais idades de cura. 

Figura 6: ensaio da formulação I da 1ª etapa  Figura 7: aspecto da formulação II da 1ª etapa  

(tempo de cura: 7 dias)                                           após ensaio (tempo de cura: 7 dias) 

                                     

Fonte: Autor                                                          Fonte: Autor 



 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados obtidos foi possível averiguar que o geopolímero possui capacidade de substituir 

o cimento Portland em funções não estruturais, devido ao sucesso de sintetização a partir de matéria-prima 

oriunda do sudeste do Pará, apresentando potencial para desenvolvimento de formulações mais resistentes. 

Dentre as formulações da etapa 1, as que continham escória de aciaria demonstraram uma menor resistência 

mecânica em relação às demais. A segunda etapa, que possui como característica a adição de Na2SiO3, foi 

iniciada com a formulação I e em seu primeiro ensaio de compressão já apresentou uma melhoria na resistência 

mecânica em relação a mesma formulação da etapa anterior. No entanto, é importante ressaltar que os 

resultados obtidos podem ter sido afetados por falha na consolidação das amostras, pois as mesmas 

apresentavam bolhas de ar e fissuras. Os testes continuam e o resultado final será apresentado oportunamente. 
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