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RESUMO 

A construção civil está em um processo constante de busca por novas 

tecnologias que otimizem tempo, reduzam gastos e sejam mais sustentáveis. A partir 

dessa perspectiva foi estudado o geopolímero, material considerado menos 

agressivo ambientalmente quando comparado ao Cimento Portland. O trabalho tem 

como objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas de um microconcreto 

geopolimérico a base de metacaulim, a fim de compará-lo com o Concreto de Ultra 

Alto Desempenho. A produção desse necessita de uma solução ativadora altamente 

alcalina de hidróxido e silicato de sódio, metacaulim como fonte de alumina e sílica, 

areia e água. A fim de caracterizá-lo foram moldados corpos de provas para assim 

determinar as principais resistências físicas e mecânicas.  

 

INTRODUÇÃO 

Diversos estudiosos passaram a procurar formas alternativas para a produção 

do Cimento Portland e até mesmo a sua substituição. DAVIDOVITS (1993) 

desenvolveu e publicou seus primeiros estudos referentes ao que ele chamou de 

Geopolímero. A produção do cimento geopolimérico ocorre diferentemente ao do 

cimento Portland, pois não requer a calcinação de carbonato de cálcio (CaCO3) e 

consequentemente não necessita de altas temperaturas, reduzindo em até 80% de 

emissões de CO2.  

O geopolímero, polissialato ou cimento alcalino é um material inorgânico, de 

natureza amorfa, com propriedades aglutinantes, constituído por um ou mais 

materiais reativos ricos em SiO2 e Al2O3 (cinzas, argilas ativas, pozolanas e 

escórias) polimerizados por uma solução ativadora altamente alcalina contendo 

hidróxidos (KOH ou NaOH) e silicatos (Na2SiO3 ou K2SiO2). 

Esse material despertou o interesse científico por apresentar alto 

desempenho a elevadas temperaturas, alta inércia química, elevadas resistências à 

compressão e a tração, além de apresentar baixa densidade (FENGHONG, 2015). 

Outro aspecto importante é que ao ser comparado com o cimento Portland, esse 

apresentou elevada durabilidade.  

 

 

 



 
 

  
 

OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho consiste em avaliar a influência do teor de silicato 

de sódio (Na2SiO3), nas propriedades físicas e mecânicas nos estados frescos e 

endurecidos de um microconcreto geopolimérico à base de metacaulim. 

 

METODOLOGIA 

Concreto de Ultra Alto Desempenho de referência 

O material de referência usado será o Concreto de Ultra Alto Desempenho 

(CUAD), com o traço 1:0,23:2:0,23 (CP V ARI:silica:areia de quartzo (10,26% 

da#0,6, 30,15% da #0,30, 29,18% da #,0,15, 15,74% da #0,075, 8,22% da #0,04 e 

6,54% da #0,02): água a 15oC) + 3,5% de hiperplastificante + retardador de pega 

0,5% da Grace. 

No estado fresco serão realizados os ensaios de Consistência – mesa flow 

(NBR 13276:2016), massa específica (NBR NM 9833:2008), tempo de pega (início-

fim) (NBR 16607:2017) e teor de ar incorporado (NBR 9833:2008).  

Em seu estado endurecido serão realizados ensaios de compressão (NBR 

5739:2007), tração na flexão (NBR 13279:2005), módulo de elasticidade via 

ultrassom (NBR 15630:2008), absorção por imersão e fervura (NBR 9778) e 

durabilidade.  

Serão produzidos 9 cilindros (5x10cm) e nove prismas (4x4x16 cm) que 

ficarão armazenados em câmara úmida para ensaios em seu estado endurecido aos 

7 e 28 dias de idade. Três dos nove prismas sofrerão cura térmica em banho maria a 

90ºC por 72horas para comparar a influência da mesma nas propriedades do 

material.  

Microconcreto geopolimérico 

Serão produzidos 3 traços de microconcreto geopolimérico (1:2:0,411 – 

geopolímero: areia natural: água extra), variando apenas a concentração de silicato 

de sódio dentro da solução ativadora (Na2SiO3/NaOH), essa variação será 1,5 – 2,5 

– 3,5.   

Os ensaios no estado fresco e no estado endurecido serão os mesmos do 

Concreto de Ultra Alto Desempenho usado para referência.  

Os corpos de prova moldados serão nove cilindros (5x10cm) e nove prismas 

(4x4x16cm) que ficarão armazenados em estufa a 23ºC para ensaios em estado 



 
 

  
 

endurecido aos 7 e 28 dias de idade. Três dos nove prismas sofrerão cura térmica a 

60ºC em estufa no terceiro dia de idade por 72 horas, a fim de avaliar a influência da 

mesma nas propriedades mecânicas do material nas idades de 7 e 28 dias. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento foram realizados os ensaios no estado fresco e 

endurecido do Concreto de Ultra Alto Desempenho de referência e os ensaios no 

estado fresco do microconcreto Geopolimérico a base de Metacaulim.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Concreto de referência aos 7 dias: Módulo de elasticidade via ultrassom: 

43,54 GPa (cilindros), 46,36 GPa (prismas sem cura térmica) e 45,6 GPa (prismas 

com cura térmica). Tração na flexão :1,04 MPa (prismas sem cura térmica) e 2,42 

MPa (prismas com cura térmica). Compressão: 69,26 MPa (cilindros) 

Concreto de referência aos 28 dias: Módulo de elasticidade via ultrassom: 

43,07 GPa (cilindros), 44,94 GPa (prismas sem cura térmica). Compressão:  80,47 

MPa (cilindros). Tração na flexão: 28,52 MPa (cilindros), 39,38 MPa (prismas). 

Os resultados do Geopolímero estão sendo ensaiados. 
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