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Nas últimas décadas, devido a crescente preocupação da humanidade com a preservação do 

meio em que ambiente, a busca por materiais que incorporem tecnologias “verdes” ou 

ecologicamente corretas se intensificou significativamente. Dessa forma, procura-se obter novos 

materiais que melhorem ou mantenham suas propriedades físicas, químicas e mecânicas do ponto 

de vista do custo benefício e da sustentabilidade. De encontro a essa situação, na década de 70 na 

França, surge um novo material desenvolvido por Joseph Davidovits, este com um grande 

potencial ecológico, bem como com propriedades otimizadas, os cimentos geopoliméricos. Esses 

materiais podem ser compostos parcialmente ou totalmente de rejeitos industriais. Este trabalho 

tem como objetivo estudar o efeito da variação de diferentes catalisadores na composição de 

misturas de cimentos geopoliméricos. A investigação foi realizada utilizando a técnica de 

experimentos com mistura juntamente com metodologia de superfícies de resposta, na qual um 

projeto experimental com três componentes (metacaulim, cinza volante e escória vítrea de 

fundição) foi obtido variando as quantidades desses materiais, totalizando dez misturas, 

juntamente com uma réplica.  

As pastas de cimentos geopoliméricos foram obtidas a partir da mistura de um pó precursor, o 

qual é composto por 60 % de metacaulim comercial, 30% de cinzas volantes e 10 % de escória 

vítrea de fundição (todos em massa). Os catalisadores utilizados no presente estudo incluem 

hidróxido de potássio 5M, silicato de potássio, silicato de sódio alcalino e uma solução de 

aluminato de sódio. A relação percursor-catalisador empregada foi de 1:0,8 em massa. As 

misturas foram processadas por meio da agitação em escala de laboratório, durante 2 minutos e 

vertido em moldes cilíndricos para preparação de amostras. Propriedades físicas (densidade, 

absorção de água) e mecânicas (resistência à compressão) foram medidas no estado endurecido 

(após 7 e 28 dias de cura). Amostras selecionadas foram caracterizadas por meio de técnicas de 

análise microestruturais.   

Os resultados das análises estatísticas aliados às técnicas de metodologia de superfície de 

resposta mostraram que existe uma faixa de composição de catalisadores que otimiza as 

propriedades de pastas de cimentos geopolimérico. Foi possível obter misturas de pastas de 

cimentos de geopolímeros com propriedades ótimas para uso como cimento geopolimérico. Por 
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exemplo, resistência a compressão após 7 dias de cura de 37 MPa, para a mistura contendo  60 %  

do catalisador silicato de sódio alcalino e 40 % de hidróxido de potássio 5M. Os resultados se 

mostraram promissores, apontando que foi possível obter cimentos geopoliméricos a partir dos 

precursores utilizados no estudo. 

 


