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RESUMO

O setor da construção civil tem sua produção baseada no uso do cimento Portland. Entretanto devido aos impactos ambientais causados na sua 
produção, faz-se necessários diversos estudos de materiais alternativos ao uso deste cimento. Entre eles os que apresentam bons resultados 
divulgados na literatura, são os geopolímeros. A avaliação da influência da recalcinação do metacaulim na resistência à compressão de 
geopolímeros, contribui para verificação da qualidade do precursor nas propriedades mecânicas do material. Esta pesquisa tem como objetivo, a 
investigação experimental da influência da recalcinação do metacaulim na qualidade das propriedades mecânicas de um geopolímero ativado 
com silicato de sódio e hidróxido de potássio. O programa experimental da pesquisa consistiu na caracterização dos materiais para composição de 
uma argamassa geopolimérica (fabricada com areia, água, metacaulim, silicato de sódio e hidróxido de potássio) e ensaio de resistência a 
compressão da argamassa de referência com metacaulim comercial e de outra com metacaulim recalcinado à temperatura de 600°C. Os 
resultados da caracterização da areia foram segundo a NBR-NM 248 (2003) e NBR-NM 52 (2009). A dimensão máxima característica foi de 
2,36mm; O modulo de finura foi de 2,68; A massa específica 2,65 g/cm³; E a absorção de água  5,1%. Os resultados permitiram verificar que essa 
areia pode ser usada como agregado miúdo em argamassas. Os resultados da caracterização do metacaulim foram obtidos por diversos ensaios. 
O ensaio de fluorescência de raios X teve como objetivo determinar a composição química do metacaulim, no qual foi determinado que era 
composto 54,14% por dióxido de silício (SiO2); 37,6 por óxido de alumínio (Al2O3); 3,6% por óxido de potássio (K2O); 1,64% óxido de ferro 
(Fe2O3); 1,53% óxido sulfúrico (SO3); 1,41% por dióxido de titânio (TiO2); 0,08% por outros materiais. Foi realizado o ensaio de massa específica 
real pelo método de Le Chatelier, ensaio prescrito segundo a norma NBR NM 23 (2011), obtendo um resultado de massa específica do 
metacaulim de 2,09 g/cm³. O ensaio de difratometria de raio X foi realizado em ambos precursores o metacaulim comercial e o recalcinado, para 
que houvesse um comparativo na presença de substâncias cristalinas. O resultado mostrou uma diminuição na presença de cristais no 
metacaulim recalcinado. Foi realizado o teste de índice de atividade pozolânica do metacaulim com cal e cimento, seguindo a NBR 5751 (2015). O 
valor encontrado para o metacaulim comercial foi de 13,28 Mpa, com desvio relativo máximo de 4,09%. O valor obtido no metacaulim 
recalcinado foi de 13,48 Mpa com desvio relativo máximo de 3,01%. Assim foi possível determinar a reatividade do metacaulim. Para determinar 
a relação entre a perda de massa do metacaulim com o aumento de temperatura foram realizadas análise termogravimétrica e análise térmica 
diferencial, os resultados obtidos mostraram que a porcentagem de perda de massa do metacaulim recalcinado é inferior ao comercial. Para a 
dosagem da argamassa foi adotada uma solução ativadora com 21% de hidróxido de potássio (KOH) e 79% de silicato de sódio (SiO2NA3). As 
argamassas foram moldadas em 6 corpos de prova cilíndricos com período de cura de 28 dias. O ensaio de resistência à compressão axial das 
argamassas foi realizado, seguindo a NBR 5739 (2007). Os resultados obtidos nos corpos de prova sem recalcinar o metacaulim teve média 
aritmética de 25,9 Mpa, desvio padrão de 1,9 e coeficiente de variação 7,3%. Enquanto os resultados da argamassa com metacaulim recalcinado 
teve média aritmética de 24,4 Mpa, desvio padrão de 2,1 e coeficiente de variação 8,8%. A partir dos resultados já obtidos, é correto afirmar que 
ainda são necessários estudos para chegar a um resultado conclusivo sobre a influência da recalcinação do metacaulim na resistência à 
compressão das argamassas.
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