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RESUMO

O uso de geopolímeros na fabricação de argamassas e concretos cresce no mundo inteiro. No entanto, há muito o que ser estudado para melhor 
compreender a influência de vários fatores na determinação da resistência mecânica desse material. Este trabalho estudou a influência das 
razões molares de uma solução alcalina ativadora bicomponente (silicato de sódio e hidróxido de potássio) na resistência à compressão de 
geopolímeros à base de metacaulim, contribuindo para verificação da importância das concentrações dos ativadores alcalinos nas propriedades 
mecânicas do material. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a relevância das razões molares de duas soluções alcalinas constituída de 
silicato de sódio e hidróxido de potássio que ativaram um metacaulim comercial, formando dois geopolímero, também chamados nesta pesquisa 
de argamassas geopoliméricas, por ser fabricada com o agregado miúdo areia. Estes geopolímeros foram feitos com a mesma dosagem de 
metacaulim, mas a solução alcalina foi variada em massa de duas formas: 21% hidróxido de potássio e 79% de silicato de sódio para o 
geopolímero de referência (dosagem encontrada na literatura); e 30% de hidróxido de potássio e 70% de silicato de sódio para o geopolímero 
deste estudo. Foi desenvolvido um programa experimental que se iniciou com a caracterização dos materiais componentes dos geopolímeros. O 
agregado miúdo (areia) foi caracterizado de acordo com a ABNT NBR-NM 248 (2003). Os valores das propriedades encontradas para esse material 
foram aceitáveis para a composição do geopolímero fabricado. Foi determinado do metacaulim: espectroscopia de fluorescência de raios X, 
massa específica real pelo método de Le Chatelier, difração de raios X, análises térmicas, índice de atividade pozolânica com cal e cimento e 
microscopia eletrônica de varredura. Para os demais componentes foram utilizados a caracterização informada pelo fabricante. Alguns dos 
principais resultados da caracterização dos componentes permitiram calcular as razões molares dos dois geopolímeros. Dentre elas estão a 
relação sílica/alumina igual a 2,60 do geopolímero de referência e de 2,17 para geopolímero deste estudo. Para avaliar a influência das razões 
molares na resistência à compressão de argamassas geopoliméricas foram moldados e ensaiados 6 corpos de prova cilíndricos de Ø 50x100 mm 
com o metacaulim e com soluções alcalinas bicomponentes. Os corpos de prova foram ensaiados à compressão aos 28 dias de idade. A média 
aritmética das resistências encontradas para a argamassa geopolimérica de referência foi de 25,9 MPa com desvio padrão de 1,9 MPa e para a 
argamassa desse estudo foi de 26,3 MPa com desvio padrão de 2,9 MPa. Apesar do geopolímero desenvolvido neste trabalho ter apresentado 
ligeiro aumento em sua resistência mecânica, não há como concluir que isto ocorreu pelas diferentes razões molares pois há alguns ensaios que 
não foram analisados e que serão fundamentais para crítica dos resultados. Mais estudos e outras concentrações da solução ativadora são 
necessários para verificar a influência das relações molares da solução alcalina ativadora no aumento ou redução de resistência à compressão dos 
geopolímeros.
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