
E-mail para contato: fernandocesarcoelho@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Fernando Cesar Coelho França; Alexandre Magno Alves de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): geopolímeros; caracterização de materiais; argamassa de reforço

Título: CARACTERIZAÇÃO DE COMPONENTES DE UMA ARGAMASSA GEOPOLIMÉRICA PARA REFORÇO À FLEXÃO DE VIGAS DE 
CONCRETO ARMADO

Curso: Engenharia Civil

Engenharias

RESUMO

Em diversas pesquisas na área de engenharia civil o reparo e/ou reforço estrutural em vigas de concreto armado é analisado com o uso de 
argamassas, concretos e outros materiais. O geopolímero, um polímero inorgânico de microestrutura entre amorfa e semicristalina, já possui 
aplicações estudadas nesta área. Este material possui propriedades físicas, químicas e mecânicas que permitem sua utilização como material de 
reforço. Deste modo, esta pesquisa visa à caracterização dos componentes de uma argamassa geopolimérica para reforçar vigas de concreto 
armado, aproveitando-se que suas características adesivas são apropriadas para esta aplicação. Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, 
um programa experimental foi executado para avaliar as características físicas e químicas dos componentes de uma argamassa geopolimérica 
(utilizada como material de reforço em vigas de concreto) baseada em metacaulim ativada com uma solução alcalina bicomponente de silicato de 
sódio e hidróxido de potássio. Os ensaios foram feitos para se obter as características físicas e químicas dos materiais componentes que servirão 
como parâmetros para avaliar a aderência entre a argamassa geopolimérica com o concreto convencional e o aço. Os materiais empregados na 
confecção desta argamassa foram: areia quartzosa, metacaulinita, hidróxido de potássio, silicato de sódio alcalino comercial e água. O agregado 
miúdo utilizado como material inerte foi uma areia quartzosa advinda do rio Paraíba do Sul em Campos dos Goytacazes-RJ, lavada e seca em 
estufa durante 24 horas à temperatura de 110ºC. Utilizada na fabricação da argamassa geopolimérica, as principais características deste agregado 
são descritas a seguir. Conforme a ABNT NBR-NM 248 (2003), a dimensão máxima característica foi de 2,36 mm e o módulo de finura foi de 2,68. 
A massa específica de 2,65 g/cm3 foi obtida por picnometria. A absorção de água foi de 5,1%, conforme ABNT NBR-NM 52 (2009). A composição 
granulométrica, conforme ABNT NBR-NM 248 (2003) também foi obtida. As propriedades físicas e químicas da metacaulinita foram obtidas dor 
diversos métodos. A espectroscopia de fluorescência de raios X obteve os principais óxidos componentes da metacaulinita. Foram eles: 48,43 de 
SiO2, 44,76 de Al2O3, 1,51 de K2O, 2,39 de Fe2O3, 0,24 de SO3, 0,20 de Na2O, 1,45 de TiO2, 0,10 de CaO, 0,09 de V2O5, 0,01 de ZrO2, 0,01 de 
ZnO, 0,01 de SrO. O ensaio de perda ao fogo foi realizado de acordo com a ABNT NBR NM 18 (2012) e foi o obtido o valor de 3,33%. O ensaio de 
massa específica real método de Le Chatelier de acordo com a ABNT NBR NM 23 (2001) foi de 2,11 g/cm³. O metacaulim utilizado neste trabalho 
era praticamente amorfo. Este resultado foi obtido por meio de um difratômetro de raios X da marca Shimadzu, modelo XRD-7000, com tubo de 
Cu-Kα (40 kV/30 mA), coleta entre 5 e 80° (2θ), velocidade do goniômetro de 0,02°/passo e tempo de contagem de 1s por passo. Os picos 
cristalinos observados, neste caso, correspondem ao quartzo, à ilita, à muscovita e à caulinita. A presença destas fases cristalinas é comum neste 
material, e a presença de caulinita indica que a calcinação do fabricante não foi totalmente eficiente. Os outros componentes das argamassas 
geopoliméricas são produtos químicos de fabricação padronizada e, portanto, suas composições químicas e físicas podem ser usadas sem 
dispersão dos resultados. Os valores obtidos para a metacaulinita foram comparados aos limites da ABNT NBR 15894-1 (2010) e foi verificado que 
se encontra em conformidade. A difratometria de raio X encontrou uma metacaulinita praticamente amorfa e por isso apropriada para a 
fabricação do geopolímero. Os resultados, de modo geral, verificaram que os componentes usados na fabricação da argamassa geopolimérica 
baseadas em metacaulinita e ativadas com silicato de sódio e hidróxido de potássio com o objetivo de reforçar estruturas de concreto armado 
convencional possuem características apropriadas para este fim.
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