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Resumo 

O metacaulim é uma adição capaz de produzir 
compostos geopoliméricos quando utilizada em 
estruturas de concreto, podendo mitigar os efeitos da 
reação álcali-agregado (RAA). O objetivo é utilizar 
metacaulim em agregados de diferentes reatividades e 
analisar as propriedades mecânicas e produtos obtidos. 
A adição se mostrou eficaz para o agregado B, porém no 
agregado A houve uma gradual redução das resistências 
mecânicas de compressão e má formação de 
geopolímeros nos poros. Deve-se utilizar o metacaulim 
com proporção adequada entre reagentes associado à 
caracterização das fases reativas dos agregados.  

Introdução  

A reação álcali-agregado é uma manifestação patológica 

do concreto que promove a redução das resistências e 

durabilidade do concreto pelo ataque de álcalis Na+ e K+ 

às fases reativas do agregado, formando de um gel 

higroscópico expansivo na microestrutura, ocasionando 

expansão e fissuração da estrutura podendo levá-la ao 

colapso (PEREIRA, 2018). O metacaulim é uma adição 

pozolânica constituídas de aluminossilicatos amorfos 

que na presença de álcalis e um ativador alcalino em 

proporções adequadas, sofrem reações de 

policondensação podendo formar geopolímeros 

(DAVIDOVITS, 1991), que podem mitigar os efeitos da 

RAA pelo consumo dos reagentes necessários para a 

formação de produtos deletérios. O objetivo deste 

trabalho foi analisar teores de metacaulim para a 

formação de cimentos geopoliméricos capazes de 

mitigar a RAA, analisando as propriedades físicas, 

mecânicas e microscópicas dos produtos formados. 

Material e Métodos 

Procedeu-se a caracterização dos agregados. 

Argamassas foram caracterizadas quanto a resistência à 

compressão, absorção, expansão linear (ASTM C – 

1260/07) com 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de adição e 

MEV  

Resultados e Discussão 

Porcentagens acima de 15% de metacaulim foram 

eficazes mitigando as expansões devido a RAA nas 

barras dos dois agregados, com expansões máximas de 

0,1%. Em ambas as idades e todas as porcentagens de 

adição, para o agregado B não houve variação de suas 

resistências a compressão em relação ao traço sem a 

adição (média de 26,73MPa aos 28 dias; 27,63MPa aos 

60 dias), já o agregado A apresentou diminuição de 

resistências com o aumento no teor de metacaulim (de 

30,56MPa a 22,99MPa aos 28 dias; de 25,36MPa a 

11,34MPa aos 60). As absorções não demonstraram 

padrão definido para o agregado A (média de 7,54% aos 

28 dias; 8,73% aos 60 dias), enquanto que para o 

agregado B foi possível identificar um gradual aumento 

nesta propriedade com o aumento das porcentagens de 

metacaulim (de 9,56% a 10,74% aos 28 dias; 10,22% a 

11,23 aos 60 dias). Nas microscopias do agregado B foi 

possível identificar a formação de geopolímeros, 

enquanto que para o agregado A identificou-se prováveis 

partículas de metacaulim que não reagiram para a 

formação de geopolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Microscopia da adição, mostrando partículas de metacaulim. 

Conclusões 

A adição se mostrou eficiente para o agregado B, 

diminuindo expansões, não interferindo negativamente 

nas resistências a compressão e apresentando 

geopolímeros na microestrutura nas porcentagens acima 

de 15%. No agregado A o metacaulim não foi muito 

satisfatório, somente reduzindo suas expansões. Para 

utilizar a adição de maneira eficiente deve-se corrigir as 

proporções dos precursores e ativadores alcalinos de 

acordo com as fases reativas do agregado. 
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