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RESUMO 
  Geopolímero é um material desenvolvido com precursores ricos em SiO2 e 
Al2O3 ativados em solução alcalina por meio de um processo de polimerização, no 
qual unidades de estruturas tetraédricas de aluminossilicatos se organizam em 
repetições compartilhando oxigênios. Um dos precursores mais utilizados para 
obtenção do geopolímero é o metacaulim. Estudos recentes da literatura relatam a 
potencialização do ferro em substituição parcial ao alumínio presente no metacaulim. 
Esse trabalho apresenta a caracterização e análise microestrutural de um 
geopolímero obtido por meio da ativação do metacaulim rico em ferro com hidróxido 
de sódio nas molaridades de 12,15 e 18 mol à temperatura ambiente e em estufa a 
85±3°C. Os geopolímeros obtidos foram caracterizados e analisados por ensaios de 
fluorescência de raios-X (EDX-720), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os resultados 
permitiram avaliar as características físico-químicas e microestruturais, bem como o 
potencial reativo das amostras. 
Palavras chave: geopolímero, metacaulim, caracterização, microestrutura. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na tentativa de se minimizar o impacto ambiental associado ao cimento 

Portland, estudos envolvem a produção de um tipo de cimento menos agressivo ao 

meio ambiente (1). Palomo et al. (2) estabeleceram dois modelos de sistema de 

ativação alcalina para os materiais suplementares, que definem a diferença entre 

cimentos álcali ativados e geopolímeros. O primeiro modelo se aplica aos materiais 

contendo Si e Ca, como as escórias de alto forno que são ativados com solução 

alcalina de baixa concentração e que têm o silicato de cálcio hidratado como produto 

principal da reação. O segundo modelo é referente aos materiais com Si e Al, tipo o 

metacaulim e as cinzas volantes, que são ativados com soluções de média a alta 
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alcalinidade e que possuem como resultado da reação um mineral de 

aluminossilicatos hidratados, a zeólita. Davidovits (3) denomina este segundo 

modelo de geopolímero. 

Feng et al.(4) definem geopolímeros como estruturas produzidas pela 

condensação de unidades tetraédricas de aluminosilicatos, com íons de metais 

alcalinos que equilibram as cargas associadas às estruturas tetraédricas de 

alumínio. Basicamente são formados por dois componentes: os materiais cimentícios 

suplementares e os líquidos alcalinos, metais alcalinos solúveis, que geralmente são 

à base de sódio ou potássio. O mecanismo de reação do geopolímero, ou 

geopolimerização, dá-se por reação exotérmica, o qual envolve a dissoluçao de Al e 

Si no meio alcalino, onde não só hidrolisa a superfície do material como também 

dissolve a pequena quantidade de Al e Si, seguida por uma policondensação, 

através da reação de condensação, formando um gel que é transformado numa rede 

tridimensional de estrutura silico-aluminato (6). 

Davidovits (7) desenvolveu um novo tipo de geopolímero denominado ferro-

metakaolinite (Fe-MK-750), onde é feita a substituição de 25% de Al por Fe. O novo 

ligante tem uma estrutura molecular, na qual parte dos átomos de Fe (tetraédricos 

Fe) são incluídos na sequência estrutural geopolimérica de Ferro-Sialate (Fe-O-Si-O-

Al-O). Este geopolímero apresenta cor avermelhada devido ao alto teor de ferro 

presente e o produto resultante são similares aos tijolos cerâmicos. A grande 

vantagem desse material se deve a disponibilidade de grande volume de metacaulim 

rico em ferro no mundo. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para produção do geopolímero foi utilizado o Metacaulim HP da empresa 

Metacaulim do Brasil (não sei de deve citar a empresa), como fonte de alumina e 

sílica.  Para ativação alcalina foi utilizado o hidróxido de sódio (NaOH) em escamas, 

contendo 96 a 98 % de pureza e  água tratada da COPASA/MG. A produção do 

geopolímero se deu por ativação alcalina do metacaulim com o hidróxido de sódio 

nas molaridades de 12, 15 e 18 mol. As soluções permaneceram em repouso por 24 

horas. Após este período, foi realizada a mistura do metacaulim com a solução 

ativadora. Imediatamente após a ativação, amostras em total de 8 mg da mistura 

foram submetidas imediatamente a ensaios termogravimétricos. A mistura foi 

submetida a moldagem manual, adensando-se a pasta em moldes de PVC nas 
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dimensões de 2,7 x 5,4cm. Logo após a moldagem, foi realizada a cura dos 

geopolímeros sob duas condições: à temperatura ambiente e em estufa (Orion 515 

da Fanem) à temperatura a 85 ± 3°C. Os corpos de prova foram caracterizados e 

analisados por ensaios de fluorescência de raios-X (EDX-720), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com base nos dados  da composição química média, obtida por fluorescência 

de raios-X do metacaulim foram calculadas as proporções dos compostos presentes 

no metacaulim pelo método estequiométrico. Os teores de óxidos calculados são 

apresentados na Tab.1. 

Tabela 1- Análise química do metacaulim. 

Óxidos SiO² Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 SO3 Outros 

 
(%) 47,1 24,4 14,5 6,3 5,5 2,1 0,1 

 
A razão molar de SiO2/Al2O3, baseada nos teores de óxidos da Tab.1, 

corresponde a 3,28. A literatura (8), (9),(10), indica que as  razões molares ideais 

para a produção de geopolímeros variam de 3,0 a 5,5. A Fig.1 apresenta o diagrama 

ternário do metacaulim. 
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Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento.1- Diagrama ternário do metacaulim 
 
O diagrama ternário da Fig.1 indica a condição da matéria prima em relação à 

quantidade de sílica, alumina e cálcio. Observa-se que, quanto ao sistema SiO2- 
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Al2O3-CaO, o material em estudo se encontra dentro dos padrões dos  

aluminossilicatos alcalinos presentes no sistema alcalino.  

As Fig.2 (a) e (b), obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

mostram a microestrutura dos geopolímeros para o sistema ativado com 15 mol de 

NaOH. A presença de vazios e microfissuras são evidenciados nas amostras obtidas 

à temperatura a 85 ± 3°C. Segundo Ailar H., et al.(11), a porosidade e a distribuição 

dos poros são fatores importantes na microestrutura do material, uma vez que 

determinam a permeabilidade do ligante e, consequentemente, a extensão de 

penetração dos agentes agressivos. Palomo et al.(12) consideram que  as 

microfissuras são o resultado de um conjunto de tensões internas geradas no 

material durante o desenvolvimento microestrutural, no qual o sistema não  

consegue absorver devido a coesão do mesmo. 

  
Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento.2- Geopolímero obtido com ativador de 15 mol  temperatura ambiente 
(a)  e em estufa (b) 

 
As Fig. de 3 a 5 apresentam as morfologias, obtidas por MEV,  para o 

geopolímeros nas diversas molaridades. Observa-se que, na Fig.3, o geopolímero 

obtido com molaridade de 12 mol apresentou maior variação morfológica em relação 

ao processo de cura. Pode-se detectar a  geopolimerização do metacaulim mesmo 

para o menor teor de ativação, observando-se a presença de esferas de morfologia 

bem definida características das zeólitas. Essa morfologia é intensificada à medida 

que aumenta-se a molaridade e a temperatura. Desta forma, conclui-se que a 

molaridade interfere na temperatura de ativação e  automaticamente, no produto 

final obtido. 

(a) (b) 

200 µm 500 µm 
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Figura 3- Geopolímero obtido com ativador de 12 mol temperatura ambiente(a) e em 

estufa (b). 
 

  
Figura 4- Geopolímero obtido com ativador de 15 mol temperatura ambiente (a) e 

em estufa (b). 
 

  
Figura 5- Geopolímero obtido com ativador de 18 mol  temperatura ambiente(a) em 

estufa (b). 
 

As Fig. 6 (a) e (b) apresentam o espectro de infravermelho do geopolímero com 

ativador de 12 mol e 15 mol. Observa-se que os picos/ bandas analisados são 

praticamente os mesmos para as duas molaridades. Espectro semelhante foi obtido 

na amostra de 18 mol. 

2 µm 2 µm 
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2 µm 2 µm 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

602



 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

38
54

36
97

29
0233

43

21
58

16
53

13
90

95
2

74
0

A
bs

or
bâ

nc
ia

 r
el

at
iv

a

Numero de Ondas (cm
-1 

)

 12 mol

44
7

53
8

63
1

10
00

10
82

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

3
6

9
4

2
9

1
0

3
2

9
7

2
3

6
4

1
9

7
0

2
1

6
0

1
3

8
1

1
6

5
6

1
2

0
0

1
0

0
2

9
5

2

6
5

0
5

3
8

7
1

6

A
b

so
rb

â
n

ci
a

 r
e

la
tiv

a

Numero de Ondas (cm
-1 

)

 15 mol

4
6

1

 
Figura 6- Espectro de infravermelho do geopolímero com ativador de 12 mol (a) e 15 

mol (b). 
  
Comparado com dados da literatura (13),(14) e (15), os picos de absorção de 

infravermelho identificados nos espectros de FTIR dos geopolímeros das Fig.6 (a) e 

(b) estão relacionados às fases descritas abaixo: 

- Após a ativação alcalina duas bandas são de importante análise, sendo a 

primeira compreendida entre 1005-990 cm-1 e 960-944 cm-1. A primeira banda 1005-

990 cm-1 é atribuída à vibração dos alongamentos assimétricos de tetraedros de Si-

O e conhecida como sendo sensível à conectividade desses tetraedros, que por sua 

vez, depende da razão Si/Al. A segunda banda e 960-944 cm-1 é atribuída à vibração 

de alongamentos assimétricos de estruturas de Si-O-Na, que indica a influência da 

concentração de NaOH sobre as bandas. 

- Picos em torno de 1000 cm-1 caracterizam grande quantidade de material 

cristalino. Este deslocamento de banda é característico também da formação de 

zeólitas com percussores de aluminossilicatos desordenados. 

- Picos próximos a 1020 cm-1 indicam um material rico em Si e uma maior 

dissolução e formação do gel geopolimérico. 

- Picos próximos a 950 cm-1 indicam um material rico em alumina, que 

proporciona maior chance de ocorrência de rápida interação entre as partículas de 

sílica dissolvida e a alumina, necessária à formação de uma rede tetraédrica de gel 

com alto teor de alumina.  

- Bandas entre 950-965 cm-1 representam a posição principal dos tetraedros de 

Si-O em todas as amostras. 

- Banda menor que 760 cm-1 é conhecida por estar relacionadas com 

estruturas de anel de Al  e por ser utilizada para comparar as fases de zeólitas 

formadas. 

(a) (b) 
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- Picos em torno de 710 cm-1 indicam a formação de Al um dos principais 

componente do geopolímero. 

- Bandas de 1630-1660 cm-1 e próximas a 3400 cm-1 sugerem presença de 

grupos isolados de fraca absorção, mas que possuem intensidade de acordo com a 

concentração de Na e K, fato consistente com o conhecimento de que o pH elevado 

favorece a despolimerização de aluminossilicatos. 

 
CONCLUSÃO 
 

O metacaulim ativado com NaOH produz pastas que, uma vez endurecidas, 

apresentam propriedades ligantes. O processo de cura e o teor molar do ativador 

mostraram-se fundamentais para o desenvolvimento físico, químico e estrutural dos 

geopolímeros. 

A análise  por MEV  indica a presença  de uma zeólita nas amostras ativadas, 

provavelmente originada da caulinita presente no material precursor . 

Na análise de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR), comprovam o potencial reativo do metacaulim com o ativador.  

Ainda que com caráter exploratório, este trabalho apresenta resultados 

coerentes com a literatura e desta forma contribui  para o avanço do conhecimento 

científico/tecnológico sobre a obtenção do geopolímero. 
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Microstructural Characterization of the Geopolymer Obtained from Iron-Rich 
Metakaolin 

 

ABSTRACT 

 Geopolymer is a material derived from precursors rich in SiO2 and Al2O3, activated in 
an alkaline solution by means of a polymerization process. In this process, units of 
tetrahedral aluminosilicate structures are organized in repetitions that share oxygen. 
One of the precursors most commonly used to obtain geopolymer is metakaolin. 
Recent studies have reported iron enhancement in a partial replacement of the 
aluminium present in metakaolin. This paper presents the microstructural 
characterization and analysis of a geopolymer obtained by means of the activation of 
iron-rich metakaolin with sodium hydroxide at 12, 15 and 18 mol, both at room 
temperature and in an oven at 85±3°C. The geopolymers obtained were classified 
and analysed using X-ray fluorescence testing (EDX-720), a scanning electron 
microscope (SEM) and a Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The results 
enabled an assessment of their physical-chemical and microstructural characteristics, 
as well as their reactive potential. 
Keywords: geopolymer, metakaolin, characterization, microstructure. 
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