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RESUMO: Este estudo teve como objetivo a observação do com-
portamento dos compósitos híbridos de politereftalato de etileno 
(PET) e concreto geopolimérico que foi tratado com ácido oleico. 
As proporções processadas foram de 50/50, 60/40 e 80/20 de 
PET e concreto, respectivamente. As amostras foram analisadas 
através de: microscopia eletrônica de varredura (MEV) com detec-
tor de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Os resultados 
permitiram a observação das propriedades físicas adquiridas para 
cada compósito e, consequentemente, possíveis aplicações para 
produção de novos materiais.
PALAVRAS-CHAVE: concreto geopolimérico, materiais compósi-
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ABSTRACT: This article main goal is to study composite materi-
als, focusing on geopolymeric concrete, treated with oleic acid, with 
polyethylene terephthalate (PET). The composite compounds with 
PET/concrete proportions of 50/50, 60/40 e 80/20, were analysed 
by two devices: a scanning electron microscope (SEM) and energy-
dispersive x-ray spectrocospy (EDS). The results allowed to identify 
the physical properties of each compound and predict possible ap-
plications aimed at the development of new materials.
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1. Introdução
É crescente a preocupação mundial com o meio ambiente, 

em especial em relação às mudanças climáticas. O efeito 
estufa ocupa um papel importante neste cenário, sendo a 
emissão de CO2 um dos principais responsáveis por esse fe-
nômeno. A produção de cimento corresponde por aproxima-
damente 5% das emissões, além de impactos gerados durante 
praticamente todas as fases da sua produção [1]. O concreto 
comum continua sendo largamente utilizado, porém vem 
aumentando o número de estudos que buscam desenvolver 
materiais alternativos que tenham custos de produção e de-
senvolvimento acessíveis. Um desses estudos mostra que o 
cimento geopolimérico à base de pozolana artificial álcali-
-ativada apresenta resistência à compressão que supera todos 
os tipos de cimento convencionais e é capaz de ser promissor 
como material aglomerante para argamassas e concretos [2]. 

Soares realizou um estudo com o intuito de comparar as 
propriedades das matrizes de concreto de cimento tradicio-
nal e de cimento geopolimérico. Os resultados obtidos apon-
taram grande potencialidade para o uso do material geopo-
limérico em substituição ao concreto tradicional, uma vez 
que o cimento geopolimérico apresenta excelente moldabi-
lidade e apresentou resultados de resistência à compressão 
bem similares, quando comparado com o concreto comum, 
qualificando-o como mais resistente no que diz respeito às 
propriedades de ligação aço-concreto [3].

Com o objetivo de obter aglomerantes especiais, isentos 
de clínquer, a partir da álcali-ativação das cinzas volantes, 
Vargas realizou um estudo que lhe permitiram atestar o po-
tencial técnico para aplicação na indústria de pré-moldados 
[4]. É neste contexto tecnológico e social que essa pesquisa 
visa desenvolver materiais compósitos híbridos de alto de-
sempenho e sustentáveis, à base de poli(tereftalato de eti-
leno) e concreto geopolimérico residual, como materiais de 
engenharia.

2. Métodos e Experimentos
 Os métodos realizados foram, principalmente, o tratamento 

do concreto, o processamento ao forno do compósito e o reco-
brimento superficial com platina para melhorar a resolução das 
imagens das amostras geradas por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV). Para a realização do tratamento do concreto, 
a cada 100g de concreto, 20 mL de ácido oleico são adicionados 
em meio etanoico ou metanoico [5]. Após isso, foi utilizado um 
recipiente onde o concreto em pó e o etanol foram dispersados 
e colocados em um agitador por 24 horas. Após o tratamento, 
foi utilizado um filtro capaz de obter apenas o concreto em pó 
tratado. O PET foi utilizado pulverizado para facilitar o recobri-
mento das partículas de concreto tratado. Utilizando o forno a 
uma temperatura de 270ºC foi realizado o processamento dos 
compósitos híbridos para as proporções de polímero e concreto 
de 80/20, 60/40 e 50/50, respectivamente. O tempo de proces-
samento foi cerca de 2h30min sendo os 30 minutos iniciais de 
aquecimento e 2 horas de patamar para as duas maiores propor-
ções. Já para a proporção de 80/20, o tempo de processamento 
foi 1 hora menor, visto que a proporção de carga tratada é me-
nor, o que diminui a barreira para a troca de calor com o meio, e 
consequente maior agilidade para fusão do material.

Na Fig. 1, pode-se observar os corpos de prova origina-
dos pelo forno de processamento. Na Fig.1 (a,b e c) podem 
ser observados os corpos de prova processados no forno nas 
proporções de 50/50, 60/40 e 80/20, respectivamente para o 
ensaio mecânico de compressão.

Após o processamento, algumas diferenças entre as 
amostras (Fig. 1) são visíveis, entretanto, para uma compara-
ção mais eficiente são necessários alguns cálculos e ensaios 
[6]. A analise de MEV foi realizada com o intuito de ob-
servação da morfologia e microestrutura dos materiais com 
diferentes proporções de polímero e concreto. A amostra foi 
revestida com platina através de um equipamento de recobri-
mento para melhorar a resolução MEV
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Fig. 1 – Fotos dos compósitos de polímero e concreto após pro-
cessamento ao forno. 50/50, 60/40, 80/20, respectivamente.

3. Resultados e Discussões
Nos três compósitos foram observadas as adesões entre o 

concreto e o PET, uma superfície rugosa, com pequeno grau de 
deformação plástica, a qual confirmou a natureza termoplástica 
da matriz polimérica.  Na Fig. 2a pode ser observada a micro-
estrutura e morfologia das cargas nos compósitos da proporção 
50/50. Estruturas semelhantes a fragmentos de rocha pulveriza-
do e semelhantes a blocos de lâminas empilhadas, com superfí-
cie lisa e em alguns casos apresentando plano de clivagem. Para 
os compósitos 60/40 (Fig. 2b) foram observadas a superfície 
com a textura mais lisa, regiões de fluidez, e algumas fibras de 
polímeros formadas caracterizando a presença de deformação 
plástica do material.  A heterogeneidade de forma pode estar re-
lacionada à composição constituída primordialmente de  (50%),  
(21%) e  (14%). No compósito 60/40 (Fig. 2) foi observada a 
superfície com textura mais lisa ou como ondas consecutivas, 
caracterizando a presença de deformação plástica no material. 
A boa adesão entre a matriz orgânica e o geopolímero foi obser-
vada na microscopia. No compósito 80/20 (Fig. 2c), a superfície 
apresenta-se em formato de ondas, com pequena deformações 
plásticas em menores regiões de vazios entre a matriz e a fase 
inorgânica.

 Fig. 2 – Imagens de MEV dos compósitos híbridos, 50-50(a), 
60-40(b), 80-20(c), 50microns - x600, respectivamente.

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO EDS

 Fig. 3 – Tabela da quantificação dos elementos presentes no 
concreto geopolimérico através da análise de EDS.

Através da Fig. 3 da tabela, podem ser observadas as por-
centagens em massa (“norm. C”) e em átomos (“Atom. C”) 
que cada elemento ocupa em 100% das amostras. A partir 
da análise, verifica-se a presença majoritária de alguns ele-
mentos, os quais eram esperados como o recobrimento com 
platina, carbono presente no PET, e outros elementos presen-
tes na estrutura híbrida do concreto geopolimérico.

4. Conclusão
Os resultados obtidos, tanto pelo MEV quanto pelo EDS, 

permitem observar a existência das cargas geopoliméricas 
dispersas na matriz orgânica do PET. A natureza sustentável 
do concreto geopolimérico representa a diminuição dos im-
pactos ambientais, baixo custo, maior resistência mecânica, 
impermeabilidade e melhor processabilidade. As análises 
tornaram possíveis a observação das características dos três 
compósitos híbridos e seus diferentes comportamentos, de-
correntes das proporções de cargas utilizadas dispersas na 
matriz polimérica. O emprego desses compósitos pode ser 
sugerido pela proporção de polímero/concreto, e as necessi-
dades a serem atendidas.
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