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RESUMO:  A pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de 
compósitos híbridos baseados em uma matriz polimérica de poli-
teraftalato de etileno (PET), com a adição de cargas de concreto 
geopolimérico modificado com ácido oleico. Os compósitos pro-
duzidos foram caracterizados pela análise de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) para determinação das bandas, 
referentes aos grupos funcionais presentes nos materiais após o 
processo de produção do compósito geopolimérico. Através da 
análise, os materiais produzidos apresentaram adequadas carac-
terísticas para potencial utilização na produção de novos materiais 
de engenharia.
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ABSTRACT: The research seeks to promote the development of 
hybrid composites based on a polymeric matrix of polyethylene 
terephthalate (PET) with the addition of geopolymer concrete fill-
ers modified with oleic acid. The resulting hybrids were analyzed 
through Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) in order 
to determinate the functional groups presented by the material 
through the geopolymer compound production process. Through 
analysis, the produced material presented adequate characteristics 
to potential use in the production of new engineering products.
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1. Introdução
A partir do aumento da consciência mundial para dimi-

nuição das emissões de CO2 (1,5 bilhões de toneladas) decor-
rentes da alta produção e demanda por materiais de natureza 
cerâmica como o cimento, concreto e seus derivados, algu-
mas preocupações tem sido necessárias, como exemplo para 
melhorar a qualidade de vida do ser-humano. Portanto, a 
inovação tecnológica para atender às necessidades da indús-
tria de construção tem sido imprescindível [1]. Paralelamen-
te, há necessidade por materiais de engenharia alternativos, 
com adequadas propriedades termomecânicas e baixo custo 
produtivo, sendo assim, materiais com essas características, 
mais pesquisados frequentemente. Os materiais geopolimé-
ricos e polímeros termoplásticos têm alta eficiência, nesse 
contexto, para diversas finalidades, aos quais são emprega-
dos [2]. Davidovits (1989) descreveu os materiais geopoli-
méricos como sendo polímeros inorgânicos com proprieda-
des semelhantes às cerâmicas, porém produzidos a baixas 
temperaturas durante reação de compostos aluminosilicatos 
em solução altamente alcalina [3]. Segundo alguns autores, 
os materiais geopoliméricos possuem importantes aplica-
ções para substituição de cimentos e concretos tradicionais 
estão associadas às melhores características como durabili-
dade, inflamabilidade, resistência à ácidos, baixa porosidade, 
propriedades mecânicas e sustentabilidade em potencial [4]. 

Recentemente, muitas pesquisas para desenvolvimen-
to de cimentos e concretos baseados em geopolímeros têm 
obtido resultados que demonstram melhores propriedades 
termomecânicas, características morfológicas, processabili-
dade e possível diminuição de 80-90% das emissões de CO2 
[5]. Ranjbar e colaboradores avaliaram os efeitos da incor-
poração de microfibras de aço em compósitos geopoliméri-
cos baseados em cinzas volantes com diferentes proporções, 
dispersas na matriz geopolimérica. Os resultados obtidos 
confirmaram significante aumento da ductilidade, resistência 

à flexão e compressão dos compósitos [6]. Em outro estudo, 
Maranan et al. avaliaram e compararam a resistência à flexão 
e funcionalidade de vigas de concreto tradicional ou geopo-
limérico reforçadas por barras de polímero contendo fibras 
de vidro. Os pesquisadores concluíram que a maior interação 
do concreto geopolimérico em conjunto com barras de polí-
mero reforçado por fibra de vidro apresentou maior aumento 
nas propriedades mecânicas e diminuição da capacidade de 
fraturas comparadas ao concreto tradicional [7]. 

Concomitante ao cimento e concreto tradicionais, os 
polímeros comerciais (poliéster, celuloses, poliamidas, 
poliolefinas) são largamente utilizados com eficiência para 
aplicações em diversos setores industriais. Chrissopoulou e 
Anastasiadis pesquisaram a influência de aditivos compati-
bilizantes em cargas lamelares de silicatos, para produção 
de nanocompósitos poliolefínicos de polietileno ou polipro-
pileno. Os autores reportaram que o modificador utilizado 
(anidrido maleico) e a argila organomodificada alteraram a 
estrutura, as características dos nanocompósitos associadas 
às condições de processamento, reologia, cristalinidade e a 
adequada miscibilidade em meio a matriz polimérica [8]. 

A vantagem sustentável dos materiais geopoliméricos 
pode representar a diminuição considerável dos grandes 
volumes de resíduos sólidos urbanos gerados pela indús-
tria de construção e a consequente diminuição da poluição 
ambiental [9]. Alguns pesquisadores têm apresentado bons 
resultados, a partir da reciclagem de materiais poliméricos 
e geopoliméricos para produção de materiais inovadores, 
como impermeabilidade, melhor fluidez, condutividade 
elétrica, resistência mecânica, dentre outros. 

A pesquisa destacou o grande potencial de reutiliza-
ção do concreto geopolimérico reciclado na produção 
de compósitos híbridos com alto desempenho, à base de 
matriz de politeraftalato de etileno (PET) para utilização 
como materiais de engenharia.
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2. Procedimento Experimental
O politeraftalato de etileno (PET) virgem foi fornecido pelo 

Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano (IMA), 
enquanto, o concreto geopolimérico foi fornecido pela Lafarge 
Ltda, e o ácido oleico (99 % de pureza) utilizado para modi-
ficação da carga obtido da Sigma-Aldrich Ltda. O PET, sob a 
forma de pellets, foi resfriado a -180oC, durante 24 horas para 
ser moído e peneirado até tamanhos de partículas ≤ 74 µm. 

O concreto sofreu um processo de moagem por prensagem 
mecânica e com uma peneira de 270 mesh. O concreto moído 
foi adicionado a uma solução de etanol puro/ácido oleico, na 
proporção de 500 ml de etanol e 20 ml de ácido oleico para 
cada 100 g de concreto. A solução de etanol teve como objeti-
vo a dissolução do concreto, e a modificação através do ácido 
oleico. O processo de modificação foi mantido a uma tempera-
tura de 25ºC, sob agitação mecânica constante durante 24 horas. 
O material então foi filtrado para retirar o resíduo de ácido 
oleico não reagido, para posterior secagem. O processamento 
e moldagem dos corpos-de-prova dos compósitos híbridos foi 
realizado com o material fundido e a carga compatibilizada em 
forno quente. Foram produzidos três compósitos com diferen-
tes proporções de polímero/carga: 80/20, 60/40 e 50/50. Para os 
três compósitos, houve uma etapa de aquecimento de duração 
de 30 minutos, em que se elevou gradativamente a tempera-
tura do forno JUNG modelo LF0914 de 25 para 270ºC. Após 
alcançar esta temperatura os compósitos com proporções 60/40 
e 50/50 ficaram mais duas horas dentro do forno. Ao contrário 
o compósito 80/20 ficou uma hora dentro do forno à 270ºC. 
Passado o tempo necessário de processamento de cada compó-
sito, o forno foi desligado e os corpos retornaram a temperatura 
ambiente.

Os corpos de prova foram sujeitos a uma análise de infraver-
melho por transformada de Fourier (FTIR), técnica realizada a 
partir de raios infravermelhos em um determinado comprimento 
de onda (cm-1), incidentes na amostra e detectada pelo equipamen-
to, para identificação da composicional do material. Esta análise 
permite relacionar o comprimento de onda, os grupos funcionais 
característicos de cada material, proporção de modificador incor-
porados à carga da amostra e eficiência da modificação.

3. Resultados e Discussões
A análise inicial pelo FTIR, tem o intuito de confirmar a 

natureza composicional dos materiais: o concreto geopoliméri-
co, o PET e a presença do modificador da carga (ácido oleico). 
A seguir temos os dados obtidos no procedimento do FTIR 
pelas Figs. (1a e 1b).

Antes do tratamento com o ácido oleico, o concreto é apre-
sentado com bandas características da presença de compostos 
como a alumina e silicatos (silicato de cálcio hidratado, por 
exemplo). Observa-se, também, estiramentos característicos em 
diversas bandas (698 cm-1, 458-850 cm-1, 779 cm-1, 879 cm-1, 
1000-1100 cm-1, 1420 cm-1, 3500 cm-1, especialmente. No caso 
de 779 cm-1 há estiramento simétrico, e, aos 1000-1100 cm-1 e 
1420 cm-1, estiramento assimétrico). Parte dos grupos caracte-
rísticos representados no gráfico são provenientes do cimento 
Portland que o forma (existe a presença das bandas caracterís-
ticos do carbonato associado, com número de onda na faixa de 
875 cm-1a 1430 cm-1, e dos silicatos de cálcio hidratados, na 
banda de 1100 cm-1). É válido lembrar que as bandas de 1645 
cm-1 e 3200- 3700 cm-1 são próprias da hidroxila associada pelos 
estiramentos das ligações O-H e H-O-H, que correspondem às 
moléculas de água presentes no material.

Fig. 1(a e b): Gráficos da análise de FTIR do PET (a) e do con-
creto tratado com ácido oleico (2) e concreto sem tratamento (1) 
(b), respectivamente.

Após o tratamento do concreto com o ácido oleico, observa-
-se, em geral, uma diminuição na intensidade das bandas de 
transmitância em seu espectrograma. Observa-se, também, que 
há o surgimento de duas novas na faixa dos 1550 cm-1, 2856 
cm-1e 2927 cm-1, devido à presença de hidroxilas nas partícu-
las do concreto, verifica-se que a primeira nova banda sugere 
a presença das carboxilas resultantes da reação do ácido oleico 
com essas hidroxilas. As duas novas restantes correspondem às 
vibrações dos grupos de CH2 e CH presentes no ácido oleico.

Durante o tratamento existe uma alteração significativa de 
transmitância da faixa de número de onda 2927 – 2856 cm-1 
(relacionadas às vibrações dos grupos CH2 e CH do ácido 
oleico).

O FTIR dos corpos de prova, com as diferentes proporções 
de polímero/concreto geraram os seguintes espectros observa-
dos na Fig.2:

Fig. 2: Gráficos da análise de FTIR dos compósitos produzidos 
em suas proporções (50/50, 60/40 e 80/20), respectivamente.

1a

1b
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Da análise da transmitância dos compósitos geopolimé-
ricos de proporções 80/20 (3), 60/40 (2) e 50/50 (1) percebe-
-se alterações significativas nas faixas de número de onda 
de ~3500 cm-1 e ~750 cm-1, a atenuação do primeiro deve-se 
a diminuição da fração do concreto na amostra, a segunda 
faixa fica mais acentuada devido ao acréscimo de PET.

Previamente, o corpo de prova de proporção 60/40 
mostrou-se mais quebradiço e com poros maiores, em compa-
ração aos compósitos híbridos, 80/20 e 50/50, o que sugere 
a diminuição dos poros e melhor relação interfacial entre a 
matriz orgânica e as cargas dispersas nas duas proporções, 
respectivamente. As amostras pesquisadas demonstraram 
boa processabilidade, versatilidade, funcionalidades com 
menores custos, energia de produção, densidade e produtivi-
dade, em relação ao concreto tradicional. 

4. Conclusão
A utilização dos compósitos proporcionaria o aumento das 

propriedades mecânicas e diminuição da capacidade de fraturas 
em relação ao concreto tradicional. Outros estudos apontaram 
para o aumento da ductilidade, resistência à flexão e compressão. 

As análises revelaram a compatibilização interfacial das 
partículas do concreto geopolimérico (fase inorgânica) e o polí-
mero - PET (fase orgânica), devido a modificação superficial 
com o ácido do particulado geopolimérico. As amostras apresen-
taram uma diminuição de densidade, dado a presença do PET. 
O aumento na proporção do polímero (PET), em relação ao 
concreto, possibilitou a diminuição da porosidade dos respectivos 
compósitos, assim como a resistência abrasão. 
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