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Rc  Raio crítico de bolha  .................................................................................... [m] 

T  Temperatura  ................................................................................................  [K] 

t  Tempo  ........................................................................................................... [s] 
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Vc  Volume crítico da bolha  ............................................................................  [m3] 
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Pex  Potencial de expansão  .................................................................................   [1] 

 

Lista de símbolos do alfabeto grego 

α Difusividade térmica  ...............................................................................  [m2/s] 

ΔT Variação de temperatura  ..............................................................................  [K] 

κ Coeficiente de condutividade térmica ................................................... [W/mK] 

κm Parcela da condutividade referente à matéria sólida  (matriz)  ............. [W/mK] 

κg Parcela da condutividade referente à matéria gasosa (poros)  ..............  [W/mK] 
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θ Ângulo de difração  ...............................................................................       [rad] 

ρ Massa específica   ................................................................................... [kg/m3] 

ρcp Capacidade calorífica volumétrica  .......................................................  [J/m3K] 

σ Tensão superficial  ....................................................................................  [N/m] 
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RESUMO 
 
 
 
Na execução de obras na construção civil, seja por desperdício de gesso durante o 
revestimento de paredes ou na demolição de paredes de gesso acartonado, a geração do 
resíduo implica em preocupações ambientais decorrentes da alta demanda dessa matéria 
prima no setor e da dificuldade de destinação adequada ao subproduto gerado. Na busca por 
uma alternativa que atenue o problema, muitas pesquisas têm sido realizadas com ênfase na 
utilização do resíduo de gesso como carga em compósitos, com o intuito de melhorar os 
desempenhos acústico, térmico e mecânico. Através de ensaios empíricos, observou-se que a 
água de cristalização contida no resíduo (CaSO4.2H2O) pode atuar como agente primário no 
processo de expansão de espumas de poliuretano. Considerando que os poliuretanos, 
derivados de óleos vegetais, são polímeros sintéticos biodegradáveis e que, 
reconhecidamente, representam uma alternativa aos poliuretanos sintéticos petroquímicos, a 
presente pesquisa procura fazer uma análise do comportamento térmico de um compósito 
desenvolvido com matriz de resina vegetal derivada do óleo de mamona,  com cargas de 4%, 
8%, 12% e 16% de resíduo de gesso em substituição à mistura poliol + pré-polímero. 
Contribuíram para esta análise: caracterização da matéria prima por meio de espectroscopia 
de absorção na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise química 
por FRX e mineral por DRX e análise termogravimétrica (TGA e DTA). Com o propósito de 
avaliar as propriedades termofísicas e o comportamento térmico dos compósitos produzidos 
com expansão contida por fechamento do molde. Também foram realizados ensaios para 
determinação do percentual de poros abertos, por meio de picnômetro a gás, morfologia dos 
compósitos (MEV), além de ensaios de inflamabilidade e de resistência ao contato com 
superfícies aquecidas. Mediante a análise dos resultados obtidos, constatou-se a possibilidade 
de produção de um novo material para isolação térmica, apresentando poucas alterações em 
suas propriedades Termofísicas, assim como em seu desempenho térmico, promovendo 
alterações significativas e atraentes ao meio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Resíduo de gesso; Poliuretano de mamona; Propriedades termofísicas; Meio Ambiente. 
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ABSTRACT 
 

 

In the execution of civil engineering works, either by wasting during the coating of wall or 
demolition of gypsum walls, the generation of the gypsum waste involves serious 
environmental concerns. These concerns are increased by the high demand of this raw 
material in the sector and by the difficulties of proper disposal byproduct generated. In the 
search for alternatives to minimize this problem, many research works are being conducted, 
giving emphasis in using gypsum waste as fillers in composites materials in order to improve 
the acoustic, thermal and mechanical performances. Through empirical testing, it was 
observed that the crystallization water contained in the residue (CaSO4.2H2O) could act like 
primary agent in the expanding of the polyurethane foam. Considering that polyurethane 
produced from vegetable oils are biodegradable synthetic polymers and that are admittedly to 
represent an alternative to petrochemical synthetic polyurethane, this research consist an 
analysis of the thermal behavior of a composite whose matrix obtained from a resin derived 
from the expansive castor oil seed, with loads of 4%, 8%, 12% and 16% of gypsum waste 
replacing to the polyol – prepolymer blend. Contributors to this analysis: a characterization of 
the raw material through analysis of spectroscopy by Fourier transform infrared (FTIR), 
chemical analysis by X-Ray Fluorescence (XRF) and mineralogical analysis by X Ray 
Diffraction (XRD), complemented by thermo gravimetric analysis (TGA). In order to 
evaluate the thermo physical properties and thermal behavior of the composites manufactured 
in die closed with expansion contained, were also carried tests to determine the percentage of 
open pore volume using a gas pycnometer, scanning electronic microscopy (SEM), in 
addition to testing of flammability and the resistance to contact with hot surfaces. Through the 
analysis of the results, it appears that it is possible to produce a new material, which few 
changes in their thermo physical properties and thermal performance, promotes significant 
changes and attractive to the environment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS  
Gypsum waste; Castor polyurethane; Thermo physical properties; Environment



1 INTRODUÇÃO 
 
 

O crescimento do setor da construção civil no Brasil pode ser associado a, pelo menos 

duas consequências: desenvolvimento socioeconômico e implicações ambientais. 

Desse modo, paralelamente à ampliação no número de habitações disponibilizadas, as 

“facilidades” de financiamento e ao crescente no número de empregos, evidencia-se 

um aumento na quantidade de resíduos gerados. Essas duas vertentes nos levam a pelo 

menos duas reflexões. 

	  
A primeira é a constatação de que a construção civil constitui o principal vetor do crescimento 

da economia nacional. Em 2009, o setor foi responsável por empregar quase 2,3 milhões de 

trabalhadores, fechando 2010 com um contingente de trabalhadores acima de 2,6 milhões, 

representando uma criação de cerca 300 mil empregos naquele ano (SINDUSCON, FGV, 

2011). O resultado dessa evolução é o crescimento no número de habitações em níveis 

bastante elevados. 

 

No	  mesmo	  período,	  foram	  disponibilizados	  no	  país	  cerca	  de	  um	  milhão	  de	  novas	  unidades	  

financiadas	   pelo	   Governo	   Federal,	   por	  meio	   de	   programas	   habitacionais,	   que	   incentivam	  

desde	  a	  construção	  de	  habitações	  populares	  até	  condomínios	  de	  grande	  porte.	  

	  

A	  notícia	  boa,	  para	  a	  maioria	  da	  população	  que	  necessita	  de	  habitação	  e	  emprego,	  nos	  

remete	   a	   uma	   segunda	   reflexão	   sobre	   o	   problema	   da	   destinação	   de	   toneladas	   de	  

resíduos	  e	  entulhos	  oriundos	  das	  construções	  e	  das	  demolições.	  

	  

Ciente da necessidade de providências para enfrentar a falta de uma política para controle do 

impacto ambiental provocado pela deposição irregular de resíduos sólidos de construção e 

demolição, o Ministério de Meio Ambiente, por intermédio do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), criou a resolução 307/2002, estabelecendo critérios e diretrizes que 

disciplinam a gestão desses resíduos no próprio canteiro de obras. 
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A preocupação dos órgãos oficiais em disciplinar as atividades nos canteiros de obras é um 

retrato do reconhecimento dos benefícios econômicos e sociais trazidos por esse ramo de 

atividade. No entanto, o transtorno ambiental causado pela deposição irregular desses 

resíduos levou ao surgimento de legislações ambientais e, consequentemente, à criação de 

normas para que as empresas possam atender às exigências do mercado por meio de processos 

e produtos  ambientalmente adequados. Entre as consequências, destaca-se o aumento do 

número de pesquisas sobre a reutilização e reciclagem de resíduos (SILVA, 2008). 

 

No âmbito da legislação e normatização do destino dos resíduos sólidos no Brasil, destacam-

se os critérios que definem e classificam os tipos de resíduo. Com base nos critérios definidos 

pela Resolução n° 307/2002 do CONAMA, o resíduo de gesso foi classificado como resíduo 

sólido classe C, ou seja, aquele para os qual ainda não haviam sido desenvolvidas tecnologias 

ou  aplicações economicamente viáveis que permitissem sua reciclagem ou recuperação 

(CONAMA 2002), levando-o à condição de resíduo reciclável ou resíduo sólido classe B, por 

meio de atualização da referida Resolução em 2011. 

 

Existe uma ampla gama de aplicações para o gesso, sendo que a principal delas ocorre, 

inegavelmente, no setor da construção civil, uma vez que o gesso é utilizado desde a 

fabricação do cimento até revestimento ou decoração. Dessas atividades, resulta uma grande 

quantidade de resíduos de gesso, provenientes, principalmente, de revestimentos e demolições 

de paredes de gesso acartonado, com graves consequências econômicas e ambientais, em 

função das dificuldades de deposição  adequada. 

 

Silva (2008) ressalta que, no caminho do reaproveitamento do resíduo de gesso, algumas 

alternativas técnicas de soluções aos altos custos financeiro e ambiental já existem, 

como por exemplo, a incorporação de resíduos pelas indústrias ceramistas. Graças ao 

empenho da comunidade científica, há um crescente número de pesquisas em 

desenvolvimento que visam encontrar alternativas de reaproveitamento do resíduo de 

gesso. O que contribuiu para isso foi o fato de o gesso apresentar boas propriedades 

mecânicas e características de isolamentos térmico e acústico. 

 

Considerando os resultados obtidos nas pesquisas visando a reutilização do resíduo de gesso, 

uma nova denominação para o resíduo foi recomendada na reformulação da Resolução no 

307, que passou a classificá-lo como resíduo classe B. De acordo com a Resolução: “São os 
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resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, 

vidros, madeiras e gesso.” 

 

Enfim, constata-se que, por mais ações que visem minimizar o impacto ambiental em 

decorrência do uso do gesso, o resíduo será sempre gerado, justificando cada vez mais a 

necessidade de novas pesquisas sobre seu aproveitamento. Nesse sentido, percebe-se que há 

pouquíssimas pesquisas sobre o uso do resíduo de gesso em compósitos de espumas 

poliméricas. Entre essas, Greco et al. (2005) apresentaram resultados que indicam uma 

redução na densidade de uma espuma polimérica utilizando gesso reciclado. Contudo, eles 

não utilizaram o resíduo de gesso como carga em uma matriz de resina expansiva. 

 

Numa outra vertente, constata-se um incontável número de trabalhos de pesquisadores que 

buscam reduzir o uso do poliuretano de petróleo, notadamente um produto de impacto 

significativamente danoso ao meio ambiente, substituindo-o por poliuretanos biodegradáveis, 

de origem vegetal, que apresentem equivalentes propriedades térmica e mecânica. 

 

A grande versatilidade garante aos poliuretanos uma produção média anual de mais de 300 

mil toneladas apenas no Brasil, podendo atingir, no ano de 2012, patamares superiores às 400 

mil toneladas. As consequências dessa produção estão nas 2,5 mil toneladas mensais de 

resíduo, cujo destino se divide entre a incineração e os aterros industriais (BOLSONI, 2008). 

 

A ideia de aplicar o resíduo de gesso em substituição parcial aos componentes da espuma 

polimérica de mamona surgiu a partir da observação, em experimentos preliminares, de que 

tal procedimento causava significativo aumento no volume de corpos de prova. Com base 

nessa constatação, vislumbrou-se a possibilidade de dispor de uma alternativa de destinação 

do resíduo que permitiria, ao mesmo tempo, benefícios ambientais, diminuição do consumo 

de resina e vantagens econômicas. 

 

Assim, a presente pesquisa originou-se da constatação de que é possível contribuir para 

reduzir o impacto ambiental provocado pelo descarte de resíduos de gesso e de 

poliuretano em locais inapropriados, propondo uma nova opção de destinação do resíduo 

de gesso, aplicando-o como carga na fabricação de compósitos de poliuretano derivado de 

óleo de mamona. 
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Hipóteses 
	  

 

Mediante observações e pesquisas preliminares, a presente pesquisa parte das seguintes 

hipóteses: 

• o sulfato de cálcio di-hidratado pode atuar na formação do compósito como agente de 

interações físicas e químicas com os componentes da matriz polimérica; 

• as possíveis reações químicas das moléculas de água do resíduo de gesso com o pré-

polímero, na fase dispersa, podem liberar CO2, resultando em uma maior expansão do 

poliuretano; 

• a reação exotérmica  decorrente do processo de polimerização deve promover a 

vaporização parcial de moléculas de água e a volatilização dos agentes de expansão 

secundários presentes no poliol; 

• a expansão do produto com o resíduo, superior à expansão da PUR, possibilita a 

redução do teor de resina para formação do compósito. 

 

 

Objetivo geral 
 

 

Propor uma alternativa à pesquisa sobre a destinação do resíduo de gesso, avaliando a 

influência da adição desse resíduo nas propriedades termofísicas e no comportamento térmico 

da espuma rígida de poliuretano de mamona. 

	  
	  
 
Objetivos	  específicos	  
 

Variando-se o percentual em massa de resíduo de gesso em substituição aos componentes da 

resina entre 0 e 16%, pretende-se atingir o objetivo geral a partir dos objetivos específicos 

detalhados a seguir: 

 

§ caracterizar o resíduo de gesso; 

§ caracterizar a PUR  de óleo de mamona e o compósito; 
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§ avaliar as propriedades termofísicas dos compósitos desenvolvidos em decorrência da  

presença de resíduo de gesso; 

§ avaliar as alterações no comportamento térmico dos compósitos em função do resíduo 

de gesso incorporado por substituição aos componentes da resina de mamona; 

§ avaliar o desempenho térmico dos compósitos mediante ensaio de inflamabilidade; 

§ avaliar a capacidade de o compósito resistir ao contato com superfícies aquecidas; 

§ investigar o efeito da incorporação do resíduo de gesso sobre a estrutura porosa dos 

compósitos; 

§ contribuir, cientificamente, com a pesquisa sobre novos materiais econômico e 

ambientalmente atraentes. 

 

Caráter inédito e inovador do trabalho 
 

 

No decorrer da pesquisa que subsidiou este trabalho, constatou-se uma vasta ocorrência de 

trabalhos de pesquisadores sobre as propriedades termo isolantes da espuma de poliuretano: 

espumas flexíveis, espumas rígidas, petroquímicas ou biodegradáveis. São inúmeros os trabalhos 

de pesquisadores sobre o gesso, ou o aproveitamento do resíduo de gesso, inclusive com ênfase 

no aspecto ambiental. Porém, não foram identificados trabalhos que tratassem da influência do 

resíduo de gesso nas propriedades termofísicas de uma espuma rígida de poliuretano.  

 

 

Estrutura do trabalho 
 

 

No primeiro capítulo, faz-se uma introdução atinente ao tema, apresentando a justificativa, a 

hipótese, o caráter inédito e inovador do trabalho, além do objetivo geral e objetivos específicos. 

 

No segundo capítulo, é feita uma revisão bibliográfica acerca dos temas inerentes à pesquisa. 

Nesse capítulo, discutem-se as características do resíduo de gesso de construção e as 

consequências ambientais oriundas da sua deposição irregular. Das espumas de poliuretano 
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são discutidas as suas características, o seu desempenho térmico, além das suas propriedades 

termofísicas (capacidade calorífica volumétrica, condutividade e difusividade térmica). 

 

No terceiro capítulo, são apresentados conjuntamente os materiais, os equipamentos, os 

laboratórios e os procedimentos metodológicos utilizados para obtenção dos resultados. 

 

No quarto capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos dos ensaios de 

caracterização da matéria-prima e do compósito, além dos resultados dos ensaios de 

desempenho térmico e das propriedades termofísicas. 

 

Com base nos objetivos da pesquisa e na análise dos resultados, no quinto e último capítulo são 

apresentadas as conclusões, além de algumas sugestões que contribuirão para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO 
 

A presente pesquisa, abordou o estudo de um compósito constituído de poliuretano de 

mamona – como matriz espumosa, e carga de resíduo de gesso com fins de se obter 

um novo material para aplicação em isolação térmica. Nesse sentido, optou-se por 

iniciar o presente capítulo procedendo-se a uma revisão da bibliografia atinente aos 

temas abordados na pesquisa.  

	  
 
2.1  Isolação Térmica 

 
 
A dependência cada vez maior da humanidade por elementos que exigem o uso de 

eletricidade faz com que o consumo dessa forma de energia cresça continuamente a cada ano, 

principalmente em função do crescimento industrial. Nesse campo, sabe-se que um fator 

preponderante na conservação dessa energia reside na difusão do uso de materiais de isolação 

térmica. Segundo Tseng  e Kuo (2002), esses materiais podem ser divididos em categorias 

como pós, fibras, espumas entre outros e que nessa categoria, as espumas de poliuretano 

classificam-se entre as mais populares devido à baixa condutividade térmica aliada a uma boa 

resistência ao esforço mecânico. 

 

A eficiência de um programa de conservação de energia prescinde, basicamente, da escolha 

de um bom isolante térmico, visto que são eles os responsáveis pela redução das trocas de 

calor entre os sistema térmicos e a sua vizinhança, resultando em economia de energia. Por 

essa razão é que são utilizados nos mais variados setores, como em sistemas de aquecimento, 

refrigeração e climatização, edificações, automóveis, estufas, fornos e tubulações industriais. 

 

Dentre os materiais de isolação térmica convencionais, destacam-se: lã de vidro, lã de rocha, 

EPS e as espumas de poliuretano petroquímico. Uma preocupação com o uso desses materiais 

de eficiência comprovada consiste nos danos ambientais e de saúde ocupacional que estão 

intrinsecamente associados ao uso desses produtos.  
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Dessa forma, o uso de materiais que atendam aos requisitos de eficiência na isolação térmica, 

que apresentem baixo impacto ambiental e que sejam oriundos de fontes renováveis, constitui 

uma alternativa ainda pouco explorada pelo mercado mundial. 

 

Algumas pesquisas, no entanto, já apontam na direção de uma possível alternativa na 

produção de novos materiais potencialmente eficazes como elementos de isolação térmica, 

com a vantagem de apresentarem biodegradabilidade ou serem compósitos obtidos com 

reforço de fibras vegetais ou da utilização de resíduos descartados no meio ambiente. 

 

Marinho et al. (2004) avaliaram e constataram através da análise de desempenho térmico com 

curva de aquecimento, a eficiência da fibra da casca de coco e do EPS como isolantes 

térmicos de cobertura. 

 

Borges, Oliveira Neto e Marinho (2008) utilizaram placas  poliuretano de mamona, para 

análise de desempenho térmico de cobertura e constataram que o produto obtido apresenta 

comportamento térmico mediante aquecimento, compatível com materiais de isolação térmica 

convencionais como EPS, poliuretano petroquímico, lã de rocha e lã de vidro. 

 

O comportamento térmico de compósitos de poliuretano com matriz de mamona e carga de 

vermiculita foi estudado por Rahn (2011), através de análise de perfis de temperatura durante 

aquecimento e resfriamento em regime estacionário. Os resultados obtidos de ensaios de 

desempenho térmico realizados em sistema adaptado do método da caixa quente protegida, 

mostraram a viabilidade do uso de cargas em espumas derivadas de óleo vegetal para fins de 

isolação térmica. 

 

 

2.2  Espumas de Poliuretano 

 

 

É fato que a reação química de um grupo isocianato com um grupo hidroxila resulta na 

formação de um poliuretano. Mas, foi com a descoberta das uretanas, em 1848, quando 

Wurstz sintetizou, pela primeira vez, um grupo isocianato por meio da reação de um 

dietilsulfato e cianeto de potássio (CANGEMI, 2006 e RODRIGUES, 2005), que se dá o 
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início de uma história de sucesso, cujo enredo é retomado com o desenvolvimento dos 

primeiros polímeros de poliuretano por Otto Bayer em 1937. 

 

As primeiras aplicações surgiram com o desenvolvimento das espumas rígidas, e, desde 

então, o poliuretano apresentou ao mundo a sua versatilidade nas décadas seguintes, com o 

desenvolvimento de tintas, adesivos, elastômeros e espumas flexíveis, além de inúmeras 

derivações que foram surgindo em consequência da necessidade de materiais com as mais 

variadas propriedades físicas e químicas,  através da combinação de diferentes tipos de 

matérias-primas como polióis, isocianatos e aditivos (VILAR, 2004). 

 

O sucesso dos plásticos e especificamente das espumas de poliuretano é constatado com uma 

produção superior as 300 mil toneladas anuais, com a expectativa de que, em 2012, a produção 

acima das 400 mil toneladas será atingida. As consequências dessa produção estão nas mais 2,5 

toneladas mensais de resíduos, cujos destinos oficiais são a incineração e a deposição em aterros 

industriais. Em ambos, a consequência é o dano significativo provocado ao meio ambiente. 

 

A obtenção da espuma de poliuretano se dá por meio de uma reação de poliadição de um 

isocianato, que pode ser difuncional ou polifuncional, com um poliol acompanhado de outros 

reagentes como: extensores de cadeia, contendo vários grupos reativos; catalisadores; 

surfactantes; cargas; retardantes de chama; entre outros. Os isocianatos podem ser aromáticos 

ou alifáticos e devem possuir, pelo menos, dois grupos NCO para reagir com um poliol para 

que ocorra a polimerização das uretanas. Os polióis podem ser do tipo poliéter ou poliéster ou 

possuírem estrutura hidrocarbônica. (VILAR, 2004). A seguir, a  figura 2.1 consta do 

esquema da reação de síntese básica de polimerização de uma espuma de poliuretano. 

	  
Figura 2.1 –Esquema da reação de síntese do poliuretano 

 

Na reação de expansão do poliuretano, as prováveis ocorrências de reações paralelas dos 

grupos NCO com água formam ácido carbâmico, cuja decomposição resulta em amina 

primária e dióxido de carbono (CO2) – (HATCHETT, 2007). Sendo a reação com água mais 
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exotérmica do que a que ocorreria, apenas, com os álcoois, é possível que aconteça uma 

expansão da espuma maior que a desejada. 

 

Nesse caso, no controle da velocidade da reação e, consequentemente, do tamanho das 

células, pode evitar o rompimento indesejado da parede celular. Com esse fim, já existem 

pesquisas sugerindo que deva ser feito o uso de catalisadores apropriados e surfactantes 

(CANGEMI, 2006). O esquema da reação que resulta na decomposição do ácido carbâmico 

está na figura 2.2. 

	  
Figura 2.2 - Esquema da reação de expansão com obtenção de ácido carbâmico 

 

A reação exotérmica de formação da espuma de poliuretano se dá, basicamente, pela 

combinação de um grupo isocianato com um grupo hidroxila. Rodrigues (2005)  lembra que 

as ligações N=C=O características dos isocianatos são altamente polarizadas e, assim, o 

carbono presente nesse grupo torna-se suscetível ao ataque de álcoois em reações de adição 

para obtenção de uretanas. 

 

Essa suscetibilidade nas reações de formação de poliuretanos deve-se aos grupos aceptores de 

elétrons, ligados ao grupo NCO que aumentam a sua reatividade, além da estrutura de 

ressonância que possibilita a ocorrência de reação iônica com interações entre doadores de 

elétrons e o carbono e os aceptores de elétrons com o oxigênio ou o nitrogênio (LOPES, 2009). 

 

Justifica-se, dessa forma, a alta reatividade desse grupo com qualquer componente que possua 

um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio e, principalmente, a sua significativa 

reatividade com a água e os álcoois (IONESCO, 2008 e LOPES, 2009). 

 

O processo de polimerização da espuma pode acontecer numa única etapa ou pode ser 

dividido em duas etapas: nesse caso, Carvalho e Frollini (1999) lembram que as etapas são: a 

síntese do pré-polímero e a reação de entrecruzamento com expansão simultânea.  
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Ressaltam, ainda, que o número de hidroxi-metila introduzido no anel aromático disponível 

para a etapa de cura influi na extensão do entrecruzamento. Dessa forma, é fundamental que a 

expansão aconteça, simultaneamente, ao entrecruzamento, possibilitando que uma quantidade 

maior do agente expansor permaneça no interior dos poros fechados. 

 

A extensa versatilidade dos poliuretanos e a sua grande aceitação no mercado desencadearam 

numa busca por eficientes agentes expansores. No caso das espumas termoplásticas, a sua 

potencialidade, como isolante térmico, levou à utilização dos clorofluorcarbonos (CFCs): um 

eficiente agente expansor, desenvolvido por Sir Thomas Midgley da General Motors. O CFC 

detinha grande aceitação pela indústria de poliuretanos, devido às características como 

solubilidade, estabilidade e inflamabilidade (LEE e SCHOLZ, 2008). Entretanto, teve o seu 

uso restringido pela preocupação com a sua exposição ao meio ambiente. 

 

Nessa linha de pensamento, a partir da última década do século XX, as pesquisas têm sido 

direcionadas no desenvolvimento de novos agentes expansores voláteis não agressivos à 

camada de ozônio terrestre e nos processos de reciclagem dos poliuretanos (VILAR, 2004). 

 

Em função do banimento dos clorofluorcarbonos (CFCs), via protocolo de Montreal, que 

regula o uso de gases agressivos ao ambiente, a alternativa encontrada reside, apenas, na água 

como agente de expansão primário na fabricação das espumas rígidas, através do CO2 obtido 

da sua reação com o isocianato. 

 

Contudo, é constatado que a perda de propriedades isolantes desse agente de expansão 

pode ser minimizada com a utilização de agentes auxiliares de expansão (AAEs), como: 

HCFCs, pentanos, hidrocarbonetos perfluorados (HFCs), entre outros. Com o auxílio de 

catalisadores e surfactantes, no controle da espumação, todos os agentes auxiliares de 

expansão, vaporizados pelo calor liberado na reação de expansão, são gases de baixo 

ponto de ebulição que ficam retidos nos poros fechados das espumas rígidas, 

conferindo-lhes excelentes propriedades de isolamento térmico (VILAR, 2004; LEE e 

SCHOLZ, 2009). 

 

No processo de mistura para a obtenção da espuma, é de suma importância a miscibilidade 

dos agentes de expansão com o poliol para que se tenha um produto final de qualidade. Uma 

miscibilidade melhor conduz a uma  eficiente nucleação e, consequentemente, a uma melhor 
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estrutura superficial dos poros. O pentano, por exemplo, é um agente auxiliar de expansão que 

apresenta baixa miscibilidade com polióis. Nesse caso, a compatibilização deve ser feita com 

um poliol especial obtido da transesterificação do óleo de mamona (VILAR, 2004). 

 

A intensidade da agitação da mistura dos componentes resulta na produção de bolhas de ar que, 

retidas no polímero, é responsável pelo processo de nucleação e de crescimento de bolhas pela 

difusão de CO2 e dos agentes de expansão auxiliares. Assim, a dimensão e o número de bolhas 

constituem função da intensidade da agitação feita no processo de mistura (RAHN, 2011). 

 

Do ponto de vista termodinâmico, a nucleação e o crescimento estão associados a condições 

de equilíbrio de variáveis como temperatura, pressão e tensão superficial na interface. Durante 

uma mudança gradual de condições termodinâmicas, a tendência do sistema é na direção do 

estado de energia mínima, ou energia livre de Gibbs. A fronteira entre o equilíbrio e a 

instabilidade termodinâmica determina o limiar de crescimento da bolha, cuja dimensão é 

determinada pela equação 2.1 (LEE e SCHOLZ, 2009). 

 

RC =
2σ

Pg−Pf
      (2.1) 

 

Onde RC, σ , Pg e Pf  representam, com unidades no SI, o raio crítico de bolha, a tensão superficial, 

a pressão do gás no interior da bolha e a pressão no ambiente externo  à bolha, respectivamente. 

 

A equação 2.1, regida pelo princípio de Rayleigh é um indicativo de que o número e as 

dimensões das bolhas são funções da instabilidade termodinâmica e do efeito dos 

tensoativos e surfactantes envolvidos na mistura. Como pode ser observado no diagrama 

da figura 2.3, à medida que o raio crítico é atingido, a tendência é que o crescimento 

subsequente conduza a um processo de dissipação de energia na busca por um estado de 

equilíbrio termodinâmico (LEE e SCHOLZ, 2009). O resultado é a formação de bolhas 

menores como consequência de uma maior pressão do gás no interior da bolha 

(SAMPAIO, 2004). 
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Figura 2.3 - Nucleação e crescimento de bolha (LEE e SCOLZ, 2009) 

 

A tensão superficial do surfactante aumenta o número de núcleos de ar misturado aos 

reagentes e diminui a tendência do gás difundir das bolhas menores para as maiores. Isso 

resulta em uma espuma com poros melhores e mais uniformes (RAHN, 2011). 

 

Por outro lado, dependendo das circunstâncias em que a mistura dos constituintes acontece, as 

bolhas podem crescer além do limite de resistência oferecido pela tensão superficial, 

causando ruptura e, por consequência, a abertura de células (LEE e SCHOLZ, 2009).  

 

De acordo com Nicholson (2006), a maioria do uso dos poliuretanos está na produção de 

espumas flexíveis ou rígidas. As espumas rígidas ocupam, hoje, o segundo lugar no mercado 

de poliuretanos, perdendo, apenas para o mercado de espumas flexíveis, com um consumo 

mundial na ordem de 4 milhões de toneladas. (VILAR, 2004). 

 

Na gama de aplicações das espumas rígidas, inclui-se a sua utilização no preenchimento de 

cavidades de paredes com fins de isolamento térmico, principalmente no setor de refrigeração 

doméstica, construção civil e embalagens. Além das boas propriedades térmicas, as espumas 

rígidas de poliuretano apresentam vantagens como leveza e boa resistência mecânica; são de 

processamento relativamente simples e são versáteis na sua capacidade de se moldarem a 

estruturas de formas complexas (GUO et al, 2000). 

 

Na obtenção de espumas rígidas ou flexíveis de poliuretano, as diferenças básicas residem nas 

características dos materiais de partida e na forma de fabricação da espuma. A estrutura 

reticulada com predominância de ligações cruzadas fortes do hidrogênio com os grupos 

polares da cadeia polimérica, características das espumas rígidas é consequência da reação de 



	   14	  

di-isocianatos MDI com extensores de cadeia polióis poliésteres, enquanto estruturas 

segmentadas longas proveniente de polióis são características de espumas flexíveis. 

 

Na classe das espumas poliméricas rígidas ou flexíveis estão aquelas associadas ao grupo 

denominado de copolímero segmentado de cadeia primária. Na formação destas espumas de 

poliuretanos, os segmentos flexíveis se apresentam geralmente enovelados e alternados com 

os segmentos rígidos. Ainda que faça parte do mesmo polímero, eles são incompatíveis e 

geram estruturas secundárias e terciárias (microfases), unidas por ligações covalentes, 

estabelecendo propriedades ao tipo de espuma desejada, em função da predominância de 

segmentos na mistura. 

 

Essas estruturas segmentadas são constituídas de longas cadeias flexíveis unidas por 

segmentos aromáticos rígidos de poliuretano e poliureia. Os segmentos rígidos, especialmente 

os de poliureia, formam ligações secundárias fortes entre os grupos N-H e carbonilas 

presentes nas ureias e uretanas, além da possível formação de pontes de hidrogênio entre os 

grupos N-H e as carbonilas do grupo poliéster, com tendência a se aglomerar em 

domínios(VILAR, 2004). 

 

Tanobe (2007) argumenta que a coexistência de segmentos rígidos e flexíveis é a 

responsável pela diferença de arranjo espacial, de comprimentos, de cristalinidade e de 

interação intra e intersegmentos. Segundo o autor, a interconectividade entre os 

domínios rígidos e a cristalinidade, além da natureza da interface dominante da mistura 

entre os componentes responsáveis pela formação de segmentos rígidos ou flexíveis, são 

os responsáveis pela determinação de propriedades físicas como elasticidade e dureza da 

espuma de poliuretano. 

 

Pereira (2010) afirma que uma redução de comprimento de cadeia, um aumento de densidade 

de ligações cruzadas tornam as cadeias mais compactas e rígidas, resultando em um material 

mais rígido, resistente e menos elastomérico. Acrescentando que, nessas condições, esses 

elementos caracterizam-no como um poliuretano de estrutura não-segmentada, classificadas 

como espumas rígidas de poliuretano. 
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2.2.1 Biodegradabilidade das espumas de poliuretano 

 

Na busca por materiais duráveis, já, há algum tempo, foi disseminado no mundo o uso de 

materiais resistentes à biodegradação. No bojo desses materiais, estão os plásticos, um 

material de difícil decomposição ou degradação, resistente à ação do tempo com vida média 

longa (podendo levar centenas de anos), mesmo na presença de agentes biológicos como 

fungos e bactérias. 

 

O evidente crescimento no uso de plásticos pela população, trazidos pela praticidade e 

facilidades à vida moderna, tem como consequência uma grande evolução na produção e no 

consumo cada vez mais acelerado de materiais descartáveis, principalmente na forma de 

embalagens de alimentos. Entretanto, a deposição de resíduos de plásticos, nem sempre 

adequada, como em lixões, rios e encostas, causa danos irreparáveis ao ambiente e à 

qualidade de vida das pessoas. 

 

Uma alternativa à redução no uso de plásticos sintéticos derivados de matéria-prima 

petroquímica é a substituição de alguns desses polímeros por polímeros biodegradáveis, 

naturais ou sintéticos. Entenda-se, como tal, as substâncias que, na interação com o meio 

(culturas), em condições favoráveis, são passíveis de se transformar  em substâncias mais 

simples, com moléculas menores e de fácil decomposição na natureza. 

 

Apesar do apelo ambiental, essa classe de polímeros ainda representa uma fatia muito 

pequena de mercado, tendo em vista que a principal desvantagem ainda está no alto custo de 

produção quando comparado aos polímeros convencionais (FRANCHETTI e 

MARCONATO, 2006). Além disso, há uma constatação no meio acadêmico e na indústria de 

que boas propriedades térmica e mecânica, em geral, estão associadas às espumas poliméricas 

convencionais. Contudo, mesmo com as dificuldades tecnológicas ainda apresentadas, 

algumas pesquisas estão sendo feitas no campo das espumas poliméricas biodegradáveis. 

 

Outra dificuldade no uso de polímeros biodegradáveis reside em limitações tecnológicas. A 

maior linha de desenvolvimento desses polímeros está na área médica. Para aplicações em 

outros setores, as suas limitações consistem na necessidade de melhorias nas suas 

propriedades térmica e mecânica; propriedades que, dificilmente, serão alcançadas pelos 
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polímeros essencialmente naturais. Nesse caso, a necessidade de substituição de polímeros 

totalmente naturais por polímeros biodegradáveis sintéticos representa uma alternativa na 

obtenção de espumas poliméricas que associem biodegrabilidade ao bom desempenho térmico 

e mecânico (KLOSS et al., 2005). 

 

Uma alternativa está no desenvolvimento de pesquisas de compósitos poliméricos derivados de 

óleos vegetais. As atraentes características dos óleos vegetais, tais como: larga disponibilidade, 

ser uma matéria-prima renovável com facilidade de processamento, apresentar baixa toxicidade 

e baixo índice de formação de resíduo durante a produção, tornam esse resíduo cada vez mais 

aceito pela indústria de poliuretanos (O’BRIEN apud LOPES, 2009). 

 

Apesar disso, uma característica inibidora ao uso de óleos vegetais é a necessidade de serem 

funcionalizados pela introdução de epóxi, hidroxila ou grupos carboxílicos para que fiquem 

aptos a serem usados na preparação de materiais poliméricos (GERBASE et al, 2002). Uma 

exceção deve ser feita ao óleo de rícino ou óleo da semente de mamona, por ser o único óleo 

vegetal funcionalizado com um grupo hidroxila ainda no seu estado natural. Essa 

característica torna o óleo de mamona bastante utilizado na síntese de polióis e, 

consequentemente, na produção de espumas de poliuretano. 

 

O potencial de biodegradação dos poliuretanos derivados do óleo de mamona é assegurado 

por possuírem, na sua estrutura molecular, segmentos poliésteres que os tornam suscetíveis ao 

ataque de microrganismos (CANGEMI, 2006). Em sua pesquisa, o autor constata, após várias 

análises comparativas, que, ao contrário das espumas de origem petroquímica, a espuma de 

poliuretano derivada de óleo de mamona sofre biodegradação na presença de culturas de 

agentes biológicos utilizados para degradação de gorduras. 

 

 

2.2.2 Cargas em compósitos  

  

O objetivo da obtenção de um compósito é unir a uma determinada matriz alguma carga 

capaz de otimizar as suas propriedades. No caso dos compósitos de matriz polimérica para 

obtenção de espumas rígidas ou flexíveis, as cargas, sejam elas particuladas ou fibrosas, têm a 

função de aumentar a dureza e flexibilidade. Noutro contexto, as cargas podem atuar como 
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retardadores de chama, inibidoras a absorção de água ou abridoras de células e, por questões 

econômicas, podem atuar também como redutoras de custos em substituição ao poliol 

(VILAR, 2004). 

 

Tanto em espumas flexíveis como em espumas rígidas, além de reduzir custos, são utilizadas 

algumas cargas inorgânicas também com o objetivo de aumentar a resistência ao esforço 

compressivo. Esse tipo de carga, geralmente particulada, apresentam algumas dificuldades de 

dispersão e, no caso daquelas que apresentam teores de água livre ou água de cristalização, 

solicitam atenção no controle dessa água no cálculo estequiométrico ou necessitam passar por 

um processo de secagem, a fim de não interferirem na estequiometria da reação de formação 

do poliuretano. 

 

Uma forte tendência nas pesquisas em poliuretanos é o uso de cargas de apelo ambiental com 

objetivos de aliarem melhorias nas propriedades térmica e mecânica das espumas derivadas 

de óleos vegetais com cargas de fibras vegetais, argilominerais e resíduos de materiais de 

difícil retorno à cadeia produtiva. Neste trabalho, estuda-se a influência da incorporação do 

resíduo de gesso sobre as propriedades termofísicas da espuma de poliuretano, substituindo, 

parcialmente, os componentes da resina expansiva derivada de óleo de mamona.  

 
2.3  Propriedades termofísicas 

 

Conforme mencionado anteriormente, dentre as aplicações das espumas rígidas de 

poliuretano, a de maior importância está na isolação térmica. Pretende-se, nesta seção, discutir 

as propriedades mais relevantes na caracterização desse tipo de material: a condutividade 

térmica, a capacidade calorífica e a difusividade térmica. 

 

 

2.3.1 Condutividade térmica   

  

A condutividade térmica é uma propriedade termofísica intrínseca do material que sinaliza o 

quão intenso é o fluxo de calor. Quantitativamente, ela é determinada pela lei de Fourier, 

através do coeficiente de proporcionalidade entre o fluxo de calor e o gradiente de 

temperatura num elemento de espessura conhecida. 
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 Considerando o fluxo de calor em regime estacionário e unidimensional com direção 

normal à superfície de espessura (dx) e área (A), a lei de Fourier quantifica esse fluxo com 

unidades no SI, através da equação 2.2. 

 

Q
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x

= qx = −k.
dT
dx

     (2.2) 

 

Onde: q Densidade de fluxo de calor 

 K Coeficiente de condutividade térmica 

dT/d: Gradiente de temperatura 

 

O sinal negativo presente na equação de Fourier, indicando que o fluxo de calor se dá no 

sentido oposto ao gradiente de temperatura é um indício de que o método utilizado para 

determinação da condutividade térmica necessita de um conhecimento do perfil de 

temperatura e a intensidade do fluxo de calor através da superfície em análise (ITO, 2003). 

 

Esse conhecimento contribui para a escolha adequada da maneira e do método a ser utilizado, 

pois, se a troca de calor se dá em regime transiente - como acontece em muitas situações 

práticas - a determinação do coeficiente de condutividade térmica exigirá o conhecimento das 

condições iniciais e de contorno apropriadas a um método numérico de resolução (ITO, 

2003). Nesse caso, a temperatura (T) é função do tempo (t) e num fluxo de calor 

unidimensional, o estudo da condução do calor parte da segunda lei de Fourier expressa pela 

equação 2.3. 

 

∂2T
∂x2

=
1
α
∂2T
∂t

      (2.3) 

 

Onde T = f x, t( )  e α  é a difusividade térmica 

 

Do ponto de vista experimental, uma das técnicas muito utilizadas atualmente, para 

determinação da condutividade térmica, é o método do fio quente. De acordo com Santos et al 
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(2004),  são conhecidas quatro variações desse método: técnica padrão, técnica em paralelo, 

técnica de resistência e técnica de dois termopares. 

 

O coeficiente de condutividade térmica de um material sólido metálico é, predominantemente, 

dependente do número de elétrons livres e da energia de vibração da sua estrutura. Quando se 

trata de materiais porosos, entretanto a condutividade térmica do material passa a depender, 

além da sua composição química, do teor de umidade, da microestrutura, da geometria e da 

dimensão dos poros (TZOU, 1995). 

 

Dessa forma, materiais com alto teor de umidade apresentam menor poder de isolação térmica, 

pois é fato que a água tem maior condutividade térmica do que o ar; materiais com poros 

interconectados apresentam maiores valores para o coeficiente de condutividade térmica do que 

aqueles com distribuição discreta de poros (STANCATO, 2006). 

 

Outra questão com relação à condutividade térmica em materiais porosos e em especial, as 

espumas rígidas de poliuretano, é a espessura das superfícies dos poros formados no processo 

de nucleação e crescimento das bolhas, implicando a necessidade do controle na 

estequiometria da reação. É um fato a considerar, pois a transferência de calor dentro desse 

tipo de material pode acontecer, simultaneamente, por condução através da matriz polimérica, 

por convecção no interior dos poros e até por radiação. Nesse caso, o coeficiente de 

transferência de calor por condução, formado por essas três parcelas, pode ser visto na 

equação 2.4 (BIEDERMANN et al, 2001; LEE & SCHOLZ, 2009). 

 

kt = km + kg + kr      (2.4) 

 

Um número elevado de poros interconectados pode implicar um número menor de poros 

discretos. A formação de pontes térmicas em consequência da interconexão de poros 

aumenta, significativamente, a parcela desse coeficiente referente à condução do calor 

através da matriz polimérica. 

 

A espessura das superfícies dos poros também pode ser definida a partir dos fins a que as espumas 

são destinadas. Espumas de baixa densidade, inferiores a 30 kg/m3, apresentam superfícies de 

poros muito finas e, nesse caso, segundo Vilar (2004), é que  a contribuição radiativa da 
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condutividade deve ser avaliada. Para espumas com densidades superiores a 60 kg/m3, a parcela 

radiativa da condutividade pode ser desconsiderada (BIEDERMANN, 2001). 

 
	  
2.3.2  Capacidade calorífica volumétrica 

 

 Num processo termodinâmico em que as transformações acontecem à pressão constante, a 

capacidade calorífica ou capacidade térmica de um corpo reflete as mudanças de temperaturas 

do sistema em decorrência das mudanças de entalpia, como pode ser observado na equação 2.5. 
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Onde, com unidades no SI, 

C Capacidade calorífica 

H Entalpia 

T Temperatura 

 

Sabe-se que a capacidade calorífica de um corpo medida por unidade de massa resulta na 

capacidade calorífica específica ou calor específico do material ou substância. Dessa forma, a 

associação dessas duas grandezas por meio da equação 2.6 obtém-se a equação 2.7 que a 

capacidade calorífica volumétrica. 

 

Cp

m
!

"
#

$

%
&= cp       (2.6) 

Cp

V
!

"
#

$

%
&
p

= ρcp       (2.7) 

 
 
 
2.3.3  Difusividade térmica 

 

Como visto na equação 2.3, a difusividade térmica é uma propriedade termofísica associada 

ao processo de transferência de calor em regime transiente. Ela é um indicador da velocidade 
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de propagação do calor dentro do material. Assim, naqueles materiais com altos valores de 

difusividade térmica, a entrada e a saída do calor requerem menores intervalos de tempo 

(DINCER e DOST, 1995). 

 

A determinação dessa propriedade em regime transiente é imprescindível na engenharia dos 

materiais, uma vez que a precisão dos resultados é fundamental durante o aquecimento e 

resfriamento de polímeros, principalmente no processo de moldagem por injeção, permitindo 

uma determinação precisa do ciclo de moldagem (SANTOS et al, 2003). 

 

Em regime permanente, no entanto, é possível se estimar a rapidez com que acontecem as 

trocas de calor dentro de um material submetido a variações de temperatura, desde que se 

conheça a condutividade térmica (κ) e a capacidade calorífica volumétrica à pressão constante 

(ρCp). Apesar de essas grandezas poderem ser determinadas por técnicas ou equipamentos 

independentes, nessas condições, a difusividade térmica (α) está relacionada com a 

condutividade térmica e a capacidade calorífica volumétrica através da equação 2.8. 

 

 

α =
κ
ρCp

      (2.8) 

 

Ito et al (2003) construíram e experimentaram um equipamento para determinação da 

condutividade e da difusividade térmica de grãos de soja. Os autores compararam os 

resultados obtidos a partir da primeira e da segunda lei de Fourier. Utilizando, nesse caso, a 

resolução da transferência de calor pelo método numérico das diferenças finitas, os autores 

encontraram um erro relativo de 21% na comparação entre os métodos utilizados. 

 

 

2.4  Gesso 

  

A gipsita é um minério cuja formação é resultado de sedimentos de salmoura provenientes de 

antigos oceanos que se encarregam de transformá-lo em tipos distintos como o anidro e o di-

hidratado. É um minério formado basicamente por gipsita, esmectita, além de outros argilo 

minerais (LUZ et al, 2002). A maior parte desse minério é levada para a calcinação visando à 
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produção de gessos alfa e beta e o restante levado para a fabricação de cimento e um 

percentual bem menor é usado na agricultura. 

 

O gesso, na forma di-hidratada (gipsita), apresenta uma microestrutura cristalina monoclínica 

folheada com camadas alternadas de água e sulfato de cálcio (Pinho, 2003). De forma 

esquemática, a célula cristalina da gipsita, no seu estado natural, pode ser vista na figura 2.4. 

Trata-se de uma célula cúbica de face centrada, composta por quatro moléculas de íons SO4
-2, 

quatro átomos de íons Ca+ e duas moléculas de H2O.  

 
Figura 2. 4 - Célula cristalina da gipsita (CANUT, 2006) 

	  
Nessa estrutura, duas camadas de íons sulfato  são unidas fortemente por íons de cálcio, 

formando estratos, que, por sua vez, são unidos por moléculas de água. Cada molécula de 

água une um íon de cálcio com um oxigênio do próprio estrato e com outro oxigênio do 

estrato vizinho (ALTABA, 1980 citado por CANUT, 2006). 

 

Essa microestrutura da gipsita, no entanto, pode sofrer modificações em decorrência da perda 

de água no do processo de calcinação. A estrutura monoclínica da gipsita passa a se 

configurar numa estrutura hexagonal no hemidrato e na anidrita solúvel, tomando forma da 

estrutura ortorrômbica e cúbica nas fases anidrita II e III, respectivamente (DANA, 1971). 

 

Os cristais da gipsita obtida a partir da reidratação do gesso, através de uma reação 

exotérmica em que 1,5 moléculas de água são adicionados ao hemidrato transformando em di-

hidrato (equação 2.9).  
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CaSO4 +
1
2
H2O+

3
2
H2O → CaSO4 + 2H2O+Calor

Hemidrato( ) Didrato( )
  (2.9) 

 

 

Geralmente, os cristais formados assumem o formato de agulhas entrelaçadas com as mais 

diversificadas geometrias, podendo assumir formas prismática, grossos ou lenticulares, como 

observado na figura 2.5 (a). Contudo, Antunes (1999) ressalta que os cristais podem possuir 

as mais variadas formas como consequência da presença de impurezas ou de controladores de 

pega, conforme a figura 2.5 (b). 

 

	  
Figura 2.5 - Cristais de di-hidrato: (a) Natural (b) Com impurezas (ANTUNES, 1999) 

 

O processo de desidratação por aquecimento ou calcinação, no intervalo de 125 °C a 180 °C 

feito no gesso natural, provoca, no sulfato di-hidratado (CaSO4.2H2O), uma perda de ¾ de sua 

água de cristalização, convertendo-o em sulfato hemidratado (CaSO4.1/2 H2O), um 

hemidrato de cristais porosos que apresenta grande versatilidade para ser usado nos mais 

variados setores, privilégio atribuído a sua grande capacidade de perder e recuperar a água de 

cristalização (BALTAR et al, 2005). 

 

No processo de calcinação a seco em atmosfera aberta é obtido o gesso na forma beta, que, 

apesar de ser menos reativa que o hemidrato na forma alfa (calcinado em autoclave), 

apresenta maior quantidade de energia contida, favorecida pela estrutura porosa de seus 

cristais, tornando-o mais adequado à indústria da construção civil em aplicações de 

revestimento, acabamento, pré-moldados, entre outras. A versatilidade de aplicações e a 
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utilização do gesso são reconhecidas devido à maior solubilidade em água, elevada 

plasticidade, pequena retração de secagem, além de boa estabilidade dimensional. 

 

As condições de temperatura e pressão em que devem ocorrer o processo de calcinação do 

gesso vão depender do tipo de aplicação. Por exemplo, no gesso utilizado na construção civil 

e na fabricação de artefatos de decoração, deve ser usada a anidrita solúvel ou hemidrato, 

obtida sob pressão atmosférica com aquecimento até 180 °C (Equação 2.10). 

  

 

CaSO4.2H2O → CaSO4.
1
2
H2O

Gesso Natural( )1250C −1800C (Hemidrato)
 (2.10) 

 

  

Em temperaturas superiores, até cerca de 800 °C são obtidos gesso de maior resistência e de 

menor solubilidade em água. Conhecida como anidrita II, esse gesso apresenta maior 

dificuldade de endurecimento (pega), tendo sua melhor aplicação como substituto da cal aérea 

na formação de argamassa de revestimento para execução de reboco simples. 

 

Apesar da abundância em reservas de gipsita, o Brasil representa uma parcela muito pouco 

significativa no âmbito da produção e do consumo de gesso em relação a países da Europa, 

dos Estados Unidos e da própria América Latina, com uma produção de apenas1,4% da 

produção mundial, com predominância para o Estado de Pernambuco com mais de 90% da 

produção nacional. A literatura especializada atribui a grande produção naquele Estado, à 

excelente qualidade do produto e à logística para escoamento da produção. 

 

Segundo informações do SINDUSGESSO (2008), o consumo de gesso na construção civil no 

Brasil cresce, significativamente, cerca de 8% a cada ano e apresenta um consumo per capito de 

15 kg/hab, abaixo do consumo argentino e chileno que é acima dos 30 kg e muito aquém da 

média europeia (80 kg) e americana que é acima dos 115 kg. É possível que esses dados 

justifiquem os 75% da gipsita transformada em gesso para construção nos EUA contra os 53% 

com o mesmo destino no Brasil. A diferença é ainda mais significativa quando o assunto é o uso 

da gipsita na indústria do cimento e na agricultura: o Brasil destina 45% e 2%, contra 15% e 

11%, respectivamente nos EUA (LYRA Sobrinho, et al, Balanço Mineral Brasileiro, 2001). 
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Uma avaliação desses números permite deduzir que no Brasil há ainda muito espaço para o 

crescimento do uso do gesso na construção civil, considerando o seu potencial de uso como 

revestimento, isolamento térmico e acústico e boas propriedades mecânicas. Agregue-se a 

essas vantagens, uma nova mentalidade sobre as nobres propriedades do gesso que permitem 

que ele seja usado em substituição parcial à alvenaria convencional.  

 

O grande déficit habitacional aliado ao elevado número de empreendimentos no setor, 

além de garantir moradias e empregos para um significativo número de pessoas, traz 

junto a preocupação com a quantidade de resíduos que gera. As demolições de prédios 

para reforma ou para construção de novas unidades se encontram na enorme quantidade 

de entulhos associando aí, principalmente, a partir do final da última década do século 

passado, uma grande quantidade de resíduo de gesso, constituindo-se, assim, em mais 

um grande problema ambiental. 

 

Segundo Pinto (1999), existem agravantes no que diz respeito aos resíduos de 

construção e demolição (RCD), como a falta de conhecimento do volume gerado, dos 

impactos que eles causam, dos custos sociais envolvidos e, inclusive, das possibilidades 

de seu reaproveitamento. O autor reforça ainda que os gestores atentam para a gravidade 

da situação, apenas quando se dão conta das consequências de suas ações corretivas 

ineficazes e paliativas. Os danos ao meio ambiente são agravados, principalmente pelas 

limitações no controle na deposição desses resíduos (JOHN e CINCOTTO, 2003). 

 

Já existe em vigor, desde janeiro de 2003, a Resolução 307 do conama que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para gestão de resíduos da construção civil.  Nesse 

contexto, Silva (2008) ressalta que, descartados os desastres naturais e as guerras, o 

crescimento da geração de resíduos depende da intensidade da atividade de construção 

de cada país, da tecnologia empregada, taxas de desperdícios e manutenção. 

 

Mediante o evidente crescimento de atividades na construção civil no país, constata-se a 

grande produção de resíduos provenientes tanto de novas construções como de 

demolições. No bojo desse descarte de material, está o resíduo do gesso utilizado no 

revestimento e acabamento, na montagem de paredes acartonadas, nas paredes pré-

moldadas e peças de decoração. 
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A parcela mais significativa de desperdício é atribuída ao revestimento e ao acabamento. 

De acordo com a literatura pesquisada como em Vieira (2008), essa atividade é 

responsável por cerca de 88% do gesso perdido na construção. Os autores declaram 

dados do sindusgesso e da abragesso para afirmar que os 12% restantes atribuem-se às 

perdas na produção de paredes pré-moldadas e de gesso acartonado (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6 - Fontes de resíduo de gesso na construção civil (AGOPYAN apud VIEIRA, 2008) 

	  
A grande dificuldade na reciclagem de resíduos de gesso de construção é que, ao ser perdido 

no revestimento ou devido à demolição, torna-se um subproduto heterogêneo. Essa 

heterogeneidade impõe a necessidade de uma seleção rigorosa do resíduo coletado, 

principalmente no controle do teor de sulfato apresentado, principalmente quando utilizado 

como agregado na construção civil. Diante dessas dificuldades, urge a necessidade de 

processos de controle instalados nos setores responsáveis pela reciclagem de resíduos sólidos, 

sob pena de comprometer o processo de reciclagem dos resíduos de construção e demolição.  

 

No âmbito da construção civil, o resíduo de gesso apresenta limitações importantes quando 

utilizado, especificamente na indústria do cimento, visto que a reação entre o sulfato e 

aluminatos na presença de água promove a formação de etringita, resultando em expansões 

que causam tensões, comprometendo a agregação e, consequentemente, o tempo de vida do 

concreto (JOHN e CINCOTTO, 2003). 

 

Outra característica do gesso é a sua solubilidade em água. Nesse caso, o seu uso em 

pavimentação asfáltica exige um rigoroso controle na possível concentração de gesso, já que, 

condições intempéries,  pode provocar, a longo prazo, o surgimento de vazios em decorrência 

da lixiviação do gesso (SILVA, 2008). O descarte do resíduo de gesso em lixões e aterros o 

expõe a umidade e condições anaeróbicas, que, no processo de decomposição, pode resultar 
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na formação de gás sulfídrico, que, além de tóxico, agride o meio ambiente com odores 

desagradáveis de ovo podre (JOHN e CINCOTTO, 2003). 

 

Mediante a necessidade de ações que garantam o retorno do resíduo de gesso ao meio ambiente 

de forma sustentável, algumas pesquisas já vêm sendo feitas. Algumas já consolidadas 

apresentam bons resultados da reciclagem do resíduo de gesso como controle de odores em 

estábulos; secagem de lodo de esgoto; absorventes de óleo e aditivo de compostagem. 

 

No decurso deste trabalho observou-se que as pesquisas envolvendo resíduo de gesso em 

matrizes poliméricas ainda são muito incipientes. Como citado na introdução deste trabalho, 

destaca-se a pesquisa de Greco et al (2005), na qual foi utilizado gesso reciclado em 

substituição a um agente expansor comercial em compósitos de polietileno de alta e de baixa 

densidade. Os autores constataram que o resíduo de gesso, apesar de produzir menos gases do 

que o agente de expansão comercial no processo de decomposição, a temperatura mais baixa, 

nesse processo, permitiu o desenvolvimento de uma espuma de menor densidade. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 
 

  

Neste capítulo, será feita uma descrição dos materiais utilizados e os detalhes da metodologia 

utilizada para atingir os objetivos da pesquisa. Concomitantemente, serão descritos os ensaios 

e os laboratórios utilizados. 

 

 
3.1  Materiais 

Na presente pesquisa, foi utilizada a resina expansiva derivada do óleo da semente de mamona, 

como matriz do compósito, adquirida junto à empresa POLY- URETHANE Indústria Comércio 

LTDA – Ibirité/MG. A resina consiste de dois componentes já sintetizados pela indústria e 

denominados de Ecopoly poliol – Biopol L40H e EcopolyIso – Biopol MDI. A carga utilizada 

consiste em resíduo de gesso, oriundo da demolição de paredes de gesso acartonado. Com a 

finalidade de evitar possíveis distorções nas características dos materiais, a resina utilizada foi 

retirada de um único lote e o resíduo empregado foi coletado de uma mesma demolição. 

Foi feita uma placa de poliuretano utilizando os componentes da resina manipulando-os 

mediante as recomendações do fabricante. A placa produzida foi utilizada como parâmetro, 

sendo denominada de PUR ou 0%.  

 

Antes da definição do percentual da carga de resíduo a ser utilizada nos compósitos, foram 

realizados ensaios preliminares de expansibilidade com percentuais em massa de resíduo de 

gesso de (2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10)% em molde aberto com expansão livre. Nos resultados obtidos, 

não foram constatadas diferenças significativas de volume entre os percentuais mais 

próximos, ao mesmo tempo que eram percebidas perdas de qualidade nas espumas obtidas à 

medida que era aumentado o percentual de resíduo de gesso. Esse comportamento se 

confirmou para os percentuais de 12% e 16% realizados posteriormente. 

 

Com base nas constatações feitas nos ensaios preliminares com expansão livre, optou-se por 

produzir os compósitos nas proporções de 4%, 8%, 12% e 16% de resíduo de gesso em 

substituição aos componentes poliol e pré-polímero, com expansão contida e volume fixado 

através de fechamento do molde. Esse processo favoreceu a produção de placas de melhor 
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qualidade e, consequentemente, a análise da influência da incorporação do resíduo nas 

propriedades termofísicas e no comportamento térmico dos compósitos obtidos. 

 

 

3.1.1  Resina expansiva de mamona 

 

 

A resina poliuretana utilizada na pesquisa é um material bi componente, à base de ácido 

ricinoleico, tratado com alongadores de cadeia e agentes químicos de expansão. O poliol 

combinado com o isocianato permite a formação de uma espuma rígida que pode ser 

destinada ao preenchimento de cavidades ou pode ser usada na confecção de peças pré-

moldadas. Na figura 3.1, veem-se os componentes da resina de mamona já sintetizados. Nessa 

síntese, o componente PP (pré-polímero) é uma mistura prévia dos componentes poliol (P) 

com o isocianato aromático MDI. Nessas condições, os componentes da resina estão prontos 

para a mistura. 

 

 
	  

Figura 3.1 - Componentes da resina em seus respectivos recipientes 

 

No processo de produção da espuma em que ocorre a mistura do poliol e do pré-polímero, 

segundo o fabricante, a temperatura de reação pode chegar a 80 0C e em expansão livre, a 

espuma produzida apresenta uma densidade entre 36 e 40 kg/m3, permitindo uma vasta 

aplicação no campo da isolação térmica. 
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Na tabela 3.1, são fornecidas as propriedades físico-químicas do poliol e, na tabela 3.2, as 

propriedades do pré-polímero, disponibilizadas pela empresa fornecedora do produto. 

 

 
Tabela 3.1- Especificações da resina de mamona - Poliol 

Fonte: POLY-URETHANE (2010) 

 

	  
	  
Tabela 3.2- Especificações da resina de mamona - Pré-polímero 

Especificações 

Aspecto 

Cor 

Viscosidade a 250C (cP) 

Peso específico a 250C (g/cm3) 

Teor de NCO (%) 

Líquido 

Castanho 

160 – 240 

1,25 

30 - 32 

Fonte: POLY-URETHANE (2010) 

 

 

 

 

Especificações 

Aspecto 

Número de hidroxilas (mgKOH/g) 

Cor 

Odor 

Peso Específico a 250C (g/cm3) 

Líquido viscoso 

531 

Amarela 

Levemente Amínico 

1,10  (DIN51757) 

Viscosidade a 250C (cP) 

Ponto de fulgor (0C) 

pH 

900 

Acima de 1000C (DIN 51758) 

10,0 
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3.1.2  Resíduo de gesso 

  

Objetivando preservar a procedência e as características do resíduo durante a pesquisa, 

tomou-se a cautela de se fazer a coleta do resíduo de gesso de uma única vez, de um mesmo 

local. O resíduo de gesso utilizado consistiu  de restos de demolição de uma parede de gesso 

acartonado. Considerando a necessidade do uso do resíduo na forma de pó, os blocos foram 

quebrados, destorroados em almofariz e, em seguida, peneirados em peneira para uso em 

análise granulométrica de 300 µm. O resíduo foi posto em estufa por cerca de 12 h em 

temperatura de 70 °C e mantido em dessecadora com sílica ativada até o momento de 

preparação da mistura (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 - Resíduo de gesso obtido de peças de paredes pré-moldadas (a), destorroado (b) mantido 

em dessecador (c) após secagem em estufa (d).	  
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Na forma di-hidratada, o mineral de sulfato de cálcio (gipsita) apresenta composição química 

teórica nas proporções apresentadas na tabela 3.3. 

	  
Tabela 3.3 - Composição teórica da gipsita 

Composto                                                         Composição (%) 

CaO 

SO3 

H2O 

32,5 

46,6 

20,9 

Fonte: Baltar, et al (2005) 

  

De acordo com Baltar (2005), algumas propriedades físicas e características da gipsita, como 

cor, forma e tamanho dos cristais, são variáveis em decorrência da presença de impurezas e 

das condições ambientais de formação, respectivamente. Assim, esse mineral que possui 

dureza 2 na escala de Mohs e clivagem em quatro direções, pode ser encontrado na cor 

branca, cinza, entre outras.  

 

3.2  Preparação das amostras  para  fabricação das placas 

 
3.2.1  Mistura dos componentes 

 

Para a mistura dos componentes foi utilizado um misturador rotativo de bancada (furadeira 

Skill 550 W) na qual foi acoplada uma haste de aço em substituição à broca. Na figura 3.3, 

vê-se a montagem para mistura dos componentes. 

 

Figura 3.3 - Bancada de mistura dos componentes: (a) Misturador (b)  Componentes 
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Na preparação da mistura dos componentes, levaram-se em consideração as orientações do 

fabricante da resina, tomando a cautela de se realizar a mistura com a relação em massa 

correspondente à proporção de 1:1 parte em volume. Conhecidos os pesos específicos do 

poliol e do pré-polímero, esta proporção em massa, cuja medição foi efetuada em balança 

eletrônica de marca BIOPRECISA, modelo FA 2104N, capacidade máxima de 215 g e 

aproximação 0,0001 g (figura 3.4). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.4 - Pesagem da resina nos respectivos recipientes:  (a) Poliol (b) Pré-polímero 

 

Nas formulações em que uma parte da massa de resina foi substituída pelos percentuais de 

resíduo de gesso, o resíduo, na forma de pó, foi, inicialmente diluído junto ao poliol até 

completa homogeneização. Nesse caso, o resíduo de gesso era previamente seco em estufa a 

70 0C e mantido em dessecador com sílica ativa até o momento da mistura. 

 

 
3.2.2  Determinação da expansibilidade da resina e do compósito 
 

 

Antes da fabricação dos corpos de prova, fez-se necessária a realização de alguns ensaios 

preliminares, principalmente o ensaio para avaliação do potencial de expansão da resina e dos 

compósitos nas condições do laboratório em que a pesquisa foi realizada. A avaliação foi feita 

levando-se em conta a possibilidade de a resina apresentar expansibilidades diferentes, 

mesmo em condições iguais de manipulação. Dessa forma, avaliou-se o potencial de expansão 
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em moldes cilíndricos e, em seguida, em moldes na forma de placas. O objetivo deste ensaio é 

estimar, em expansão livre, o volume mínimo a ser considerado na confecção das placas com 

expansão contida, permitindo estimar uma quantidade padrão de matéria-prima, necessária à 

fabricação dos corpos de prova. 

 

De acordo com as orientações da empresa fornecedora da resina, a mistura deve ser feita 

considerando-se uma relação entre volumes dos componentes. Entretanto, visando a maior 

confiabilidade nos resultados, as massas dos componentes necessárias a cada formulação 

foram calculadas pela equação 3.1, onde ρ  é a densidade e v o volume de cada componente. 

 

m = ρ.v       (3.1) 

 

São estas as variáveis a serem consideradas neste procedimento: a densidade dos 

componentes da resina, a densidade da espuma rígida do poliuretano e a densidade do resíduo 

de gesso. No caso dos componentes da resina, foram usados os valores de densidade 

informados pelo fabricante. As densidades da espuma e do resíduo de gesso, nas condições de 

realização do ensaio, foram determinadas a partir da equação 3.1. 

 

O potencial de expansão a ser determinado corresponderá ao número de vezes que o volume 

da espuma será aumentado, comparado ao volume total dos componentes formadores da 

blenda antes da expansão. 

 

A partir de simples manipulações da equação 3.1, os respectivos volumes foram determinados 

e os valores do potencial de expansão foram encontrados usando a equação 3.2. Nessa 

equação, Pex é o potencial de expansão, Vex o volume do poliuretano expandido e VB, o 

volume total da blenda envolvida no processo formação da espuma, descontados os volumes 

residuais em cada recipiente. 

 

 

Pex =
Vex
VB

      (3.2) 
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No cálculo do potencial de expansão, é de suma importância considerar-se ainda, que, no 

processo de manipulação, ocorrem diversas perdas e que, as mesmas devem ser levadas em 

conta no uso das equações 3.3 e 3.4. 

 

Uma vez que o objetivo é avaliar o potencial de expansão do poliuretano sob a influência do 

resíduo de gesso, esse volume deve ser descontado no cálculo do volume expandido que é 

feito usando-se a equação 3.3. 

 

    (3.3) 

  

Onde: Vcp, Vd e Vrg representam os volumes do corpo de prova, desperdiçado e do resíduo de 

gesso adicionado aos componentes da resina, respectivamente. 

 

• Volume residual de pré-polímero e de poliol nos respectivos recipientes. Essa perda é 

inevitável, uma vez que foi limitado em 20 s o tempo de escoamento desses 

componentes no depósito de formação da blenda; 

• Volume desperdiçado por ocasião da formação da blenda. Por limitações impostas pelo 

tempo de creme (22 s), estimada por Rahn (2011), a mistura dos componentes foi feita 

através de misturador rotativo por cerca de 20 s, para depois ser depositada em molde 

aberto de  polietileno graduado, com formato cilíndrico e capacidade de 2000 ml. 

Desse procedimento, decorrem desperdícios de blenda no recipiente da mistura após deposição no 

molde, que ficam retidos na haste do misturador e na própria espátula usada na deposição do material. 

 

A soma dos volumes residuais de cada componente corresponde ao volume residual de blenda 

necessário para o cálculo do potencial de expansão. Esse volume também foi determinado 

através da equação 3.1, considerando-se, nesse caso, as massas residuais medidas na balança. 

Assim, o volume total da blenda a ser considerado é dado pela equação 3.4. 

 

VB = vp + vpp( )− vrp + vrpp( )     (3.4) 

 

Onde: VB é o volume da blenda; vp, o volume do poliol; vpp, o volume do pré-polímero; 

 vrp, o volume residual do poliol e vrpp volume residual do pré-polímero. 
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3.2.3 Procedimento para determinação do volume expandido do compósito 

 

O tempo mínimo necessário para promover o desmolde do corpo de prova, de acordo com 

Vilar (2004), é de 15minutos. Porém, considerando-se que da presença do resíduo de gesso 

nas formulações pode decorrer um intervalo de tempo maior para enrijecimento da espuma, o 

desmolde ocorreu sempre após um tempo mínimo de 20 minutos. 

 

Antes do desmolde, efetuou-se, em balança de precisão,  a medição da massa da espuma obtida e, 

com o recurso de recipientes graduados, mediu-se o volume expandido do corpo de prova. 

 

Completando-se com água até a primeira graduação do recipiente acima do corpo de prova, 

mediu-se o volume ocupado pelo sistema (água + corpo de prova). Depositando-se, em seguida, 

a água em uma proveta de capacidade igual a 250 ml +/- 10 ml, mediu-se o volume de água. 

 

O volume expandido de cada corpo de prova foi determinado calculando-se a diferença de 

leituras entre as medidas dos volumes do sistema no molde e da água depositada na proveta. 

Esse procedimento foi repetido 10 vezes para cada uma das formulações de 0% a 16%. Uma 

ilustração do processo de medição do volume da espuma expandida é visualizada na figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 - Procedimento de medição do volume da espuma antes do desmolde 
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Conhecendo-se a massa e o volume do corpo de prova, obtido por expansão livre, foi 

determinada a densidade de cada corpo de prova e, consequentemente, o volume desperdiçado 

(Vd) considerado na equação (3.3). 

 

Considerando que os corpos de prova a serem utilizados nos ensaios deveriam ser fabricados 

na forma de placas retangulares, uma avaliação qualitativa da expansibilidade foi feita em 

recipiente de polietileno, apenas, nos percentuais de 0% a 8%. Nesse procedimento, 

constatou-se, apenas, que a expansibilidade acontecia de forma mais lenta, sem mudanças 

significativas na expansibilidade da blenda. 

 

 

3.3  Fabricação das placas 

  

Após a determinação do potencial de expansão da resina de mamona e do compósito 

levando em conta os teores de resíduo de gesso, iniciou-se a fabricação das placas para 

os ensaios de caracterização do compósito, das propriedades termofísicas e do 

desempenho térmico. 

 

Ensaios preliminares mostraram que a produção das placas em molde com expansão 

contida por fechamento do molde era a melhor alternativa para se ter corpos de prova 

que se amoldasse melhor às normas de ensaio.  

 

O procedimento utilizado para a determinação de material a ser usado na produção das 

placas foi o mesmo utilizado em Rahn (2011), levando em consideração que, nesse caso, 

a melhor expansibilidade e qualidade das placas obtidas foram aquelas fabricadas em 

molde feito de madeira. 

 

No cálculo estimativo da quantidade de material necessário para preenchimento do 

molde, foi usada a rotina sugerida por esse autor, observando-se, no entanto, a 

necessidade de incremento de cerca de 50% de material além da quantidade mínima 

necessária ao preenchimento do molde, visando a obtenção de placas que, apesar de 

mais densas, apresentavam melhor qualidade no acabamento.  
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Na figura 3.6 ,vê-se o molde usado na confecção das placas usadas nesta pesquisa. 

 

  
Figura 3.6 - Molde em MDF usado na confecção das placas 

  

 
3.4  Caracterização da matéria prima 

	  

Nesta	   seção,	   será	   feita	   a	   descrição	   dos	   procedimentos	   de	   caracterização	   da	   matéria-‐

prima	  utilizada	  nesta	  pesquisa,	  visando	  um	  melhor	  aprofundamento	  acerca	  do	  resíduo	  

de	  gesso.	  Extraordinariamente,	  a	  análise	  química	  e	  mineralógica	  do	  resíduo	  de	  gesso	  de	  

construção	  foi	  feita	  comparando-‐se	  com	  o	  gesso	  de	  construção.	  

 
 
3.4.1  Análise granulométrica do resíduo de gesso 
  
 

Considerando-se que o resíduo de gesso utilizado nesta pesquisa foi transformado em pó e 

incorporado a uma matriz polimérica com elevado poder de expansão, a análise 

granulométrica do resíduo adquire significativa importância, visto que, essa característica, 

permitirá um estudo mais preciso nas propriedades finais do compósito produzido. 

 

A análise se deu por meio de granulômetro a laser, marca 920L – CILAS associado a um 

sistema de ultrassom para dispersão de partículas imersas em água destilada.  
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3.4.2  Densidade aparente do resíduo de gesso 
 

A determinação da densidade aparente foi feita usando-se o método da autocompactação do 

resíduo de gesso em pó, adaptado da norma NBR 10405 (MB 2775), baseado nas orientações 

da norma ASTM 520. 

 

Na figura 3.7 encontra-se o aparato utilizado na realização deste ensaio. Foram utilizadas, 

uma proveta de capacidade 100 ml ± 1,0 ml, uma balança de precisão e uma superfície de 

madeira. Nessa proveta, um volume de resíduo de gesso em pó, previamente definido em 

aproximadamente 50 ml era colocado. 

 

Após uma série de três repetições de autocompactação, em que o conjunto era deixado cair 

livremente a partir de uma altura previamente definida em 2,5 cm sobre a superfície de 

madeira, uma nova leitura do volume era feita, a massa medida e a densidade determinada 

pela equação 3.1. O valor usado, nessa pesquisa, consistiu no valor médio de uma série de dez 

repetições do ensaio. 

 

  
Figura 3.7–Aparato para determinação da densidade aparente do RG 
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3.4.3  Análise química por fluorescência de raios x 
 

 

A análise química por FR-X visa identificar a constituição química do resíduo, possibilitando 

identificar a presença de impurezas presentes no material. Associada a um conjunto de outras 

análises, ela permitirá uma caracterização mais ampla do compósito estudado. A análise por 

FR-X da amostra cominuída, em granulometria inferior a 200 mesh, foi realizada no 

Laboratório de Processamento Mineral e de resíduos do IFRN, utilizando-se um 

espectrômetro de raios X por energia dispersiva, marca Shimadzu e modelo EDX - 720. Na 

figura 3.8 apresenta-se o equipamento utilizado na análise de FRX. 

 

 
Figura 3.8 - Equipamento de análise por FRX - porta amostra 

 

 

3.4.4  Análise mineralógica por difração de raios x 
 

 

A técnica de difração de raios X é bastante difundida em análises cristalográficas de 

compostos inorgânicos e principalmente minerais. Nos polímeros e nas macromoléculas, no 

entanto, existe a possibilidade da formação de cristais. Assim, a análise de organização 

estrutural desses materiais também pode ser feita pela técnica de utilização de espalhamento 

de raios X (BAUMHARDT NETO e CANEVAROLO Jr., 2007). 
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Dessa forma, além do resíduo de gesso, optou-se também por uma análise por difração de 

raios X dos compósitos produzidos. Tal análise foi realizada no Laboratório de processamento 

Mineral e Resíduos do IFRN, usando-se um difratômetro marca Shimadzu, modelo XRD 

7000 em amostras acomodadas com lâmina de vidro em porta amostras e leitura feita através 

de programa apropriado que disponibiliza, para efeito de comparação, lista (cartas) de 

minerais que podem ocupar aquelas posições em que ocorreram picos de difração. 

 

Na figura 3.9 vê-se o difratômetro de raios X, com destaque para o local de acomodação das 

amostras. 

 

  

Figura 3.9 - Equipamento usado no ensaio de DRX - porta amostra 

	  
	  
3.5  Caracterização do compósito 

 

Na presente pesquisa, procurou-se manter as características da resina utilizada, procedendo a 

sua manipulação segundo orientações do fabricante. Levando-se em consideração que foram 

substituídos percentuais de resíduo de gesso para a obtenção do compósito, foi feita uma 

caracterização da espuma sem a incorporação de resíduo de gesso e dos compósitos 

confeccionados nos percentuais de 4%, 8%, 12% e 16%. 
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3.5.1   Análise termogravimétrica 
 

Nesse tipo de análise, uma pequena quantidade em massa da amostra é colocada em uma 

balança que, associada a uma fonte térmica, registra a variação da massa em função da 

temperatura de aquecimento. O resultado do ensaio registrado em termogramas (curvas TGA, 

DTG e DTA) fornece informações sobre a decomposição térmica da amostra, permitindo 

avaliar os fenômenos físicos e químicos ocorridos no processo. Para a realização desse ensaio, 

as amostras utilizadas no ensaio de picnometria foram transformadas em pó, a fim de evitar a 

contaminação das amostras. 

 

A análise termogravimétrica foi feita no laboratório de análise térmica do Núcleo de Pesquisa 

em águas Residuais (NUPPRAR) usando-se um equipamento de análise térmica marca 

Shimadzu modelo DTG 60 H. Num intervalo de aquecimento entre 20 0C e 900 0C, a análise 

aconteceu a uma taxa de aquecimento de 10 0C/min em atmosfera inerte de nitrogênio em 

fluxímetro de mesma marca modelo FC – 60 A numa taxa de 30 litros/min. O equipamento 

pode ser visto na figura 3.10. 

 

 
(a) 

	    
                (b)                               (c) 

Figura 3.10 - Equipamento usado na DTA e TGA: (a) FC 60 A (b) DTG 60 H  (c) porta 
amostra 
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3.5.2   Análise térmica diferencial 
  

A análise térmica diferencial é realizada em concomitância com a análise termogravimétrica. 

Os eventos térmicos evidenciados na curva DTG (derivada da curva termogravimétrica) 

também são detectados na curva DTA. Entretanto, alguns eventos apresentam picos 

endotérmicos e exotérmicos, representando fenômenos físicos que podem estar associados a 

transformações de energia, atribuídos à transição de fases e reações com gases, por exemplo, 

que não significam, necessariamente, perda de massa. 

 

Nesse caso, a análise conjunta dos ensaios permite uma interpretação mais precisa das 

características do material. Na presente pesquisa essa análise é de suma importância, uma vez 

que o compósito é um poliuretano constituído de uma matriz biodegradável e com carga de 

resíduo mineral. 

 

 

3.5.3   Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 
 

 

A radiação eletromagnética na região do infravermelho compreende uma faixa limitada entre 

espectro visível e as micro-ondas, aproximadamente entre 0,750 µm e 1000 µm. Apesar de as 

características das moléculas atenderem a toda a faixa do IV, o interesse da pesquisa 

concentra-se na região que atende o modo vibracional - rotacional das moléculas, que, para a 

maioria das substâncias orgânicas, está entre 2,50 µm e 25,0 µm. Essa faixa de comprimento 

de onda, denominado de infravermelho médio, atende ao intervalo de número de onda 

compreendido entre 4000 cm-1 e 400 cm-1.  

 

A vibração de uma molécula não ocorre numa frequência qualquer, ela vibra em frequência 

que está associada a um nível característico de energia ou uma banda característica que 

independe da estrutura da molécula (SILVERSTEIN, 1994). Na interação da radiação 

infravermelha com essas moléculas, aquelas frequências para as quais ocorrem ressonância 

permitem a identificação dos grupos funcionais presentes na amostra, além de auxiliar no 

estudo das estruturas das macromoléculas. A identificação de moléculas e grupos funcionais é 

feita pela análise em espectrogramas através da comparação de valores de energia para os 

quais ocorreu absorção. 
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Nos compostos orgânicos, em especial os poliuretanos, a análise por FTIR tem o objetivo de 

identificar regiões do grupo carbonila (C=O) livre ou associada com ligações hidrogênio (N-H) e 

ligações dos grupos NCO livre do pré-polímero, em decorrência do processo de fabricação ou de 

alguma modificação provocada por misturas na fabricação de um compósito poliuretânico.  

 

Haugen et al. (2004) utilizaram água como agente abridor de poros e fizeram a análise por FTIR 

com ATR  para verificar se a estrutura do poliuretano termoplástico (TPU) sofreu modificações em 

decorrência da presença da mistura e da alta temperatura de processamento da espuma. 

 

Ayres e Oréfice (2007), através de análise por FTIR, avaliaram o grau de ligações de 

hidrogênio com o objetivo de investigar a influência da argila no processo de separação de 

microfases em nanocompósitos de poliuretano. 

 

A ausência ou atenuação na intensidade dos picos de absorção indica que um determinado 

grupo funcional foi consumido total ou parcialmente no processo, ou ao contrário, aqueles 

picos que se mantêm apontam na direção de que uma estrutura foi mantida no processo. Nessa 

perspectiva, Cangemi (2006) usou a técnica da espectroscopia por absorção do infravermelho 

para acompanhar o desenvolvimento do processo de biodegradação de poliuretano derivado 

do óleo de mamona após ataque de microrganismos. 

 

Alves (2009) utilizou várias técnicas de espectroscopia para fazer a caracterização de filmes de 

poliuretano derivado do óleo de mamona, inclusive foi a técnica da espectroscopia por absorção 

na região do infravermelho que usou para avaliar a influência de solventes sobre a espuma, 

através da análise do tempo de cura da mistura do poliuretano e do pré-polímero com solventes. 

 

É vasta a literatura que trata da análise da interação da radiação do infravermelho com 

os polímeros. E o que se constata é que a mistura de componentes com fins de se obter 

novos materiais poliméricos resulta num aumento natural da complexidade desse 

sistema, tendo como consequência um aumento nas dificuldades nas análises dos 

espectros de absorção no infravermelho. 

 

Nesta pesquisa, foi usada a técnica do FTIR para avaliar a influência da incorporação de 

resíduo de gesso na estrutura do poliuretano derivado do óleo de mamona. Para esse fim 

analisaram-se os espectrogramas dos componentes formadores da blenda (pré-polímero 
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e poliol), da espuma sem adição de resíduo, além do compósito obtido nas formulações 

4, 8, 12 e 16% em substituição aos componentes da resina. 

 

As amostras de poliuretano e o resíduo de gesso foram transformados em pó, secas em 

estufas e envelopadas em papel alumínio. Apesar de o material não apresentar 

sensibilidade às radiações do ambiente, esse procedimento permitiu mantê-lo protegido 

da umidade. Levadas ao laboratório para o ensaio de FTIR, as amostras foram 

preparadas em pastilhas com Kbr. Na figura 3.11, pode-se observar, em sequência, a preparação 

das amostras para o ensaio de FTIR. 

	    
(a)                                (b) 

	    
(c)                            (d) 

Figura 3.11 - Preparação das amostras para FTIR: (a) homogeneização; (b)  deposição; (c) 
prensagem; (d) em pastilha de KBr 

	  
As amostras em pó do resíduo de gesso, do poliuretano puro e dos compósitos foram 

analisadas com um espectrômetro marca ThermoNicolet, Modelo: Nexus 470 FT-IR, Número 

de scan: 32, resolução 04 pelo método de transmissão em pastilhas de KBr (figura 3.12). 

 

 
Figura 3.12 - Espectrômetro Nexus 470 FT - IR 
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3.5.4   Picnometria para determinação do percentual de poros abertos 
 

O ensaio para determinação do percentual de poros abertos foi realizado em acordo com 

a norma ASTM D2856-94 utilizando-se um picnômetro de gás marca MicromeriticsTM, 

modelo ACCUPYC 1340. Esse equipamento não é exatamente o sugerido pela norma, 

posto que o mesmo não é mais fabricado. Entretanto, o modelo utilizado neste ensaio, 

devidamente calibrado garante fidelidade à norma, precisão e confiabilidade nos 

resultados (Artigo técnico Accupyc). 

 

Um aspecto importante a ser considerado no ensaio de picnometria consiste na escolha 

do tipo de gás a ser utilizado. Isto porque, na determinação do volume de poros abertos, 

é fundamental a garantia de que uma molécula do gás não atravesse a fronteira de um 

poro fechado provocando equívocos na interpretação dos resultados obtidos 

(CARVALHO e FROLLINI, 1999).  

 

Para as espumas rígidas, o ar seco é o gás sugerido pelas orientações do manual do 

equipamento. Porém, para o nitrogênio seco que foi o gás utilizado neste ensaio, o 

equipamento garante resultados satisfatórios concordantes com a norma em todos os 

aspectos (MicromeriticsTMAccupyc II). 

 

O picnômetro é constituído de duas câmaras separadas e possui três válvulas: uma 

válvula de enchimento, outra para comunicação entre as câmaras, que permite o 

deslocamento do gás entre elas e uma terceira válvula que é utilizada para descarga do 

sistema. Apenas, uma câmara é acessível e permite a deposição da amostra através de 

um cilindro de alumínio.  

 

O abre e fecha das válvulas de enchimento e de comunicação permite que o aumento de 

pressão nas câmaras aconteça até atingir o equilíbrio. Contudo, o deslocamento de 

volume na câmara com a amostra será sempre menor em relação à câmara de referência 

que permanece vazia. O volume da amostra é determinado pela diferença dos 

deslocamentos dos volumes no interior das câmaras, numa aplicação evidente da lei de 

Boyle para os gases (CARVALHO e FROLLINI, 1999).  
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Na figura 3.13 vê-se o equipamento utilizado neste ensaio. 

 

	    
Figura 3.13 - Picnômetro: (a) gabinete de acesso (b) porta amostra 

 

3.5.4.1 Calibração do picnômetro 

  

Antes da realização do ensaio para determinação do percentual de células abertas, foi 

necessário adequar o equipamento e o ambiente às condições de efetivação do ensaio: o 

controle da temperatura da sala, mantida em 25 0C ± 2 0C, e a calibração do picnômetro 

segundo orientações do manual do equipamento. 

 

O procedimento de calibração do picnômetro consiste de duas etapas: especificação dos 

parâmetros de calibração e a realização da calibração. Seguindo as orientações do manual, 

parametrizou-se o picnômetro com os dados constantes na tabela 3.4. 

 
Tabela 3.4 - Parâmetros de calibração  do picnômetro 

Parâmetros Valores 

No. de Purgas 

No. de Ciclos 

Pressão de Enchimento 

Taxa de Equilíbrio 

10 

10 

19.500 psi 

0,0050 psi/min 

Fonte: MicromeriticsTMAccupyc 
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Concluída a fase de parametrização do picnômetro, deu-se início ao processo de calibração. 

Nesse processo, o uso de luvas de borracha é recomendado, uma vez que a oleosidade da pele 

pode contaminar a superfície das amostras e das partes internas acessíveis do picnômetro. 

 

A calibração deve acontecer em três etapas: na primeira etapa, deve-se efetuar a calibração 

com o cilindro porta amostra vazio, onde o parâmetro deve ser o volume do cilindro, que, 

nesse caso, foi usado o de 10,0000 cm3. Nesse procedimento, denominado de calibração do 

volume compensado, os valores médios obtidos do volume da célula e do valor a ser 

compensado devem ser considerados na segunda etapa da calibração. 

 

Na segunda etapa, uma amostra esférica padrão  - nesse caso duas esferas - de volume 

conhecido é inserida no cilindro porta amostra e o processo tem início levando em 

consideração a compensação de volume obtida na primeira etapa. Nessa fase os valores 

médios dos volumes do compartimento porta amostra e de expansão do gás serão os 

parâmetros considerados na última fase do processo de calibração. 

 

A terceira e última etapa da calibração consiste, enfim, na medição do volume total das 

esferas padrão, a partir do qual é feita uma análise comparativa do volume medido com o 

volume calibrado pelo fabricante do equipamento. Todas as etapas do processo de calibração 

devem ser repetidas no caso de o erro de medição ser maior do que 0,01%. Repetidas 

operações de calibração permitiram que o ensaio fosse realizado com erro de 0,0046%. 

 

 

3.5.4.2 Preparação das amostras para o ensaio de Picnometria	  

 

Terminada a calibração, o passo seguinte foi cortar as amostras retiradas dos corpos de 

prova utilizados no ensaio para análise das propriedades térmicas, em pequenos cubos 

com dimensões que se adequasse ao porta amostra do picnômetro ACCUPYC II 1340. 

Para esse fim, utilizou-se um dispositivo com lâmina de estilete fixa em acrílico com 

suporte de madeira, projetado e construído de modo que os cortes efetuados nas 

amostras mantivessem as suas faces paralelas e as dimensões mais próximas possível 

daquelas impostas pelas dimensões do compartimento de amostras do equipamento. 
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Durante o seccionamento das amostras, foi tomada a cautela de se efetuar o corte evitando-se 

agressão que promovesse a sua deformação. Nesse sentido, amostras deformadas ou que 

apresentassem falhas devido ao processo de fabricação da espuma foram descartadas. 

 

A determinação do volume geométrico foi feita através de um paquímetro digital de marca 

Mitutoyo e precisão de 0,01 mm. Para cada amostra foram efetuadas três medições em cada 

aresta, de modo que, para cada cubo, foram realizadas três medições de volume. 

Considerando que, no compartimento da amostra do picnômetro, eram postos dois cubos, o 

volume geométrico foi determinado pela soma dos volumes. Na figura 3.14, vê-se o 

dispositivo usado para o seccionamento e dimensionamento das amostras. 

 

	   	    
Figura 3.14 - Picnometria: (a) instrumento de medição  e (b) de corte da amostra 

	  
A última etapa que antecede a realização do ensaio de determinação do percentual  de células 

abertas é a secagem em estufa. Ensaios preliminares indicaram que a  secagem das amostras a 

70 0C era satisfeita no intervalo de tempo de 5 h.  Após a secagem, as amostras eram 

colocadas em dessecadora com sílica ativada até a realização do ensaio no picnômetro. 

 

 

3.5.4.3 Percentual do volume de poros abertos 

 

O procedimento para determinação do percentual de células abertas ou de poros abertos, 

como comentado anteriormente segue as orientações do Accupyc Technical Article, que 

acompanha o manual do equipamento e descreve o procedimento em acordo com a 

ASTM 2856-94, procedimento B. 

 

(a) 
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A capacidade de isolação térmica de uma espuma rígida está intrinsicamente associada 

ao volume de poros fechados (LEE e RAMESH, 2004). Dessa forma, é importante tomar 

a precaução para que a membrana da espuma polimérica não sofra algum dano no 

processo de picnometria devido à pressão do gás na membrana das células, podendo 

corromper a sua permeabilidade e a integridade de algum poro que esteja eventualmente 

fechado. Nesse sentido é sugerida uma nova parametrização do picnômetro. Os 

parâmetros utilizados são apresentados na tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5 - Parâmetros para a picnometria da espuma de poliuretano 

Parâmetros Valores 

No. de Purgas 

No. de Ciclos 

Pressão de enchimento 

Taxa de equilíbrio 

5 

5 

4,0 psi 

0,0050 psi/min 

 

É importante ressaltar que, mesmo com a devida precaução no processo de seccionamento das 

amostras, alguns poros são abertos em consequência desse corte. Assim, é orientado que 

sejam efetuados novos seccionamentos em faces paralelas, determinando novo volume. Nesse 

segundo corte, o cubo dá origem a oito novos pequenos cubo. Na segunda etapa, o ensaio é 

realizado com dezesseis novos cubos no compartimento de amostras (figura 3.15). 

 

 

	  
Figura 3.15 - Cubos seccionados: primeiro corte (b) segundo corte (c) diagrama esquemático do 

segundo corte 
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A descrição do parágrafo anterior nos remete ao entendimento de que o processo 

consiste de duas etapas que se complementam. O procedimento B da ASTM 2856 

esclarece que essa segunda etapa é uma alternativa para se efetuar a correção ou atenuar 

o erro cometido pelo surgimento de novos poros abertos em consequência do primeiro 

corte. Dessa forma, no cálculo do volume de poros abertos, três volumes devem ser 

considerados: o volume geométrico, o volume dos dois cubos maiores e o volume dos 

dezesseis cubos menores.  

 

O volume de poros abertos é obtido pela equação 3.5. 

 

 

Vpa =Vg − 2.V2 +V1      (3.5) 

 

Onde, VPA é o volume de poros abertos, Vg é o volume geométrico; V1 e V2, os volumes 

obtidos pelo picnômetro na primeira e na segunda medição, respectivamente. E o 

percentual de poros abertos (PA) é obtido a partir da relação entre o volume de poros 

abertos (Vpa) e o volume geométrico (Vg), apresentados na equação 3.6. 

 

 

PA =
Vpa

Vg
x100      (3.6) 

 

 

3.6  Morfologia dos compósitos - MEV 

  

A caracterização da microestrutura do compósito foi feita através da análise  de 

imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para essa análise 

foram utilizadas amostras dos compósitos. Com o objetivo se obter maior clareza na 

microscopia, as amostras foram cortadas em pequenas placas de 625 mm2 de área e 

cerca de 2 mm de espessura, retiradas dos próprios corpos de prova usadas no ensaio 

de propriedades termofísicas.  
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Na figura 3.16, são visualizados o equipamento de metalização e as amostras preparadas para 

a microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras escuras indicam que passaram por 

um processo de metalização. 

 

	  
Figura 3.16 – Metalizador e amostras metalizadas para a micrografia em MEV 

	  
	  
3.7  Propriedades termofísicas 

	  
	   	  

Na avaliação do comportamento térmico do compósito de espuma de poliuretano com 

carga de resíduo de gesso usado nesta pesquisa, a análise das propriedades termofísicas 

(κ, ρcp e α) deverá servir de subsídio à interpretação dos resultados obtidos no ensaio de 

desempenho térmico.  

 
 
	  
3.7.1   Medidor de propriedades termofísicas 
 

 

A condutividade térmica (κ), a capacidade calorífica (ρcp) e a difusividade térmica (α) serão 

as propriedades determinadas pelo equipamento medidor de propriedades termofísicas de 

marca ANTER CORPORATIION, modelo QUICKLINE 30TM pertencente ao Laboratório de 

Medições de Propriedades Termofísicas de Rochas da UFRN.  

  

O equipamento apresentado na figura 3.17 é um instrumento portátil para medição direta das 

propriedades termofísicas,  com utilização em uma grande faixa de materiais nos mais 

variados setores da indústria e em pesquisas geológicas. Existe a opção de vários tipos de 
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sensores de penetração (sonda tipo agulha) e de superfície (sonda de superfície), sendo a 

escolha condicionada às características das amostras a serem analisadas, permitindo que os 

dados coletados sejam armazenados no próprio equipamento ou transferidos via interface 

serial para um computador pessoal (ANTER CORPORATION - QL 30). 

 

 
Figura 3.17 - Medidor de propriedades termofísicas – QL 30 

 

As medidas efetuadas pelo medidor de propriedades térmicas, em acordo com a norma ASTM 

D5930, apresenta vantagens ao permitir informações sobre a difusividade térmica de materiais 

indiretamente, através das medidas de condutividade térmica e capacidade calorífica, além de 

efetuar medições com respostas em intervalos de tempo bem menores do que medidas feitas 

em regime estacionário. Isso é possível por serem realizadas em regime dinâmico de 

aquecimento, com operação baseada no método transiente utilizando uma fonte planar 

contínua de calor (FIGUEIREDO et al, 2008). Algumas informações de interesse desta 

pesquisa fornecidas pelo manual do fabricante do equipamento constam na tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 - Especificações do sensor tipo sonda do medidor de propriedades termofísicas. 

Sonda   tipo Agulha 
Faixa de medição 

k ρcp θ 

 (W.m-1.K-1) (J.m-3K-1) ( 0C) 

APII210402 0,015 a 0,20 4 x 104 a 1,5 x 106 -20 a 70 

API210403 0,20 a 1,00 1,5 x 106 a 4,0 x 106 -20 a 70 

API210404 1,00 a 2,00 1,5 x 106 a 4,0 x 106 -20 a 70 

Fonte: Anter Corporation – QL 30 
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Considerando a faixa de condutividade térmica encontrada na literatura para a espuma rígida 

de poliuretano, foi escolhida, para as medições das propriedades termofísicas, a sonda tipo 

agulha APII1210402. Para essa sonda, os valores obtidos para a condutividade térmica e a 

capacidade calorífica podem ser considerados com uma precisão de 5% + 0,003 W.m-1K-1 e 

15% + 1,0 x 103 J.m-3.K-1, respectivamente. 

 

 

3.7.2  Amostras para medição de propriedades termofísicas 
 

 

Segundo as orientações do manual de operações do medidor de propriedades térmicas, a 

agulha da sonda deve penetrar no material de modo que o seu entorno permita uma 

distância de 10 a 15 mm em relação à superfície da amostra. As características da sonda 

impõem ainda que as amostras apresentem um comprimento que permita uma penetração 

de, pelo menos, 80 mm para que se garanta uma precisão aceitável pela norma de 

procedimento de ensaio. 

 

A fim de atender às condições de confiabilidade nos resultados das medições, foram 

cortadas de cada placa produzida para o ensaio de desempenho térmico, três peças com 

cerca de 17 cm de comprimento e seção quadrada com aproximadamente 25 mm de lado. 

Na figura 3.18, podem ser vistas as amostras cortadas e previamente furadas para a 

determinação das propriedades termofísicas. 

 

 

	  
Figura 3.18 - Amostras preparadas para medições de propriedades termofísicas 
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3.7.3  Procedimento de medição das propriedades termofísicas 
 

Nesse procedimento, conforme figura 3.19, a sonda na forma de agulha foi integralmente 

inserida na amostra seguindo as orientações do manual. Foram efetuadas três medições para 

cada formulação, totalizando um quantitativo de quarenta e cinco medições. 

 

Após um processo de troca de calor em regime transiente, que leva, em média, um intervalo de 

tempo de 15 a 16 minutos, os resultados das medidas efetuadas da condutividade térmica, da 

capacidade calorífica e da difusividade térmica são apresentados no display do equipamento, 

disponíveis para anotação ou para que seja salvo automaticamente em computador pessoal. 

 

	  
Figura 3.19 - Procedimento de medição: (a) medidor (b) sonda (c) amostra 

	  
	  
3.8  Desempenho térmico 

 

Para avaliar o desempenho térmico do compósito estudado nesta pesquisa, levou-se em 

consideração o desempenho quanto a sua capacidade de isolação térmica, a sua capacidade de 

resistir ao contato com superfícies aquecidas e, ainda, a sua capacidade de resistir à ação do 

fogo. Ou seja, a sua inflamabilidade. 

 

3.8.1  Projeto experimental 
 

No laboratório de transferência de calor da Universidade Federal do RN, várias análises 

de desempenho térmico foram realizadas: Borges 2009, Borges et al, 2008, Medeiros 

2004, entre outros. Em todos os trabalhos, foi utilizado um aparato experimental 

constituído de uma câmara de testes submetida a uma fonte artificial de radiação térmica 
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formada por um banco de lâmpadas fluorescentes, onde  o desempenho térmico de 

placas, que, simulavam coberturas, era analisado. De acordo com os resultados 

apresentados pelos autores, o aparato consolida-se como uma boa e confiável ferramenta 

para uma análise comparativa de desempenho térmico. 

 

Nesta pesquisa, para a análise do desempenho térmico, foi feito um projeto 

experimental, montando-se um aparato constituído de um sistema de aquecimento, um 

sistema de medição de temperatura, um sistema de acomodação e proteção térmica dos 

corpos de prova. 

 

O aparato desenvolvido e utilizado consiste de duas placas, uma aquecida por 

resistência elétrica (placa quente) e outra sem sistema de aquecimento (placa fria), 

entre as quais foram colocados os corpos de prova para análise de desempenho 

térmico. Foram utilizados dezesseis termopares tipo T (cobre constantan): doze 

termopares foram divididos igualmente entre as placas quente e fria, enquanto quatro 

termopares forneciam informações sobre a temperatura ambiente.  

 

A figura 3.20 oferece maiores detalhes do sistema de proteção térmica das placas usadas 

no projeto experimental. 

 

 

  
Figura 3.20 - Projeto experimental para o ensaio de desempenho térmico 



	   57	  

Todo o sistema, protegido termicamente por placas de poliestireno expandido (EPS), 

permitiu um controle de temperaturas das placas de modo que as oscilações de 

temperatura na região do fluxo de calor ficassem abaixo de 0,5 oC. 

 

 

3.8.2  Sistema de aquecimento 

 

O sistema de aquecimento é constituído de uma fonte de potência e de um trocador de 

calor formado por uma placa aquecida por resistência elétrica e uma placa sem 

aquecimento. A seguir, são descritos maiores detalhes do sistema de aquecimento. 

 

3.8.2.1 Fonte de potência 

 

O aquecimento foi feito através de uma fonte de corrente contínua marca GW INSTEK 

modelo GPR 3060D, com as seguintes características: alta estabilidade, leitura digital, ajuste 

fino, precisão, proteção contra sobrecarga e alimentação bi-Volt (110 V ou 220 V). 

 

Além de atender a todas as características citadas, a fonte possuía a vantagem adicional de 

operação no modo cruzamento automático de tensão constante-corrente constante (cross-

over), que permitiu uma programação na qual foi estabelecida uma relação tensão x corrente 

constante. Essa característica possibilita se obter a potência desejada independente da 

resistência elétrica utilizada.  

 

Com base nos resultados obtidos de ensaios preliminares, constatou-se que uma potência de 

2,45 W era adequada para atender à faixa de temperatura de trabalho no período programado 

para realização do ensaio (Figura 3.21 (a)). 

 

3.8.2.2 Trocador de calor 

 

As placas quente e fria utilizadas nesta parte da pesquisa consistem num trocador de calor 

desenvolvido por Marinho (1997). Na placa denominada de placa quente, uma resistência 

elétrica encapsulada em alumina foi devidamente embutida de modo a proporcionar um 

aquecimento uniforme. Essas placas possuíam dimensões que permitiam a sua classificação 
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como trocador de pequeno porte e, desse modo, um número menor de termopares que o 

recomendado por Fraas (1989) poderia ter sido utilizado. Entretanto, seis termopares foram 

simetricamente distribuídos sobre cada superfície (MARINHO, 1997).  

 

Na figura 3.21 (b) e (c) são vistos a placa aquecedora e o desenho esquemático das placas 

com a disposição dos termopares e da resistência elétrica embutida na placa quente. 

 

	  
(a) 

 
(b) 

	  
(c) 

Figura 3.21 – (a) fonte de potência (b) trocador de calor e (c) esquema de distribuição dos 
termopares 

	  
3.8.3  Sistema de proteção térmica 

 

Na figura 3.22 (a) e (b) é possível observar que as placas foram encravadas em placas do 

poliuretano fabricadas com a mesma resina de mamona dos corpos de prova, enquanto as 

placas de poliestireno foram usadas para proteção dos corpos de prova e promover o 

isolamento térmico da caixa, como pode ser observado nas figuras 3.22 (c) e (d). O aparato 

experimental, apresentado em maiores detalhes no trabalho de tese de Rahn (2011), inibe a 

troca de calor com o ambiente, favorecendo maior estabilidade térmica do sistema e 

confiabilidade nas medidas efetuadas. 

 
Figura 3.22 - Isolação térmica das placas: (a) placa quente (b) placa fria (c) corpo de prova (d) 

sistema fechado 
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O conjunto é uma adaptação da metodologia para ensaio de determinação da resistência térmica 

e da condutividade térmica pelo método fluximétrico de placas planas em regime estacionário e 

do princípio da placa quente protegida, destinado a materiais isolantes na faixa de temperatura 

de -30 0C a 80 0C, conforme as orientações da norma ABNT/NBR 15220-5. 

 

3.8.4 Sistema de medição de temperatura 

 

Esse sistema é constituído por um conjunto de 16 termopares tipo T conectados a uma placa  

de aquisição de dados, que, associados a um computador pessoal, formam o conjunto para 

coleta e registro das temperaturas no ensaio do comportamento térmico mediante 

aquecimento e resfriamento. 

 

3.8.4.1 Sensores de temperatura 

A análise do comportamento térmico foi feita disponibilizando-se dezesseis termopares  tipo T 

(cobre-constantan, awg 32, bitola 0,20 mm, revestido em PVC), assegurado pelo fabricante um 

limite de erro aceito pela ASTM  por todo o sistema. Esse tipo de termopar é ideal para evitar efeitos 

de umidade, abrasão e corrosão. Atua com limite erro de ±0,5 0C num intervalo de temperatura 

entre -1840C e +3700C e vida útil satisfatória, se atuar no limite máximo de 1500C, em acordo com 

as normas ANSI-MC96.1-1975, ASTM E 230-03 e USA-UNI7938 (RAHN, 2011). 

 

Doze termopares foram distribuídos igualmente entre as placas quente e fria, seguindo o esquema já 

apresentado na figura 3.18, fixados com uma cola apropriada misturada em óxido de alumínio 

(MARINHO, 1997 e OLIVEIRA NETO, 2002). Os demais termopares foram distribuídos 

igualmente em posições acima e abaixo do isolamento térmico do aparato experimental, destinados 

à medição da temperatura do ambiente no entorno do conjunto experimental durante o ensaio. 

 

Os sensores de temperatura utilizados nesta pesquisa são termopares fabricados e calibrados 

por pesquisadores do próprio laboratório de transferência de calor (LTC/NTI/UFRN). Sua 

fabricação consiste na soldagem a arco elétrico de uma das extremidades do par termoelétrico 

em atmosfera não oxidante (OLIVEIRA NETO, 2002 e BEZERRA, 2003). 

 

A sua calibração é feita em banho térmico tipo bloco seco, modelo T-350P-2-BP06, fabricado pela 

Presys, com termômetro interno de precisão, modelo PT511, exatidão de ± 0,05 °C e estabilidade de 
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± 0,05 °C, potência de 500 W e temperatura máxima de aquecimento de 350 °C, a partir da 

temperatura ambiente, utilizando-se insert BP09 e água destilada para imersão dos sensores de 

temperatura. O banho térmico utilizado na calibração dos termopares é apresentado na figura 3.23. 

	  
Figura 3.23 - Banho térmico utilizado na calibração dos termopares (RAHN, 2011) 

 

É importante ressaltar que o sistema de aquisição  de dados fornece diretamente os valores das 

temperaturas já convertidos em graus celsius. Nesse sentido, os resultados da calibração dos 

termopares funcionam como um recurso comparativo de verificação dos termopares fabricados. 

 

3.8.4.2 Coleta dos dados 

A coleta dos dados das medições de temperaturas ocorreu por meio de um sistema de aquisição de 

dados composto por um conjunto de dezesseis canais dotados de sensor termopar com sistema de 

conversão analógico/digital marca COMPUTER BOARDS Modelo BD – STA – TC e sistema de 

compensação automática de junta fria do mesmo fabricante e modelo CIO – STA - TC. O sistema 

de medição e coleta dos dados das temperaturas pode ser visto na figura 3.24. 

 

Figura 3.24 – (a) compensação de junta fria (b) registro de dados  
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3.8.5 Ensaio de desempenho térmico 

 

Na escolha do procedimento para  análise de desempenho térmico de um determinado corpo 

de prova é importante avaliar a que se destina o estudo realizado. As orientações normativas 

que tratam do assunto enfatizam, nos seus textos, a determinação de propriedades com ênfase 

na resistência térmica e na condutividade térmica.  

 

No estudo realizado por Bezerra (2003), o procedimento para análise do desempenho térmico 

de paredes de concreto leve utilizando poliestireno expandido como agregado graúdo, foi feita 

através de adaptação do método da caixa quente protegida com análise por intermédio de 

comparação de dados de curvas  de temperatura em função do tempo de aquecimento de uma 

parede por uma fonte térmica constituída de lâmpadas incandescentes. 

 

Metodologia semelhante pode ser observada nos trabalhos de Andrade (2006) e Cardozo 

(2010), nos quais a análise de desempenho térmico se dá em condições de campo. No 

primeiro, a análise é feita utilizando paredes construídas com argamassa de cimento com 

agregado de poliestireno expandido, enquanto o outro autor discute o desempenho 

térmico em coberturas (subcoberturas) de espuma de poliuretano derivado do óleo de 

mamona. Nesse último, foram levantadas curvas do comportamento térmico das 

coberturas em função do tempo das superfícies internas e externas das coberturas. 

 

Procedimentos análogos encontra-se nas pesquisas de Daré (2005), e Borges (2008), em que a 

análise de desempenho é feita simulando ambiente em câmara fechada com cobertura em 

telhas cerâmicas e isolamento refletivo no primeiro e  cobertura de poliuretano no segundo, 

ambos com o aquecimento feito por meio de lâmpadas incandescentes. 

 

A avaliação do desempenho térmico dos corpos de prova foi realizada por meio de 

análise comparativa do comportamento térmico de placas de poliuretano puro (PUR) em 

relação às placas dos compósitos fabricados com substituição em massa do sistema pré-

polímero/poliol por resíduo de gesso nos percentuais de 4%, 8%, 12% e 16%. A análise 

se deu a partir das curvas de temperatura em função do tempo levantadas durante o 

aquecimento e o resfriamento do sistema. 
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Estabelecidas as condições de temperatura do laboratório em 23 0C ± 1,5 0C, as medidas 

foram feitas em média por 24 h ininterruptas, sendo 12 h em regime de aquecimento e 

12 h em regime de resfriamento espontâneo, após desligamento da fonte de potência.  

 

A coleta de dados de temperatura foi feita em sistema de aquisição de dados com 

controle de tempo, os valores de temperaturas foram registrados a cada minuto e os 

diagramas de temperaturas em função do tempo plotados para posterior análise. 

 

 

3.8.6 Ensaio de resistência ao contato com superfícies aquecidas 

 

Esse ensaio tem o objetivo de caracterizar o material como isolante em sistemas de  elevadas 

temperaturas, avaliando a sua capacidade de resistir ao aquecimento contínuo, quando são expostos ao 

contato direto com superfícies que atingem temperaturas elevadas (abaixo de 200 oC), permitindo, 

assim, se estabelecer com segurança o limite de aplicação do material em superfícies quentes. 

 

A partir das placas fabricadas, foram cortados corpos de prova em formatos 

prismáticos apresentando superfície de contato com área em torno de  17,00 cm2. As 

amostras tiveram uma das superfícies  lixadas. Esse procedimento permite atenuar 

alguma irregularidade na superfície e que os efeitos do aquecimento aconteçam 

diretamente no compósito sem a película formada no processo de expansão. As 

amostras usadas no teste de resistência ao contato com superfícies aquecidas podem 

ser vistas  na figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25 - Amostras do ensaio de resistência ao contato com superfícies aquecidas 
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Nesse ensaio, os corpos de prova são postos em contato com uma superfície aquecida por resistência 

elétrica embutida em uma chapa com aquecimento controlado até apresentarem os primeiros sinais de 

degradação e deformação detectados visualmente. Para que o contato entre as superfícies do compósito e 

da chapa aquecedora aconteça da maneira mais uniforme, as amostras são postas sobre a chapa e 

mantidas sob uma carga de massa de 200 g ± 2,5 g durante o ensaio, como pode ser visto na figura 3.26. 

 

A chapa aquecedora usada, possui um seletor de temperatura que permite aquecimento até 299 oC 

com a programação da temperatura no valor desejado com intervalos a partir de 1 oC. O controle da 

temperatura é feito através de medidor externo de temperatura (sensor pt 100 sobre a chapa) 

equilibrando a temperatura programada com a temperatura da chapa registrada no leitor digital. 

 

A fim de verificar a uniformidade da temperatura da chapa foi feito um levantamento de temperatura 

durante o processo de aquecimento com temperatura controlada. Para isso, foram usados um 

termômetro infravermelho e um conjunto de quatro termopares com leitura feita em multímetro digital 

com entrada para medição de temperaturas. As leituras feitas varrendo vários pontos da placa 

indicaram que a temperatura de aquecimento nas condições de equilíbrio pode ser considerada 

uniforme numa confiabilidade de ±1,5 oC.  

 

Para esse ensaio, foi programado um aquecimento contínuo com início de aquecimento em 40 oC e 

elevação de temperatura em intervalos de 10 oC até valores de temperaturas que permitissem detecção 

visual de diferenças na deterioração da face do compósito exposta à superfície de aquecimento. As 

superfícies das amostras eram analisadas cada vez que se observava o equilíbrio entre a temperatura 

selecionada e a temperatura registrada no leitor digital. As amostras só foram retiradas da chapa 

aquecedora quando todas elas apresentaram sinais de deterioração. Na figura 3.26, apresenta-se o 

aparato experimental durante a execução do ensaio. 

 
Figura 3.26 – Ensaio de resistência ao contato com superfícies aquecidas 
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3.8.7  Ensaio de inflamabilidade 

 

A inflamabilidade de um material depende da sua composição e de características como 

forma e densidade. Dessa forma, os materiais poliméricos e, especificamente, as espumas 

rígidas e flexíveis usadas em isolamento térmico e acústico, destacam-se pela facilidade que 

possuem de serem vulneráveis a ação do fogo. Essa facilidade geralmente está associada a 

geração de pequenas moléculas de gases durante o aquecimento que funcionam como 

combustíveis na presença da chama. 

 

Os testes de inflamabilidade foram realizados com o objetivo de caracterizar o compósito, 

avaliando o seu potencial de resistência à propagação da chama. Os ensaios foram realizados 

mediante orientações da norma ASTM D178 – 01 (2010) com adaptações à norma UL – 94 

HB no que diz respeito à inflamabilidade em espumas poliméricas com amostras dispostas na 

direção horizontal de modo que sua espessura permaneça na direção vertical. 

 

O procedimento consiste em colocar a amostra sobre uma tela de arame fixada a um 

suporte em formato de U com o queimador fixado em uma plataforma de altura 

regulável, permitindo o ajuste da distância de cerca de 25 mm entre o bico do queimador 

e a amostra (figura 3.27). Essa distância permite que o processo de queima da amostra 

ocorra sempre dentro da chama de cor azul. 

 

	  
Figura 3.27 - Aparato usado no ensaio de inflamabilidade – visão lateral 
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Nas amostras de dimensões 130 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 14 mm (espessura) 

foram feitas duas linhas demarcatórias, visando o desenvolvimento da propagação da chama 

mediante a marcação do tempo nas posições 25 mm e 100 mm, respectivamente. O objetivo é 

determinar o tempo de desenvolvimento da chama no intervalo entre as duas linhas 

demarcadas, permitindo que a chama do queimador permaneça em contato com a extremidade 

do material por 30s. O material é classificado como HB (Horizontal Burning) se a taxa de 

propagação da chama não exceder aos 40 mm/min. 

 

A mesma norma que classifica os materiais HB sugere teste similar para os materiais 

poliméricos espumosos. O HBF (Horizontal Burning Foamed Material Test) orienta apenas 

que o tempo de interação da chama do queimador com a amostra seja aumentado para 60 s e 

que a taxa de queima seja medida em um vão de 100 mm. Um material será classificado como 

HBF se a taxa de queima não exceder aos 40 mm/min ou se ocorrer a autoextinção da chama 

antes de percorrer o vão de 100 mm.  

 

Na figura 3.28, vê-se o aparato com a amostra colocada sobre a tela de arame na posição de 

realização do teste. 

 

	  
Figura 3.28 - Aparato para o ensaio de inflamabilidade – visão superior 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

Nesta etapa do trabalho são apresentados os resultados da pesquisa, por meio de diagramas e 

tabelas, concomitante à discussão de cada resultado.  

 

O capítulo foi dividido em três partes: na primeira, consideram-se as caracterizações da 

matéria-prima por meio dos ensaios de fluorescência e difração de raios X, de 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier e das análises térmicas por 

meio de TGA e DTA, que permitiram identificar a composição química e as fases dos 

componentes do resíduo de gesso. 

  

Na segunda parte, discorre-se sobre as caracterizações da PUR e das espumas produzidas com 

concentrações variando entre 4% e 16%, tendo sido repetidos os ensaios acima citados, acrescidos 

das análises de estrutura de poros (por intermédio da determinação do percentual de poros abertos) e 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

 

Na terceira e última parte, foram descritos os ensaios de determinação das propriedades termofísicas 

(condutividade térmica, capacidade calorífica e difusividade térmica) e a análise da relação entre 

essas propriedades e o desempenho térmico dos compósitos.  

 

 

4.1  Caracterização do Resíduo de Gesso 

 

O resíduo de gesso de construção foi caracterizado por meio dos seguintes parâmetros: 

granulometria; densidade aparente; composição química por fluorescência de raios X, composição 

mineralógica por difração de raios X, espectroscopia por absorção na região do infravermelho e 

morfologia. Os resultados são apresentados nas seções seguintes. 
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4.1.1  Análise granulométrica 

 

O resultado da análise granulométrica do resíduo de gesso passado em peneira 150µm é 

apresentado na figura 4.1. 

  
(a)  (b) 

Figura 4.1–(a) Distribuição granulométrica e (b) Micrografia do resíduo de gesso - 450X 

 

A distribuição granulométrica em (a) indicou três faixas de valores de tamanho de partícula de 

matéria acumulada. Verificou-se que as dimensões das partículas assumem valores superiores 

a 0,3 µm e inferiores a 30 µm, com mais de 80% de matéria passante com diâmetro entre 10 e 

12 µm e diâmetro médio de cerca de 7,4 µm. Em (b), através da micrografia, é possível 

observar a variedade de tamanho de partículas do material analisado. 

 

4.1.2  Densidade aparente 

  

Na tabela 4.1, observam-se os resultados do ensaio para determinação da densidade aparente 

do resíduo de gesso, realizado em acordo com as normas citadas na metodologia. 
Tabela 4.1 - Densidade aparente do resíduo de gesso. 

m (g) 33,18 31,60 32,38 30,25 29,38 30,49 30,84 29,30 33,58 30,80 

v (cm3) 48,0 47,0 48,0 47,0 45,0 46,0 46,0 46,0 49,0 47,0 

dap g/cm3) 0,691 0,672 0,675 0,644 0,653 0,663 0,670 0,637 0,685 0,655 

Valor médio da dap = 0,665 g/cm3 
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Os valores da densidade aparente obtidos nesta pesquisa estão coerentes com a literatura. O 

gesso endurecido apresentou densidade aparente na ordem de 0,800 g/cm3 (HENAO E 

CINCOTTO, 1997), enquanto, na forma de pó, o gesso de construção apresentou elevada 

finura e densidade aparente que varia de 0,7 a 1,0 g/cm3 (MARTINS e PAIVA, 2010). 

	  

4.1.3  Análise química por fluorescência de raios x 

 

A análise química semiquantitativa do resíduo de gesso, realizada por fluorescência de raios 

X, é apresentada na tabela 4.2.  

 
Tabela 4. 2 - Composição química do resíduo de gesso. 

CaO SO3 P2O5 SiO2 Fe2O3 SrO K2O 

54,092 42,472 1,992 0,607 0,412 0,293 0,132 

 

Os resultados obtidos caracterizaram a presença predominante de cálcio e enxofre. O percentual 

restante de compostos presentes, cerca de 3,4%, podem ser atribuídos à presença de impurezas e 

estão dentro do limite aceitável de impurezas que, segundo a literatura, não deve ultrapassar os 

6% (BAUER, 2000). A presença predominante dos elementos cálcio e enxofre também foi 

confirmada na análise feita por EDS, cujos resultados são apresentados no diagrama da figura 4.2. 

 

	  
Figura 4.2 - EDS do resíduo de gesso 
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4.1.4  Análise mineralógica por difração de raios x 

 

Na figura 4.3, observa-se o diagrama resultante da análise mineralógica por difração de raios x. 

 

	  
Figura 4.3 - Difratograma do resíduo de gesso 

 

O resíduo de gesso utilizado nas composições das espumas constituiu-se de um sulfato 

hidratado, tal como o gesso encontrado no seu estado natural (gipsita). 

 
 
4.1.5  Espectroscópica de absorção na região do infravermelho 

 

Nessa etapa da caracterização dos materiais, utilizou-se a espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) com o objetivo de criar subsídios que alimentem análises 

posteriores, como a análise térmica e a microscopia eletrônica de varredura. O FTIR permitiu 

identificar os grupos funcionais e os modos vibracionais inerentes aos componentes do 

resíduo de gesso utilizado nesta pesquisa. 

 

Considerando-se que esse tipo de análise se procede por meio de comparação, a identificação 

do espectrograma da figura 4.4 teve, como orientação, as informações obtidas em Siverstein 
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(1994) e Pinho (2003). Segundo Oliveira (2002) apud Pinho (2003), é possível observar as 

fases cristalinas da gipsita em três regiões espectrais: 

 

• banda 3800 – 3000 cm-1 : estiramento vibracional OH; 

• banda 1800 – 1500 cm-1: deformação vibracional OH no plano;  

• banda 500 – 750 cm-1 : deformação vibracional SO4.  

	  
Figura 4.4 - FTIR do resíduo de gesso 

Para facilitar a visualização e o entendimento, o espectro foi dividido em três partes, incluindo os 

detalhes das fases cristalinas da gipsita, observadas no trabalho de Pinho (2003).  

 

A presença de água foi detectada em todo o espectro de absorção. Na faixa do espectro 

correspondente à parte A, os três picos de absorção – em torno de 3550 cm-1, 3400 cm-1, 3250 cm-1 

e a banda de absorção entre 2400 cm-1 e 2100 cm-1, indicam a presença de água por meio do grupo 

funcional OH, configurando um estiramento vibracional OH referente às moléculas de água livre e 

de cristalização do CaSO4. ɛH2O (Anidrita III). Tal observação também pode ser constatada com 



	   71	  

relação aos picos de absorção identificados nas proximidades de 1700 cm-1 e 1600 cm-1, na parte B 

do espectro, com a ressalva de que eles representam uma deformação vibracional OH no plano. 

 

A presença do grupo sulfato da gipsita predominante no resíduo de gesso foi identificada no 

espectro representado pela parte C, em que se configura a faixa de frequência de vibração com 

deformação vibracional do SO4 (PINHO, 2003). 

 

Com relação à banda de absorção observada no espectro B, entre 1300 cm-1 e 900 cm-1 verificou-se, 

apenas, um pico bastante largo. É relevante ressaltar que se trata de uma região do espectro bastante 

complexa, na qual se encontram várias bandas de absorção, geralmente acopladas (SILVERSTEIN, 

1994). Considerando-se que o material em análise foi um resíduo proveniente de uma parede de 

gesso demolida, é possível que essa região do espectro represente a absorção da radiação por 

matéria orgânica do resíduo em torno de 1100cm-1 (GARG, 2010). 

 
 
4.1.6  Análise térmica do gesso e do resíduo de gesso 

 

Na figura 4.5, apresentam-se os resultados da análise térmica do gesso e do resíduo de gesso de 

construção. 

 

Figura 4.5 - TGA e DTA: (a) Gesso (b) Resíduo de gesso 
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Foi constatado que no processo de aquecimento do gesso (a) e do resíduo de gesso (b), 

as curvas DTA apresentaram picos endotérmicos acentuados por volta de 130°C e um 

pico exotérmico por volta dos 350°C, com maior intensidade para o resíduo de gesso. 

 

Em torno de 130°C, ocorreu a degradação do material por desidratação da água livre, 

entendendo-se que essa diferença pode ser atribuída à maior quantidade de água na 

estequiometria do sulfato de cálcio didratado (CaSO4.2H2O). Tal constatação foi 

confirmada pela coincidência dos picos endotérmicos das curvas DTA e DTG. Nessa 

etapa do aquecimento, o gesso encontra-se na forma hemidratada (CaSO4. 0,5H2O). 

 

Em relação à quantidade total de massa degradada, pode-se afirmar que o resíduo de gesso 

apresentou uma quantidade significativamente maior em comparação ao gesso. Essa 

diferença pode ser atribuída à massa de água livre contida no sulfato de cálcio didratado. 

 

Numa análise comparativa da perda de massa para degradação do resíduo de gesso de 

construção, ficou comprovado que a perda de massa de 21,28% está um pouco acima 

dos 19,58% obtidos por Tavares et al. (2010) e dos 20,99% obtidos por Nita et al. 

(2004), apud Tavares (2010), estando compatível com os 21% correspondentes às duas 

moléculas de água degradadas no processo de aquecimento. 

 

A presença da curva DTG representa, de uma forma mais refinada, o processo de perda 

de massa durante o aquecimento, enquanto a curva DTA indica as transformações de 

energia ocorridas no processo. 

 

Procedendo-se uma análise das curvas, percebe-se que a curva DTA apresentou uma 

diferença acentuada em relação à DTG, principalmente a partir dos 150°C, podendo esta 

tendência representar as transformações de fases da gipsita: desde a transformação do 

sulfato de cálcio didratado em hemidrato até a formação de anidrita III (solúvel: CaSO4. 

εH2O)  e Anidrita II (insolúvel ou supercalcinada: CaSO4).  
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4.1.7  Análise morfológica - MEV 

 

Os resultados do ensaio de microscopia eletrônica de varredura são apresentados na figura 4.6. 

 

 

(a)  
 

(b)  
Figura 4.6 - Micrografias do gesso (a) e do resíduo de gesso (b) – 450X 

 

As micrografias confirmaram que não ocorreram diferenças microestruturais significativas 

entre o gesso hemidratado e o gesso didratado, e que ambos apresentaram ampla variação de 

dimensões das partículas. 

	  
	  
4.2 Caracterização da espuma de poliuretano 

 

Para caracterizar a espuma de poliuretano, foram considerados os seguintes ensaios: 

expansibilidade da resina e do compósito em expansão livre; difração de raios X da PUR 

e do compósito PU-RG, análise espectroscópica por absorção na região do 

infravermelho; análise térmica e análise da morfologia da espuma por MEV. Os 

resultados são mostrados a seguir. 
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4.2.1 Expansibilidade da resina e do compósito 

 

Os valores da expansibilidade da resina e do compósito em expansão livre são 

apresentados na tabela 4.3. 

 

 
Tabela 4.3 - Potencial de expansão do compósito 

Carga de RG (%) 0 2 4 6 8 12 16 

Potencial de 

Expansão 
24,21 25,10 26,52 26,00 25,94 24,50 24,26 

 

 

Os resultados indicaram uma tendência de redução no potencial de expansão a partir da 

inserção de 8% de resíduo de gesso nos componentes formadores da blenda. 

 

Ficou ainda constatado que, até o teor de 16% (limite de carga considerado nesta 

pesquisa), ocorreu uma tendência de redução na expansibilidade da resina, mas com 

valores acima daqueles em que o resíduo de gesso não foi adicionado à resina, como 

pode ser visto no perfil de expansibilidade apresentado na figura 4.7. 
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Figura 4.7 - Perfil da expansibilidade da resina e do compósito 
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Mediante a análise feita a partir dos resultados obtidos no ensaios granulométrico e 

micrográfico, constatou-se que, na faixa dos percentuais de resíduo em que o volume do 

compósito diminui, houve indícios de que o volume ocupado pelo resíduo de gesso foi 

pouco significativo diante do grau de expansibilidade da resina, e que a contribuição das 

moléculas de água atingiu o limite de saturação na estequiometria da reação de expansão. 

 

Os testes de expansibilidade em molde aberto de geometria cilíndrica proporcionaram 

uma estimativa da quantidade mínima de resina necessária ao preenchimento do molde, 

a fim de que fossem fabricados corpos de prova em forma de placas retangulares com 

expansão contida por fechamento do molde. 

 

Nessas condições, foi possível fabricar placas em que, mesmo com a substituição parcial 

dos componentes por resíduo de gesso, as amostras apresentavam praticamente a mesma 

densidade – em torno de 90 kg/m3. Na tabela 4.4,constam os valores determinados dos 

componentes utilizados e dos compósitos obtidos. 

 
Tabela 4.4 - Massas dos componentes e da resina (g). 

 Poliol 
Pré-

polímero 

Resíduo 

de Gesso 
Total Placa 

PUR 0% 

RG 4% 

RG 8% 

RG 12% 

RG 16% 

49,25 

47,28 

45,31 

43,34 

41,37 

55,96 

53,72 

51,48 

49,25 

47,01 

0,00 

4,21 

8,42 

12,62 

16,83 

105,21 

105,21 

105,21 

105,21 

105,21 

90,30 

91,50 

90,40 

91,20 

89,80 

 

A fabricação das placas em molde fechado – com dimensões 20cm x 20cm x 2,5cm, permitiu 

que fossem obtidos corpos de prova com volume constante (da ordem de 1000cm3). Um 

revestimento interno do molde em polietileno foi usado para facilitar o desmolde das peças, 

preservando a integridade dos corpos de prova. 
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Apesar de a expansão da espuma ser limitada pelo fechamento do molde, a mistura feita em 

recipiente aberto causou o surgimento de pequenas falhas provocadas por bolhas de ar, que, via de 

regra, são difíceis de evitar nesse processo de fabricação (destaque da Fig. 4.8 no compósito 8%). 

	  

Figura 4.8 - Corpos de prova obtidos por expansão contida. 

 

4.2.2 Difração de raios x da PUR e do compósito PU-RG 

 

A identificação de fases cristalinas da PUR e dos compósitos pode ser feita com base nos 

difratogramas representados na figura 4.9, onde são apresentadas em conjunto todas as 

concentrações de resíduo de gesso incorporadas na espuma de poliuretano. 
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Figura 4.9 - Difratogramas comparativos da PUR com o compósito PUR-RG 
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Constatou-se a falta de um ordenamento estrutural, o que caracterizou a predominância da 

natureza amorfa da espuma. Entretanto, foram observados indícios de formação de fase 

cristalina de materiais associados aos plásticos que compunham a espuma nas posições 25,2; 

37,8 e 44o, além de uma região característica de ordenamento de empilhamento dos 

segmentos rígidos de anéis aromáticos, oriundos do MDI em torno da posição 2θ = 20o 

(YANG, 2003 apud AZEVEDO et al., 2009). 

 

Quando os percentuais em massa de resíduo de gesso passaram a fazer parte da espuma, em 

substituição aos componentes da resina, o difratograma destacou, com clareza, a presença do 

gesso na espuma, com consequente redução no percentual de fase amorfa, comprovando, 

assim, a formação de fase cristalina de gipsita (ver figura 4.10). 

	  
	  

10 20 30 40 50

0

100

200

300

400

500

I (
cp

s)

2θ

 RG
 4%

 
(a) 

10 20 30 40 50

0

100

200

300

400

500

I (
cp

s)

2θ

 RG
 8%

 
(b) 

	  
	  

10 20 30 40 50

0

100

200

300

400

500

I (
cp

s)

2θ

 RG
 12%

	  
	  

(c)	  

	  

10 20 30 40 50

0

100

200

300

400

500

I (
cp

s)

2θ

 RG
 16%

	  
(d)	  

 

Figura 4.10 - Difratogramas comparativos: o compósito PU-RG e o RG	  
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Com base no que foi observado no espectrograma de infravermelho, a manutenção das 

posições das bandas de absorção descartam a possibilidade de reação química entre a matriz 

polimérica e a carga mineral. Entretanto, a diminuição da intensidade da região amorfa e o 

incremento de intensidade da fase cristalina de gipsita deram indícios de perda de água do 

CaSO4.2H2O no processo de expansão da resina. 

 

Observou-se que, a partir de 8% de resíduo de gesso, os picos de difração já se apresentavam, 

praticamente, na mesma intensidade e que alguns picos de difração da gipsita foram 

envolvidos pela predominância da região amorfa. 

 

4.2.3 Espectroscopia por absorção na região do infravermelho 

 

Na figura 4.11, é apresentado o espectrograma do FTIR para a espuma de poliuretano pura. 

 

	  

Figura 4.11 - FTIR da PUR - 0% 

 

De acordo com a informação obtida na literatura, a coerência do espectro na banda em torno 

de 3400 cm-1 caracterizou a presença de uma deformação axial do tipo N – H, com possíveis 

interações intramolecular com o grupo funcional OH. Em consequência, um alargamento de 

banda na região caracterizou o poliol derivado do óleo de mamona, utilizado como um poliol 

de alto índice de hidroxila. 
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Observou-se, ainda, que, entre 2800 cm-1 e 2900 cm-1, ocorreram duas bandas de 

absorção que podem caracterizar dois estiramentos devidos à interação do grupo C – H 

com a carbonila (Pereira, 2010).  

 

Constatou-se ainda a quase inexistência da banda inerente ao isocianato, presente no pré-

polímero em cerca de 2200 cm-1. É provável que a ausência desta banda represente a quase 

extinção do mesmo por ocasião do processo de polimerização. Tal conjectura pode ser feita 

com base no fato de que a espuma utilizada na execução dos ensaios havia cumprido o 

período de cura. Porém, percebe-se com clareza que as bandas de absorção características da 

uretana em torno de 1700 cm-1, 1600 cm-1 e 1500 cm-1 estão relacionadas com estiramentos 

dos grupos C = O e N – H (ALVES, 2005 e PEREIRA, 2010). 

 

Na figura 4.12, foram dispostas todas as concentrações de resíduo de gesso utilizado na 

composição da espuma de poliuretano. 

 

	  

Figura 4.12 - FTIR com todas as concentrações de RG nos compósitos 
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Conforme análise dos diagramas da figura 4.12, constata-se que a carga utilizada não 

interferiu em nenhum evento capaz de promover mudanças nas posições das bandas de 

absorção, indicando a ausência de reações químicas entre o sulfato de cálcio, presente na 

carga utilizada, e os componentes da resina de mamona, usados como matriz. 

 

Na figura 4.13, todas as concentrações foram superpostas no mesmo sistema de coordenadas. 

Essa superposição permitiu uma melhor comparação e confirmou a observação de que as 

concentrações do resíduo utilizadas não interferiram, significativamente, nas bandas de 

absorção do infravermelho. Entretanto, ela confirmou um aumento na intensidade nos picos 

de absorção. Apesar de a espectrometria em infravermelho não garantir conclusões 

definitivas, tal fato sugere que a água presente no sulfato de cálcio hidratado pode ter agido 

como ativador no processo de expansão da espuma de poliuretano. 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

No de onda (cm-1)

 PUR
 4% RG
 8% RG
 12% RG
 16% RG

	  

Figura 4.13 - FTIR comparativo entre as espumas de PU e todas as concentrações de RG 

 

4.2.4 Análise térmica 

 

Na análise da decomposição térmica de espumas de poliuretano, é importante considerar que 

o processo pode ocorrer em três etapas características: a decomposição de componentes 

voláteis, o rompimento das ligações uretano e, por último, o rompimento de ligações com 

ésteres ou éteres, se tratando de uma espuma derivada de óleo vegetal ou de petróleo, 

respectivamente (CLARO NETO, apud CANGEMI 2006).  

 

A análise termogravimétrica das espumas de poliuretano usadas nesta pesquisa foi feita com 

base na apresentação em conjunto das curvas TGA e DTA de cada concentração de resíduo 
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utilizada, com o objetivo de avaliar a evolução da decomposição térmica dos compósitos em 

atmosfera de nitrogênio.  

 

Na figura 4.14, são apresentadas todas as curvas de TGA – DTA. Observou-se que, tanto a 

PUR quanto o compósito, apresentam certa estabilidade térmica até uma temperatura de 

aquecimento em torno 220oC, com alguma perda de massa, muito provavelmente devido à 

presença de componentes voláteis e aditivos presentes na composição da espuma. Deve-se 

destacar que o aumento no pico de degradação que ocorreu, por volta do intervalo entre 

110 oC e 140 oC, acentuado, principalmente, nas curvas referentes aos compósitos com 

cargas de resíduo de gesso (figura 4.14 – b2 ..., e2), pode ser atribuído à presença de água 

livre do sulfato de cálcio hidratado (resíduo de gesso). Esse fato pode ser justificado pela 

evolução do pico endotérmico presente nas curvas DTA, além do comportamento 

observado para essa região na análise da espectroscopia por infravermelho (FTIR) para as 

amostras que apresentaram aumento de intensidade nos picos de absorção. 
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Figura 4.14 – Diagramas TGA e DTA  da PUR e do compósito PU-RG. 

 

Outros dois eventos característicos das espumas derivadas de óleos vegetais, associados ao 

rompimento de ligações uretanas e de ligações ésteres foram identificados pelos picos 

exotérmicos presentes nas curvas DTA. Observou-se, porém, uma redução nos picos em 

consequência da presença do resíduo de gesso na composição da espuma. 
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A perda de massa em processo de decomposição térmica, constatada nos diagramas da figura 4.14 

(a1, ..., e1), permitiram destacar dois eventos significativos de perda de massa total entre 97% e 98% 

para PUR (0%) e para amostras com resíduo de gesso em 4% e 8%. Na faixa de temperatura de 

aquecimento utilizada no ensaio (até 900oC), os compósitos com 12% e 16% de resíduo de gesso 

apresentaram perda de massa total de 86,7% e 83,4%, respectivamente. 

 

4.2.5 Morfologia da espuma - MEV 

Em função dos objetivos propostos na pesquisa, foi necessário proceder uma avaliação das 

características morfológicas das espumas com ênfase nas estruturas dos poros. Para efeito de análise, 

todas as concentrações de carga utilizadas foram comparadas por meio de uma micrografia da amostra 

sem adição de resíduo, com vistas às análises das propriedades termofísicas do compósito. 

 

A figura 4.15 (a) apresenta a micrografia da PUR (0%), produzida de acordo com as recomendações 

do fabricante. 

 
Figura 4.15 - Micrografias da PUR e do compósito PU-RG em todas as concentrações: 

(a) 0%; (b) 4%; (c) 8%; (d) 12%; (e) 16% - ( --- 500µm) 
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Observou-se na micrografia uma regularidade e homogeneidade na distribuição média 

de tamanho e no formato dos poros, além da presença de alguns poros abertos, 

decorrentes do corte das amostras e/ou provavelmente do processo de fabricação. 

 

Quando comparada à micrografia da figura 4.15 (b), para espuma obtida nas mesmas 

condições com incorporação de 4% de resíduo de gesso em substituição aos 

componentes da resina, observou-se que houve uma regularidade com relação à 

distribuição e à geometria dos poros. Entretanto, é possível observar o surgimento de 

alguns aglomerados com poros de tamanho menores. 

 

Provavelmente, a água presente nas moléculas do sulfato de cálcio didratado provocou o 

surgimento de pequenas deformações nas paredes das células. Além disso, observou-se o 

surgimento de algumas células rompidas fora da região de corte, fato que pode indicar 

um aumento de atividade do agente de expansão, promovendo o crescimento de bolhas 

além do limite de resistência à tensão superficial. 

 

A tendência de deformação e de rompimento das células também pode ser observada nas 

figuras 4.16 (c), (d) e (e).  Atribui-se o fato ao aumento de células deformadas e de 

paredes rompidas, na medida em que se aumenta o percentual de resíduo de gesso. O 

efeito apresenta-se de forma mais acentuada para os compósitos com 12% e 16%, nos 

quais se percebem uma significativa heterogeneidade dos poros. 

 

Mediante resultados da análise granulométrica, constatou-se a necessidade de se 

aumentar a magnitude da micrografia até 1000X, para que fosse possível detectar alguns 

indícios de presença do sulfato de cálcio nas amostras. 

 

Apesar da larga faixa de granulometria do resíduo de gesso, deve-se considerar que ela 

é muito pequena em relação às dimensões dos poros da espuma. Esse fato e a 

consequente diluição, durante o processo de preparação da espuma, dificultaram a 

identificação da carga no compósito, principalmente naquelas de baixa concentração 

de carga. 
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A sequência de imagens da figura 4.16, comprova a evolução do efeito provocado pela 

ação do resíduo de gesso sobre a superfície dos poros, sendo possível identificar o 

surgimento de várias regiões de halos indicadores de estreitamento da parede celular. 

 

 

 

Figura 4. 16 - Evolução do efeito da ação do RG sobre a parede celular: 

(a) 0% (b) 4% (c) 8% (d) 12%  (e) 16% 
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Na micrografia e no EDS correspondentes à concentração de 12% de resíduo, apresentados na 

figura 4.17, foi possível verificar que a parte mais significativa da carga, aquela de 

granulometria mais elevada, encontrava-se depositada na matriz em regiões pontuais, como 

nas fronteiras entre os poros. 

 

	  

	  
	  

  

Figura 4.17- Micrografia do compósito 12% com EDS nos pontos A e B – 1000X 

 

Observando-se os resultados apresentados na figura 4.18, verifica-se que o resíduo de gesso 

não se distribui, uniformemente, pela superfície dos poros e que, aparentemente, o resíduo de 

gesso de granulometria mais elevada se deposita em regiões pontuais da matriz.  
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Fazendo-se uma observação mais detalhada, constatou-se (através do EDS no ponto B) a presença 

de cálcio, indicando que uma parcela do resíduo de gesso foi adsorvida naquela região. Próximo aos 

picos de cálcio verificam-se picos de carbono, numa evidência da interação do sulfato de cálcio com 

a matriz polimérica. Os demais picos representam impurezas provenientes do resíduo de gesso e do 

ouro utilizado no processo de metalização das amostras. 

 
Figura 4. 18– Micrografia do compósito 16% com EDS nos pontos A e B – 400X 

Nas regiões onde as micropartículas de resíduo de gesso se distribuem pelos poros, veem-se alguns 

efeitos provocados pela sua interação com a matriz do compósito. A parcela do resíduo de gesso, 

adsorvida provavelmente durante a fase dispersa, atuou durante o processo de polimerização da 

espuma. É possível que, durante o processo em que ocorreu a reordenação de cristais de gipsita, 

tenha havido também o rompimento da parede celular, como se vê na figura 4.19. 

 

	  

Figura 4.19 – Micropartículas do resíduo de gesso adsorvidas pela parede celular 
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4.2.6 Picnometria 

 

Antes da determinação do percentual do volume de poros abertos, foram determinados os volumes 

geométricos de cada um dos cubos seccionados, de acordo com o procedimento descrito no Capítulo 3. 

 

Para se determinar o volume, foram efetuadas medições em três pontos diferentes em cada uma das 

arestas do cubo (base, meio e topo), totalizando nove medições por cubo. Para a PUR e para os 

corpos de prova com cada concentração de carga de resíduo de gesso, foram cortados cinco pares de 

cubos, resultando em 45 amostras. Antes da realização dos ensaios, os cinco pares de cubos foram 

mantidos em estufa a 70oC, por cerca de 5h; depois, mantidos em um dessecador com sílica ativada 

até o momento de realização dos ensaios. 

 

Na tabela 4.5 estão dispostos, apenas, os valores médios do volume geométrico de cada cubo e os 

valores do volume geométrico resultante da soma dos dois cubos inseridos no picnômetro. O volume 

total desses dois cubos é o que foi utilizado no cálculo do percentual do volume de poros abertos. 

 

Tabela 4.5 – Valor médio do volume geométrico (VG) de cada amostra 

CPs A B C D E 

0% 

VG1 (mm3) 22,24 22,60 23,90 23,68 23,07 

VG2 (mm3) 23,05 20,26 21,70 20,34 21,07 

VG (mm3) 45,29 42,86 45,60 44,02 44,14 

4% 

VG1 (mm3) 22,74 23,10 22,10 22,77 23,10 

VG2 (mm3) 22,93 22,42 22,65 23,53 22,88 

VG (mm3) 45,67 45,52 44,75 46,30 45,98 

8% 

VG1 (mm3) 22,02 22,08 21,76 23,03 21,98 

VG2 (mm3) 22,11 22,25 21,87 22,67 22,29 

VG (mm3) 44,13 44,33 43,63 45,70 44,27 

12% 

VG1 (mm3) 23,38 22,64 22,26 22,63 23,85 

VG2 (mm3) 23,04 23,09 22,97 22,40 23,62 

VG (mm3) 46,42 45,73 45,29 45,03 47,47 

16% 

VG1 (mm3) 22,02 22,42 22,13 23,33 21,53 

VG2 (mm3) 21,54 22,32 22,09 23,61 21,87 

VG (mm3) 43,57 44,74 44,22 46,94 43,40 
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Os valores Vp1 e Vp2, apresentados na tabela 4.6, correspondem aos volumes 

determinados com o picnômetro por equilíbrio de pressão no interior das câmaras do 

equipamento. De posse desses novos valores, foram determinados os percentuais de 

volume de poros abertos, apresentados na mesma tabela 4.6. 

 

 

Tabela 4.6 – Percentual do volume de poros abertos 

CPs A B C D E 
Valor 
Médio 

0% 
Vp1 (mm3) 35,44 34,03 35,53 34,36 34,01 

7,45% Vp2 (mm3) 28,86 27,58 29,08 27,96 27,94 

%Vpa 7,23 5,54 7,92 7,40 9,17 

4% 
Vp1 (mm3) 35,03 34,77 34,39 35,41 34,96 

8,58% Vp2 (mm3) 28,40 28,02 27,51 28,24 28,34 

%Vpa 8,78 8,78 7,78 8,02 9,54 

8% 
Vp1 (mm3) 32,48 33,10 32,24 33,70 32,75 

10,20%	  Vp2 (mm3) 25,59 26,01 25,50 26,52 25,51 

%Vpa 10,79 9,36 10,64 10,55 9,65 

12% 
Vp1 (mm3) 33,69 34,29 32,90 33,34 35,66 

11,24%	  Vp2 (mm3) 26,47 27,66 26,52 26,47 28,57 

%Vpa 11,87 10,52 13,16 10,73 9,92 

16% 
Vp1 (mm3) 31,91 29,95 30,90 33,34 30,65 

	  

13,38%	  
Vp2 (mm3) 25,25 22,34 23,61 25,67 23,60 

%Vpa 11,47 16,04 13,62 12,62 13,13 

 

 

A partir dos resultados obtidos nos ensaios de picnometria, evidenciou-se um aumento 

no volume de poros abertos em função do aumento da concentração de resíduo de gesso. 

 

É possível que a abertura de poros tenha sido uma consequência da ação da água 

presente no resíduo de gesso durante o processo de formação e crescimento de poros, 

durante a reação de formação da espuma e/ou devido à parcela de resíduo de gesso de 

granulometria muito fina adsorvida pela matriz. 
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Na figura 4.20 apresenta-se o gráfico comparativo da densidade aparente dos corpos de 

prova ensaiados no picnômetro em função do percentual do volume de poros abertos.  
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Figura 4.20 –Picnometria: comparativo densidade e percentual de poros abertos 

 

Apesar de as placas dos compósitos terem apresentado, praticamente, a mesma 

densidade aparente, por meio da picnometria foi possível se constatar que, na verdade, 

além do aumento no volume de poros abertos, houve um aumento de densidade dos 

compósitos à medida que foi acrescentado resíduo de gesso na espuma, com efeito mais 

acentuado nos corpos de prova com 16% de carga. 

 

4.3   Propriedades termofísicas do compósito 

 

Amostras retiradas das placas de compósitos foram utilizadas em ensaios para 

determinação de propriedades termofísicas (condutividade térmica, capacidade calorífica 

volumétrica e difusividade térmica), tendo sido empregado, como sensor, uma sonda 

linear, integrante de um dispositivo de medição de propriedades termofísicas – 

QUICKLINE 30. Os resultados se encontram na tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Propriedades  termofísicas da PUR e da PU-RG 

Propriedades termofísicas 

Carga de RG (%) κ (SI x 10-4) ρCp (SI x 103) α (SI x 10-9) 

0 36,1 93,8 481,0 

4 41,7 99,0 421,3 

8 39,3 103,5 379,9 

12 40,1 104,0 386,3 

16 39,4 111,3 354,4 

 

Constatou-se um aumento da condutividade térmica em comparação com a mesma 

propriedade da espuma sem resíduo de gesso. Além disso, foi observado que, num 

comparativo entre os compósitos de 4% e 8%, a condutividade térmica apresentou valores 

muito próximos – uma diferença de valores em torno de 6%.  

 

Quando a comparação for feita com os compósitos de 8% a 16%, a diferença observada ficou em 

torno de 2%. A falta de uniformidade na relação da condutividade térmica com a densidade da 

espuma, como pode ser visto na figura 4.21 (a), pode ser atribuída à falta de uniformidade na 

dispersão do resíduo de gesso durante o processo de expansão da espuma. 

 

	  

(a) 
 

(b) 
Figura 4. 21 - Comportamento do coeficiente de condutibilidade térmica: (a) em relação à densidade e 

(b) em relação à difusividade térmica 
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Na análise da micrografia, constatou-se que a fração de resíduo não adsorvido ficou depositada em 

regiões pontuais da matriz polimérica. A afirmação pode ser reforçada com base na relação da 

condutividade com a difusividade térmica (figura 4.21 (b)), em que as propriedades apresentaram 

comportamentos semelhantes para os compósitos de 4% a 16%.  

 

A interdependência dessas propriedades pode ser confirmada quando se observa que a 

capacidade calorífica aumentou na medida em que ocorreu o aumento na concentração do 

resíduo de gesso na amostra. 

	  
	  
4.4   Análise de desempenho térmico 

 

Na avaliação das características de desempenho térmico dos compósitos, foram consideradas 

as análises de comportamento térmico, de resistência ao aquecimento e de inflamabilidade, 

conforme descritas a seguir. 

 

4.4.1 Comportamento térmico 

Nas figuras 4.22 e 4.23 são apresentados os resultados dos perfis de temperatura relativos ao 

comportamento térmico das placas dos compósitos em função do tempo de aquecimento. 

Nesta etapa da análise, são apresentados os comparativos dos compósitos em relação ao 

comportamento térmico da placa padrão, i.e., sem adição de resíduo de gesso. 
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Figura 4.22 - Perfil comparativo de temperatura: (a) 4% (b) 8%. 
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Figura 4.23- Perfil comparativo de temperatura: (a) 12% b) 16% 

 

Com base nos perfis obtidos, constatou-se que a evolução da temperatura durante o aquecimento, 

para todas as concentrações de resíduo de gesso na espuma, foi muito próxima da evolução da 

temperatura da placa padrão (0%).  

 

Constatou-se uma maior diferença correspondente ao compósito com 4% de resíduo (Figura 

4.22 (a)). A diferença, apesar de pequena, concorda com o resultado obtido durante a análise 

da condutividade térmica, onde os corpos de prova com essa concentração apresentaram 

maiores valores para esse coeficiente. 

 

A ausência de variações significativas na capacidade de isolação térmica da espuma pode ser 

observada na figura 4.24, em que, os valores obtidos para temperaturas máximas em função do 

percentual do resíduo de gesso utilizado, nas duas placas, diferem em menos de 1,0 oC.  
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Figura 4.24 - Comportamento térmico: temperaturas máximas 
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4.4.2 Análise da resistência ao contato com superfícies aquecidas 

 

Nesse tipo de ensaio, os corpos de prova foram colocados sob massores de 200 g e mantidos 

sobre uma chapa em aquecimento contínuo, com elevação de temperatura em degraus de 10 oC, 

até surgirem sinais de degradação superficial – quando a temperatura aproximou-se de 160 oC e 

as amostras começaram a apresentar sinais de alteração dimensional, como pode ser observado 

na figura 4.25 (a). 

 

 
(a) 

 
(b) 

	  
(c) 

Figura 4.25 - Resistência ao contato com superfícies aquecidas: (a) 160oC (b) 180oC (c) 190oC 

 

Apesar de já aparecerem os primeiros sinais de mudanças de coloração, principalmente nos 

percentuais de 0% e 4%, nas superfícies das amostras os sinais de degradação não estão muito 

visíveis. Nas demais temperaturas (figura 4.21 - b e c), observou-se um escurecimento dos 

corpos de prova, sendo menos significativo nas amostras de 12% e 16%. 

 

O intervalo de aquecimento utilizado neste ensaio, sem possibilidade de causar degradação do 

resíduo de gesso incorporado ao compósito, causou algum dano à matriz polimérica, pois 

além da mudança de coloração o que se constatou (dentro das condições de realização dos 
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ensaios) foi uma tendência dos corpos de prova de sofrerem alguma deformação em 

decorrência do esforço provocado pela carga de 200 g. 

 

A tendência de se aproximar de um estado de amolecimento foi um indício de rompimento de 

ligações cruzadas da matriz polimérica. Nesse caso, todos os corpos de prova apresentaram 

tendências à deformação, provavelmente indicando pouca interação do sulfato de cálcio com 

a matriz do compósito. Entretanto, a influência na resistência à deformação foi percebida nas 

amostras com maiores concentrações de resíduo, como pode ser visto na figura 4.26. 

 

	  

Figura 4.26 – Alterações dimensionais dos CPs pós-aquecimento – 200oC 

 

É provável que a presença de resíduo de gesso dispersa na matriz polimérica, ao promover um 

adensamento de matéria sólida, esteja reduzindo espaços vazios no interior da matriz. 

 

4.4.3 Análise do teste de inflamabilidade 

 

Com base em testes realizados preliminarmente, constatou-se que a espuma rígida de 

poliuretano confirmava sua característica de um material vulnerável à ação do fogo. O 

fato já era esperado, uma vez que o material é dotado de grande número de poros e de 

baixa densidade, aliados à natureza polimérica, sendo eficiente na produção de material 

inflamável. Dessa forma, viu-se a necessidade de estabelecer procedimentos que 

permitissem uma análise comparativa dos corpos de prova em relação a esse parâmetro. 

Para isso, foram determinados os tempos. 

I. de propagação da chama até a primeira posição demarcada na amostra (25mm); 

II. total de propagação até a extinção completa da chama. 



	   96	  

A análise consistiu na comparação dos intervalos de tempo decorridos e dos aspectos das 

superfícies superior e inferior dos corpos de prova após o processo de combustão. Esse 

procedimento foi necessário uma vez que as superfícies, em função do corte, já apresentavam 

aspectos diferentes. Os resultados são apresentados nas figuras 4.27 a 4.31. 

 

	  

	  

	  

Figura 4.27 - Inflamabilidade da PUR (0%): (a) Início da queima (b) Face superior (c) Face inferior 

	  
	  

	    
Figura 4.28 - Inflamabilidade PUR - RG 4%: (a) Face superior (b) Face inferior 

	  
	  

	    
Figura 4.29 - Inflamabilidade PUR-RG 8%: (a) Face superior (b) Face inferior 
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Figura 4.30 - Inflamabilidade PUR-RG 12%: (a) Face superior (b) Face inferior 

	  

	    
Figura 4.31 - Inflamabilidade PUR-RG 16%: (a) Face superior (b) Face inferior 

 

Com base nos critérios e procedimentos supracitados, constataram-se significativas diferenças 

nas amostras mediante a ação do fogo. Para as amostras de PUR (0%), foi observada uma 

combustão mais intensa com queima praticamente completa da amostra. Em todos os ensaios, 

apenas as amostras sem o resíduo apresentaram gotejamento. Nas quatro amostras testadas 

observou-se uma queima autossustentada, com o tempo de propagação da chama até a 

demarcação de 25 mm inferior a 25 segundos. 

 

Na figura 4.27, vê-se o início da combustão e o aspecto das duas superfícies da amostra referente à 

PUR após a extinção da chama. Nos compósitos de 4% e de 8%, a queima de material se deu 

praticamente completa, e a intensidade foi semelhante ao obtido no teste da PUR, com a ressalva de 

que não foram observados sinais de gotejamento durante a queima. Nas figuras 4.28 e 4.29, 

constatam-se os aspectos das amostras com teor de 4% e 8% de resíduo de gesso após a queima, 

observando-se uma leve diferença na textura da superfície inferior. 

  

Nesse caso, especial destaque deve ser dado aos corpos de prova referentes aos teores de 12% 

e 16%, apresentados nas figuras 4.30 e 4.31, tendo sido observada a ocorrência de 

autoextinção da chama, confirmando a ação do resíduo de gesso como agente inibidor da 

propagação da chama. A água de constituição do gesso, quando liberada na forma de vapor, 

funcionou como barreira que dificultou a propagação da chama. 
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Constatou-se, em todos os casos, que a propagação da chama se deu de forma mais efetiva na 

face superior dos corpos de prova. É importante ressaltar que a superfície superior favoreceu a 

propagação do fogo por apresentar uma natureza “pulverulenta” além de se encontrar na 

direção preferencial de desenvolvimento da pirólise. 

 

Na face inferior, onde a película formada no processo de fabricação da espuma foi mantida, 

acredita-se que a ação do calor tenha favorecido o surgimento de uma camada carbonácea, de 

baixa condutividade térmica que, além de inibir a propagação do calor, dificultou o acesso de 

agentes oxidantes e de fragmentos inflamáveis oriundos da matriz polimérica (FONSECA, 2002). 

	  
Para cada amostra testada, foram registrados os dados que constam na tabela 4.8, onde se 

veem os valores médios dos intervalos de tempo referentes à propagação da chama ao atingir 

a marca de 25mm e o tempo total até a extinção completa da chama. 

 
Tabela 4.8 –Intervalos de tempo de propagação da chama 

Tempo (s) 

Carga de RG (%) Até 25mm Até a extinção completa 

0 21,4 155,1 

4 22,8 157,2 

8 21,5 145,2 

12 45,5 156,3 

16 47,7 139,4 

  

Relacionando-se os dados da tabela 4.8 e as imagens vistas nas figuras 4.26 a 4.30, obteve-se 

a evidência da ação inibidora do resíduo de gesso na propagação do fogo na espuma de 

poliuretano, principalmente naqueles com maior teor de resíduo de gesso (12% e 16%), 

apresentados nas figuras 4.29 (a) e 4.30 (a), onde foi detectada a autoextinção da chama sem a 

queima completa da amostra. 

 

Analisando-se a morfologia do compósito, foi possível identificar que uma parcela do sulfato 

de cálcio não interagiu com a matriz do compósito. Devido à larga faixa de dimensões de 

partículas detectadas pela análise de granulometria do resíduo, percebeu-se, ainda, a possível 

interação física com a matriz polimérica em algumas regiões do compósito. Esse fato, 
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evidenciado na micrografia da figura 4.32, pode explicar a maneira irregular em que ocorreu a 

propagação da chama, principalmente nas amostras com teores maiores de resíduo de gesso. 

 

	  

Figura 4. 32 - Partículas de gesso com granulometrias mais elevadas são depositadas em 

regiões pontuais da matriz, inibindo a propagação da chama naquela região. 
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5 CONCLUSÕES 
 

  

Na presente pesquisa, procurou-se estudar o aproveitamento do resíduo de gesso oriundo da 

demolição de paredes de gesso pré-moldado na composição de uma espuma de poliuretano 

rígido, derivada do óleo da semente de mamona. Foram efetuados ensaios para caracterização 

do resíduo e da espuma obtida pela mistura dos componentes da resina na forma como obtida 

da indústria, seguida da caracterização do compósito obtido através da incorporação em 

substituição aos componentes da resina nos percentuais de 4, 8, 12 e 16%. A seguir, são 

apresentadas as conclusões obtidas com base nas análises dos resultados da pesquisa: 

 

• a granulometria de perfil tri modal, com larga faixa de tamanho de partícula, está entre 

0,3 µm e 30 µm; 

• a densidade aparente está dentro do patamar informado na literatura, i.e., cerca de 700 

kg/m3; 

• a composição química está coerente com aquela informada na literatura, com teor de 

impurezas aceitável dentro dos requisitos de reaproveitamento de resíduos de 

construção; 

• a expansibilidade aumenta até o teor de 8% de resíduo de gesso e diminui a partir 

desse valor, conservando a capacidade de expansão acima do volume obtido pela PUR 

até a substituição de 16% de resíduo; 

 

• a contribuição das moléculas de água do resíduo de gesso à reação de formação da 

espuma é confirmada pela presença de hidroxilas, confirmada na análise de FTIR; 

 

• partículas de gesso com grau elevado de finura são adsorvidas nas paredes celulares e, 

assim, contribuem para o rompimento de poros; 

 

• partículas de gesso com grau de finura menos elevado depositam-se em regiões 

pontuais da matriz e dos poros, contribuindo para a falta de uniformidade nas 

propriedades termofísicas e no desempenho térmico; 
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• a condutividade térmica, em todas as concentrações de resíduo, é maior que a obtida 

na PUR; entre os compósitos, a diferença é inferior a 6%; 

 

• a difusividade térmica tem comportamento similar à condutividade térmica; 

 

• nos compósitos 8%, 12% e 16%, a maior diferença entre os valores da condutividade 

térmica chega a 1,7%; para a capacidade calorífica e a difusividade térmica, as 

diferenças chegam a 7,5% e 9%, respectivamente; 

 

• a capacidade calorífica volumétrica cresce com o aumento do teor de resíduo de gesso; 

 

• os perfis de temperatura não apresentam diferenças significativas, sendo inferiores a 1°C; 

 

• a presença do resíduo de gesso aumenta a resistência da espuma ao contato com 

superfícies aquecidas; 

 

• a presença do resíduo de gesso inibe a propagação da chama; 

 

• é possível substituir até 16% dos componentes da resina de mamona por resíduo de 

gesso, podendo contribuir com a redução no uso de plástico; 

 

• o aproveitamento do resíduo de gesso como carga de poliuretanos pode contribuir para 

reduções do consumo desse resíduo e dos possíveis danos causados ao ambiente. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

   

• Usar a mesma metodologia deste trabalho para fazer um estudo considerando 

intervalos menores de teores de RG na matriz polimérica. 

  

  

• Estudar a influência da granulometria do RG nas propriedades termofísicas e no 

desempenho térmico do compósito PU-RG. 

  

  

•  Estudar a biodegradabilidade do compósito PU-RG em função do teor de RG. 

  

  

  

•  Estudar comportamento mecânico, considerando-se espumas de maior densidade. 

  

  

• Estudar o comportamento térmico e mecânico de um compósito com carga de RG em 

matriz de espuma polimérica não expansiva. 
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