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RESUMO 

 

Na presente pesquisa foram desenvolvidos compósitos com fibras da folha do 

abacaxizeiro (PALF - Pineapple Leaf Fiber), utilizando resina de poliéster insaturado 

como matriz, incorporando retardante de chama em diferentes composições. As 

fibras da folha do abacaxizeiro foram obtidas na ramada 4 do município de Ielmo 

Marinho no Estado do Rio Grande do Norte. A resina de poliéster insaturado e o 

catalisador foram comprados no comércio. O retardante de chama de alumina 

trihidratada (hidróxido de alumínio - Al(OH)3) foi doado pela empresa Alcoa Alumínio 

S.A. e foi utilizado em proporções de 20%, 40% e 60% do peso do material utilizado 

na fabricação dos compósitos. As PALFs foram tratadas com 2% de hidróxido de 

sódio, por 1 hora, para eliminar as impurezas superficiais tais como ceras, gorduras, 

pectinas e pectatos, para que houvesse uma melhor adesão da matriz às fibras, bem 

como do retardante de chama. As mantas de fibras foram preparadas num 

preparador de manta por imersão, desenvolvido no Laboratório de Engenharia Têxtil 

da UFRN. Os compósitos (300x300x3 mm) foram moldados por compressão e as 

amostras (150x25x3 mm) para análise das propriedades foram cortadas, em 

diferentes posições da placa do compósito com auxílio de uma máquina de laser. As 

propriedades mecânicas de tração e flexão em três pontos foram realizadas no 

CTGás – RN e no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos de Engenharia de 

Materiais da UFRN. Os testes da emissão de fumaça e resistência ao fogo foram 

realizados no Laboratório de Engenharia Têxtil da UFRN, utilizando a norma UL94. 

As amostras resultantes das propriedades mecânicas foram avaliadas no MEV do 

Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural da UFRN. Com base nas análises dos 

resultados nos ensaios mecânicos, observou-se que o retardante de chama não tem 

influência significativa. Também observou-se que no ensaio de abosorção de água, 

quanto maior a concentração de retardante de chama, a quantidade de água 

absorvida é menor. No teste de inflamabilidade, observou-se que quanto maior a 

concentração de retardante de chama, maior o tempo de queima. Pode ser 

concluído que a presença de retardante de chama, além de atuar como inibidor de 

chama, também atua como uma carga que influência a compactação do compósito e 

desta forma reduz a taxa de queima. 

Palavras Chaves: Compósitos; Poliester insaturado; Retardante de chama; Fibra da 

folha do abacaxizeiro (PALF); Flamabilidade; Absorção de água. 



ABSTRACT 

 

In the present research work, composites were prepared using pine apple leaf fibres 

(PALF) as reinforcement with unsaturated polyester resin as matrix, incorporating 

with fire retardant at different compositions. The PALF was obtained from the 

decortication of pine apple leaves obtained from Ramada 4 from Ielmo Marinho in the 

State of Rio Grande do Norte. The unsaturated polyester resin and the catalyzer 

were bought from the local establishment. The fire retardant, aluminium tri-hydroxide 

- Al(OH)3 was donated by Alcoa Alumínio S.A and was used in the proportions of 

20%, 40% and 60% w/w. Initially the fibres were treated with 2% NaOH for 1 hour, to 

remove any impurities present on the fibre surface, such as wax, fat, pectin and 

pectate, in order to have a better adsorption of the fibres with the matrix as well as 

the flame retardant. The fibre mat was prepared in a mat preparator by immersion, 

developed in the Textile Engineering Laboratory, at the UFRN. The composites 

(300x300x3 mm) were prepared by compression molding and the samples 

(150x25x3 mm) for analysis of the properties were cut randomly using a laser cutter. 

Some of the cut samples were used to measure the smoke emission and fire 

resistance using UL94 standard. Mechanical – tension-extension and flexural 

properties were carried in “CTGás – RN” and the “Laboratório de Metais e Ensaios 

Mecânicos – Engenharia de Materiais – UFRN”, as well as SEM studies were carried 

out at “Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural - UFRN”. From the observed 

results, it was noted that, there was no marked influence of the fire retardant on the 

mechanical properties. Also in the water absorption test, the quantity of water 

absorbed was less in the sample with higher concentration of fire retardant. It was 

also observed that the increase in the proportion of the fire retardant increased the 

time of burning, may be due to the compactness of the composite due to the 

presence of fire retardant as a filling material even though it was meant to reduce the 

rate of inflammability of the composite. 

 

Key words: Composites; Unsaturated polyester; Flame retardant; Pine apple leaf 

fibre (PALF); Flammability; Water absorption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Atualmente o grande interesse no desenvolvimento de materiais poliméricos 

pode ser fundamentado com base em dois principais fatores: o significativo 

crescimento da utilização dos polímeros e a possibilidade de, por aditivação, 

modificar amplamente os seus desempenhos, em termos de propriedades e 

características finais obtidas (MOREIRA et al., 1991; UNAL, 2004), bem como na 

redução de custos (MASSON et al., 2003; CORREA et al., 2003). 

Além do aspecto tecnológico e econômico, outro aspecto importante é o 

ambiental (JOSE et al., 2004). A exigência da sociedade por produtos derivados de 

fontes renováveis e que não agridem o meio ambiente, conhecidos como materiais 

“ecologicamente corretos” que contribuem para que o setor industrial se conscientize 

da importância do ciclo de vida do produto, origem das matérias primas, minimização 

de resíduos em aterros, dentre outros (ARBELAIZ et al., 2005; CORREA et al., 

2003). Neste cenário, a reciclagem de materiais e a incorporação de fibras naturais 

como reforço em compósitos termoplásticos vêm se fortalecendo. 

Neste contexto, o aparecimento de novos materiais tais como: fibra da folha 

do abacaxizeiro (PALF - Pineapple Leaf Fibre), coco, curauá, juta e sisal vêm sendo 

estudados na busca da melhoria do desempenho estrutural dos compósitos e 

inseridos no mercado como uma alternativa de consumo nas mais diversas 

aplicações (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006). 

Na última década tem ocorrido um desenvolvimento crescente na área de 

compósitos que usam as fibras naturais como reforço. As fibras celulósicas possuem 

diversas características que tornam seu uso vantajoso, como: baixo custo, baixa 

densidade, resistência específica e proveniência de fontes renováveis, além de 

poderem ser transformadas por agentes químicos facilmente. 

Ultimamente no Brasil a fibra da folha do abacaxizeiro é uma realidade, o qual 

vem desenvolvendo pesquisas de extração e beneficiamento da mesma no 

Laboratório de Engenharia Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

produção das fibras de PALF não é em grande escala e a extração das folhas é feita 
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de acordo com as necessidades das pesquisas, usando uma desfibradeira 

desenvolvida e patenteada em 2002, pelo professor Dr. Rasiah 

Ladchumananandasivam, com apoio da CNPq, no Laboratório de Engenharia Têxtil 

e Engenharia Mecânica, da UFRN. Em âmbito internacional países como a Índia, 

Filipinas e Indonésia já utilizam produtos fabricados com a fibra da folha do 

abacaxizeiro que são de grande utilidade na indústria têxtil, mecânica e no setor de 

artesanato (LADCHUMANANANDASIVAM, 1998; TAVARES, 2008). 

No conjunto de modificações propostas na aplicação de materiais poliméricos, 

existe uma grande preocupação com a redução da inflamabilidade, incluindo os 

crescentes cuidados com segurança e prevenção da combustão tóxica (LI; QU, 

2003; FU; QU, 2004). Pelas crescentes exigências das normas de segurança, em 

algumas aplicações, a inflamabilidade torna-se um empecilho na utilização de alguns 

polímeros (JANG; LEE, 2000). 

Os polímeros, como a maioria dos produtos orgânicos, são, com maior ou 

menor intensidade, inflamáveis, uma vez que, com a presença do calor, ocorre a 

liberação de pequenas moléculas que atuam como combustíveis. Por isso, diversos 

produtos estão sendo desenvolvidos para reduzir a probabilidade de combustão em 

produtos poliméricos, assim como também, tem a finalidade de diminuir a velocidade 

de propagação das chamas (ANDRADE, 2007; TONET, 2009). 

Dentre os vários polímeros modificados com retardantes de chama, pode ser 

feita referência ao polipropileno, que embora seja um termoplástico de muita 

importância, como poliolefina não modificada, tem baixíssima resistência à chama 

(JONNA; LYONS, 2005) e é um dos polímeros mais estudados quando se pretende 

alcançar polímeros carregados e/ou reforçados (MASSON et al., 2003). 

A literatura tem citado com bastante frequência o emprego de hidróxido de 

alumínio, que atua como retardante de chama e supressor de fumaça, em matrizes 

poliméricas, em virtude do seu baixo custo e baixa toxidez (MOREIRA et al., 1991; 

CANAUD et al., 2001; ZANIN, 1991). No entanto, com relação ao desempenho 

mecânico, não apresenta melhorias significativas na resistência mecânica das 

misturas, por funcionar como carga de enchimento (ZHANG et al., 2005). 

Para solucionar as limitações do uso de hidróxido de alumínio como reforço e 

antichama utiliza-se como alternativa o uso de compatibilizante entre a matriz 

polimérica e a carga mineral (MOREIRA et al., 1991; CHIANG; HU, 2001; ZHANG et 

al., 2005). A utilização de um agente compatibilizante aumenta o poder de 
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molhabilidade, em razão das similaridades químicas e favorece a possibilidade de 

ligação química entre a carga tratada e o polímero (JONNA; LYONS, 2005).  

O presente trabalho estuda as propriedades da resistência ao fogo, emissão 

de fumaça e das propriedades mecânicas de um compósito de resina de poliéster 

insaturado e do PALF com incorporação de retardante de chama. Pretende-se 

também viabilizar o emprego de novas matérias-primas, provenientes dos restos do 

cultivo do abacaxi, sendo estes as plantas que ficam no campo após a colheita dos 

frutos. 

O trabalho está estruturado em quatro etapas. A primeira etapa se refere à 

parte introdutória, expondo a contextualização geral do trabalho e seus objetivos. Na 

segunda etapa está descrito a revisão da literatura, de acordo com os assuntos 

abordados nesta dissertação (fibra têxtil, resina de poliéster, tipos de retardante de 

chama). Na terceira etapa estão descritas as metodologias e os materiais envolvidos 

na preparação do compósito, bem como as técnicas utilizadas para caracterização. 

E na última etapa são mostrados os resultados e discussões do trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um compósito utilizando resina 

de poliéster insaturado e fibras da folha de abacaxizeiro (PALF) com incorporação 

de retardante de chama. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Coletar as folhas de PALF; 

 Extrair e preparar as fibras de PALF; 

 Fabricar um compósito com poliéster insaturado, fibra da folha do 

abacaxizeiro, com adição de 20%, 40% e 60% de retardante de chama; 

 Realizar ensaios de tração, flexão em três pontos e flamabilidade nos 

compósitos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 FIBRAS TÊXTEIS 

 

 

 As fibras têxteis, são elementos filiformes (têm forma de filamento), 

caracterizados pela flexibilidade, finura e comprimento em relação à sua dimensão 

transversal máxima, o que as torna portanto, apropriadas para aplicações têxteis 

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2006). 

 Elas variam em função de suas propriedades químicas e físicas tais como: 

capacidade de alongamento, resistência à temperatura, comportamento térmico, 

resistência mecânica, densidade, absorção de água, entre outros. Por isso, antes da 

confecção de um determinado produto é necessário o conhecimento das 

propriedades específicas da fibra a ser utilizada.  

 As fibras podem ser descontínuas e contínuas. As descontínuas têm 

comprimento limitado a alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito 

grande e é limitado apenas por razões técnicas. 

 As fibras naturais são consideradas, recentemente, como reforços nas 

matrizes dos compósitos. Além disso, a sua disponibilidade como recursos 

renováveis, as fibras naturais como sisal, juta, linho, PALF, apresentam 

propriedades vantajosas, tais como baixo peso, baixo custo, baixa densidade e alta 

resistência específica. Como esperado, elas mostram baixo comportamento de 

flamabilidade com relação aos compósitos reforçados com fibra de vidro.  

 

 

3.1.1 Classificação das Fibras Têxteis 

 

 

 As fibras têxteis podem ter várias origens, e este é o critério comumente 

usado para a sua classificação. Assim as fibras podem ser:  

 De origem natural: que são as produzidas pela natureza sob uma forma 

que as torna aptas para o processamento têxtil. Podendo ser ainda de origem: 
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   - Vegetal, originadas da semente (algodão); do caule (linho); da 

folha (sisal, abacaxi); do fruto (coco); 

   - Animais, originadas de secreção glandular (seda); de pêlos (lã); 

   - Minerais (amianto ou asbestos). 

 Origem não natural (que não existem na natureza): que são as 

produzidas por processos industriais, que a partir de polímeros naturais (celulose da 

madeira, ex. eucalipto, spruce, etc.) transformados pela ação de reagentes químicos, 

são classificadas como fibras regeneradas ou polímeros naturais. Incluem-se 

também, as fibras manufaturadas ou polímeros sintéticos fabricados à base de 

produtos químicos bifuncionais (diálcool, diácido, diamina, entre outros) – fibras 

manufaturadas ou polímeros sintéticos. 

  - Fibra química: tradução literal de vários termos não escritos em 

inglês que tem o mesmo significado que „„fibras feitas pelo homem‟‟ (fibras 

manufaturadas) e que é uma possível nomenclatura para aqueles que querem evitar 

o uso do termo “fibra feita pelo homem”. 

   - Fibra regenerada: a fibra manufaturada de uma solução de um 

polímero natural, ou de um derivado químico de um polímero natural, tendo a 

mesma constituição química do polímero natural do qual a solução ou o derivado foi 

feito. São produzidas a partir da celulose, e as principais matérias primas utilizadas 

são linter de algodão e a polpa de madeira (eucalipto). Inicialmente consideradas 

como uma alternativa de baixo custo para substituir o algodão. A produção de fibras 

regeneradas praticamente se estagnou, em parte pelo predomínio crescente das 

fibras sintéticas, também porque seu processo produtivo é altamente poluente 

devido ao uso intenso da soda cáustica, enxofre, entre outros produtos químicos (no 

caso das fibras de raion viscose, raion acetato, entre outras). 

   - Fibra sintética: uma fibra manufaturada, produzida de um 

polímero construído de elemento químico ou compostos químicos, em oposição às 

fibras feitas de polímeros naturais. Acrílico, náilon, poliéster, polipropileno e a fibra 

elastomérica são alguns exemplos dessas fibras (LADCHUMANANANDASIVAM, 

2006). 
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Figura 1 – Classificação das fibras têxteis. 
Fonte: LADCHUMANANANDASIVAM, 2006. 

 

abacaxi 
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3.1.1.1 Fibras Vegetais 

  

 

 As fibras vegetais são classificadas de acordo com a sua origem e podem ser 

fibras de semente, fibras de caule, fibras de folhas, fibras de fruto e fibras de raiz 

(MORASSI, 1994). Os materiais compósitos estruturais aparecem como importante 

campo para utilização destas fibras como reforço em matrizes poliméricas 

termorrígidas ou termoplásticas em substituição às fibras sintéticas (ROWELL, 

1997). 

 A abundância, o baixo impacto ambiental e a presença de boas propriedades 

mecânicas, físicas e térmicas são características importantes das fibras vegetais, 

despertando assim, o interesse de aplicação das indústrias em diversas áreas.  

 Cada fibra elementar é, em essência, um compósito no qual as rígidas 

microfibrilas de celulose estão envolvidas por uma matriz de lignina e hemicelulose. 

A lignina atua como o material de cimentação, unindo as microfibrilas e a 

hemicelulose como interface entre a microfibrila de celulose e a lignina.  

 Devido às ligações de hidrogênio, as fibras vegetais são de natureza hidrófila. 

Este é o maior problema das fibras vegetais quando usadas como reforço em 

compósitos poliméricos, pois são incompatíveis com a maioria dos polímeros que 

são hidrofóbicos. Sua natureza hidrófila influência as propriedades mecânicas e 

físicas das fibras e consequentemente dos compósitos que as utilizam (D‟ALMEIDA 

et al, 2005). 

  As fibras vegetais de folhas provêm das folhas de certas plantas e são 

constituídas essecialmente por celulose (formadas por Carbono (C), Oxigênio (O) e 

Hidrogênio (H), possuindo a seguinte fórmula molecular: (C6H10O5)n), com 

substâncias incrustantes e intercelulares fomadas por hemiceluloses e lignina. São 

exemplos dessas fibras: 

 Abacá: fibra proveniente das folhas da musa textilis. 

 Sisal: fibra proveniente das folhas do agave sisalana. 

 PALF: fibra proveniente das folhas do abacaxizeiro. 
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3.1.2 Fibra da Folha do Abacaxizeiro 

 

 

 Abacaxi ou ananás é uma planta monocotiledônea da família das 

bromeliáceas. Os abacaxizeiros cultivados pertencem à espécie ananas comosus, 

que compreende muitas variedades frutíferas. Há também várias espécies 

selvagens, pertencentes ao mesmo gênero. O termo abacaxi é originado do tupi 

(ibacati – fruta cheirosa), já o termo ananás vem do guarani (nana). 

 Os principais países produtores de abacaxi, segundo a FAO (Organização 

das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) são o Brasil, a Tailândia, as 

Filipinas, a Costa Rica, a China, a Índia e a Indonésia. Por sua vez, a 

industrialização é feita, principalmente, no Havaí; no entanto, Formosa, Malásia, 

África do Sul, Austrália e Costa do Marfim também se sobressaem. Os EUA, a 

Alemanha, o Japão, o Reino Unido, o Canadá e a França são grandes consumidores 

do fruto industrializado. Segundo o IBGE (2008), os principais estados brasileiros 

produtores de abacaxi são a Paraíba, com 345.015 mil frutos, Minas Gerais, com 

265.520 mil frutos, o Pará, com 261.347 mil frutos, a Bahia, com 170.423 mil frutos e 

o Ceará, com 100.865 mil frutos (TAVARES, 2008). 

 Segundo dados da FAO, o Brasil é o maior produtor mundial de abacaxi, 

respondendo por 13,4% do total anual no período de 2001 a 2006. No mercado 

nacional, o abacaxi responde por 5,2% do valor da produção frutíferas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Plantação de abacaxi no município de Ielmo Marinho/RN. 
Fonte: MARTINS NETO, 2010. 
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 As variedades mais conhecidas no Brasil são: Pérola ou Branco de 

Pernambuco (folhas com espinho), Smooth Cayenne (espinhos somente nas 

extremidades das folhas), Jupi, Peroleira e Primavera (folhas sem espinhos). As 

cultivares Smooth Cayenne e Pérola lideram o mercado brasileiro. 

 O abacaxizeiro compõe-se de um caule (talo) curto e grosso. À volta do caule 

crescem folhas em forma de calha, estreitas e rígidas no qual também se inserem 

raízes axilares. As folhas desenvolvem-se no caule em forma de espiral. A planta 

adulta atinge de 0,75 a 1,5 metros de altura e largura de 0,90 a 1,20 metros, 

possuindo em média 30 folhas que se encontram inseridas no caule e tem seu 

comprimento variado. As folhas menores concentram-se no início e no final do 

espiral e as maiores no centro. 

 

 

 

 

 A propagação do abacaxizeiro é feita de forma vegetativa, podendo-se utilizar 

várias partes da planta para a formação das mudas, tais como: 

 Coroa: situada no ápice do fruto e é raramente usada pois é vendida com o 

fruto. Seu crescimento é mais lento e a frutificação mais tardia. 

 Filhote: localizado na base do fruto e auxilia bastante a sua sustentação. É a 

muda de maior disponibilidade e também a mais utilizada, podendo facilitar a 

formação de plantios homogêneos, o que facilita o manejo, a colheita e o 

controle de florescimento. 

Figura 3 – Abacaxizeiro. 
Fonte: TAVARES, 2008. 
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 Filhote-rebentão: é um tipo de muda com bom tamanho e adequada para o 

plantio, mas pouco produzida pela maioria das cultivares de abacaxi.  

 Rebentão: é a brotação do caule e surge na base da planta-mãe. Dificulta a 

formação de plantios homogêneos, mas permite a produção na soca ou 

segunda safra. 

Outros tipos de mudas são aquelas produzidas por seccionamento de caule e 

em laboratório, via cultura de tecidos. 

 O abacaxizeiro pode oferecer vantagens adicionais além do seu fruto e das 

propriedades medicinais que ele proporciona, tais como: fibras que são retiradas de 

suas folhas e utilizadas na confecção de roupas e de papel; substância do caule 

(Bromelina) que é utilizada na indústria farmacêutica e na alimentícia.  

A qualidade e a quantidade de fibras extraídas são fortemente influenciadas 

pelo método de extração. As fibras das folhas do abacaxizeiro podem ser extraídas 

manualmente ou mecanicamente através de uma máquina desfibradeira.  

O processo manual começa com o desfibramento através do batimento e da 

raspagem das folhas. Nesse processo as folhas são mergulhadas em água, depois 

são batidas e raspadas até que a casca seja removida. Feito isso são colocadas 

novamente na água na qual podem ser adicionados produtos químicos para acelerar 

a atividade dos microorganismos que digerem o tecido não desejado e separam as 

fibras (TAVARES, 2008).  

No processo mecânico pode ser utilizada a máquina de sisal para retirada das 

fibras, no entanto, já existem desfibradeiras próprias para a extração das fibras das 

folhas do abacaxizeiro na Índia, Filipinas e no Brasil (UFRN). Estima-se que em 1 kg 

de folhas (aproximadamente 22 folhas) sejam retiradas de 22 a 27 gramas de fibras. 

   

 
Figura 4 – Extração manual das fibras de 
PALF. 
Fonte:www.unesco.org/courier/1999_11/fr/s
ignes/ txt1.htm. 

Figura 5 – Desfibradeira para PALF. 
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 Entre os vários tipos de fibras vegetais, a PALF exibe boas propriedades 

mecânicas, associadas com o seu alto teor de celulose (82%) e baixo ângulo micro-

fibrilar (15o). As propriedades da fibra variam de acordo com o aspecto dimensional, 

comprimento e espessura ou diâmetro, com as condições de plantio, idade, tipo das 

folhas.  

 

 

 

 

 A PALF tem uma grande utilidade na indústria têxtil devido a sua maciez, 

brilho e ótima tingibilidade. É utilizada ainda na fabricação de confecção de cordas e 

no artesanato. Devido as boas propriedades físicas e mecânicas verificadas nas 

fibras das folhas do abacaxizeiro estudos vêm sendo realizados para a sua utilização 

como fonte alternativa na confecção de novos materiais compósitos. As 

propriedades mecânicas e físicas estão descritas na tabela 01 (TAVARES, 2008 

apud DEVI et al, 1996). 

 

    
Figura 7 – Alguns produtos originados da fibra de PALF. 
Fonte: www.unesco.org/courier/1999_11/fr/signes/txt1.htm. 

Figura 6 – Fibra de PALF - microscópio óptico.  
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Tabela 01 – Propriedades Mecânicas e Físicas das PALFs. 

Propriedades Fibra de Abacaxi 

Densidade (g/cm3) 1,526 

Resistência à tensão (Mpa) 170 

Alongamento na ruptura (%) 3 

Módulo de Young (Mpa) 6210 

Resistência específica (Mpa)  110 

Módulo específico 4070 

 

 

 

3.2  RESINA DE POLIÉSTER INSATURADO 

 

  

 Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de 

uma reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São 

polímeros sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, 

plásticos, filmes e resina. Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de 

duplas ligações entre os átomos de carbono que formam sua cadeia molecular, os 

mesmos podem ser classificados em saturados e insaturados. Os poliésteres 

saturados geram polímeros termoplásticos, enquanto os insaturados sofrem reações 

de cura e geram resinas termofixas (Figura 8). 

 

     n HO – R – OH + n HOOC R COOH    
               (diálcool)    (diácido) 
                

               O 
        

H – O – R – O – C – O C R – C O – OH 
 

  

 Nesse trabalho foi utilizado o poliéster ortoftálico com a seguinte estrutura: 

 

 Figura 8 – Estrutura molecular do poliéster ortoftálico. 
Fonte: http://www.silaex.com.br/poli%C3%A9ster.htm. 

Fonte: TAVARES, 2008. 

 

(poliéster) 
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 As resinas de poliéster são aplicadas na produção de garrafas PET, fibras, 

filamentos e filmes, gerando uma grande diversidade de produtos finais presentes 

em vários setores da indústria, em especial na fabricação de tecidos para 

confecções de roupas e ainda para artigos domésticos como cortinas, lençóis e 

coberturas para estofados.  

 Esta resina constitui uma família de polímeros de alta massa molar, 

resultantes da condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se 

como resinas saturadas ou insaturadas, dependendo especificamente dos tipos de 

ácidos que irão caracterizar a ligação entre os átomos de carbono da cadeia 

molecular (BLASS, 1988). 

 O principal tipo de resina de poliéster é a ortoftálica, que é a mais comumente 

usada para aplicações gerais que não exigem alta inércia química. O quadro 01 

mostra alguns tipos de resina de poliéster. 

 

Tipos Comentários 

Ortoftálica Resina mais comum de menor custo para usos 

básicos não nobres. 

Tereftálica Possui resistências físicas pouco superiores a 

ortoftálica, porém baixa resistência a UV. 

Isoftálica 
Melhores características mecânicas, químicas e 

térmicas que as anteriores; aplicada em moldes feitos 

de fibras de vidro, em tubulações e piscinas. 

Isoftálica com NPG  

O Neo Pentil Glicol (NPG) melhora a resistência à 

hidrólise; apresenta alta cristalinidade e boa 

flexibilidade, além de ser resistente a temperaturas 

elevadas, água natural e às manchas.  

Bisfenólica  Possui melhores características químicas e térmicas. 

 
 

 

  As resinas de poliéster possuem uma variedade de propriedades quanto as 

suas aplicações, caracterizando-a como a mais polivalente entre todas as resinas 

termofixas. Algumas dessas propriedades são mostradas no quadro 2.  

 

 

 

 

Quadro 01 – Tipos de resinas de poliéster. 
Fonte: TAVARES, 2008. 
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Resinas Poliéster 

Excelente estabilidade dimensional.  

Excelente resistência a ambientes quimicamente agressivos.  

Ótimas propriedades elétricas e isolantes. 

Fácil pigmentação. 

Não liberação de materiais voláteis durante a cura (sem 

estireno). 

Cura a frio. 

Permite a utilização de moldes simples e barato.  

 
 
 

 

 A seleção da resina a ser utilizada depende exclusivamente do fim específico 

a que se propõe a peça final. Tudo depende do custo-benefício da resina, sendo que 

algumas das várias possibilidades de uso da resina são: 

 Ortoftálica: bijuterias, artesanato, laminação em reforço de fibra, gel 

coat primer; 

 Tereftálica: laminação em reforço de fibra, embutimento eletrônico, 

artesanato; 

 Isoftálica: gel-coat para exteriores, laminados exposto a intempéries; 

 Isoftálica com NPG: peças e laminados expostos a ataques químicos 

leves e contato direto com água; 

 Bisfenólica: peças e laminados expostos a ambientes agressivos e 

temperaturas elevadas. 

Todas as resinas quando são aquecidas, amolecem e se decompõem em 

pequenos produtos, que quando forem aquecidos, formam ligações cruzadas para 

produzir carvão não-combustível ou produzir produtos combustíveis, que na 

presença do ar queima produzindo fumaça e, em alguns casos, gases tóxicos. A 

flamabilidade das diferentes resinas pode ser avaliada como: fenólicos, poliimidas, 

bismaleimida, epóxi, poliéster e éster de vinil (LONG, 2005). 

 

 

 

 

 

Quadro 02 – Propriedades da resina poliéster. 
Fonte: MARTINS NETO, 2010. 
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3.3  MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

 

 

Compósitos são sistemas de materiais resultantes da combinação de dois ou 

mais constituintes que diferem na forma, composição química e são insolúvies um 

no outro. Nos compósitos poliméricos com reforço, normalmente, um componente é 

uma fibra têxtil, tais como fibra de vidro, poliéster, polietileno, polipropileno, Kevlar ou 

carbono, atuando como reforço que oferece ao material a sua resistência tensil. O 

outro componente é frequentemente uma resina, tal como poliéster, polietileno, 

polipropileno (termoplástica) ou epóxi (termofixa) que se ligam às fibras, atua como 

matriz. A organização das fibras podem ser em forma de fibras longas ou curtas , 

sendo unidirecional, bidirecional, multidirecional ou aleatória 

(LADCHUMANANANDASIVAM, 2006). 

Os compósitos poliméricos apresentam características peculiares que os 

fazem ser de fácil e econômica utilização nos diversos segmentos industriais, 

conforme é apresentado no quadro abaixo. 

 

Leveza 

Devido ao peso específico das resinas e das fibras, 

os compósitos poliméricos apresentam um baixo 

peso específico. 

Resistência Química 

Materiais com excepcional inércia química, 

permitindo sua utilização em ambientes 

quimicamente agressivos. 

Durabilidade 

Material de alta durabilidade em consequência de 

sua composição e a ligação polimérica formada 

durante o processo de moldagem. 

Resistência Mecânica 

Apresenta excelente resistência mecânica, devido 

as suas características e a variedade de 

combinações que podem ser realizadas entre as 

resinas e os materiais de reforço. 

Resistência às Intempéries 
Grande resistência aos problemas causados pelos 

ventos, a umidade, o sol e as mudanças térmicas. 

Facilidade na Manutenção Sujeitos a fáceis e simples técnicas de manutenção. 

 

Flexibilidade Arquitetônica 

Os compósitos têm grande vantagem sobre os 

materiais estruturais, devido a sua fácil modelagem 

às formas complexas. 

 
 
 

Quadro 03 – Características peculiares apresentadas pelos compósitos poliméricos. 
Fonte: MARTINS NETO, 2010. 

 



30 

Os materiais compósitos são relativamente novos para a indústria, tendo sido 

introduzidos nos últimos 60 anos. A introdução nas indústrias marinha e 

aeroespacial iniciou-se durante os anos de 1940 com o uso de poliéster como a 

principal resina (SORATHIA et al, 1992). Atualmente o seu uso na indústria 

aeroespacial depende pesadamente das resinas epóxi, enquanto nas indústrias de 

marinha e automotiva o poliéster e ésteres de vinil têm predominância. Materiais de 

estruturas convencionais, tais como metal, vidro e concreto são rapidamente 

substituídos pelos materiais compósitos devido à alta razão de resistência ao peso. 

A flamabilidade e a resistência ao fogo dos materiais compósitos em geral vem 

sendo pesquisadas e há um campo maior para ser explorado com relação aos tipos, 

concentrações e combinações químicas dos agentes retardantes de chama. 

Compósitos poliméricos reforçados com fibras que são inflamáveis em 

diferentes graus e comparados com metais como alumínio ou aço podem queimar 

com vigor e muitas vezes com a evolução de fumaça. Materiais reforçados com 

fibras orgânicas, como poliéster, aramida e até carbono podem torna-se combustível 

para o compósito em chama, todavia se fibras orgânicas como vidro-E forem os 

agentes de reforço, a resistência geral do fogo e a sua performance (incluindo a 

geração de fumaça) é determinada primariamente pela matriz orgânica. Para o 

compósito tornar-se uma barreira para o calor e a chama, em um fogo em avanço, 

depende muito da característica combinatória das fibras e da resina.  

Eles são susceptíveis aos danos causados pelo fogo, devido à matriz 

polimérica ter baixa resistência ao fogo. Este assunto torna-se importante quando os 

compósitos são usados nas aplicações mais susceptíveis a ocorrência de fogos, tais 

como, cabines de aeronaves, carros de trens, navios e submarinos. Os fatores que 

afetam a flamabilidade dos compósitos incluem resina e tipos de fibras, e resina/fibra 

combinadas.  

A degradação das propriedades mecânicas do compósito laminado é 

resultante do amolecimento e decomposição da resina nas temperaturas elevadas. 

Quando a matriz amolece, a resistência das ligações com as fibras diminui, 

resultando na separação das ligações e em seguida delaminação e cisalhamento 

friccional na interface da fibra/matriz, resultando em falhas catastróficas nas 

estruturas que suportam as cargas.  

Como a maioria dos produtos orgânicos, os polímeros são, em maior ou 

menor grau, inflamáveis. Isto ocorre porque durante o aquecimento há liberação de 
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pequenas moléculas que atuam como combustíveis em presença do fogo (LIU; 

TANAKA, 2003; VELASCO et al., 2002). Em algumas aplicações é essencial se 

evitar a combustão, o que tem incentivado o desenvolvimento de formulações 

retardantes de chama, reduzindo assim a probabilidade de combustão durante a 

fase de iniciação do fogo, bem como a velocidade de propagação da chama 

(MOREIRA et al., 1991; CANAUD et al., 2001). 

Um sistema de resina determina primariamente o comportamento total do 

fogo, enquanto o reforço tem certa influência nas características de queima do 

material, embora este seja menor em comparação com a resina. As fibras 

inorgânicas fundem-se ou amolecem, enquanto, as fibras orgânicas podem 

degradar-se em pequenos produtos dependendo da sua estabilidade térmica. O 

comportamento de queima geral de um compósito é a somatória do componente, as 

fibras e a resina, mais quaisquer efeitos interativos positivos (sinergéticos) ou 

negativos (antagonísticos).  

Em geral a espessura de uma estrutura de compósito, também afeta as 

características da flamabilidade superficial até certo valor limitante. As amostras com 

dimensões delgadas queimam rapidamente perdendo a massa, enquanto para 

amostras espessas a velocidade da perda da massa é lenta (SCUDAMORE, 1994). 

Compósitos de poliéster são econômicos, são facilmente processáveis, tem 

boa tendência para ligações cruzadas e excelentes propriedades mecânicas quando 

são curados. As resinas contêm, principalmente, cadeias de poliéster insaturado, 

relativamente baixo peso molecular quando são dissolvidas em estireno, formam 

ligações cruzadas nos pontos insaturados no poliéster. A principal desvantagem é 

que estes materiais têm baixa resistência ao fogo e eles produzem fumaças densas 

e pretas durante a queima (KOOTSOOKS et al., 2004). 

 

 

3.4  RETARDANTES DE CHAMA 

 

 

Retardantes de chama são produtos que quando adicionados aos materiais 

poliméricos, em caso de exposição ao fogo ou alta temperatura, devem inibir ou 

suprimir o processo de combustão. Eles podem atuar durante ou após a ignição do 

produto, melhorando a sua resistência à chama (GALIP et al., 2001). 
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Numerosos casos de incêndios em túneis, aeroportos e estações de metrô, às 

vezes causados por plásticos em combustão, desencadearam um grande volume de 

discussões sobre a flamabilidade de plásticos. Em várias aplicações nas indústrias 

da construção civil, eletrônicas, de transportes e em outras indústrias, é necessário 

que os plásticos apresentem retardantes de chama exigidos por normas de 

segurança, pois em algumas aplicações a inflamabilidade é uma das barreiras à 

utilização de alguns polímeros (MARCELINO et al., 2004). Uma variedade de 

formulações de retardantes de chama tem sido desenvolvida por causa dos plásticos 

com exigências de requisitos de resistência à chama (TROITZSCH, 2004). 

Desde 1989 as principais empresas Européias vêm promovendo substituição 

de produtos focando saúde, segurança e meio ambiente, incentivando assim um 

aumento no mercado dos retardantes de chama, que gira em torno de 2,3 bilhões de 

dólares de acordo com a Eurobromo B.V. Muitos destes materiais são compostos 

halogenados, fosforados, inorgânicos entre outros (GALIP et al., 2001). 

Com o crescente aumento na demanda de materiais antichama e de aditivos 

com prioridades de retardância de chama para materiais poliméricos, vários setores 

industriais tem se fortalecido, tais como o têxtil, eletroeletrônico e automotivo (GALIP 

et al., 2001). 

Mundialmente o crescimento anual dos aditivos antichama é de cerca de 8 a 

10% devido às grandes exigências impostas pelos órgãos governamentais em 

determinadas aplicações. No Brasil o consumo ainda é considerado muito pequeno, 

pela inexistência de leis que regulamentem e exijam a utilização eficaz. Por exemplo, 

na indústria automobilística a exigência para a velocidade máxima de propagação do 

fogo nos revestimentos internos é de 80 mm/min nos países desenvolvidos; esta 

exigência no Brasil, pelo CONTRAN, é de 250 mm/min e ainda desobriga ônibus e 

caminhões (Site EBAH, 2011). 

Os caminhos possíveis para a diminuição da inflamabilidade são: o 

desenvolvimento de um polímero estável termicamente ou a modificação dos 

polímeros existentes através da incorporação de retardantes de chama. Esta última 

aplicação, na maioria das vezes, oferece a melhor relação custo/beneficio e pode ser 

implementada por meio da adição de componentes com propriedades antichama, 

através dos mecanismos de atuação descritos abaixo: 

 Formação de reações endotérmicas, as quais absorvem parte do calor 

gerado no processo de combustão do polímero; 
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 Formação da camada carbonácea superficial, a qual fará o isolamento 

térmico do polímero, dificultando assim o acesso de oxigênio e diminuindo a 

velocidade de difusão dos fragmentos inflamáveis oriundos do substrato; 

 Geração de espécies voláteis que interfiram nas reações de radicais 

livres frente à chama, atuando como um redutor de velocidade (inibidor) durante o 

processo de queima da substância; 

 Liberação ou geração de produtos não combustíveis que atuem como 

diluentes de concentração das espécies inflamáveis na fase gasosa, dificultando a 

queima do substrato. 

Evidentemente, um só retardante de chama não tem condições de atender a 

todos esses requisitos para todos os materiais em todas as aplicações, por isso é 

comum a utilização de combinações de aditivos antichama. É preciso que se escolha 

uma formulação adequada para cada polímero e sua aplicação específica.  

As diferenças entre os diversos materiais poliméricos como estrutura química 

e temperatura de processamento, entre outras, associadas às exigências quanto à 

prevenção de incêndio, definem o tipo de retardante de chama e o processo a ser 

utilizado para a sua incorporação. Geralmente, há três métodos que conferem 

resistência ao fogo nos compósitos: 

 Uso de resinas com resistência a chama inerentes e/ou fibras; 

 Incorporação dos aditivos de retardantes de chama; 

  Uso de revestimentos externos e superfícies protegidas. Estes são 

normalmente adicionais ao compósito fundamental e pode incluir tintas, 

revestimentos e estruturas fibrosas cerâmicas. Na maioria das vezes são estruturas 

de não tecidos que são incorporadas na superfície(s) que será exposta ao fogo. 

Os retardantes de chama normalmente modificam algumas propriedades ou 

dificultam o processamento dos materiais poliméricos em questão. Assim sendo, é 

necessário que uma avaliação quanto a este impacto seja efetuada, bem como seja 

determinada a especificação antichama desejada para o produto final. 

Alguns requisitos devem ser considerados para a obtenção da alta eficiência 

dos retardantes de chama, tais como: 

 Elevada temperatura de decomposição; 

 Estabilidade térmica no processamento do polímero; 

 Baixa emissão de fumaça; 

 Compatibilidade química com o polímero; 
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 Não gerar gases tóxicos e ter baixa toxicidade; 

 Não corroer os equipamentos de processamento; 

  Não alterar as propriedades de interesse do polímero (mecânicas, cor, 

aparência superficial, estabilidade, etc); 

 Ser reciclável;  

 Ter baixo custo.  

Um retardante de chama ideal seria aquele que ao ser incorporado no 

polímero não afetasse suas propriedades originais, tais como, as propriedades 

ópticas, mecânicas ou elétricas mantendo as características como antichama 

(MARCELINO et al., 2004). Para amenizar as mudanças nas propriedades dos 

plásticos, inúmeras formulações têm sido desenvolvidas com retardantes de chama 

para cada tipo de plástico nas mais diversas aplicações (CHIANG; HU, 2001; 

HERGENROTHER; THOMPSON, 2005). 

 No entanto, a adição de retardantes de chama pode prejudicar 

significativamente as propriedades mecânicas dos plásticos. O desafio é encontrar 

um equilíbrio entre o decréscimo do desempenho do plástico, causado pela adição 

do retardante de chama, e o desejado alcance na segurança do efeito antichama 

(ZHANG et al., 2005). 

 

 

3.4.1 Tipos e Modo de Atuação dos Retardantes de Chama 

 

 

A aplicação de um determinado tipo de antichama depende do polímero, do 

uso final, do processamento e de outros aditivos presentes. Os retardantes químicos 

de chama, desenvolvidos para os polímeros, dividem-se em duas classes: 

inorgânicos e orgânicos, podendo este último ser reativos ou não reativos. 

Os antichamas inorgânicos representam mais de 50% do consumo. Os mais 

empregados são: alumina trihidratada (ATH), hidróxido de magnésio e trióxido de 

antimônio.  

A alumina trihidratada é o agente retardante de chama mais utilizado e o seu 

consumo corresponde a 50% do volume total de todos os retardantes de chama 

consumidos no mundo (CANAUD et al., 2001). Ela é largamente empregada em 

materiais processados em temperaturas abaixo de 250ºC. Na faixa de temperatura 
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entre 250-300ºC o hidróxido de alumínio (terminologia correta para ATH) se 

decompõe endotermicamente (MOREIRA et al., 1991), segundo a equação 1, 

abaixo. 

 

2Al(OH)3 →Al2O3 + 3H2O    (1) 

 

Esta decomposição absorve cerca de 1,172 J/Kg, o que contribui para o 

abaixamento da temperatura do material, reduzindo sua velocidade de 

decomposição térmica. A água liberada, cerca de 31%, dilui os gases combustíveis 

na chama. Outro aspecto que contribui para o efeito antichama deste aditivo é a 

formação de Al2O3 (óxido de alumínio) como uma camada protetora na superfície do 

produto, reduzindo a difusão de oxigênio para o meio reativo e dificultando a troca 

de calor. A liberação de três moléculas de água atua também durante o processo de 

combustão como agente supressor de fumaça (MOREIRA et al., 1991; SIQUEIRA et 

al., 2001). 

 

 

 

 

As principais vantagens da utilização da alumina trihidratada são o baixo 

custo e a baixa toxidez, decorrente da não liberação de gases tóxicos ou 

substâncias corrosivas durante a queima, agindo simultaneamente como retardante 

de chama e supressor de fumaça. 

Normalmente os retardantes de chama usuais atuam ou na fase gasosa ou na 

barreira superficial, enquanto a alumina trihidratada atua na fase condensada. O 

mecanismo de retardância à chama e supressão de fumaça da alumina trihidratada 

não interfere nos mecanismos dos demais agentes retardantes de chama e pode 

inclusive agir sinergicamente nos polímeros. Algumas das razões para este fato 

podem ser explicadas com base nas fases de queima e degradação de um polímero, 

Figura 9 – Estrutura 
molecular da alumina 
trihidratada - Al(OH)3. 

 



36 

as quais são: a fase condensada que envolve o polímero; a fase gasosa que envolve 

a chama causada pela queima dos voláteis que são emitidos pela superfície do 

polímero; e a interface entre estas duas áreas, podendo ser usada como uma 

barreira. (SAIN et al., 2004; FU; QU, 2004). 

Para que efetivamente a alumina trihidratada seja agente antichama e atue 

como supressor de fumaça há necessidade de uma quantidade muito alta, 

aproximadamente 60% (ZHANG et al., 2005). No entanto, sua presença não provoca 

melhoras significativas na resistência mecânica do material, pelo fato da alumina 

trihidratada não ser carga de reforço (SAIN et al., 2004). Para contornar esta 

limitação, a alumina trihidratada é tratada superficialmente com agentes de 

acoplagem, visando maior aderência ao polímero (CANAUD et al., 2001; ZHANG et 

al., 2005; MASSON et al., 2003). 

O hidróxido de magnésio (Mg(OH)3) possui comportamento semelhante ao 

hidróxido de alumínio, porém com a vantagem de apresentar uma temperatura de 

decomposição superior (330ºC), sendo adequado para polímeros com altas 

temperaturas de processamento. 

O trióxido de antimônio (Sb2O3) é normalmente, adicionado a compostos 

halogenados, porém em grandes quantidades, o que o deixa economicamente em 

desvantagem. Sua composição formada por trióxido de antimônio e compostos de 

bromo acaba formando o tribrometo de antimônio que, durante o processo de 

combustão, se decompõe em oxibrometo de antimônio (SbOBr) e ácido bromidrico, 

que reage com os radicais livres propagadores, reduzindo o processo de combustão. 

O antimônio, dentro desta mesma composição, ainda pode ser substituido por outros 

óxidos, como: dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de molibdênio (RABELLO, 

2000; ROCHA e CIMINELLI, 2001). 

Os antichamas orgânicos podem ser reativos e não reativos, este último, 

ainda pode ser dividido em compostos com halogênios (compostos clorados e 

bromados) e compostos contendo fósforo, cujos mecanismos de atuação são 

substancialmente diferentes. 

Os reativos funcionam como agentes de reticulação quando possuem 

funcionalidade maior ou igual a dois (por exemplo, grupos hidroxilas). Em geral, são 

incorporados ao polímero e reagem quimicamente com a sua estrutura em vários 

estágios do processo de polimerização. As vantagens são: não apresentam qualquer 

problema de migração e têm melhores propriedades mecânicas, no entanto, o custo 
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é maior, e apresentam alguns problemas no processamento. O mecanismo de 

atuação é semelhante ao dos não reativos. Podem ser utilizados principalmente em 

poliuretanos, epóxi e poliéster insaturados, assim como também são usados em 

conjunto como os não reativos. 

Os retardantes de chama não reativos são compostos orgânicos que não são 

quimicamente ligados na cadeia do polímero, geralmente eles são incorporados ao 

polímero antes ou durante o processo, mas não reagem com os demais constituintes 

da composição, possibilitando assim a escolha de um número considerável de 

produtos com estas características. A facilidade de incorporação e a possível 

redução nos custos fazem com que estes tipos sejam um dos mais utilizados 

atualmente. Por não estarem quimicamente ligados ao polímero e por estes produtos 

apresentarem baixa massa molecular, podem apresentar migração em determinados 

materiais. 

Os compostos clorados são representados pelas parafinas cloradas com 20 a 

70% de cloro, cuja eficiência aumenta com o teor de cloro. São mais baratos do que 

os bromados e como são utilizados em menores quantidades, afetam menos as 

propriedades mecânicas dos polímeros (SILVA, 2006). 

Os compostos bromados são pelo menos duas vezes mais eficientes do que 

os clorados e, assim como os compostos clorados, são utilizados em menores 

quantidades, afetando menos as propriedades mecânicas dos polímeros. Podem ser 

indicados em plásticos na área de engenharia como poliamidas e poliésteres. 

Dibromo pentaertritol, hexabromo ciclohexano, tetrabromobisfenol, dentre outros, 

são os principais exemplos de compostos bromados. 

As vantagens dos retardantes de chama halogenados é que eles podem ser 

aplicados universalmente, devido ao seu mecanismo independente da estrutura do 

polímero, e são eficientes em concentrações relativamente baixas; por outro lado, 

apresentam como desvantagens os efeitos corrosivos nos equipamentos de 

processamento, a geração de vapores tóxicos e a redução na estabilidade térmica e 

fotoquímica do polímero.  

Ao contrário dos outros compostos retardantes de chama, a ação dos 

compostos de fósforo antichama não é bem entendida. Supõe-se que o composto se 

decompõe e o ácido fosfórico obtido (não volátil) reage com o polímero, formando 

uma camada superficial de proteção e liberando água e gases não inflamáveis. 

Quimicamente podem ser fosfatos, fosfitos, fosfonatos, etc. (SAIN et al., 2004). 
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Naturalmente, hoje há uma tendência para o uso de produtos isentos de 

halogênios ou pelo menos na forma de combinações, de modo a reduzir ao máximo 

o teor desses elementos. Uma alternativa isenta de halogênio e muito amigável ao 

meio ambiente são os hidróxidos de metal como a alumina trihidratada e o hidróxido 

de magnésio (MARERI et al., 1998). 

Dependendo de sua natureza, os agentes antichamas podem atuar 

quimicamente e/ou fisicamente na fase sólida, líquida ou gasosa com vários 

materiais como: poliolefinas, PVC, poliésteres, ABS, plásticos de engenharia, 

poliuretanas, borrachas e elastômeros, dentre outros (MOREIRA et al., 1991). 

Segundo Rabello (2000), alguns polímeros possuem baixa velocidade de 

queima e rápida extinção da chama quando a fonte de calor é removida, sendo 

chamados então de polímeros intrisicamente auto-extinguíveis. Estes polímeros são 

os halogenados, como PVC (poli cloreto de vinila) e o PTFE (politetrafluoretileno), e 

os polímeros de alta aromaticidade, como o PEEK (poli-eter-eter-cetona), PPO 

(Polioxido de fenileno), PPS (Polissulfeto de fenileno) e polisulfonas. Sendo assim, 

nos demais tipos, esta caracterização pode ser adquirida com a adição de 

retardantes de chama a sua composição.  

Os incêndios comprovaram que os polímeros com adição destes retardantes 

de chama em comparação com os polímeros sem adição de antichama, 

apresentaram as seguintes características: tempos de escape quinze vezes mais 

longos; setenta e cinco por cento de menor geração de calor; sessenta e sete por 

cento de menor geração de monóxido de carbono. 

 

 

3.5 TESTES DE FLAMABILIDADE 

 

 

 Os cumprimentos das normas de segurança são controlados com o auxílio de 

diferentes testes de flamabilidade. Em geral, os testes de flamabilidade podem ser 

classificados como sendo de pequena escala e de grande escala.  

 Nos testes em grande escala procura-se fazer uma simulação que se 

aproxime o máximo possível das condições reais de trabalho, o que torna estes 

testes caros, pois demandam longos períodos de tempo e, portanto, difíceis de 

serem realizados em laboratório, para controle do material.  
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 Testes feitos em pequena escala não simulam incêndios mas ainda assim são 

úteis como uma medida do efeito de determinados parâmetros sobre o 

comportamento do material frente ao incêndio. Os resultados, dependendo do teste 

em particular, podem apresentar valores numéricos ou ser do tipo classificatório 

(JANG; LEE, 2000; CANAUD et al., 2001; TROITZSCH, 2004). 

É muito difícil se obter dados absolutos válidos para todos os materiais em 

todas as aplicações, uma vez que as condições reais onde serão exigidos variam 

muito. Cada organismo de segurança ou de teste de materiais tem cadastrado um 

grande número de testes avaliando, por exemplo, temperatura mínima de ignição, 

velocidade de propagação da chama, densidade da fumaça, perda de massa, entre 

outros. 

 

 

3.5.1 Teste UL 94 

 

 

O teste UL 94 avalia a capacidade do material de propagar a chama na 

mesma direção (vertical ou horizontal) em que se propagam os produtos de pirólise. 

Por este motivo, esse é um teste bastante rigoroso, pois as condições de queima 

são propositadamente favoráveis.  

Os materiais e procedimentos para a realização do teste UL 94 vertical estão 

descritos abaixo: 

 Amostra: o comprimento da amostra deve ser 150 mm do qual serão 

marcados 6 mm da extremidade da amostra para ser fixada no gancho, para 

posicionar a mesma na posição vertical. Na outra extremidade serão marcados 10 

mm que ficarão em contato com a chama quando o teste for iniciado. 

 Bico de Bunsen: deve ser ajustado de modo a produzir uma chama azul de 

comprimento igual a 20 mm na posição vertical, onde a chama atinge a amostra em 

10 mm. O bico de Bunsen deve ser colocado em cima de um chumaço de algodão 

de 6 mm de espessura e 50 mm de diâmetro. O objetivo da colocação do algodão é 

verificar se há derretimento do material da amostra em teste. Para iniciar a 

experiência a chama é colocada por 10 segundos na extremidade livre da amostra 

com a marcação de 10 mm. Iniciar a contagem do tempo por 10 segundos. Após 
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esse tempo a chama deve ser removida e observa-se se a chama extingue-se. Se 

ela se apagar, a chama é recolocada por mais 10 segundos. Se houver auto 

sustentação da chama na amostra não será possivel classificá-la segundo a UL 94.  

Caso não ocorra a auto sustentação da chama, o material é caracterizado 

através das seguintes classificações: (SIQUEIRA et al., 2001; JANG; LEE, 2000).  

 Classificação V0 – quando a soma dos tempos de duração da chama não for 

superior a 50 segundos e, a camada de algodão não incendiar por gotejamento do 

material;  

 Classificação V1 - quando a soma dos tempos de combustão não for superior 

a 250 segundos e sem queima do algodão por gotas ou fagulhas emitidas;  

 Classificação V2 - quando a soma dos tempos de combustão não for superior 

a 250 segundos, mas a camada de algodão incendeia pelo gotejamento do material 

(SILVA, 2006).  

 

 

 
 

O teste de queima na horizontal é aplicado para materiais que continuam a 

queimar e propagar a chama, mesmo após a retirada da chama inicial. É utilizado 

com o objetivo de classificar como UL 94HB o material polimérico através da 

velocidade de queima do material. 

Figura 10 – Teste esquemático para o ensaio 
de queima vertical. 
Fonte: SILVA, 2006. 
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Os procedimentos para a realização do teste UL 94 horizontal estão descritos 

abaixo: 

 A amostra deve ser marcada a 6 mm, a 25 mm e a 100 mm da extremidade a 

ser queimada. Ela deve ser fixada no gancho pela extremidade livre de marcação. 

Deve ser fixada no gancho com o seu eixo longitudinal colocado na posição 

horizontal e o eixo transversal inclinado a 45º e de modo que fique em contato com a 

chama em 6 mm. 

 O bico de Bunsen deve estar inclinado a um ângulo de 45º e ajustado de 

modo a produzir uma chama azul de comprimento igual a 20 mm na posição vertical. 

A chama deve ser aplicada na extremidade livre da amostra por um período de 30 

segundos. 

Se o corpo de prova continuar a queimar após a remoção da chama, o tempo 

que a “frente de queima” levou, a partir da marca de 25 mm, para atingir a marca de 

100 mm, deve ser marcado em segundos, assim como o comprimento que foi 

danificado em mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Teste esquemático para o ensaio de queima horizontal. 
Fonte: www.tudosobreplasticos.com/antichamas.html. 
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3.6 TECNOLOGIA DO FOGO 

 

 

3.6.1 Definição de Fogo 

 

 

O estudo do fogo como ciência tem mais de vinte anos, com a criação de uma 

associação internacional que reuniu cientistas dos maiores institutos e universidades 

do mundo. Apesar dos grandes avanços na ciência do fogo, ainda não há consenso 

mundial para definir o fogo. Isso é observado pelas definições usadas nas normas 

de diferentes países, como mostrado a seguir: 

a) Brasil - NBR 13860: fogo é o processo de combustão caracterizado pela 

emissão de calor e luz. 

b) Estados Unidos da América - (NF PA): fogo é a oxidação rápida auto-

sustentada acompanhada de evolução variada da intensidade de calor e de luz. 

c) Internacional - ISO 8421-1 e Inglaterra - BS 4422:Part 1: fogo é o 

processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado de 

fumaça, chama ou ambos. 

Nota: ISO 8421-1: Combustão – reação exotérmica de uma substância 

combustível com um oxidante, usualmente acompanhada por chamas e ou 

abrasamento e/ou emissão de fumaça (SEITO et al., 2008). 

 

 

3.6.2 Representação Gráfica do Fogo 

 

 

Inicialmente foi criada a teoria conhecida como Triângulo do Fogo (Figura 12) 

que explicava os meios de extinção do fogo pela retirada do combustível 

(isolamento), do comburente (abafamento) ou do calor (resfriamento). 

Assim, a interpretação desta figura geométrica plana é: os três elementos que 

compõem cada lado do triângulo - combustível, comburente e calor - devem coexistir 

ligados para que o fogo se mantenha (SEITO et al., 2008). 
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Com a descoberta do agente extintor “halon”, foi necessário mudar a teoria, a 

qual atualmente é conhecida como Tetraedro do Fogo (Figura 13). A interpretação 

desta figura geométrica espacial é: cada uma das quatro faces representa um 

elemento do fogo - combustível, comburente, calor e reação em cadeia - e devem 

coexistir ligados para que o fogo se mantenha. 

Nota: O “halon” ou “CFC” não está sendo mais utilizado no combate a 

incêndio (SEITO et al., 2008). 

 

 

O fogo para ser iniciado e se manter no material combustível sofre influência 

de vários fatores tais como: estado da matéria (sólido, líquido ou gasoso), massa 

específica, superfície específica, calor específico, calor latente de evaporação, ponto 

de fulgor, ponto de ignição, mistura inflamável (explosiva), quantidade de calor, 

composição química, quantidade de oxigênio disponível, umidade, entre outros. As 

Figura 12 – Triângulo do fogo. 

Fonte: SEITO et al, 2008. 

 

Figura 13 – Tetraedro do fogo. 

Fonte: SEITO et al, 2008. 
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diferenças do comportamento dos materiais combustíveis na ignição e na 

manutenção do fogo podem ser explicadas por meio desses fatores. 

O fogo tem pontos e temperaturas importantes, tais como: 

Ponto de Fulgor - É a temperatura mínima necessária para que um 

combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o 

oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a se queimar, mas a chama 

não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. 

Ponto de Combustão - É a temperatura mínima necessária para que um 

combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinados com o 

oxigênio do ar e ao entrar em contato com uma chama, se inflamam, e, mesmo que 

se retire a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar, do 

combustível, vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação 

em cadeia. 

Temperatura de Ignição - É aquela em que os gases desprendidos dos 

combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, 

independente de qualquer fonte de calor. 

 

 

3.6.3 Propagação do Fogo 

 

 

Uma vez iniciado o fogo, deve-se levar em conta o mecanismo de 

transmissão da energia, ou seja, condução e convecção do calor e radiação de 

energia. Cada modo de transmissão da energia irá influenciar na manutenção e no 

crescimento do fogo. 

A figura abaixo permite visualizar a influência do mecanismo de transmissão 

da energia. 

 
Figura 14 – Mecanismo de transmissão de energia. 

Fonte: SEITO et al, 2008. 
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Em (1) a condução do calor é preponderante, a radiação de energia contribui 

e a convecção praticamente não contribui. 

Em (2) a radiação de energia e a condução do calor são preponderantes, a 

convecção do calor participa pouco. 

Em (3) a condução do calor, convecção do calor e a radiação de energia 

contribuem proporcionalmente. 

Considerando que o combustível é o mesmo, o tempo de queima é diferente 

nestes três casos e o tamanho das chamas é diferente para o mesmo tempo de 

queima. 

Condução do calor é o mecanismo onde a energia (calor) é transmitida por 

meio do material sólido. 

Convecção do calor é o mecanismo no qual a energia (calor) se transmite 

pela movimentação do meio fluído aquecido (líquido ou gás). 

Radiação de energia é o mecanismo no qual a energia se transmite por ondas 

eletromagnéticas (SEITO et al., 2008). 

 

 

3.6.4 Comportamento das Fibras Perante o Fogo 

 

 

Com relação ao comportamento perante o fogo os corpos podem classifcar-se 

em incombustíveis, combustíveis e inflamáveis. Os incombustíveis não são afetados 

pelo fogo. Os combustíveis são destruídos mas não mantem a chama. Os 

inflamáveis são destruídos e mantem a chama. As fibras têxteis, por serem 

compostos orgânicos são inflamáveis ou combustíveis em maior ou menor grau. 

Certos acabamentos, ou seja, certas impregnações com determinados 

produtos químicos podem diminuir a inflamabilidade das fibras têxteis, sem nunca se 

conseguir a incombustibilidade total.  

O comportamento, perante o fogo, das diversas fibras têxteis, naturais e não 

naturais, é influenciado por muitos fatores entre os quais deve-se mencionar o tipo e 

características da estrutura têxtil por elas constituídas. Assim, um tecido com uma 

superfície pelosa ou cujo debuxo tenha relevo, seja poroso ou tenha uma fraca 

densidade de construção, queima com maior facilidade que um tecido rapado, liso e 

com uma grande densidade. A velocidade da combustão é também inversamente 
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proporcional à gramatura (peso/m2) do tecido, isto é, os tecidos pesados e densos 

queimam mais lentamente (ARAÚJO, M.; CASTRO, E.M., 1986). 

Utiliza-se o "Índice Limite de Oxigênio - ILO" para exprimir a relação entre a 

construção de um tecido, o título do fio, o peso e a facilidade de combustão: o "ILO" 

aumenta com o peso do tecido. 

Existe uma conveniência em diminuir a inflamabilidade dos artigos têxteis, 

pois assim se reduz a propagação de um incêndio. O uso de tratamento ou 

acabamento retardadores ou limitadores da combustão dos têxteis, chamados 

ignífugos, portanto um fator de segurança dos seus utilizadores, quer se trate de 

vestuário, de têxteis decorativos, domésticos ou industriais.  

As diversas fibras têxteis têm, no entanto, comportamentos diferentes perante 

o fogo. Assim as fibras celulósicas inflamam-se a temperaturas mais baixas e 

queimam rapidamente. As fibras protéicas inflamam-se a temperaturas mais 

elevadas e queimam mais lentamente, não mantendo a combustão. As fibras não 

naturais sintéticas, sendo termoplásticas, fundem a temperaturas relativamente 

baixas, pois tem a temperatura de fusão abaixo da temperatura de ignição. 

 

Tabela 02 – Características de Algumas Fibras Quanto à Queima 

FIBRA ÍNDICE 

LIMITE DE 

OXIGÊNIO  

CALOR DE 

COMBUSTÃO 

(Kcal/G) 

TEMPERATURA 

DE COMBUSTÃO 

(0C) 

PONTO DE 

FUSÃO 

(0C) 

Acrílico 18,2 7,6 565-530 235-320 

Algodão 18,4 3,9 255 Não funde 

Triacetato 18,4 -  450-520 293 

Polipropileno 18,6 11,1 570 164-170 

Viscose 19,7 3,9 420 Não funde 

Álcool de 

Polivinilo 
19,7 - - Não funde 

Poliamida 20,1 7,9 485-575 160-260 

Poliéster 20,6 5,7 485-560 252-292 

Lã 25,2 4,9 570-600 Não funde 

Modacrílica 26,8 - - 160-190 

Nomex 7-450 30,0 - 800 316 
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Lã-Zipro 28-34 - - Não funde 

Policloreto de 

vinilo 
37,1 5,1 - 100-160 

Fonte: ARAÚJO; CASTRO, 1986. 

 

Partindo destes conhecimentos pode-se chegar a uma teoria geral da 

ignifugação dos têxteis, na qual estão destacados os princípios ou teorias abaixo: 

1. Teorias do recobrimento ou impregnação: o produto retardador da ignição 

cobre por completo as fibras, isolando-as do ar e constituindo uma barreira 

ao oxigênio necessário à combustão. Esta chama aguenta ± 550ºC. 

2. Teoria dos gases: o produto ignífugo liberta gases que não queimam (são 

inertes) e diluem os gases provenientes da decomposição das fibras 

celulósicas a temperaturas inferiores à da combustão da celulose. 

3. Teoria térmica: atua segundo dois princípios: 

a. O calor produzido por um foco é dissipado através de uma 

alteração térmica da substância ignífuga, tal como a sublimação ou 

a fusão. 

b. Este fenômeno conduz o calor rapidamente para a superfície da 

fibra, evitando que este atinja a temperatura de ignição e queima. 

Usam-se metais de alto poder ignífugo, com libertação de gases 

inertes. 

4. Teoria dos catalisadores de desidratação da celulose: o ignífugo é um 

catalisador da desidratação da celulose, assim a redução da 

inflamabilidade fica a dever se houver um aumento da carbonização da 

celulose (por uma reação ácida) que corresponde uma diminuição das 

matérias combustíveis. 

Segundo estas teorias têm-se desenvolvido vários tratamentos ignífugos 

utilizando agentes que recobrem as fibras e/ou agentes que penetram nas fibras, 

aplicados sob as formas de: 

 Acabamentos (nos tecidos); 

  Incorporação nos polímeros (fibras não naturais) antes da extrusão 

ou como componentes do polímero; 

 Por acumulação ou enxerto na superfície das fibras. 
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Designam-se por ignífugos permanentes os que são ainda eficazes após 15 

lavagens e podem chegar até 50 lavagens com alguma eficácia (até o limite da vida 

da peça têxtil) (ARAÚJO, M.; CASTRO, E.M., 1986). 

Quanto à resitência ao fogo, sabe-se que os compósitos poliméricos em geral 

são suscetíveis à propagação de chamas, a adição de compostos como alumina e 

sulfato de cálcio à matrizes poliméricas propiciam, além de um melhor desempenho 

mecânico e resistência química, uma melhor performance frente às situações de 

incêndio, pois reduz a flamabilidade do material.  

 

 

3.7 ENSAIOS MECÂNICOS EM COMPÓSITOS 

 

 

Os ensaios mecânicos mais utilizados na caracterização dos compósitos são 

o ensaio de tração e o ensaio de flexão em três pontos. 

O ensaio de tração consiste na aplicação de carga de tração uniaxial 

crescente em um corpo de prova especifico até a ruptura. Trata-se de um ensaio 

amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos, devido às vantagens 

de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais. 

Com esse tipo de ensaio, pode-se afirmar que as deformações promovidas no 

material são uniformemente distribuídas em todo o seu corpo, pelo menos até ser 

atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio e, como é possível fazer com 

que a carga cresça a uma velocidade razoavelmente lenta durante todo o teste, o 

ensaio de tração permite medir satisfatoriamente a resistência do material. 

A uniformidade termina no momento em que é atingida a carga máxima 

suportada pelo material. A ruptura sempre se dá na região mais estreita do material, 

a menos que um defeito interno no material, fora dessa região, promova a ruptura do 

mesmo, o que raramente acontece. 

A precisão de um ensaio de tração depende, evidentemente, da precisão dos 

aparelhos de medida que são utilizados. Com pequenas deformações, pode-se 

conseguir uma precisão maior na avaliação da tensão ao invés de detectar grandes 

variações de deformação, causando maior imprecisão da avaliação da tensão. 

Mesmo no início do ensaio, se esse não for bem conduzido, grandes erros podem 

ser cometidos, como por exemplo, se o corpo de prova não estiver bem alinhado, os 
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esforços assimétricos que aparecerão levarão a falsas leituras das deformações 

para uma mesma carga aplicada. Deve-se portanto centrar bem o corpo-de-prova na 

máquina para que a carga seja efetivamente aplicada na direção do seu eixo 

longitudinal. 

Nos corpos de provas normalmente a seção reta é circular, porém corpos de 

provas retangulares também são usados. Durante os ensaios, a deformação fica 

confinada à região central, mais estreita do corpo de prova. O corpo de prova é 

preso pelas extremidades nas garras de fixação do dispositivo de testes. A máquina 

de ensaio de tração é projetada para alongar o corpo de prova a uma taxa 

constante, além de medir contínua e simultaneamente a carga instantânea aplicada 

e os alongamentos resultantes. 

Quando um corpo de prova é submetido a um ensaio de tração, a máquina de 

ensaio fornece dados que mostram as relações entre a força aplicada e as 

deformações ocorridas durante o ciclo, mas o que interessa para determinação das 

propriedades do material ensaiado é a relação entre a tensão e a deformação.  

A tensão corresponde à força dividida pela área da seção sobre a qual a força 

é aplicada, equação 2. 

 

σ = F/S0   (2) 

 
Aplicando a equação descrita acima pode-se encontrar os valores da tensão e 

fazer o gráfico conhecido como tensão-deformação (DALCIN, 2007). 
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O módulo de elasticidade ou módulo de Young é um parâmetro mecânico que 

proporciona uma medida da rigidez de um material sólido. É um parâmetro 

fundamental para a engenharia e aplicação de materiais pois está associado com a 

descrição de várias outras propriedades mecânicas, como por exemplo, a tensão de 

escoamento, a tensão de ruptura, a variação de temperatura crítica para a 

propagação de trincas sob a ação de choque térmico.  

Este módulo pode ser obtido da razão entre a tensão exercida e a 

deformação sofrida pelo material (equação 3), na qual a tensão corresponde a uma 

força ou carga, por unidade de área, aplicada sobre um material, e a deformação é a 

mudança nas dimensões, por unidade da dimensão original. 

 

   (3) 

 
Em que: 

E é o módulo de elasticidade (Pa); 

Figura 15 – Curva tensão x deformação do ensaio de tração. 

Fonte: OLIVEIRA, 2011. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Choque_t%C3%A9rmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_%28f%C3%ADsica%29
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σ é tensão aplicada (Pa); 

ε é a deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional). 

 

O módulo de elasticidade depende diretamente da fração em volume de fibra 

e matriz. Se o módulo da fibra é superior ao da matriz, conforme se aumenta a 

fração de fibras pode-se ter um aumento no módulo do compósito. No entanto, 

outros fatores devem ser considerados, como o comprimento das fibras (fibras 

curtas terão poucos pontos de contato com a matriz, podendo se desprender mais 

facilmente; enquanto as fibras longas tornam mais dificil uma distribuição 

homogênea). O módulo elástico será primeiramente controlado pelas fibras, mas 

também será afetado pela matriz, e a deformação de falha será determinada pelo 

módulo da fibra/matriz. 

O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga crescente em 

determinados pontos de uma barra geometricamente padronizada. A carga aplicada 

parte de um valor inicial igual a zero e aumenta lentamente até a ruptura do corpo de 

prova. A força é sempre aplicada na região média do corpo de prova e se distribui 

uniformemente no resto do corpo. É um ensaio bastante aplicado em materiais 

frágeis como cerâmicos e metais duros, ferro fundido, aço ferramenta e aço rápido, 

pois fornece dados quantitativos da deformação desses materiais. Nos materiais 

frágeis, as curvas medidas são muito pequenas. Consequentemente, para 

determinar a tensão de flexão, utilizamos a carga que provoca a fratura do corpo de 

prova. 

Este ensaio tem o objetivo de determinar a tensão e curva de ruptura, além de 

permitir avaliar outras propriedades mecânicas, chamadas de módulo de 

elasticidade à flexão. Para materiais muito frágeis, os resultados obtidos apresentam 

grande dispersão, de modo que nestes casos devem realizar-se sempre vários 

ensaios para estabelecer um valor médio.  

O ensaio de flexão em três pontos consiste na aplicação de uma carga no 

centro de um corpo de prova apoiado em dois pontos, como mostra a figura abaixo. 

A carga aplicada aumenta lentamente até a ruptura do corpo de prova. A resposta 

do ensaio consiste no valor da carga aplicada versus o deslocamento do ponto 

central. O valor da carga obtido varia conforme o material seja dúctil ou frágil. No 

caso de materiais dúcteis considera-se a força obtida no limite de elasticidade. 
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Quando se trata de materiais frágeis, considera-se a força registrada no limite de 

ruptura (DOS SANTOS, 2007). 

 

 

 

 

 

Os resultados fornecidos podem variar com a temperatura, a velocidade de 

aplicação da carga, os defeitos superficiais e principalmente com a geometria da 

seção transversal da amostra. 

 

 

3.8 MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV) 

 

 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) é um instrumento muito versátil e 

usado rotineiramente para a análise microestrutural de materiais sólidos. Apesar da 

complexidade dos mecanismos para a obtenção da imagem, o resultado é uma 

imagem de muito fácil interpretação (MALISKA, 2009). 

Durante a fase de produção ou análise de materiais, quase sempre se torna 

necessário analisar a sua microestrutura. Esta análise microestrutural é muito 

importante, pois permite:  

 Entender as correlações microestrutura - defeitos - propriedades;  

 Predizer as propriedades do material quando estas correlações são 

estabelecidas.  

 

Figura 16 – Esquema do ensaio em flexão em 

três pontos. 

Fonte: DOS SANTOS, 2007. 
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Figura 17 – MEV (Modelo: XL-30 – ESEM e Marca: PHILLIPS). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

De acordo com os objetivos que foram propostos nesta pesquisa, descreve-se 

a seguir os materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento do compósito a 

partir das fibras da folha de abacaxizeiro - PALF e da resina de poliéster insaturado, 

com adição de retardante de chama. 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

 Fibra das Folhas do Abacaxizeiro (PALF): As folhas do abacaxizeiro 

utilizadas no desenvolvimento deste compósito foram colhidas no município de Ielmo 

Marinho/RN, e foram desfibradas no Laboratório de Engenharia Têxtil da UFRN, 

utilizando-se uma máquina desfibradeira. 

 

 Resina de Poliéster e Catalisador: A resina de poliéster insaturada 

ortoftálica (densidade 1,2 g/cm²) e o catalisador peróxido de MEK (metil etil cetona) 

foram adquiridos no comércio local. 

 

 Retardante de Chama: O agente retardante de chama utilizado nesta 

pesquisa foi a alumina trihidratada, denominada quimicamente como hidróxido de 

alumínio - Al(OH)3, a qual se apresenta sob a forma de pó seco branco de fina 

textura. Ela foi doada como apoio à pesquisa pela empresa Alcoa Alumínio S.A.. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Processo de Preparação das Fibras de PALF 
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Após o desfibramento das folhas do abacaxizeiro, as fibras foram colocadas 

para secar ao ar livre. Após a secagem total, elas foram cardadas manualmente. Em 

seguida foram cortadas no tamanho de 30 mm de comprimento, devido a existência 

de outros estudos com comprimentos variados (10, 20, 30, 40 e 50 mm) terem 

demonstrado ser esse o comprimento com melhores desempenhos mecânicos 

(TAVARES, 2008). Logo após foram tratadas, por um período de 60 minutos, com 

uma solução aquosa de 2% de hidróxido de sódio (NaOH) para remoção das 

impurezas superficiais tais como ceras, gorduras, pectinas e pectatos.  

 

  
     Figura 18 – PALF desfibradas e dispostas 
     para secagem. 
 
 

   Figura 19 – Carda manual. 

  
    Figura 20 – PALF antes da cardagem.    Figura 21 – PALF após a cardagem. 
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4.2.2 Processo de Preparação das Mantas de PALF 

 

 

As fibras já tratadas e cortadas com comprimento de 30 mm foram colocadas 

no preparador de mantas que foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia Têxtil 

com o objetivo de tornar a manta mais homogênea. 

O preparador de mantas é composto de quatro elementos básicos: suporte 

quadrado de vidro, prancha de tecnil para moldagem, tampa de tecnil que funciona 

como uma prensa e mangueira para encher e escoar a água. O suporte de vidro, 

com dimensões de 300x300x300 mm, possui um orifício lateral inferior onde através 

de uma mangueira que leva a água ao seu interior e posteriormente o escoamento 

da mesma. A prancha de tecnil possui pequenos orifícios para permitir a passagem 

de água e ainda parafusos que servem para encaixar a tampa. 

A prancha de tecnil foi coberta por uma folha de papel alumínio com 

pequenos furos, para facilitar a retirada da manta ao final do processo. 

As fibras foram colocadas no preparador de mantas a fim de que fossem 

distribuídas o mais uniformemente possível. Em seguida adicionou-se água, através 

de mangueira até ao ponto em que as fibras ficarem cobertas pela água. Depois a 

torneira foi desligada e a água escoou até que as fibras estivessem distribuídas na 

prancha, formando a manta. 

Figura 22 – PALF cardadas e cortadas 
com 30 mm de comprimento. 
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Após o total escoamento da água, a manta foi retirada cuidadosamente do 

preparador de mantas e seca em temperatura ambiente por 48 horas. Como ela 

ainda se apresentava úmida depois desse período foi necessário colocá-la na estufa 

para secar completamente a temperatura de 105ºC por 30 minutos. 

 

 

4.2.3 Processo de Preparação do Compósito  

 

 

Antes da preparação do compósito, as mantas de PALF foram impregnadas, 

por meio de borrifação, com a solução aquosa de retardante de chama nas 

proporções de 20%, 40% e 60% do peso da manta seca. 

Figura 23 – Preparador de manta com água 
para submersão das fibras. 

 

Figura 24 – Escoamento da água para 
formação da manta. 

 

Figura 25 – Mantas de PALF. 
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A resina de poliéster foi misturada com o retardante de chama, com o agitador 

elétrico, nas proporções de 20%, 40% e 60% do peso da resina a ser utilizada. Após 

a mistura homogênea da resina com o retardante de chama, acrescentou-se o 

catalisador peróxido de MEK. 

Para a preparação do compósito, com proporções 10/90 – fibra/resina, 

utilizou-se um molde de madeira (parte fêmea) revestido com fórmica com 

dimensões de 300x300x30 mm e a tampa (parte macho) tem um encaixe em que a 

altura do compósito fica com 3 mm. 

Inicialmente foi aplicado um desmoldante de cera de carnaúba – Tec Glaze – 

N da empresa POLINOX, em toda a parte interna do molde, incluindo a tampa. Logo 

após, foi colocada metade da quantidade da resina já misturada com o retardante de 

chama no molde, em seguida acrescentou-se a manta de PALF com retardante de 

chama por cima da resina, depois o restante da resina foi colocado por cima da 

manta, cobrindo-a completamente. O molde foi fechado e a estrutura foi fixada com 

grampos nas suas quatro extremidades, conforme pode ser observado na Figura 29. 

  
    Figura 26 – Molde para preparação  
    do compósito com resina de poliéster. 

Figura 27 – Molde para preparação do compósito 
com resina de poliéster e manta de PALF. 

  
    Figura 28 – Molde com o compósito.  

 
Figura 29 – Molde com compósito e fixado  
com grampos.  
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Após 24 horas de cura, o compósito foi retirado do molde, foi marcado com as 

dimensões de 150x25x3 mm em posições aleatórias e levado para a empresa 

TecArt para ser cortado a laser. Deste modo obteve-se os corpos de prova com 

dimensões exatas para a realização dos ensaios de tração, flexão, flamabilidade e 

absorção de água.  

 

 

4.2.4 Ensaios Mecânicos dos Compósitos 

 

 

Os compósitos foram analisados segundo os ensaios mecânicos de tração e 

flexão de acordo com as normas ASTM (“American Society for Testing and 

Materials”), através da máquina de ensaio universal modelo AG – 1 SHIMADZU 

(Figura 30).  

 

 

 

 

 

4.2.4.1 Ensaio de Tração 

 

 

Na realização do ensaio de tração foram utilizados corpos de prova com 

dimensionamento de 150x25x3 mm, seguindo a norma ASTM D638-10–00 

Figura 30 – Máquina de ensaio universal  
AG – 1 SHIMADZU. 
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(“Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics”). Os corpos de prova 

(Figura 31) foram retirados dos compósitos poliméricos PES/PALF/ATH 

(poliéster/fibra da folha do abacaxizeiro/alumina trihidratada). 

 

 

 

 

 

4.2.4.2 Ensaio de Flexão 

 

 

O ensaio de flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades 

mecânicas de materiais frágeis ou dúcteis no qual são analisadas as tensões 

internas, na fase elástica. 

Para realização do ensaio de flexão foram utilizados os padrões da norma 

ASTM D 790 – 10 (“Standard Test Method for Flexural Properties of Unreinforced 

and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials”). Os corpos de prova 

foram retirados dos mesmos compósitos do ensaio de tração. 

 

 

4.2.5 Ensaio de Flamabilidade dos Compósitos 

 

 

Realizou-se o teste de queima UL (“Underwriter‟s Laboratory”) 94, vertical e 

horizontal, conforme descrito na seção 3.5.1 (“Teste UL 94”) desta pesquisa.  

Figura 31 – Corpos de prova para os ensaios 
de tração e flexão. 
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O ensaio vertical de flamabilidade foi realizado nos compósitos com 

incorporação de retardante de chama de 20% (Figuras 32 e 33), 40% (Figuras 34 e 

35) e 60% (Figuras 36, 37, 38 e 39). 

 

  
                    Figura 32 – Primeira  
                    aplicação da chama 
                    por 10 segundos no  
                    compósito com 20% de RC. 

 

                   Figura 33 – Queima auto 
                   sustentada da chama no  
                   compósito com 20% de RC. 

 

  
                    Figura 34 – Primeira  
                    aplicação da chama  
                    por 10 segundos no  
                    compósito com 40% de RC. 

 

                    Figura 35 – Queima auto 
                    sustentada da chama no  
                    compósito com 40% de RC. 
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  Figura 36 – Primeira 
  aplicação da chama 
  por 10 segundos, no 
  compósito com 60% 
  de RC. 
 

  Figura 37 – Após a 
  retirada da chama, o 
  fogo se apaga, no 
  compósito com 60%  
  de RC. 
 

  Figura 38 – Segunda 
  aplicação da chama 
  por mais 10 
  segundos, no 
  compósito com 60% 
  de RC. 

  Figura 39 – Na 2º  
  aplicação da chama,  
  ocorre a queima auto 
  sustentada, no 
  compósito com 60%  
  de RC. 

 

O ensaio horizontal de flamabilidade foi realizado nos compósitos com 

incorporação de retardante de chama de 20% (Figuras 40 e 41), 40% (Figuras 42 e 

43) e 60% (Figuras 44, 45 e 46). 

 

  
      Figura 40 – Bico de Bunsen a 45º do corpo 
      de prova e aplicação da chama por 30  
      segundos, no compósito com 20% de RC. 

      Figura 41 – As amostras com incorporação 
      de 20% de RC foram completamente 
      queimadas. 

 

  
Figura 42 – Bico de Bunsen a 45º do corpo 
de prova e aplicação da chama por 30 
segundos, no compósito com 40% de RC. 

    Figura 43 – As amostras com 
    incorporação de 40% de RC  
    foram completamente queimadas. 
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Figura 44 – Bico de Bunsen a 45º do corpo 
de prova e aplicação da chama por 30 
segundos, no compósito com 60% de RC. 

Figura 45 – A queima do material 
ultrapassou a marca de 25 mm, no 
compósito com 60% de RC. 

 

 
                                          Figura 46 – Nas amostras com incorporação 
                                          de 60% de RC as chamas se apagaram. 

 

 

4.2.6 Ensaio de Absorção de Água dos Compósitos 

 

 

Para a determinação do percentual de água absorvida pelos compósitos, foi 

realizado o ensaio no qual foram utilizadas três amostras do compósito 

PES/PALF/ATH, com incorporação de 20%, 40% e 60% de retardante de chama.  

As amostras foram secas na estufa a aproximadamente 100ºC pelo período 

de uma hora e em seguida foram resfriadas na temperatura ambiente (29ºC) e então 

pesadas, para logo após serem imersas em água. Passado o período determinado 

para imersão das amostras em água, as mesmas foram retiradas do recipiente e 

com papel absorvente foi removido o excesso de água, para posterior pesagem das 

amostras. 
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Para a determinação da absorção de água, as amostras foram pesadas em 

intervalos de 24 horas, durante quatro dias, e a última pesagem foi realizada após 

72 horas, na qual observou-se o ponto de saturação (quando o peso da amostra 

atingiu valor constante).  

Para determinar esta absorção para o período estabelecido, utilizou-se a 

equação 4. 

 

Aa = [(Pu – Ps)/Ps] x 100    (4) 

 

Onde:  

Aa = absorção da água (%);  

Pu = peso do corpo de prova úmido (g);  

Ps = peso do corpo de prova seco (g); 

 

 

4.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Diante da necessidade de se ter informações das características 

microestruturais dos aspectos das fraturas dos corpos de provas que passaram 

pelos ensaios mecânicos (tração e flexão) foram realizadas as análises por 

microscopia eletrônica de varredura nessas amostras, utilizando o equipamento de 

Modelo: XL-30 – ESEM de Marca: PHILLIPS. 

Figura 47 – Amostra imersa em água. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir 

dos ensaios mecânicos propostos para o compósito em estudo, assim como o 

ensaio de flamabilidade e de absorção de água. Em seguida, são apresentadas as 

imagens da microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos compósitos submetidos 

a esses ensaios mecânicos. 

 

 

5.1 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

 

Diante dos resultados nos ensaios de tração foi possível traçar as curvas de 

tensão x deformação para os compósitos com incorporação de retardante de chama 

nas proporções de 20%, 40% e 60% (Gráficos 01, 02 e 03). Assim como, calcular a 

tensão máxima (Gráfico 04), a deformação máxima (Gráfico 05) e o módulo de 

elasticidade de tração (Gráfico 06). 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Resistência à tração – compósito com incorporação de 
20% de retardante de chama. 
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As curvas de tração em relação à deformação apresentam um 

comportamento típico para materiais frágeis, nas quais os compósitos se deformam 

elasticamente até a ruptura. 

Gráfico 02 – Resistência à tração – compósito com incorporação de 
40% de retardante de chama. 

Gráfico 03 – Resistência à tração – compósito com incorporação de 
60% de retardante de chama. 
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      Gráfico 04 – Tensão máxima. 

 

Observa-se no gráfico da tensão máxima, acima, que o aumento da 

quantidade de retardante de chama não influencia na resistência do material, por 

este não se tratar de uma carga de reforço e sim de uma carga de enchimento. 

Nota-se também que nas amostras 2 e 3 do compósito com incorporação de 60% de 

retardante de chama as tensões máximas tiveram diferenças de quase o dobro nos 

seus valores, isso pode ser atribuído a falta de homogeneidade das amostras, por se 

tratar de compósito com fibras distribuídas aleatoriamente e/ou ao processo de 

produção. 

 

 
            Gráfico 05 – Deformação máxima. 
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No gráfico da deformação máxima, mostrado acima, pode ser observado que 

quanto menor for o percentual de retardante de chama incorporado no compósito, 

maior será a deformação. Pode-se concluir que a presença de retardante de chama, 

além de atuar como inibidor de chama, também atua como uma carga que influência 

na compactação do compósito. 

 

 
            Gráfico 06 – Módulo de elasticidade de tração. 

 
 

Analisando os resultados do módulo de elasticidade de tração, pode-se 

observar que os valores obtidos neste trabalho ficaram um pouco abaixo dos valores 

comparados com outros trabalhos já realizados com compósitos de PES/PALF, 

conforme mostrado nas tabelas 3 e 4. É importante observar que esses compósitos 

foram feitos com as proporções de fibras/resina diferentes das que foram utilizadas 

nesta pesquisa, além de não ter a incorporação do retardante de chama.  

 

Tabela 03 - Resultados de Resistência à Tração de Compósitos de Fibras 

PES/PALF in natura, Pré-secas em Função do Teor de Fibras. 

Reforço Teor de Fibras 

(%) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Alongamento na 

Ruptura (%) 

      Poliéster 0 32,80 ± 2,10 1,26 ± 0,16 2,80 ± 0,20 

       Fibras   15 41,30 ± 2,90 1,69 ± 0,10 3,84 ± 0,27 

“  20 50,02 ± 3,70 2,16 ± 0,17 4,27 ± 0,25 

“ 25 56,18 ± 2,50 2,39 ± 0,10 4,57 ± 0,15 
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“ 30 69,69 ± 2,73 2,84 ± 0,08 5,92 ± 0,27 

“ 40 56,65 ± 2,20 1,94 ± 0,05 5,72 ± 0,36 

Fonte: ALEXANDRE, 2005. 

 

Tabela 04 - Módulo de Elasticidade e Resistência à Tração para Compósitos de 

PALF/Poliéster para os Diferentes Comprimentos de Fibras Utilizados. 

Comprimento das fibras 
de curauá 

Resistência à tração 
(MPa) 

Módulo de Young (Mpa) 

30 mm 25,99 2423,87 

40 mm 17,62 2368,37 

50 mm 20,07 2208,67 
Fonte: TAVARES, 2008. 

 

 

5.2 RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

 

 

Nos ensaios de flexão em três pontos foi possível observar o comportamento 

do material, assim como, traçar as curvas do limite de resistência máxima, da 

deflexão máxima e do módulo de elasticidade de flexão para os compósitos com 

incorporação de retardante de chama nas proporções de 20%, 40% e 60%.  

 

 
Gráfico 07 – Resistência à flexão – compósito com incorporação de 
20% de retardante de chama. 
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Gráfico 08 – Resistência à flexão – compósito com incorporação de 
40% de retardante de chama. 

 
 

 
 Gráfico 09 – Resistência à flexão – compósito com  incorporação de 
60% de retardante de chama. 

 

 

Analisando as curvas tensão x deformação nota-se que os materiais 

compósitos de resina de poliéster reforçados com fibras de PALF e com 

incorporação de retardante de chama, não apresentam região de deformação 

elástica e plástica bem definidas, como também, não apresentam o limite de 
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escoamento definido. A tensão aumenta até ser atingida a tensão máxima, então há 

uma queda repentina devido à ruptura.  

 

 
       Gráfico 10 – Flexão máxima. 

 
 

 
       Gráfico 11 – Deflexão máxima. 

 

Pode ser notado também, que nas análises de flexão em três pontos e 

deflexão máxima, não há nenhuma proporcionalidade entre as quantidades de 

retardante de chama incorporado nas amostras e os resultados obtidos. 
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            Gráfico 12 – Módulo de elasticidade de flexão. 

 
 

Em comparação com os resultados publicados no trabalho de Alexandre, 

2005, pode-se observar que no presente trabalho, os valores do módulo de 

elasticidade da flexão, ficaram acima dos valores obtidos anteriormente (Tabela 05). 

No entanto, o compósito do trabalho em estudo teve a incorporação do retardante de 

chama, além da concentração de fibras e do modo de preparação do corpo de prova 

terem sido realizados de forma diferente.  

 

Tabela 05 - Resultados de Resistência à Flexão de Compósitos de Fibras in natura 

em Função do Teor de Fibras  

Reforço Teor de Fibras (%) Resistência à 

Flexão (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Poliéster 0 79,70 ± 8,82 3,09 ± 0,05 

Fibras 15 54,89 ± 6,22  3,28 ± 0,11 

“ 20 71,45 ± 8,97 3,37 ± 0,07 

“ 25 79,17 ± 8,64 3,49 ± 0,09 

“ 30 85,12 ± 7,57 3,66 ± 0,11 

“ 40 75,60 ± 7,84 3,23 ± 0,13 

Fonte: ALEXANDRE, 2005. 
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5.3 RESISTÊNCIA AO FOGO 

 
 

 No ensaio de inflamabilidade UL 94 vertical (UL 94V), observa-se que os 

compósitos, com 20% e 40% de incorporação de retardante de chama, sofrem 

ignição seguida de uma queima auto-sustentada na primeira aplicação da chama ao 

corpo de prova, o que impede que o material possua uma classificação segundo a 

norma UL 94V.  

Porém, nos compósitos com 60% de incorporação de retardante de chama, 

na primeira aplicação da chama por 10 segundos, o conjunto de corpos de prova 

sustenta a chama por apenas 40 segundos e se apaga, no entanto na segunda 

aplicação da chama (conforme orienta a norma) ocorre a auto sustentação da chama 

nas amostras, o que também impede a classificação deste material segundo a 

norma UL 94V. 

 Além disso, observou-se que no ensaio vertical, o material não pingou e que 

os gases provenientes da queima do material não apagaram a chama do bico de 

Bunsen. 

 O ensaio de inflamabilidade UL 94 horizontal (UL 94HB) tem o objetivo de 

determinar a taxa de queima linear – “V”, em milímetros por minuto, para cada corpo 

de prova, usando a equação 5 abaixo. 

 

V = 60L/t    (5) 

 

Onde: 

V = Taxa de queima linear em mm/minuto; 

L = Comprimento danificado no corpo de prova, em milímetros; 

t = Tempo em segundos. 

 

Neste ensaio horizontal, observou-se que o tempo médio de queima das 

amostras aumentou à medida que se adicionou mais retardante de chama ao 

compósito, demonstrando que o retardante fez efeito, pois quanto maior for o tempo 

de queima do material, menor será a velocidade de queima, o que dificulta a 

propagação da chama e facilita a extinção da mesma. 
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O tempo médio de queima e a taxa média de queima dos compósitos podem 

ser observados nos gráficos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Tempo de queima do compósito. 

Gráfico 14 – Taxa de queima do compósito. 
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5.4 PERCENTUAL DE ABSORÇÃO DA ÁGUA 

 

 

Com a realização do ensaio de absorção de água, observou-se uma pequena 

diferença no percentual de absorção da água entre as amostras com 20% e 40 % de 

incorporação de retardante de chama, no entanto na amostra com 60%, nota-se 

uma absorção bem menor de água. Diante da análise desses resultados, pode-se 

concluir que quanto maior a quantidade de retardante de chama, menor a 

quantidade de água absorvida, devido ao retardante de chama não absorver água. 

 

 

 

 

 

5.5 IMAGENS DO MEV 

 

 

A análise dos compósitos por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi 

realizada com o objetivo de observar as fraturas resultantes do ensaio de tração e 

flexão e a adesão fibra/matriz. 

Na figura 48 (a, b, c, d) observa-se os compósitos com incorporação de 20% 

de RC das amostras fraturadas por flexão, nas quais notam-se as regiões de ruptura 

e a adsorção da fibra/resina. 

Gráfico 15 – Absorção de água do compósito. 
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(a) 

 
(b) 

 

  
(c)  

 

 
(d) 

Figura 48 (a), (b), (c), (d) – Imagens de MEV dos ensaios de flexão dos compósitos com 20% de RC. 

   

As imagens dos compósitos com incorporação de 40% de RC fraturadas por 

flexão (Figura 49 - a, b, c, d) demonstram as regiões de ruptura e de adsorção da 

fibra/resina. 

 

 

Fissura 

Fibras 

Adsorção fibra/resina 

Resina com RC 

Região de ruptura 

Fibras com a 
adsorção da 
resina 

Resina 
 

RA 

Adsorção da resina 
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(a) 

 
(b) 

 

  
(c)  

 

 
(d) 

Figura 49 (a), (b), (c), (d) – Imagens de MEV dos ensaios de flexão dos compósitos com 40% de RC. 
 

Na figura 50 (a, b, c, d) dos compósitos com incorporação de 60% de RC das 

amostras fraturadas por flexão, verifica-se a existência de bolhas de ar na superfície 

do compósito, as fissuras sem exposição da fibra e o cisalhamento das camadas. 

Adesão da fibra/ matriz   

Adsorção fibra/resina 

Adsorção da fibra com a resina 

Fibras 

Resina 

Fibras 

Fissura   
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(a)                                                                             (b) 

 

    
(c)                                                                             (d) 
Figura 50 (a), (b), (c), (d) – Imagens de MEV dos ensaios de flexão dos compósitos com 60% de 
RC. 

 

As imagens de MEV dos ensaios de tração dos compósitos com incorporação 

de 20%, 40% e 60% de RC, figuras 51, 52 e 53, respectivamente, mostram a 

existência de bolhas de ar na superfície do compósito, regiões de rupturas, a adesão 

da fibra/matriz e o corte das fibras, assim como o arranque das mesmas no 

compósito no momento do referido ensaio.  

 

Bolhas de ar 

Fissura Fissura sem exposição da fibra 

Cisalhamento das camadas 
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(a)                                                                              (b) 

 
                                         (c) 
Figura 51 (a), (b), (c) – Imagens de MEV dos ensaios de tração dos compósitos com 20% de RC. 
 
 

  
(a)                                                                             (b) 

 

Região de ruptura 

Fibras 

Corte das fibras 
Bolha de ar 

Arranque da fibra 
adesão - fibra /matriz  

Vazios 

Rompimento das firbas  
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                                         (c) 
Figura 52(a), (b), (c) – Imagens de MEV dos ensaios de tração dos compósitos com 40% de RC. 
 

 

  
(a)                                                                             (b) 
 

 
                                         (c) 
Figura 53 (a), (b), (c) – Imagens de MEV dos ensaios de tração dos compósitos com 60% de RC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arranque das fibras 

Arranque das fibras 

Fibras 
Arranque das fibras 

Adesão fibra/resina 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A presente pesquisa avaliou os efeitos da incorporação de retardante de 

chama nos compósitos de resina de poliéster insaturado e PALF, assim como o 

comportamento desses compósitos nos ensaios de tração, flexão e absorção de 

água. Com base nos resultados desses ensaios pode-se concluir: 

 

1. As propriedades mecânicas dos compósitos estudados foram avaliadas 

através das condições máximas de tração, flexão e deformação. Observou-se 

que o retardante de chama não apresenta melhorias significativas para a 

resistência mecânica dos compósitos estudados. 

 
2. O módulo de elasticidade de tração apresentou valores relativamente baixos, 

quando comparados com outros trabalhos desenvolvidos com o mesmo tipo 

de resina e fibra utilizadas nesta pesquisa. Deve-se salientar que as 

condições experimentais, a concentração da fibra/matriz (10/90), a 

incorporação de retardante de chama e o modo de preparação dos 

compósitos foram diferentes no presente trabalho. No entanto, o módulo de 

elasticidade de flexão apresentou valores bem maiores quando comparados 

aos outros trabalhos. 

 
3. A análise das superfícies dos compósitos por microscopia eletrônica de 

varredura identificou as seguintes características:  

 

a) Boa adesão da fibra com a resina nos ensaios de tração e de 

flexão; 

 

b) As fissuras da resina e as áreas de rupturas resultantes dos ensaios 

mecânicos (tração e flexão);  

 

c) A presença de bolhas de ar na superfície do compósito, quando 

temos um maior percentual de incorporação de retardante de 

chama, indica que não houve total homogeneidade quando os 

componentes da preparação dos compósitos foram misturados. 
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4. Nos ensaios de flamabilidade foi possível notar que: 

 

a) A taxa de queima desses compósitos apresentou um resultado bem 

menor do que as taxas máximas de queima exigidas no Brasil que é 

de 250 mm/min, e em outros países com pesquisas já mais 

avançadas em materiais de revestimento interno é de 80 mm/min. 

 

b) O tempo de queima é diretamente proporcional à quantidade de 

retardante de chama, comprovando que o mesmo inibe o processo 

de combustão, confirmando a eficácia da alumina trihidratada como 

agente antichama.  

 

c) Não foi possível classificar este compósito segundo a UL 94V, pois 

neste ensaio a chama se auto sustentou. 

 

5. No ensaio de absorção de água pode-se observar que quanto maior a 

quantidade de retardante de chama, menor é a absorção de água, devido o 

retardante de chama não absorver água. 
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7. SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

 

Os resultados observados para as propriedades dos compósitos em estudo, 

assim como a pequena quantidade de trabalhos realizados no Brasil sobre 

incorporação de retardante de chama em materiais poliméricos, motivam a 

continuidade de pesquisas nesta área. Desta forma, alguns aspectos não estudados 

neste trabalho, podem ser sugeridos para futuras pesquisas: 

 
 Realizar pesquisa com outras proporções de mistura de retardante de chama. 

 Avaliar o uso de outros tipos de retardante de chama. 

 Uso de outros materiais poliméricos como matriz. 
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ANEXOS 
 

Hidróxido de Alumínio - HYDROGARD – GP 

(Especificação Técnicas) 

   

   Características Típico Especificações 

Análise Química (%) 

Al2O3 65,2 Mín. 63,7 

SiO3 0,017 Máx. 0,064 

Fe2O3 0,013 Máx. 0,034 

Na2O – Total 0,34 Máx. 0,36 

Umidade (110°C) 0,17 Máx. 0,50 

L.O.I. (110 - 1000°C) 34,2 34,00 - 35,00 

Insolúveis em ácido 0,38 Máx. 1,50  

Análise Física 

Peso específico (g/cm3) 2,42   

Densidade solta (g/cm3) 0,7   

Densidade compactada (g/cm3) 1,3   

Índice de refração 1,57   

Dureza (Mohs) 2,5   

Alvura TAPPI (%) 83   

Absorção de Óleo (%) 23   

Granulometria (%) 

 +#325 1,4 Máx. 4,0 

D90 (µm) 29,9 20,2 - 37,6 

D50 (µm) 10,2 7,2 - 12,4 

D10 (µm) 2,5 2,0 - 3,2 

   Data da Revisão: Março/2010 
   - Análise Química feita por ICP (Induction Coupled Plasma) ou Espectrômetro 

de Fluorescência de Raios-X 
   - Absorção de Óleo determinada pela Norma ASTM D 1483 / 60 

 - Densidade determinadas pela Norma ASTM-B-527-81 

 - Análise granulométrica feita por peneiras da Série ASTM E 11-87 

 - Distribuição de tamanho de partículas feita por Coulter ou Malvern MasterSizer 
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Em conformidade com NBR 14725 
Data da impressão 03.12.2007  Data da última revisão: 15.03.2005 

 
1 Identificação do Produto e da Empresa 
 
• Identificação da preparação 
• Nome do produto: Hydrated Aluminas            839 
Outras designações: Alumina Trihydrate, Aluminum Trihydroxide ATH Series, Bayer 
Hydrated Alumina, C-30, KB-30, KC-30, KH-30. 
• Principais usos: 
Inibidor de chamas 
Revestimento 
• Nome da empresa: 
Alcoa World Alumina LLC 
201 Isabella Street 
Pittsburgh, PA 15212-5858 USA 
Health & Safety: +1-412-553-4649 
• Entidade para obtenção de informações adicionais: www.alcoa.com 
• Telefone para emergência: USA: Chemtrec: +1-703-527-3887 +1-800-424-9300 ALCOA: 
+1-412-553-4001 
 
2 Composição e Informações sobre os Ingredientes 
• Natureza química: 
• Descrição: 
A composição total é fornecida abaixo e poderá incluir alguns componentes classificados 
como não perigosos. 

CAS N°: Nome químico 

21645-51-2 Aluminum trihydroxide 99,5% 

• Informações adicionais: Perda na ignição               34-35 % 
 
3 Identificação de Perigos 
• VISÃO GERAL DE EMERGÊNCIA: 
• Olhos: Pode causar uma ligeira irritação. 
• Pele: Pode causar uma ligeira irritação. 
• Inalação: Pode causar uma ligeira irritação do aparelho respiratório superior. 
• Ingestão: Pode causar uma ligeira irritação. 
 
• Carcinogenicidade e risco reprodutivo 
Produto embalado para transporte: Não constitui risco de cancro ou reprodutivo 
• Ingredientes químicos e possíveis riscos de processamento: 
 
Trihidroxido de alúminio: Baixo risco para a saúde por inalação.Geralmente considera-se 
como biologicamente inerte. 
 
• Designação dos riscos: 
 
• Condições médicas agravadas por exposição ao produto: 
Asma, doença crônica dos pulmões, e rashes cutâneos. 
• Avisos especiais sobre os riscos para o homem e o ambiente: Consulte item 11. 
• Sistema de classificação 

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ 
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A classificação está de acordo com as listas publicadas pela União Europeia mas foi 
completada com dados da literatura especializada bem como com informações dos 
fornecedores das matérias-primas. 

 
4 Medidas de Primeiros-Socorros 
 
• Inalação 
Leve para o ar livre. 
Verificar as fossas respiratórias, respiração e existência de pulso. 
Proporcione reanimação cardiopulmonar em pessoas sem pulso ou respiração. 
Consulte um médico. 
 
• Contato com a pele: 
Lave com água e sabão durante, pelo menos, 15 minutos. 
Consulte um médico caso a irritação persista. 
 
• Contato com os olhos: 
Lave os olhos com bastante água durante, pelo menos, 15 minutos. 
Consulte um médico. 
 
• Ingestão: 
Se engolido, dilua o produto através da ingestão de grandes quantidades de água. 
Recomende quantidades até 30 ml (~1 oz.) para crianças e 250 ml (~9 oz.) para adultos. 
Nunca dê nada pela boca a uma pessoa em convulsões ou inconsciente. 
Não induza vômitos. 
Consulte um médico. 
 
5 Medidas de Combate a Incêndio 
 
• Perigos de incêndio ou de explosão: Não combustível. 
• Meios de extinção apropriados: 
Em caso de incêndio utilizar os métodos e materiais adequados para extinção de incêndios. 
• Proteção dos bombeiros: 
As pessoas que combaterem os incêndios deverão usar aparelhos de respiração aprovados 
pelo CE/NIOSH, de pressão positiva, e independentes, e um vestuário totalmente protetor, 
sempre que tal se mostrar apropriado. 
 
6 Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento 
 
• Precauções pessoais: 

 
 
Usar vestuário de proteção pessoal. 

 
 

 
• Precauções ao meio ambientais: Não são necessárias medidas especiais. 
• Métodos para limpeza: Limpe por meio de processos secos; evite espalhar o pó. 
 
7 Manuseio e Armazenamento 
 
• MANUSEIO 
• Precauções da exposição do trabalhador: Evitar a formação de pó. 
Em caso de formação de pó, prever a aspiração. 
• Prevenção de incêndio e explosão: Não são necessárias medidas especiais. 
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• ARMAZENAMENTO 
• Condições de armazenamento: Mantenha o material seco. 
• Avisos para armazenamento conjunta: Não necessário 
• Outros avisos sobre as condições de armazenamento: Nenhum 
 
8 Controle de Exposição e Proteção Individual 
 
• Medidas de controle de engenharia: Não existem outras informações, ver ponto 7. 
•Limites de exposição ocupacional: 
O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite relacionado no 
local de trabalho tenha que ser monitorado. 
• Equipamentos de proteção individual apropriado: 
• Proteção respiratória: 
Proteção respiratória se o local não for bem ventilado. 
Recomenda-se a utilização de proteção respiratória, filtro P2. 
• Proteção das mãos: Utilizar luvas apropriadas de forma a evitar lesões na pele. 
• Material das luvas Luvas de tecido grosso. 
• Proteção dos olhos: Recomendamos o uso de óculos de segurança com proteções 
laterais. 
 
9 Propriedades Físico-Químicas 
 

• Estado físico 
     Forma: 
     Cor: 
 
     Odor: 

 
pó cristalino  
Branco 
Esbranquiçado. 
Inodoro 

• Temperaturas específicas ou faixas 
de temperatura nas quais ocorrem 
mudanças de estado físico: 
     Ponto de fusão: 
     Ponto de ebulição: 
• Ponto de fulgor: 
• Auto-inflamabilidade: 
• Perigos de explosão: 
• Densidade em 20°C: 
• Densidade a granel em 20°C: 
• Solubilidade: 
     Água: 
• pH em 20°C: 
• Percentagem de solvente: 
     Solventes orgânicos: 
     Percentagem de substâncias 
sólidas: 
 

 
 
 
Decompõe-se antes de se derreter. 
Não aplicável 
Não aplicável 
O produto não é auto-inflamável. 
O produto não corre o risco de explosão. 
2,42 g/cm³ 
0,15-1,3 g/cm³ 
 
Insolúvel 
8,5-10,2 (20% in H2O) 
 
0,0 % 
 
100 % 
 

 
10 Estabilidade e Reatividade 
 
• Condições a evitar: Não existe decomposição em caso de emprego correto das regras. 
• Materiais ou substâncias incompatíveis: 
• Reações perigosas: Heating the material above 200°C will result in a sudden release of 
water vapor (steam). Precautions must be taken to dissipate the vapor and any pressure that 
may be generated. A sudden increase in pressure could cause damage or explosion in 
enclosed equipment. 
• Informações adicionais: Não-corrosivo. 
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11 Informações Toxicológicas 
 
• Toxicidade aguda: 
• Efeito de irritabilidade primário: 
• Sobre a pele: Pode causar uma ligeira irritação. 
• Sobre os olhos: Pode causar uma ligeira irritação. 
• Inalação: Pode causar uma ligeira irritação do aparelho respiratório superior. 
• Ingestão: Pode causar uma ligeira irritação. 
 
12 Informações Ecológicas 
 
• Outras indicações ecológicas: 
• Indicações gerais: Não são conhecidos quaisquer perigos para a água. 
 
13 Considerações sobre tratamento e disposição: 
 
• Produto: 
• Recomendação: 
Reutilizar ou reciclar o material sempre que seja possível. 
Caso não seja possível reutilizar ou reciclar o material, tratamento conforme regulamento dos 
serviços públicos. 
• Embalagem usada: 
• Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 
 
14 Informações sobre Transporte 

• Transporte por terra ADR/RID (transfronteiriço): 
• Classe ADR/RID: - 
• Observações: Não regulado 

• Transporte marítimo IMDG: 
• Classe IMDG: - 
• Poluente das águas: Não 
• Observações: Não regulado 

• Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR: 
• Classe ICAO/IATA: - 
• Observações  Não regulado 

 
15 Regulamentações 
 
• Regulamentações federais norte-americanas: 
• ESTATUTO TSCA: Todos os componentes deste produto estão registados no inventário 
TSCA. 
• OUTRAS INFORMAÇOES: 
Relativamente à Alínea VI da lei de Ar Limpo de 1990, este material não contém nem foi 
fabricado com o emprego de produtos químicos destruidores da camada de ozônio. 
• Regulamentações internacionais: 
• LISTA DE SUBSTANCIAS INTERNAS DO CANADA: 
Todos os componentes deste produto estão registados no DSL canadiano. 
• INVENTARIO AUSTRALIANO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS: 
Todos os componentes deste produto estão registados no AICS. 
• Ministério da Indústria e Comércio Internacional (ENCS) do JAPÃO: 
Todos os componentes deste produto estão registados no ENCS. 
 
16 Outras informações  
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As informações fornecidas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos, embora 
não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação 
contratual. 
• Departamento que elaborou a ficha de informações de segurança de produtos 
químicos: Hazardous Materials Control Committee 
Elaborador: Stephanie Williams, +1-412-553-1479/Jon N. Peace, +1-412-553-2293 
Alcoa Inc., 201 Isabella Street, Pittsburgh, PA 15212-5858 USA 
15.03.05   Supersedes 26.12.02 
15.03.05: Reviewed on a periodic basis in accordance with Alcoa policy. 
Change(s) in Sections: 1, 2, 3 (GBR), 4, 8, 10 & 13. 
• Alcoa MS Nº: 134231 
• Anexo: Guide to Occupational Exposure Values 2007, Compiled by the American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Documentation of the Threshold 
Limit Values and Biological Exposure Indices, Sixth Edition, 1991,Compiled by the American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. (ACGIH); NIOSH Pocket Guide to 
Chemical Hazards, U.S. Department of Health and Human Services, February 2004; Patty's 
Industrial Hygiene and Toxicology: Volume II: Toxicology, 4th ed., 1994, Patty, F. A.; edited by 
Clayton, G. D. and Clayton, F. E.: New York: John Wiley & Sons, Inc.; expub, Expert 
Publishing, LLC. 
 
• LEGENDA: 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

AICS Australian Inventory of Chemical Substances 

CAS Chemical Abstract Services 

CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

CFR         Code of Federal Regulations 

CPR Cardio-pulmonary Resusitation 

DOT         Department of Transportation 

DSL Domestic Substances List (Canada) 

EC            Effective Concentration 

ED            Effective Dose 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ENCS Japan - Existing and New Chemical Substances 

EWC European Waste Catalogue 

EPA          Environmental Protective Agency 

IARC         International Agency for Research on Cancer 

LC Lethal Concentration 

LD             Lethal Dose 

MAK Maximum Workplace Concentration (Germany) "maximale Arbeitsplatz Konzentration" 

NDSL Non-Domestic Substances List (Canada) 

NIOSH      National Institute for Occupational Safety and Health 

NTP National Toxicology Program 

OEL Occupational Exposure Limit 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

PIN           Product Identification Number 

PMCC       Pensky Marten Closed Cup 

RCRA       Resource Conservation and Recovery Act 

SARA       Superfund Amendments and Reauthorization Act 

SIMDUT    Système d'Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail 

STEL Short Term Exposure Limit 

TCLP Toxic Chemicals Leachate Program 

TDG Transportation of Dangerous Goods 

TLV Threshold Limit Value 

TSCA Toxic Substances Control Act 

TWA    Time Weighted Average 

WHMIS Workplace Hazardous Materials Information System 

 


