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RESUMO 
 

A sustentabilidade tem sido cada dia mais um tema em evidência no mundo, 

atualmente organizações têm buscado estar cada vez mais dentro desta filosofia em 

seus processos, produtos ou serviços. No presente trabalho foram fabricados eco-

compósitos com a fibra animal (lã canina) que atualmente é descartada no meio 

ambiente sem nenhum aproveitamento. As fases do projeto consistiram em 

tratamento inicial das fibras em solução alcalina (NaOH) à 0,05 mols para retirada 

das impurezas presentes, e desenvolver métodos para converter estas fibras 

(reforço) misturadas com o poliuretano de mamona (matriz) em eco-compósito com 

distintas proporções (5%, 10%, 15% e  20%). Foram estudadas as propriedades da 

fibra pela  análise de MEV, DRX e FTIR. Os compósitos foram fabricados em molde 

por compressão com dimensões 30x30x1cm com um tempo de cura de 24 horas. 

Para caracterização dos compósitos foram realizados os seguintes ensaios 

normatizados: mecânicos (tração, compressão, dureza shore A), testes absorção de 

água, moisture regain e biodegradação. As propriedades térmicas nas fibras e 

compósitos foram analisadas por TG, DSC, condutividade térmica, resistividade, 

capacidade calorifica, resistência térmica e dilatometria. Analisando os resultados 

destes testes, observou-se que o compósito reforçado com 20% apresentou um 

melhor comportamento térmico em relação aos demais compósitos e estabilidade 

dimensional quando comparado aos isolantes térmicos comerciais. Sendo também 

possível observar um equilíbrio na absorção de umidade dos compósitos sendo 

evidenciado com o seu maior índice de absorção nesta mesma amostra (20%). As 

micrografias demonstram as regiões de interação da fibra com o poliuretano com 

preenchimento dos espaços vazios. Nos testes de dureza e compressão podemos 

identificar que com o aumento do percentual de fibras o material adquire uma maior 

rigidez fazendo se necessária uma maior tensão utilizada para deformação. Portanto 

mediante os testes realizados nos eco-compósitos, o de maior percentual de fibra 

utilizado como reforço em sua composição obteve melhor desempenho frente aos 

demais eco-compósitos, chegando a valores bem próximos ao do PU. 

 

 

Palavras-chave: Eco-compósitos, Fibras têxteis, lã canina, sustentabilidade, 

isolamento térmico. 
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ABSTRACT 
 

The Sustainability has been evidence in the world today; organizations have sought 

to be more and more into this philosophy in their processes, whether products or 

attendance. In the present work were manufactured eco-composites with animal fiber 

(dog wool) that is currently discarded into the environment without any use. Project 

phases consisted on the initial treatment of fibers with alkaline solution (NaOH) at 

0.05 mols for removal of impurities, developing methods to convert these fibers 

(reinforcement) blended with castor oil polyurethane (matrix) in eco-composite with 

different proportions (5%, 10%, 15% and 20%). Fiber properties were evaluated by 

analysis of SEM, XRD and FTIR. The composites were produced by compression 

molding with dimensions 30x30x1cm. For characterization of the composites the 

following tests were performed: mechanical (tensile, compression, shore hardness A) 

according the standards and testing water absorption, moisture regain and 

biodegradation. The analysis of thermal properties on fibers and composites were by 

TG, DSC, thermal conductivity, resistivity, heat capacity and thermal resistance. 

Analyzing the results of these tests, it was observed that the composite reinforced 

with 20% showed a better thermal performance between others composites and 

dimensional stability when compared to commercial thermal insulation. Also is 

possible to observe a balance in moisture absorption of the composite being shown 

with its higher absorption rate in this same sample (20%). The micrographs show the 

fiber interaction regions with polyurethane to fill the empty spaces. In hardness and 

compression testing can identify that with increasing percentage of the fiber material 

acquires a greater stiffness by making a higher voltage is used for forming 

necessary. So by the tests performed in eco-composites, the highest percentage of 

fiber used as reinforcement in their composition obtained a better performance 

compared to the remaining eco-composites, reaching values very close to the PU 

 

 

Keywords: Eco-composites, Textiles fibers, dog wool, sustainability, thermal 

isolation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por novas tecnologias tem se tornado cada vez mais comum entre 

profissionais e pesquisadores das mais diversas áreas. O desenvolvimento e a 

aplicação de processos e produtos sustentáveis tem sido atualmente um objetivo no 

mundo globalizado, envolvendo organizações de diversos setores econômicos, 

sociais e industriais. Construir processos sustentáveis implica em realizar ações que 

visam não só preservar os ecossistemas e a biodiversidade, mas também melhorar 

as condições socioeconômicas da população.  

Muitas destas pesquisas têm utilizado matéria prima derivada de produtos 

naturais como processo ecofriendily (ambientalmente amigo) para o 

desenvolvimento de novos materiais e explorar suas propriedades físicas, químicas 

e mecânicas para alcançar um produto final com aplicações desejadas.  

As fibras naturais têm sido muito importantes e materiais amplamente 

utilizados na indústria têxtil por causa de suas únicas e excelentes propriedades 

(CHENG et al., 2006). Estas fibras têm estado envolvidas em um tipo crescentes de 

compósitos poliméricos aproveitando as excelentes propriedades que a natureza 

lhes confere. Muitos pesquisadores têm experimentalmente avaliado as 

propriedades mecânicas de tais compósitos. Assim, tipos de biofibras recentemente 

têm atraído cada vez mais interesse de engenheiros e cientistas desde que imitar 

suas estruturas ou fazer uso de todo o seu potencial é um desafio motivador em um 

campo de materiais poliméricos (KISTAIAH et al., 2014). Biofibras podem ser obtidas 

de diferentes fontes naturais renováveis, as de origem vegetal têm sido os mais 

explorados, no entanto matérias-primas alternativas como biofibras de queratina 

estão sendo evidenciados (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ; VELASCO-SANTOS, 2012).  

Polímeros reforçados com fibra têm até agora sido amplamente aplicados 

como materiais em muitas aplicações técnicas, onde a alta resistência e rigidez são 

necessários juntamente com baixo peso (CONZATTI et al., 2012). Recentemente a 

economia de energia tem sido amplamente abordada pelos meios informativos e 

também foi avaliada como um dos problemas importantes da atualidade. Assim, 

buscando e fornecendo um método benéfico para esta economia é um assunto 

importante para o futuro do ser humano (TSAI et al., 2007).  

Os materiais compósitos têm sido utilizados como uma boa alternativa para 

isolamento térmico com economia de energia com aplicações industriais tais como 
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na área de refrigeração bem como revestimentos de ambientes em geral. Dos 

isolantes térmicos mais comuns disponíveis comercialmente, destacam-se as lãs de 

vidro e de rocha, a espuma de PVC a espuma de poliuretana (PU) e o poliestireno 

(PS). Todos apresentam vantagens e desvantagens, além do problema comum 

associado ao resíduo resultante ao fim da vida útil. Portanto se o material utilizado 

como isolante térmico proporcionar uma diminuição no impacto ambiental, será um 

diferencial em relação aos isolantes térmicos convencionais disponíveis no mercado 

atualmente. 

Um destes novos materiais em crescente avanço nas pesquisas e aplicações 

no campo da engenharia são os eco-compósito. Eco-compósito é um termo utilizado 

para descrever os materiais compósitos com vantagens ambientais e ecológicas 

sobre o material compósito normal. Por definição um eco-compósito pode conter 

fibras naturais, ou ser constituídos de uma matriz derivada de um polímero natural 

(BOGOEVA-GACEVA et al., 2007).  Pode ser produzido a partir de combinações de 

resíduos reciclados. Através da aplicação desses novos compósitos é possível se 

obter características sinérgicas pela combinação de diferentes materiais 

constituintes, conferindo propriedades para aplicações diversificadas. 

 Para a fabricação de compósitos são utilizados materiais cerâmicos, 

metálicos e fibrosos a serem dispersos em uma matriz de resina polimérica. Os 

materiais fibrosos de maior utilização são os de origem vegetal, tais como fibra de 

coco, sisal e abacaxi entre outras.  

Por serem constituídos de fibra e uma matriz polimérica, as propriedades dos 

compósitos podem ser influenciadas pela constituição, distribuição e interação entre 

as matérias-primas. Desta maneira, variando-se a quantidade ou percentual das 

matérias-primas constituintes ou a orientação das fibras, pode-se alcançar a 

resistência e a rigidez desejada para o desenvolvimento de um determinado eco-

compósito (CALLISTER, 2007). 

Apesar da diversidade, alguns materiais ainda são relegados quanto ao seu 

potencial econômico, social e ambiental, tornando-os conveniente para aplicações 

práticas (RAMAKRISHNA et al 2004). Como exemplos desses materiais citam-se 

fibras de alguns animais, tais como a lã canina, que apresenta características 

semelhantes à lã convencional (carneiro). 

No presente trabalho foi desenvolvido um eco-compósito utilizando 

micropartículas de fibras de lã canina como reforço e matriz resina de poliuretano de 
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óleo de mamona. Foram realizadas análise morfológica, comportamento térmico e 

mecânico visando sua utilização como uma nova alternativa de produtos disponíveis 

no mercado para fins de isolação térmica, também gerando renda e atividade com 

produtos sustentáveis para uma cooperativa. 

Dessa forma, a adoção de uma política racional que gere resultados como 

inserção de novos produtos, redução de custos produtivos, qualificação de pessoal, 

preservação de meio ambiente, geração de renda, entre outros, e indiscutivelmente 

um conjunto de procedimentos que justifica atenção. Portanto, há de se ressaltar a 

importância deste trabalho dado à inovação que o mesmo oferece, visto que não 

existe no mercado tal produto com consequente valor agregado ao mesmo. 
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2. OBJETIVO 

2.1 GERAL 

 
Desenvolver um eco-compósito com a fibra de lã canina e o poliuretano de 

mamona para que possa ser utilizado para fins de isolamento térmico.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Efetuar tratamento químico nas fibras para auxiliar na adesão com poliuretano 

melhorando o seu desempenho no quesito das propriedades térmicas; 

• Fabricar o compósito com a resina de poliuretano a base óleo de mamona e a 

fibra lã canina pelo processo de moldagem de compressão; 

• Avaliar a influência de parâmetros e o desempenho mecânico e térmico do 

eco-compósito comparando aos materiais disponíveis no mercado utilizados 

para isolação térmica; 

o Ensaios mecânicos (tração, dureza shore A, compressão), 

o Análise morfológica (MEV, Moisture Regain, densidade, absorção). 

o Analises térmicas (TG, DSC, Condutividade, difusividade, calor 

especifico, resistência térmica e dilatometria). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Nos últimos anos, tanto o setor industrial bem como a academia  estão 

investindo largamente na busca por alternativas de menor impacto ambiental 

(GUTIÉRREZ et al., 2012). Novos materiais são assunto de pesquisas e 

investimentos para a substituição de derivados de petróleo. Compósitos verdes são 

alternativas para os plásticos à base de petróleo ainda hoje usados. Estes plásticos 

foram uma das grandes invenções da história da humanidade (NAM et al., 2014). 

Hoje em dia as organizações estão cada vez mais procurado estar dentro desta 

filosofia em seus processos, produtos ou serviços. Atualmente, a busca por materiais 

que estão sendo desperdiçados e que podem ser utilizados como alternativas 

autossustentáveis têm impulsionado muitos pesquisadores a desenvolver produtos 

com melhores propriedades físicas, químicas, mecânicas e elétricas que apresentem 

baixo custo. A pesquisa bibliográfica realizada considera esses aspectos como 

requisito a viabilidade da alternativa tecnológica. Sendo assim o uso da fibra da lã 

canina torna se uma excelente alternativa no aspecto socioeconômico, ambiental e 

tecnológico. 

 

3.1 FIBRAS TÊXTEIS  

 

O termo "têxtil" tem um significado muito amplo, considerando sua evolução ao 

longo de milênios. Este termo aplica-se a formas de produto (fibra, fios e tecidos); 

que tenham carácter de fontes natural ou sintética, bem como os produtos derivados 

dos mesmos (MISNON et al., 2014). As fibras têxteis são elementos filiformes 

caracterizados pela flexibilidade, finura e grande comprimento em relação à 

dimensão transversal máxima sendo aptas para aplicações têxteis podendo estas 

serem descontínuas e contínuas. As descontínuas têm comprimento limitado a 

alguns centímetros, logo as contínuas têm um comprimento muito grande e é 

limitado apenas por razões técnicas. Para a sua classificação as fibras podem ser de 

origem natural que as torna aptas para o processamento têxtil; ou de origem 

manufaturada que são produzidas por processos industriais a partir de polímeros 

naturais transformados por ação de reagentes químicos (fibras regeneradas ou 

polímero natural), quer por polímeros obtidos por síntese química (fibras sintéticas) 

(MISNON et al., 2014) (fluxograma 1). 
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3.1.1Classificação geral das fibras 

 
As fibras têxteis são classificadas de acordo com a sua obtenção 

• Naturais: vegetal, animal e mineral. 

• Manufaturadas: regenerada e sintética. 

• Inorgânicas: carbono, ouro, prata, vidro etc. 
 

Fluxograma 1:Classificação das fibras têxteis 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: 
LADCHUMANANANDASIVAM (2005) 

Classificação das Fibras Têxteis

Natural
Manufaturados

animal vegetal mineral
(amianto)

semente

algodão
kapok
coco

folhacaule

l inho
hemp
juta
kenaf
ramie
etc.

abaca ou 
manila
henequen
phormium 
tenax
sisal
etc.

seda lã
(carneiro)

polímero sintético

pelo
alpaca, camelo, vaca, 
bode (mohaircashmere), 
cavalo, coelho (ângora),
vicuña, etc.

borracha(FTC)
(elastodieno)

outros
(carbobno, vidro, metal, 
cerâmica)

polímero natural

animal
(caseína)

vegetal
(arachin, 
zein)

alginato

éster de 
celulose

celulose
regenerada
(ráion(FTC))

proteína 
regnerada
(azlon(FTC))

cupro
(cupra(FTC)

acetato 
deacetilado

viscose modal

ureia de 
polimetileno

(policarbamida)

poliolefina
(olefina(FTC) derivados de 

polivinilo
poliuretano poliamida ounáilon aramid poliéster poliisopreno 

sintético

polietileno polipropileno

poliuretano não 
segmentado poliuretano segmentado 

(elastano, spandex (FTC), 
lycra)

lastrile(FTC) vinilal  
poli (alcool 
vinilo), vinalacríl iconovoloid(FTC)

trivinilofluorofibraanidex(FTC) modacríl ico nytril clorofibra

poliestireno

poli(cloreto de vinilideno)
(saran(FTC))

poli(cloreto de vinilo)
(vinyon (FTC))
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3.2 FIBRAS NATURAIS 

 
As fibras de origem natural são produzidas pela natureza sob uma forma que 

as torna aptas para o processamento têxtil. Esta fibra natural pode ser de origem 

animal, vegetal ou mineral (LADCHUMANANANDASIVAM 2005). 

 

3.2.1 Fibra vegetal 

 
Fibras vegetais são derivadas de plantas. Podem ser classificadas: Vegetais: da 

semente (algodão); do caule (linho), da folha (sisal, macambira, abacaxi) e do fruto 

(coco). 

 

a) Fibras vegetais de semente: provêm das células epidérmicas da semente de 

certas plantas, têm estrutura unicelular e são, na sua maioria, constituídas quase 

inteiramente de celulose. 

b) Fibras vegetais de caule: Provêm do caule (haste, talo ou líber) de certas 

plantas, possuem estrutura multicelular e são constituídas essencialmente por 

celulose, com substâncias incrustantes e intercelulares formadas por pectinas, 

hemicelulose e linhina ou lignina. 

c) Fibras vegetais de folha: Provêm das folhas de certas plantas e são 

constituídas essecialmente por celulose, com substâncias incrustantes e 

intercelulares formadas por hemicelulose e lignina. 

d) Fibras vegetais do fruto: Provêm da casca dos frutos. 

 

3.2.2 Fibra animal 

 
 São fibras provenientes de secreção glandular ou de bulbos pilosos (pêlos) 

que têm estrutura multicelular e são compostas de queratina. 

 

a) Fibras animais de pêlo: são fibras constituídas por pelos de animais. Elas 

provêm de bulbos pilosos, têm estrutura multicelular e são compostas de 

queratina (constituem o velo, a pelagem, a crina ou a cauda de certos animais). 
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b) Fibras animais de secreção glandular: são fibras produzidas por secreção 

glandular, provenientes das glândulas sericígenas de alguns insetos, sob a forma 

de dois filamentos de fibroína, ligados por sericina ou ainda de secreção de 

alguns moluscos. 

 

3.2.3 Fibra de Lã 

 
A lã é uma descrição genérica geralmente usada para pêlos de várias raças 

de ovelhas, também é comumente usada como um nome genérico para todo tipo de 

pêlo de animal como exemplo pelo de cashmere, camelo, vicunha, coelho angorá e 

muitos outros incluindo pêlos finos. A morfologia e composição do cabelo humano é 

muito semelhante a lã (SIMPSON; CRAWSHAW, 2005). É uma fibra natural, 

proveniente da atividade de um folículo piloso da pele dos animais. Cada folículo dá 

origem a um pêlo ou fibra de lã. Cada fibra é constituída por uma ponta, um eixo e 

uma raiz. A ponta só existe nas fibras de primeira tosquia. A raiz é constituída por 

um bulbo que é mais tenro (mole) que o pêlo e onde as células não estão ainda 

completamente formadas, mas sim em desenvolvimento, dentro da pele (figura 1). 

 
Figura 1: Formação da Fibra 
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As células fusiformes formam o eixo da fibra, que está rodeado por escamas. 

Em tipos finos de lã as escamas individuais rodeiam toda a fibra e estão 

mutuamente inseridas e sobrepostas em forma de cálices. Quando os tipos de lã 

são mais grosseiros a escama individual não rodeia a fibra por completo e 

apresentam no seu interior um canal medular ou ilhas medulares que não existem 

nos tipos finos de lã (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

A morfologia clássica da lã é representada pela figura 2, mostrando sua 

estrutura que é composta essencialmente de três elementos que são: a cutícula, o 

córtex e a medula. Uma ilustração clássica diagramática da estrutura de uma fibra. 

 
Figura 2: Estrutura física da fibra de lã 

 
Fonte: (CSIRO, 2008)– Adaptado do original. 

 

a) Estrutura física da lã 
 

A lã tem uma estrutura física muito complexa, e pode ser considerado um 

composto biológico consistente de regiões químicas e físicas diferentes. A fibra 

consiste em duas principais partes morfológica: A cutícula e o córtex, sendo que este 

ultimo compreende as células corticais fusiformes que são separadas uma das 

outras por um complexo de membrana celular (SILVA et al., 2005). 
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A cutícula é formada por finas escamas de ponta dura e consistente. Elas são 

expostas umas sobre as outras ao longo da fibra sendo direcionada a ponta da fibra. 

A camada mais externa dessas escamas é uma membrana resistente conhecida 

como epicutícula contendo em sua superfície ácidos graxos, sendo que esta 

geralmente é mais espessa do que a endocutícula. As cutículas sobrepostas ao 

paracórtex são mais de 40% do que as vizinhas do ortocórtex (JOHNSON; 

RUSSELL, 2009).  Abaixo da epicutícula está situada a exocutícula, a camada mais 

interna é descrita como endocutícula. A epicutícula e a exocutícula contém alta 

concentração de enxofre com grande quantidade de ligação cruzada de Cistina 

proporcionando alta resistência a ataques químicos e biológicos.  

O córtex está situado no interior da cutícula constituindo aproximadamente 90% 

da fibra, sendo esta composta de células ortocórtex (60 – 90%) e paracórtex (40 – 

10%). As células paracórtex são compostas de macrofibrilas sendo esta última 

compostas por feixes de microfibrilas.   Em algumas fibras, o córtex cerca uma parte 

oca, denominado medula.  

A forma da medula pode variar entre as fibras de diferentes espécies de animais 

e às vezes entre as fibras da mesma espécie de animal (CSIRO, 2008). A medula é 

uma rede de paredes celulares ocupada pelo ar presentes no meio a fibra de lã, 

geralmente lãs finas não possuem medula enquanto apenas algumas das fibras 

possuem medula, podendo estas serem continua ou fragmentada em sua estrutura. 

O eixo da fibra está rodeado de glândulas sebáceas que segregam gordura ou 

suarda em abundantes quantidades. A gordura da lã e a suarda colam os pêlos e 

protegem os animais contra a chuva. Quando a finura, resistência à rotura e crimp 

são uniformes em todo o comprimento da fibra, diz-se que a lã é compensada ou 

fiel; caso contrário à lã não é fiel sendo esta possuidora de pontos finos na extensão 

da fibra. 

 

b) Estrutura química da lã 
 

Naturalmente as fibras proteicas são classificadas em duas categorias: Fibras 

altamente extensível como α-queratina (lã, pêlo e outras apêndices externos de 

mamiferos tais como penas e chifres); e fibras de fibroina (varios tipos de seda e 

teias de aranhas) (IRIDAG; KAZANCI, 2006). 



 

 11 

A lã é uma fibra proteica que é constituida pelos elementos de carbono, 

hidrogenio, oxigenio, nitrogenio e enxofre (ver tabela). Tem sido estimado que a lã 

possui mais de 170 diferentes proteínas. Estas não são uniformimente distribuidas 

na extensão da fibra; proteínas de diferentes estruturas estão localizados em regiões 

específicas. Esta composição heterogenea é responsável pelas diferentes 

propriedades físicas e químicas da lã de varias regiões. 

 
Tabela 1: Composição da fibra de lã 

ELEMENTO COMPOSIÇÃO % 

Carbono 50 – 52 

Hidrogênio 6,5 – 7,5 

Oxigênio 22 – 25 

Nitrogênio 16 – 17 

Enxofre 3 – 4 

Sujeira 0,5 

Tabela de composição elementar da lã – (JOHNSON; RUSSELL, 2009) 

 

As proteínas na lã são compostas de aminoácidos; são denomidados dessa 

forma pois contem os grupos básico de amino primário (-NH2) e o ácido carboxilico (-

COOH). Tendo como estrutura geral de aminoácido: 

 
Figura 3: Estrutura geral de um aminoácido 

 
 

Os aminoácidos individualmente diferem um do outro na natureza do lado do 

grupo mostrado como “R”. Dos 22 aminoácidos ocorridos naturalmente, a lã contem 

18 destes. O lado dos grupos de aminoácidos variam em tamanho e podem ser 

agrupados segundo suas propriedades químicas: hidrocarboneto, que são 

hidrofóbicos (aversão a água); hidrofílico (afinidade a água); ácido básico e 

aminoácidos que contem enxofre. Nas proteínas, incluindo a lã, os aminoacidos 
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formam uma longa cadeia polimérica. Estes compostos podem ser considerados 

como poliamida porque cada unidade estrutural está unida por um grupo amino. 

Quando a cadeia polimérica é uma proteina, a unidade amido repete (-NHCHRCO-) 

chamado de grupo pepitideo. Como mostrado abaixo a formação de uma produção 

de polipeptídeo simples formado de três aminoácidos. 

 
Figura 4: Formação de um polipeptídio 

 
 

 

Na lã, as cadeias individuais polipeptídios juntam-se para formar proteínas por 

uma variedade de ligações químicas e interações físicas. As mais importantes 

ligações são as de enxofre contendo pontes de dissulfeto, que são formadas durante 

o crescimento da fibra pelo processo chamado “queratinização”. Isto faz das fibras 

de queratina insolúveis em água e mais estável ao ataque químico e físico de outros 

tipos de proteínas.  

Pontes de dissulfeto estão envolvidas nas reações químicas que ocorrem na 

fixação de tecidos durante o acabamento. Neste processo as ligações de dissulfeto 

são rearranjadas para conferir aos tecidos de lã uma propriedade boa na secagem 

não sendo é necessário passar ao ferro após a lavagem. 



 

 13 

Além das ligações químicas, alguns outros tipos de interações também 

ajudam a estabilizar a fibra sob as condições úmida e seca. Estas ligações surgem a 

partir de interações entre os grupos laterais dos aminoácidos que constituem as 

proteínas de lã. Assim, as interações hidrofóbicas ocorrem entre grupos laterais 

hidrocarbonetos; e interações iônicas ocorrerem entre os grupos que podem trocar 

de prótons. Estas interações iônicas ou ‘pontes de sal’ entre cadeias lateral ácido 

(carboxílico) e básico (amino) são as mais importantes das interações. Os grupos 

carboxílicos e amino na lã também são importantes, pois confere a fibra 

propriedades anfotérica (se tiver na presença de ácido irá se comporta como uma 

base, se tiver na presença de uma base irá se comporta como um ácido). 

 
Figura 5: Comportamento anfotérico da lã 

 
 

Esta é a capacidade de absorver e dissolver ambos os ácidos e álcalis como 

mostrado acima. Os grupos iônicos também controlam o comportamento do 

tingimento da fibra, como resultado de suas interações com as moléculas 

negativamente carregadas de corante (CSIRO, 2008). 

 

c) Proteínas 
 

As proteínas são componentes essenciais à matéria viva. Atuam como 

catalizadores (enzimas), transportadores (oxigênio, vitaminas, etc.), proteção imune 

(anticorpos), reguladores de crescimento e diferenciação celular. Com base na sua 

composição, são divididas em simples, que consistem somente de cadeias 

polipeptídicas, e conjugadas que, além das cadeias polipeptídicas também possuem 

componentes orgânicos e inorgânicos (MOTTA, 2009). As propriedades 

fundamentais das proteínas são: 

• Ser formada por polímeros constituídos por unidades monoméricas 

chamadas de α – aminoácidos. 
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• Conter vários grupos funcionais. 

• Poder interagir entre si ou com outras macromoléculas para formar 

associações complexas. 

• Algumas são bastante rígidas, enquanto outras apresentam flexibilidade 

limitada. 

 

d) Estrutura das proteínas 
 

A estrutura das proteínas é extraordinariamente complexa e o seu estudo requer 

o conhecimento dos vários níveis de organização. Destingem-se quatro níveis de 

organização existentes nas proteínas. 

• Primária: número, espécie e a sequência dos aminoácidos unidos por 

ligações peptídicas e pontes dissulfeto. É especificada por informação 

genética. 

• Secundária: arranjos regulares recorrentes da cadeia polipeptídica (α – 

hélice e folha β pregueada). 

• Terciária: pregueamento não periódico à cadeia polipeptídica, formando uma 

estrutura tridimensional estável. 

• Quaternária: arranjo espacial de duas ou mais cadeias polipeptídicas com a 

formação de complexos tridimensionais. 

 

e) Proteínas secundárias 
 

São proteínas que apresentam arranjos tridimensionais com dobramentos 

regulares. Esta estrutura é estabilizada por pontes de hidrogênio e oxigênio de uma 

ligação peptídica próxima (-NH...O=C–). A presença de numerosas pontes de 

hidrogênio entre as ligações peptídicas tem grande significado na estabilização da 

estrutura secundária. Existem dois tipos de estruturas secundárias: α – hélice e folha 

β pregueada (YAO et al., 2008).  

 

• α – hélice 
Nesta estrutura α – hélice a molécula polipeptídica se apresenta como uma 

hélice orientada como se estivesse em torno de um cilindro, mantida por pontes de 
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hidrogênio arranjadas entre os grupos C=O e o H–N das ligações peptídicas. As 

cadeias laterais R dos aminoácidos projetam-se para fora da hélice. 

 

• Folha β pregueada 
Esta estrutura resulta da formação de pontes de hidrogênio entre duas ou mais 

cadeias polipeptídicas adjacentes. Estas pontes de hidrogênio ocorrem entre os 

grupos C=O e N–H de ligações peptídicas pertencentes a cadeias polipeptídicas 

vizinhas. 

 

f) Queratina 
 

Uma proteína natural que pode ser considerada um dos polímeros mais 

abundantes no mundo. Sua importância não é devida somente por esta abundancia, 

mas também pela sua alta estrutura organizacional refletida em diversas 

propriedades relacionada com os tecidos distintos para várias espécies. Queratina 

pode ser encontrada em vários organismos totalmente diferentes, como humanos, 

cavalos, ovelhas, pássaros entre outros (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ; VELASCO-

SANTOS, 2012). Pelo modelo de Feughelman a fibra capilar é constituída por uma 

estrutura cristalina que é a α-queratina e por fase amorfa na qual a primeira 

encontra-se imersa. 

A queratina é uma proteína fibrosa porque a sua estrutura tridimensional de α-

hélice (α-queratina) ou de folhas β-pregueadas (β-queratina), constituídas por cerca 

de 20 aminoácidos, principalmente de um aminoácido sulfurado denominado cistina, 

que lhe confere características especiais: microfilamentos com resistência, 

elasticidade e impermeabilidade à água (figura 6). Essas estruturas tridimensionais 

ocorrem porque os aminoácidos da queratina interagem entre si através de ligações 

de hidrogênio e ligações covalentes de enxofre (-S-S-) denominadas ligações 

cisteídicas (MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ; VELASCO-SANTOS, 2012), (figura 7). 

 



 

 16 

Figura 6: Formula estrutural do aminoácido cistina 

 
 

Figura 7: Estrutura secundária de Alfa hélice e Beta pregueada 

 
Fonte: McKEE 2003 – adaptado do original 
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3.2.4 Principais características da fibra de lã 

 
De acordo com (UĞUR; SARIIŞIK, 2014) a lã é um material fibroso de alta 

qualidade e com propriedades características que são excelentes em muitos 

aspectos em comparação com a fibra sintética tais como, propriedades de conforto, 

respirabilidade, absorção de umidade e de isolamento, resiliência,  baixo odor e 

absorção de odores, suavidade, resistência à chama, biodegradabilidade, etc. 

Portanto estas características que as tornam um material exclusivo para obter 

produtos de alta qualidade. 

 
a) Absorção de umidade 
 

As proteínas na lã contem – CONH – e outros grupos que atraem água. Em 

temperatura atmosférica de 65% de umidade relativa e 20ºC, o regain possui valores 

de 14 a 18%, isso mostra uma boa propriedade de absorção. Infelizmente a 

resistente membrana da epicutícula da fibra a torna resistente a água, mesmo que a 

endocutícula podesse servir como uma forma de difusão da água isso leva um certo 

tempo para que esta água seja absorvida para o interior da fibra  (WANG; SHEN; 

XU, 2012). Esta é uma das maiores vantagens da fibra de lã em relação com as 

outras, pela sua capacidade de absorver 30-40% do seu peso seco, sem demonstrar 

que está molhada. As moléculas de água são absorvidas e alojadas na estrutura da 

fibra e durante este processo a fibra libera calor latente (energia). Portanto, em 

condições de frio e molhado a lã é quente porque gera calor, além de outras 

propriedades específicas de isolamento térmico. Contrariamente ao que acontece 

nas condições ambientais, quente e seco, a fibra perde vapor de água na atmosfera 

absorve o calor do corpo humano para o tecido, nos dando uma sensação de 

frescor. 

  

b) Molhabilidade 
 
Embora a lã facilmente absorva o vapor de água, há uma camada muito fina de 

material ceroso na superfície da fibra, que atua como um repelente de líquido. Este 

comportamento hidrofóbico também inibe o desconforto pela presença de água na 

lã, sendo mantida uma sensação quente no tecido para o usuário. Moléculas 
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individuais de água difundem de dentro para fora da estrutura de fibras, fracamente 

se ligando a grupos químicos que têm uma afinidade com a água. Pelo fato de que a 

lã tem uma estrutura química muito complexa, sendo estas muito mais do que 

simples polímeros sintéticos ou de celulose que é, portanto, o mais higroscópico de 

todas as fibras de vestuário (CSIRO, 2008). 

 

c) Condução de calor / Isolamento térmico 
 

A capacidade de isolamento térmico da lã é devido ao volume de friso (crimp) na 

fibra que pode prender o ar dentro da sua estrutura conforme a sua formação, 

portanto as roupas de lã são mais quentes no inverno e frescas no verão, devido ao 

isolamento térmico que proporcionam as suas propriedades de absorção de água. 

 
d) Alongamento e resistência à ruptura 
 

A lã tem uma boa elasticidade e propriedade de recuperação que contribui para 

sua conveniência no uso de produtos têxteis, nos quais o estiramento é muitas 

vezes um requisito importante. Uma fibra de lã pode elastecer (estirar) 

aproximadamente 50% de seu tamanho original sem se deformar. Esta elasticidade 

natural permite que um tecido esticado, volte rapidamente a sua forma original.  

 

e) Resistência à abrasão 

 

A lã é moderadamente resistente à abrasão, isto porque tende a produzir baixos 

níveis de emaranhamento por fricção, formando "bolas". A mistura da fibra com uma 

proporção de nylon (geralmente 20%) aumenta a resistência à abrasão e, 

consequentemente, a vida útil da mesma. 

 
f) Ondulação ou crimp 
 

O crimp é uma característica especial da lã pois é a sua ondulação natural 

possuindo um alto valor, ela produz a força para inchar e a elasticidade 

influenciando no processo de feltragem bem como a reduzida tendência que os 
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artigos de lã têm para amassar. Quanto mais fino o pêlo mais forte e curta a 

ondulação ou crimp. Esta ondulação é um bom fator para a produção de fios de lã 

uma vez que pode ser fiada obtendo um fio mais compacto e uniforme. 

 

g) Feltragem e encolhimento 
 

A Feltragem é uma característica típica e única da lã, visto que somente esta 

fibra a possui naturalmente. Manifesta-se por uma alteração dimensional irreversível 

dos produtos feitos com lã (fios, malhas ou tecidos) quando submetidos a um 

tratamento de agitação mecânica, na presença de um lubrificante (água, sabão, 

detergente e outros). A temperatura e o pH também são importantes para obter uma 

feltragem máxima num mínimo de tempo de tratamento. Quando as fibras se movem 

umas contra as outras, suas escamas podem se interpenetrar e travar causando 

maior efeito de coesão e resistência. Este efeito pode ser uma vantagem ou 

desvantagem, dependendo se o encolhimento e a feltragem são resultados 

buscados. 

 

3.3 MATRIZES POLIMÉRICAS 

 
Recentemente, compósitos reforçados com fibras de matriz polimérica têm 

sido amplamente utilizados em diversas aplicações como aeroespacial, automotivo, 

naval, etc., devido a sua rigidez e resistência específica elevada (CONZATTI et al., 

2012). Estes materiais também oferecem alta durabilidade e flexibilidade de design, 

que os tornam materiais atraentes nestas aplicações. Estes compósitos podem ser 

simplesmente descritos como materiais multi-constitutivos que consistem de fibras 

de reforço incorporado numa matriz de polímero rígida. As propriedades destes 

compostos estão significativamente relacionadas com as propriedades dos 

compostos constituintes, isto é: matriz, fibra e a interface entre eles. Pesquisas 

mostram o crescimento no interesse em desenvolver compósitos com fibras 

proteicas para produzir novos biomateriais e reutilizar os resíduos de materiais 

proteicos. Comparando o polímero sintético estas fibras proteicas são usualmente 

considerados biocompatíveis, biodegradáveis e amigos do ambiente . 
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As fibras utilizadas em compósitos podem ser na forma de pequenas 

partículas, filamentos emaranhados ou filamentos contínuos. Suas propriedades são 

determinadas por vários fatores, tais como as propriedades das fibras, o 

comprimento das fibras, a concentração das fibras, a orientação das fibras bem 

como as propriedades da matriz, etc. (BLEDZKI; GASSAN, 2002). 

As resinas utilizadas como matrizes poliméricas em compósitos reforçados 

com fibras podem ser classificadas em dois tipos, termofixos e termoplásticas, de 

acordo com a influência da temperatura nas suas características. Os termoplásticos 

são polímeros capazes de serem moldados várias vezes devido às suas 

características de se tornarem fluídos quando aquecidos a uma determinada 

temperatura e depois se solidificarem quando há um decréscimo desta temperatura. 

Por outro lado, os termofixos não são capazes de se tornarem fluídos, pois durante o 

processo de cura que é normalmente exotérmico, sofre reações químicas 

irreversíveis tornando-se rígido, infusível e insolúvel. 

Dentre as resinas poliméricas, as resinas termofixas são as mais utilizadas no 

processamento de compósitos por apresentarem algumas vantagens, tais como: 

resistência à fluência e à deformação sob carregamento, alta estabilidade 

dimensional, boas propriedades de isolamento térmico e elétrico e elevada rigidez 

(MOTHÉ; ARAUJO, 2004). 

 

3.3.1 Resina de Poliuretano 

 
a) Origem e aplicação 

De acordo com a literatura a descoberta do poliuretano (PU) se deu por Otto 

Bayer na Alemanha nos anos trinta a partir de um diisocianato alifático com diamina. 

Em seguida a esta descoberta, Otto Bayer descobriu que o isocianato poderia ser 

utilizado na união de borracha em metal, pelo qual foi um dos líderes no 

desenvolvimento dos adesivos poliuretânicos, baseado no poliéster diol; este 

adesivo foi comercializado com o nome de Polystal (SIQUEIRA; DUTRA; DINIZ, 

2008).  

Houve na década de cinquenta um considerável desenvolvimento comercial do 

poliuretano em espumas flexíveis. Nas décadas seguintes as espumas flexíveis 

foram empregadas para revestimentos térmicos e também largamente utilizada pela 
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indústria automobilística. Por ser um polímero de fácil obtenção e uma grande 

diversidade de propriedades físicas, o uso do poliuretano tem se dado em diversas 

áreas com uma grande e crescente atuação no mercado da indústria. Atualmente, 

os tipos de isocianatos disponíveis no mercado possibilita a obtenção de infinitas 

variações de características pela combinação de matéria prima de diferentes 

propriedades químicas. Assim o poliuretano é considerado um dos polímeros mais 

populares do mundo atual, sendo a maior parte da produção na forma de espumas 

rígidas, semirrígida, flexíveis porém há uma parte significantes usada na área de 

revestimentos tais como adesivos selantes e elastômeros (JAVNI et al., 2011). Sem 

falar nas propriedades e no aspecto de sua matéria prima ser proveniente de 

recursos naturais renováveis que se pode obter nesse material quando sintetizado a 

partir de óleo vegetal, ganhando a denominação de biomaterial devido as suas 

propriedades biocompativeis e biodegradáveis. Estes óleos derivam de um número 

de vegetais, tais como soja, milho, girassol e mamona.  

Dessa forma, os materiais derivados de fontes renováveis, como os poliuretanos 

derivado do óleo de mamona, mostram-se promissor no desenvolvimento de 

compósitos para aplicação como material de engenharia, devido a sua densidade e 

capacidade de isolamento térmico ser compatíveis com as encontradas nos 

poliuretanos derivados do petróleo. O poliuretano derivado óleo de mamona possui 

as vantagens como manipulação em temperatura ambiente e uma considerável 

resistência mecânica. 

 

b) Isocianato  
Os isocianatos mais utilizados na produção de poliuretanos são: 

• Diisocianato de 4,4’-difenilmetano polimérico (MDI polimérico);  

• Diisocianato de hexametileno (HDI); 

• Diisocianato de tolueno 80:20 (TDI), misturas dos isômeros 2,4 e 2,6; 

• Diisocianato de 4,4’-difenilmetano (MDI). 

A escolha do isocianato a ser utilizado deve ser baseada na funcionalidade, 

massa molar, estrutura química, reatividade e disponibilidade no mercado. 
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c) Polióis 
O poliol confere características ao polímero final, incluindo flexibilidade, maciez, 

propriedades mecânicas como resistência a tração e alongamento a baixa de 

temperatura e características de processamento, como por exemplo, extrusão, 

moldagem e injeção. O poliuretano bicomponente é composto por um pré-polímero 

obtido a partir do difenilmetano diisocianato (MDI) e um poliol poliéster trifuncional 

sintetizado a partir do óleo de mamona, sendo sua maior concentração o ácido 

ricinoléico. O óleo de mamona é matéria prima na preparação de poliol de poliéster, 

tendo este um teor padrão de óleo das sementes de 35 a 55% em sua composição. 

 

d) Reação de polimerização 
A polimerização dos uretanos ocorre quando há uma reação de um composto 

com dois ou mais isocianatos com um poliol. A reação que normalmente acontece é 

a de adição nas ligações duplas entre carbono e nitrogênio. Grupos receptores de 

elétrons ligados a molécula de isocianato aumentam a reatividade do grupo NCO 

perante grupos nucleofílicos. Este é o motivo pelo qual isocianatos aromáticos são 

mais reativos que os alifáticos (CESAR; MOTTA, 2011).  O poliol e o isocianato 

geralmente estão na forma liquida, o que facilita a mistura e a dosagem desses 

elementos na proporção adequada para que ocorra a reação química que produz a 

uretana. Após a mistura, os componentes isocianato e poliol reagem imediatamente, 

resultando num aumento continuo da viscosidade até a gelificação, tendo portanto, 

um limitado tempo de processamento (RODRIGUES, 2008). 

 
Figura 8: Representação da formação de uma uretana 

 
 

A polimerização dos uretanos ocorre quando se reage um composto com dois 

ou mais isocianatos com um poliol.  
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Figura 9: Representação da formação do polímero 

 
 

 

e) Produção de espumas 
O poliuretano está entre os mais importantes polímeros e pode ser dividido em 

três principais classes, rígido, semirrígido, e flexível (Yang et al, 2011). Classificação 

esta que depende do poliol utilizado na sua formação. As espumas flexíveis de 

poliuretano possuem células abertas permeáveis ao ar, são elásticas (reversíveis à 

deformação) e podem ser produzidas numa grande faixa de propriedades, incluindo 

maciez, firmeza e resiliência (HU; YOU, 2013). Atualmente, a maioria das espumas 

flexíveis é produzida com poliol poliéter devido à resistência à hidrólise e 

durabilidade. 

A fabricação das primeiras espumas flexíveis comerciais se deu nos anos 

cinquenta utilizando poliol poliéster e poliol poliéter, tendo como componentes da 

formulação catalisadores à base de estanho e aminas terciárias, além de 

surfactantes de siliconas com a função de estabilizadores das paredes das células 

formadas durante a espumação. Estas espumas flexíveis podem ser moldadas 

proporcionando a fabricação por processo contínuo ou descontínuo, além de permitir 

a produção em grande escala. Como regra, um excesso de isocianato leva à 

obtenção de filmes mais duros, enquanto um excesso de poliol, outra matéria-prima 

da composição, resulta em adesivos de maior elasticidade (SIQUEIRA; DUTRA; 

DINIZ, 2008). A diversidade de polióis utilizada na manufatura de poliuretano é muito 

grande, tais como o óleo da mamona que contem grupos hidroxilas até polióis 

sintéticos especialmente preparados para produzir polímeros com diferentes 

características.  
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f) Poliuretano de óleos vegetais 
Grande parte dos polímeros utilizados na produção de compósitos é derivada de 

petroquímicos e tem na sua composição diversos tipos de compostos orgânicos 

voláteis que são substâncias tóxicas, além de cancerígenas e mutagênicas. 

Diferentes tipos de óleos vegetais têm sido utilizados com sucesso para sintetizar 

poliuretanos biodegradáveis. Entre eles, o óleo de mamona que é uma fonte 

relativamente barata dos grupos de hidroxila secundária e um triglicerídeo de ácidos 

graxos com 92-95% de ácido ricinoléico (THAKUR; KARAK, 2013). Uma alternativa 

de material que não apresenta risco à saúde e ao meio ambiente é o poliuretano 

(PU) à base de óleo de mamona, um polímero bicomponente composto por um pré-

polímero e um poliol extraído do óleo da semente da planta Ricinus communis que 

não emana substâncias tóxicas, além de ser um material biodegradável. Portanto, 

pode ser considerado um poliol trifuncional natural e ser empregado nas reações de 

obtenção de poliuretanas (CARDOSO; BALABAN, 2013). 

O uso de óleos vegetais como matéria-prima para o suprimento dos polióis 

apresenta várias vantagens, porque são materiais obtidos de fontes renováveis, de 

baixo custo e que não causam danos ao meio ambiente (CARDOSO; BALABAN, 

2013). Óleos vegetais são relativamente baratos e são recursos naturais renováveis 

disponíveis em grandes quantidades a partir de várias sementes oleaginosas, tais 

como rícino, palma, sementes de linho, de soja, de coco, de girassol, óleos de 

canola (THAKUR; KARAK, 2013).  
 

3.4 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS 

 

 O material compósito é formado por uma matriz e uma ou mais fases 

dispersas, possuindo propriedades que não são obtidas pelos materiais constituintes 

separadamente. Os constituintes de um compósito são geralmente dispostos de 

modo que uma ou mais fases descontínuas são incorporados em uma fase contínua. 

A fase descontínua é denominada reforço e a fase contínua é a matriz. A matriz 

compreende geralmente a maior parte constituinte de um compósito, suportando os 

materiais de reforço mantendo as suas posições relativas obtendo um melhor 

desempenho nas suas propriedades. A maior parte dos reforços em material 

compósito tem estreita relação com matérias e formas têxteis especialmente quando 
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o reforço fibroso diz respeito a classificação das fibras em si, que mostra o 

envolvimento do material têxtil no compósito (MISNON et al., 2014). 

Pode-se considerar um compósito como sendo um material multifásico que 

exibe uma proporção significativa das propriedades das fases que o constituem de 

tal forma que é obtida uma melhor combinação de propriedades. O reforço, que 

apresenta resistência à tração, enquanto a matriz tem a função de manter as fibras 

unidas, permitindo que as tensões sejam transferidas da matriz para as fibras, 

resultando no material reforçado. Tecnologicamente, esses compósitos reforçados 

com fibra são os mais importantes, pois apresentam alta resistência e rigidez em 

relação ao seu peso (CALLISTER, 2007). 

 

3.4.1 Classificação dos Materiais Compósitos 

 

Os materiais compósitos podem ser classificados de acordo com a sua 

natureza, com a estrutura de seus componentes (matriz e reforço) e também de 

acordo com a geometria e forma das fases presentes. Podendo ser classificado 

também em três categorias dependendo do tipo de materiais utilizados como matriz, 

tais como metálicas, poliméricas e cerâmicas. Cada tipo de material compósito é 

adequado para aplicações diferentes. Entre eles, os compósitos de matriz 

polimérica, que é caracterizado por propriedades tais como rigidez elevada, 

resistência à tração elevada, resistência à fratura, corrosão, resistência à abrasão, 

baixo custo etc. 

Existem duas classes principais de polímeros utilizados como matriz, os como 

termoplásticos e termofixos. Termoplásticos (nylon, polipropileno, acrílicos, etc.), 

pode ser repetidamente amolecida e reformada por aplicação de calor. No entanto, 

termofixas (fenólica, epóxis etc.), por outro lado, são materiais que são submetidos a 

um processo de cura durante a fabricação da peça, depois de enrijecidas e não 

podem ser reformadas (BLEDZKI; GASSAN, 2002).  

A classificação dos materiais compósitos consiste em três principais divisões: 

partículas reforçadas; fibras reforçadas e estrutural. 
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Fluxograma 2: Classificação esquemática dos compósitos

 
Fonte: (CALLISTER, 2007), adaptado do original  

 
 

3.5 ECO-COMPÓSITOS E SUSTENTABILIDADE 

 
O aproveitamento de resíduos é uma grande oportunidade de se alongar os 

ciclos de vida de elementos na antroposfera, reduzindo as necessidades de sua 

extração do meio ambiente. Isso é tanto mais necessário quando se considera que 

resíduos são, frequentemente, fontes de grandes problemas ambientais, mas 

poderiam ser soluções (GALEMBECK, 2013). A inovação no aproveitamento, 

especialmente em resíduos na produção de novos materiais que podem ser 

utilizados em diferentes setores da economia, torna-se uma excelente maneira de 

aumentar a sustentabilidade. Na presente época de consciência ambiental, mais e 

mais materiais estão surgindo em todo o mundo, a utilização eficiente de espécies 

de plantas na forma de partículas menores e fibras obtidas a partir de vários 

materiais lignocelulósicos incluindo resíduos agrícolas para desenvolver materiais 

eco-friendly, certamente, uma abordagem racional e sustentável (ABILASH; 

SIVAPRAGASH, 2013). 
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Compósitos reforçados com a fibra natural, os chamados eco-compósitos, são 

objetos de muitos projetos de pesquisas científicas, bem como muitos programas 

comerciais. A crescente preocupação ambiental e social global, alta taxa de 

esgotamento dos recursos petrolíferos, e novas regulamentações ambientais 

obrigaram a busca de novos compósitos e materiais verdes, compatíveis com o meio 

ambiente (BOGOEVA-GACEVA et al., 2007). 

 

3.6 ISOLANTES TÉRMICOS 

 

 As propriedades térmicas determinam o comportamento dos materiais quando 

são submetidos a variações de temperatura. Quando um sólido absorve energia sob 

a forma de calor há um aumento de sua temperatura e de suas  

dimensões (CALLISTER, 2007). Isso acontece tanto no processamento do material 

quanto na sua utilização. As fontes naturais têm sido largamente exploradas para 

atender as necessidades da população buscando reduzir o consumo de energia que 

foi avaliada como um dos mais importantes problemas deste século XXI. Essa é 

uma preocupação da ciência que busca por meios corretos para economizar energia 

e garantir o futuro da humanidade. De acordo com (TSAI et al., 2007), uma grande 

contribuição para o uso eficiente da energia e a consequente redução de custos é 

isolar os sistemas térmicos. Com ampla aplicação na engenharia, os isolantes 

térmicos são selecionados em função de aspectos que variam de econômicos até 

funcionais e inclusive de segurança. A função primária de um isolante térmico é 

reduzir a taxa de transferência de calor entre um sistema e o meio. Materiais têxteis 

são essencialmente uma mistura de fibras, ar e umidade, cada um possuindo sua 

própria característica térmica, sendo este comportamento térmico é o coletivo e o 

resultado interativo destes constituintes. O mecanismo de transferência de calor em 

materiais inclui a condução pelo polímero da fibra que é considerada a mais 

importante, condução pela intervenção do ar, radiação e convecção (PAVLOVIĆ et 

al., 2014). 
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3.7 BIODEGRADAÇÃO 

 
A preocupação com o ambiente traz o desenvolvimento de materiais poliméricos 

biodegradaveis como uma solução para o descarte destes, neste processo vale 

salientar a importancia e a aplicabilidade de polímeros biodegradáveis que podem 

ser utilizados puros ou como misturas em compósitos com os diferentes tipos de 

fibras (LEITE et al., 2010). A biodegradação é um processo que consiste na 

modificação física ou química, causada pela ação de microrganismos, sob certas 

condições de calor umidade, luz, oxigênio e nutrientes orgânicos e minerais 

adequados (MARA; FRANCHETTI; MARCONATO, 2006). A utilzação de fibras 

naturais confere algumas caracterisiticas aos materiais compósitos e quando estas 

são reaproveitadas reduzem o resíduo dispensado no ambiente e diminuem os 

custos de produção do material. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 TRATAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA LÃ CANINA 

 

4.1.1 Tratamento químico da fibra 

 

 Para a realização deste estudo a fibra foi recolhida nos pets shops na cidade 

de Natal que tinha como destino final o descarte, como resíduo que atualmente não 

existe aplicação sustentável evitando a geração de resíduos sólidos no ambiente. 

Para o tratamento químico, inicialmente as fibras foram lavadas em uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) a 0,05 mol por 1 hora em temperatura ambiente, em 

seguida a as fibras foram secas em estufa a 90˚C por 2 horas para retirada das 

impurezas naturais presentes na superfície e melhorar a performance da fibra ao 

interagir com a resina. Devido a essa eliminação de resíduos sendo alguns óleos a 

fibra usada como reforço poderá aderir melhor com a matriz. 

 

4.1.2 Trituração da fibra 

 

 Das propriedades físicas da matéria prima têxtil natural, o comprimento das 

fibras varia muito. É possível melhorar a fibra desenvolvendo condições para uma 

maior uniformidade de comprimento da fibra, além disto, o que se pode fazer é 

adotar melhores métodos para manter o mínimo possível de variação. As fibras 

foram cortadas previamente com uma tesoura afim de reduzir o emaranhamento 

destas no interior do moinho, em seguida levadas para trituração no moinho de 

facas com mesh 30 adquirindo uniformidade no tamanho de partículas. 

Posteriormente a análise de granulometria no laboratório de Engenharia Química – 

Tecnologia dos materiais NUPEG I, sendo esta realizada por difração de luz laser, 

empregando um analisador CILAS 1180 utilizando ultra-som por 60 segundos, as 

amostras foram dispersas em água destilada.  
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4.1.3 Densidade 

 

  Densidade absoluta ou massa específica de uma substância qualquer é a 

razão entre a massa de um corpo pelo volume que o mesmo ocupa. Testes de 

densidade também foram realizados na fibra em temperatura ambiente para verificar 

a densidade da fibra usando o densímetro digital GEHAKA DSL 910 no Laboratório 

de mecânica dos fluidos no NTI/UFRN.  

 

4.1.4 Regain porcentagem 

 

Todas as fibras têxteis são capazes de absorver e eliminar vapor umidade do 

ar em torno delas, sendo esta uma propriedade conhecida como higroscopicidade. 

Lã absorve quase 35% de sua massa seca em 100% de umidade, mais do que 

qualquer outra fibra (CSIRO, 2008). As analises foram realizadas no Labtex/UFRN 

com a fibra utilizando o termohigrômetro digital modelo 303C nas condições de 65% 

+/- 2%, umidade relativa (UR) e 25ºC +/- 2ºC conforme a norma ASTM D1909-13. 

 

4.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
O MEV é um equipamento capaz de produzir imagens de alta ampliação (até 

300.000 x) e resolução. As imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter 

virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da 

energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual estamos 

habitualmente acostumados. O princípio de funcionamento do MEV consiste na 

emissão de feixes de elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo 

negativo), mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 

0,5 a 30 KV.  

Através da microscopia  pode se observar a morfologia através da análise de  

imagens a forma transversal e longitudinal das fibras utilizando o modelo de 

bancada – TM 3000 HITACHI no Laboratório de Engenharia dos Materiais 

(DEmat/UFRN). 
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4.1.6 Análises termogravimétrica (TG) 

 

As técnicas de TG/DSC foram utilizadas para avaliar a estabilidade e a 

decomposição térmica dos eco-compósitos obtidos, em função da perda de massa, 

quando submetidas a uma variação de temperatura. 

As análises Termogravimétrica (TG) foram realizadas no modelo DTG-60H. 

Os testes foram realizados no Laboratório de Ensaio Térmicos da Engenharia de 

Materiais (DEmat/UFRN).  cada amostra foi colocada em um recipiente de platina e 

analisada em atmosfera de nitrogênio com fluxo de 50 ml/min e com taxa de 

aquecimento de 10°C/min de 25°C a 900°C. optou-se por realizar  ensaios nas fibras 

tratadas e não tratadas.  

 

4.1.7 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

  A DSC é a técnica de análise térmica, na qual se mede a diferença de energia 

fornecida à substância e à um material de referência (termicamente estável), em 

função da temperatura, enquanto a substância e o material de re- ferência são 

submetidos a uma programação controlada de temperatura (CLEMENTINO et al., 

2007). A técnica de DSC (Calorimetria exploratória diferencial) foi utilizada para 

determinação das transições térmicas existentes na fibra e nos compósitos. A 

análise foi realizada no modelo DSC-60ª com mesmas condições de analises do TG. 

 

4.1.8 Espectroscopia de infravermelho por transformada de fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia no infravermelho, fornece evidencias da presença de vários 

grupos funcionais na estrutura orgânica devido à interação das moléculas ou átomos 

com a radiação eletromagnética em um processo de vibração molecular.  É uma 

técnica de inestimável importância na análise orgânica qualitativa, sendo 

amplamente utilizada nas áreas de química de produtos naturais, síntese e 

transformações orgânicas (LOPES; FASCIO, 2004). O equipamento utilizado nos 

ensaios segue as seguintes especificações: Espectrômetro Shimadzu, modelo: 
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FTIR-8400S, da série IRAffinity - 1; acoplado a um modulo HATR MIRacle com 

prisma de ZnSe, da PIKE techonogies no Laboratório II de Química - CCET. 

Para a obtenção dos espectros das fibras foram usadas as seguintes condições: 

Número de scans: 30; Faixa: 700 - 4000cm-1; Resolução: 4cm-1. 
 

4.1.9 Difração de raios-x (DRX) 

 

A aplicação da difração de raios-x refere-se principalmente à identificação de 

compostos cristalinos, sejam estes orgânicos ou inorgânicos. A intensidade das 

curvas de difração de raios-x foram obtidas em Difratômetro Universal de raios-X, 

modelo Shimadzu XRD-6000, com radiação de Cu, com potência de 112 kV e 

corrente de 31 mA de 5 a 80° (2Ɵ). A análise foi realizada no Laboratório de 

Engenharia dos Materiais (DEmat/UFRN). 

 

4.2 CONFECÇÕES DOS ECO-COMPOSITOS 

 

Os compósitos foram confeccionados através do processo de compressão 

utilizando molde de aço com dimensões internas de 30 x 30 x 1 cm. Para sua devida 

compressão foi utilizada uma pressão de 2 Ton (pressão de vedação para controle 

da expansão do PU) em uma prensa pneumática, a fim de obter uma uniformidade 

do compósito, ou seja, uma boa interação entre reforço e matriz. Foi utilizado como 

desmoldante filme de polipropileno. Como matriz utilizou-se a resina poliuretano de 

mamona semi-flexível RESPAN SF adquirida com na empresa Recichem produtos 

químicos LTDA, e a fibra proteica lã canina usada como reforço foram coletadas nos 

petshops da região. Com o objetivo de avaliar o desempenho térmico e mecânico do 

material, foram fabricadas placas de compósitos com diferentes percentuais da fibra 

em sua composição (5%, 10%, 15%, e 20%).  

 Para a confecção das dos compósitos obteve-se a fração volumétrica das 

fibras através das seguintes equações: 

 

𝑣 =
𝑚 
𝑑

 

Equação 1 
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𝑓!"  =  
 𝑣!

𝑣!  +  𝑣!
 

Equação 2 
Onde: 

m –  massa de resina ou fibra;  

d – densidade de ambas;  

vf – o volume de fibra;  

vr – o volume de resina;  

ffr - fração de fibra no compósito;  

 

Uma proporção de fibra/resina 100%PU, 5/95%, 10/90%, 15/85% e 20/80% 

foram escolhidas levando em consideração a forma de fabricação do compósito. A 

utilização máxima estabelecida da massa de fibra em 20% em relação a massa do 

eco-compósito se deu pela dificuldade de manipulação e também pela rápida reação 

de expansão  do poliuretano. 

 
Tabela 2: Composição dos compósitos 

Compósito Lã canina (DW) Poliuretano (PU) 

100% 0,0 g 250,0 g 

5% 12,5 g 237,5 g 

10% 25,0 g 225,0 g 

15% 37,5 g 212,5 g 

20% 50,0 g 200,0 g 

 

Inicialmente as fibras em pó foram colocadas juntamente com os 

componentes A (POLIOL) e B (ISOCIANATO) da resina de poliuretano de mamona 

com proporções de 0,5 partes do componente A para 1 parte do componente B, em 

seguida com o auxílio de um misturador com velocidade de 120 rpm por 15 

segundos, a fim de torna-las mais homogênea possível. Conforme fluxograma 3. 
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Imagem 1: Fibra cortada/triturada 

  
 

 

Imagem 2: Processo de mistura fibra/resina 

  
 

 

Imagem 3: Sistema de moldagem do compósito 

  
 

A B 

A B 

A B 
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Fluxograma 3: Fluxograma de produção do eco-compósito 

 
 

 

Obtenção das fibras nos pet shops 

Caracterização da fibra in natura 
Densidade, Moisture Regain (%) 

Tratamento químico 

Secagem em estufa 

Trituração em micromoinho 

Caracterização da fibra tratada 
(TG, DSC, FTIR, DRX, MEV e granulometria) 

Confecção do Eco-compósito 

Caracterização do Eco-compósito 
(MEV, Ensaios mecânicos,Ensaios termicos, TG, 
Dilatometria, Absorção de água e Biodegradação) 
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4.3 CARATERIZAÇAO DOS ECO-COMPOSITOS 

 

Para caracterização dos eco-compósitos, todas as análises foram realizadas 

no laboratório químico têxtil (Labtex), laboratório de engenharia de materiais 

(DEmat) e laboratório de metais e ensaios mecânicos (DEm), todos localizados na 

UFRN/Natal. 

 

4.3.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

As imagens fornecidas pelo MEV dos eco-compósitos, foram analisadas sob 

as mesmas condições utilizadas para a fibra utilizando o modelo de bancada – TM 

3000 HITACHI no mesmo laboratório das análises realizadas na fibra. 

 

4.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados estão diretamente 

relacionadas com o tipo, quantidade e direção do reforço, sendo que, o 

comportamento da fibra exerce uma função bastante relevante com relação às 

propriedades do material, no qual, a maior parcela de carga será suportada pela 

fibra, aumentando assim a resistência mecânica do material, principalmente se as 

fibras estiverem na direção de aplicação do esforço. 
No caso especificadamente, as fibras rompem somente se a deformação 

aplicada ao material compósito for suficientemente alta, de tal forma que passe a 

apresentar uma deformação semelhante às das próprias fibras, porém a resina 

assume um papel relevante no alongamento, pois é nela onde ocorre o início da 

fissura do laminado e as fibras possuem a capacidade de resistir aos esforços.  
As propriedades dos materiais compósitos fibrosos dependem dos aspectos 

microestruturais dos componentes como: diâmetro, comprimento e alinhamento ou 

distribuição das fibras e seus percentuais. Com isto, qualquer variação destes 

aspectos provocará uma variação nas propriedades do material. Contudo, o 

importante é determinar estes fatores para que se possa obter um material com 

propriedades mecânicas exigidas pelo projeto. Para a determinação das 
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propriedades elásticas de um material compósito deve-se levar em consideração a 

densidade, o arranjo e fração de volume das fibras. 
 

4.4.1 Ensaio de resistência à tração 

 

O ensaio de tração é basicamente usado para determinação do limite de 

ruptura de um material, do limite de escoamento, do alongamento dentre outras 

características. Com esse tipo de experimento, pode-se afirmar que praticamente 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 

permitindo medir satisfatoriamente a resistência do material. A uniformidade da 

deformação permite ainda obter medições para a variação dessa deformação em 

função da tensão aplicada (GARCIA, 2008). 

No ensaio de tração os corpos de prova com dimensões de 15x2,5cm 

(Imagem 4), obtém-se o gráfico tensão-deformação, no qual é possível analisar o 

comportamento do material ao longo do ensaio. Os valores e suas representações 

dependem do tamanho da amostra a ser testada, pois a carga aplicada para o 

alongamento será determinada através disso. Para minimizar esses fatores 

geométricos, a carga e o alongamento são normalizados de acordo com os seus 

respectivos parâmetros de tensão e deformação. A tensão de engenharia σ é 

definida pela relação, (equação 1). 

 

𝜎 =  
𝐹
𝐴

 

Equação 3 

Onde: 

F – força (N);  

A – área (mm2); 

 

O módulo de elasticidade de tração está relacionado com a rigidez, sendo 

este o quociente entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante. 

Podendo ser definido pela equação: 
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Ε =  
𝜎
𝜀
 

Equação 4 

Onde: 

σ = tensão; 

ε = deformação; 

 

Dos ensaios mecânicos de tensão-deformação utilizado para determinação 

das propriedades dos materiais, o ensaio de tração é o mais executado, pois este 

nos permite avaliar o desempenho destes materiais. 

O ensaio tem como objetivo determinar a tração, a deformação e o módulo de 

elasticidade do compósito. Para isso a máquina de ensaio MESDANLAB (Semi-

Automatic Eletronic Strengh Tester Tensolab), foi utilizada. Os ensaios foram 

realizados nas amostras no laboratório de controle de qualidade têxtil em um 

ambiente com temperatura de 25ºC, com velocidade de deslocamento 100 mm/mim, 

de acordo com a norma ASTM D3039. 

 
Imagem 4: Ensaio de tração 

  
 
 

4.4.2 Ensaio de dureza Shore 

 
Medidas de dureza oferecem um método rápido e de fácil execução de ensaio 

de substâncias sólidas, e que tem suas origens no teste de metais. Tais testes são 

A B 
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convenientes para propósitos de controlo de qualidade e de especificação, estas 

medidas de dureza são abundantes na literatura em materiais compósitos 

(METHTHANANDA et al., 2009). Atualmente há uma variedade de testes tais como 

Knoop, Brinell, Rockwell e Vickers que são definidos pela geometria e dimensões do 

penetrador e a carga aplicada. No caso dos metais, e outros sólidos tais como 

polímeros, vidros, entre outros compostos, o penetrador na aplicação de uma carga 

produz um recuo permanente, e o número de dureza é normalmente a área da 

superfície de carga de indentação por unidade, onde é demonstrado que a dureza 

está relacionada com elasticidade em compressão. O teste de dureza Shore é uma 

maneira rápida e conveniente para medir a dureza de elastômeros. De acordo com a 

ASTM D2240-05, o ensaio especifica que o material deve ser de pelo menos 6 mm 

de espessura; no entanto, trabalhos publicados na literatura indica que os 

trabalhadores muitas vezes usam amostras muito finas (SIDDIQUI et al., 2010).  

Existem diversas escalas utilizadas em materiais com propriedades 

diferentes. As mais comuns são a A e D, sendo a A utilizada em plásticos macios e a 

D em plásticos rígidos. No entanto a ASTM D2240 contém 12 escalas, dependentes 

da intenção de uso, sendo elas: A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S e R. 

Cada escala resulta em um valor entre 0 e 100, sendo que valores maiores indicam 

um material mais duro. A medida da dureza é baseada na penetração de uma esfera 

rígida num provete normatizado, em condições previamente fixadas. 

As medições foram feitas de acordo com a norma utilisando o durômetro 

Shore A modelo KR15D – Kori para identificação da dureza do material (tebela). As 

tomadas de leituras foram realizadas com o espaçamento de aproximadamente 

1,5cm da borda da placa em diferentes pontos numa mesma superficie. Foram 

tomadas 6 leituras  em diferentes locais da mesma face de cada placa dos 

compósitos dos quais a média das leituras de cada uma destas foi utilizada para 

expor os resultados. 
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Figura 10: Tabela de dureza shore A 

 
 

4.4.3 Ensaio de resistência à compressão 

 

Materiais e partes poliméricas são frequentemente expostos a situações de 

carga, onde ocorrem tensões de compressão. Estas tensões de compressão pode 

ser local ou global, e eles podem ser de diferentes níveis de confinamento (uniaxial e 

várias graus de multiaxilidade) (JERABEK; MAJOR; LANG, 2010).  
A caracterização da propriedade mecânica das amostras em compressão se 

dá através das curvas de tensão-deformação. Os valores da força (F) e 

deslocamento (ΔL) obtidos durante o ensaio, permitiram calcular a tensão (σ) e a 

deformação (ε) através das equações pela NBR 8082. 
 

𝛆 =
𝚫𝐋
𝐋

 

Equação 5 
Onde: 

ε – Deformação (%);  

ΔL – Comprimento inicial menos a comprimento final (mm); 

L – comprimento inicial (mm);  

σ – tensão (MPa); 
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A resistência a compressão foi determinada nas amostras através de ensaios 

baseados no método da NBR 8082, Para este teste a máquina de ensaio universal 

modelo SHIMADZU AG – X 300KN, foi utilizada. Os ensaios foram realizados em um 

ambiente com temperatura de 25ºC. A força de contato foi de 5N e a velocidade de 

ensaio de 0,25cm/min. Os corpos de provas de diferentes percentuais de 

composição foram confeccionados com a dimensões de 10x10x10cm (Imagem 5). A 

maquina de ensaio é acionada de modo a permitir uma compressão regular e 

uniforme. Em seguida a máquina é acionada para reduzir a espessura do corpo de 

prova em 10% da sua espessura inicial. Os resultados são expressos como 

resistência à compressão a 10% de deformação. 

 A resistência à compressão a 10% de deformação é expressa em Pascoal 

(Pa) e calculada pela expressão: 

 

𝑅! =  
𝐹
𝐴

 

Equação 6 
Onde: 

RC = resistência a compressão a 10% de deformação (Pa).  

F = Força anotada (N). 

A = Área do corpo de prova (m2). 

 
Imagem 5: Teste de compressão 

  
 

A B 
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4.5 ENSAIOS TÉRMICOS 

 
A propriedade térmica deve-se entender como a resposta ou reação de um 

material quando este é submetido a ação do calor. Estas propriedades térmicas tais 

como condutividade, calor especifico, difusividade e resistência térmica, são as mais 

importantes para caracterizar o material como um isolante.  

As propriedades térmicas, condutividade, calor especifico, difusividade e 

resistividade foram determinadas utilizando um sensor térmico SH1 de dupla agulha 

do aparelho KD2 Pro (DECAGON DEVICES) todas as análises foram realizadas em 

temperatura ambiente seguindo as normas citadas no manual de operação do 

aparelho medidor de propriedades térmicas. Os corpos de prova foram 

confeccionados com dimensões de 10x10x10cm, sendo que a análise foi obtida de 

uma média tirada das setes leituras de cada face desta amostra: 

• Condutividade térmica em W/m.K; 

• Calor especifico em MJ/m3.K,  

• Difusividade térmica em m2/s-1 ; 

• Resistência térmica em ˚C.m/W; 

• Dilatometria. 

4.5.1 Condutividade térmica 

 

A condutividade térmica (k) é considerada a mais importante dentre todas as 

propriedades físicas de um material isolante, sendo expressa em (W/m.K); e 

representa a medida da capacidade do material em transferir o calor, portanto 

materiais com baixos valores de condutividade térmica caracterizam se como sendo 

isolantes térmicos . É expressa a partir da equação de Fourier. Baixos valores de 

condutividade térmica são exigidos, quando se pretende minimizar as perdas de 

calor (SANTOS et al., 2004).	Todavia é uma das quantidades físicas cuja medida é 

muito difícil e requer alta precisão na determinação dos parâmetros envolvidos em 

seu cálculo. 
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𝑞! =  −𝑘.𝐴.
𝑑𝑇
𝑑𝑋

 

Equação 7 

 

Onde: 

qk = taxa de transferência de calor (W); 

K = condutividade térmica do material (W/m.K); 

A = área da seção transversal, normal à direção do fluxo de calor (m2); 

dT/dX = gradiente de temperatura na seção (K/m). 
 

O valor de K é função da média de temperatura e do conteúdo de umidade do 

material. O conhecimento de k permite fazer uma comparação quantitativa entre 

diferentes materiais isolantes (TSAI et al., 2007). 

 

4.5.2 Calor específico 

 

Um material quando aquecido sofre um aumento de temperatura, significando 

que alguma energia tem sido absorvida. Calor especifico é uma propriedade que 

indica a habilidade de um material para absorver calor do ambiente externo; que 

representa a quantidade de energia necessária para produzir um aumento de 

temperatura da unidade (CALLISTER, 2007). 

Em termos matemáticos, a capacidade de calor C é expresso como se segue. 

 

𝐶 =
∆𝑄
∆𝑇

 

Equação 8 

onde:  

∆Q = energia requerida para produzir uma variação de temperatura (J);  

∆T = variação de temperatura (K);  

C = calor específico (J/K). 
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4.5.3 Difusividade térmica 

 

A difusividade térmica é importante na determinação da evolução de sistemas 

que sofrem processos de aquecimento ou de resfriamento. Essa propriedade 

permite predizer a velocidade da penetração de calor no interior do material, sendo 

assim de fundamental importância para o projeto de equipamentos e para o cálculo 

do processamento térmico. A difusividade térmica está relacionada com a 

condutividade térmica (k), com o calor específico (Cp) e com a massa específica (ρ) 

pela Equação 9 (Carboneira et al 2003).  

 

𝛼 =  
𝑘
𝜌𝐶!

 

Equação 9 
 

Onde: 

α = Difusividade térmica (m2/s);  

k = Condutividade térmica (W/m.K); 

ρ = Massa especifica (kg/m3);  

Cp = Calor especifico (J/kg.K); 

 

4.5.4 Resistência térmica 

 

A resistência térmica é geralmente definida como a razão entre a diferença de 

temperatura para o fluxo de calor. Esta definição vai induzir alguma arbitrariedade 

para problemas multidimensionais de condução de calor, onde a chamada diferença 

de temperatura média equivalente devem ser definidos, caso contrário, esta 

definição é válida localmente para um ponto diferencial (GUO et al., 2010). 

Define-se como resistência térmica (Rt) de um material a sua espessura (ΔX) 

dividida pela condutividade térmica (K): 
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𝑅𝑡 =
∆𝑋
𝑘
=

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

=
𝑚
𝑊
𝑚.𝐾

=
𝑚!. 𝑘
𝑊

 

 
Equação 10 

 

4.5.5 Dilatometria 

 
A Dilatometria é a técnica na qual a mudança nas dimensões de uma amostra 

é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma programação 

controlada. A expansão térmica de uma substância é geralmente medida pelo 

acompanhamento da mudança do comprimento em uma certa direção em função da 

temperatura, sendo que isto é experimentalmente mais simples do que acompanhar 

a mudança no volume da amostra. Este procedimento também possibilita a 

determinação do grau de anisotropia (é a característica que uma substância possui 

em que uma certa propriedade física varia com a direção) do material constituinte da 

amostra. A variação de temperatura ocorrida em um sólido ocasionam mudanças de 

tamanho em todo seu volume dependendo este dos materiais constituintes, 

denominando este fenômeno como dilatação térmica,  (PIZETTA; MASTELARO, 

2014).  

A dilatação pode ser descrita utilizando os termos lineares de expansão em 

série de derivadas, pela Eq. (8), onde o comprimento final (Lf) depende dos fatores 

de comprimentos inicial (Li) do coeficiente de dilatação de temperatura final e inicial 

respectivamente (Tf e Ti). Muitos materiais, apresentam uma expansão durante 

aquecimento, segundo a equação: 

𝐿! =  𝐿!  [1 + 𝛼 𝑇! − 𝑇! ] 

 

Podendo ser reescrita como:  

∆𝐿 =  𝐿!𝛼∆𝑇 
 

Equação 11 
 

Onde: ΔL = Lf – Li; ΔT = Tf - Ti; α é coeficiente de dilatação. Normalmente os 

valores de α seguem a seguinte ordem: cerâmicas < metais < polímeros. 



 

 46 

A análise Dilatométrica foi realizada no laboratório de análises térmicas do 

Demat – UFRN, no aparelho modelo NETZSCH DIL 402 PC. Os corpos de prova 

foram confeccionados com as dimensões de 25mm de comprimento por 8mm de 

diâmetro. Os ensaios foram realizados com sob as condições de: 

• Variação de aquecimento: temperatura ambiente até 170ºC. 

• Taxa de aquecimento: 5ºC/min. 

• Fluxo de gás argônio: 5ml/min. 

 

4.5.6 Análises termogravimétrica (TG) 

4.1.6 

As análises Termogravimétrica (TG) foram realizadas no modelo DTG-60H. 

Os testes foram realizados no Laboratório de Ensaio de Materiais do departamento 

de Engenharia de Matérias (Demat/UFRN) sob as mesmas condições das análises 

realizadas nas fibras. optou-se por realizar  ensaios no poliuretano comercial e para 

os compósitos com a diferença na relação fibra/matriz (5%DW,10%DW,15%DW e 

20%DW). 

4.6 ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

No ensaio de absorção de água de acordo com a norma ASTM D2842 (2001). 

Foram utilizadas três amostras de diferentes percentuais de fibra de cada compósito 

e 100%PU, sendo um total de 15 amostras analisadas. Inicialmente as amostras 

foram secas em estufa à 50ºC +/- 3ºC por 24h e em seguida transferidas para um 

dessecador ambiente por 15 minutos até os corpos de provas atingirem temperatura 

ambiente, foram pesadas no estado seco em balança eletrônica de precisão 

Shimadzu AUY220, e logo em seguida foram imersas em um reservatório com água 

destilada coberto por um filme plástico. Até a saturação as amostras foram pesadas 

em intervalos de 24h durante 6 dias, no qual o excesso de água das amostras no 

momento de cada pesagem foi retirado com um papel absorvente. O ponto de 

saturação foi determinado quando o peso da amostra atingiu valor constante. Para o 

cálculo da absorção de água, foi utilizada a equação.  
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𝐴𝑎 =
𝑝!! !!
𝑃!

𝑥 100 

Equação 12 
Onde: 

Aa – absorção de água (%); 

Pu – peso úmido da amostra;  

Ps – peso seco da amostra; 

 

4.7 ANÁLISE DE BIODEGRADAÇÃO 

 

O teste de biodegradabilidade foi realizado em solo simulado de acordo com a 

norma ASTM G160-03, com umidade e temperatura controlada em estufa. Sendo 

este teste realizado num período de 24 semanas. Os corpos de provas foram 

confeccionados pelo método de compressão com as dimensões de 25x25x3 mm. O 

solo simulado utilizado neste ensaio foi preparado misturando-se partes iguais de 

húmus, solo fértil com baixo teor de argila e areia, conforme a norma. Cada amostra 

foi acondicionada em diferentes recipientes e colocados em estufa para cultura 

bacteriológica mantida a uma temperatura de 30ºC (+/- 2ºC), sendo limpos e 

pesados nos intervalos de 4, 8, 12, 16, 20 e 24 semanas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA LÃ CANINA 

 

Diante da composição do eco-compósito temos a lã canina sendo o elemento 

reforço bem como o poliuretano de mamona usado como matriz. Inicialmente foram 

realizadas análises da fibra e das amostras do composto para uma breve 

classificação de sua estrutura física, propriedades térmicas e mecânicas destes 

materiais constituintes.  

 

5.1.1 Tratamento químico da fibra 

 

Na micrografia pode-se observar a presença de impurezas entre as escamas 

em toda a superfície da fibra sendo esta oriunda de diversos tipos de sujeira tais 

como poeira provenientes do ambiente em que o animal se encontra, suor e até 

resíduos de produtos utilizados para tratamento de parasitas nos cães (imagem 6A). 

Após o tratamento em solução aquosa de hidróxido de sódio, pode-se 

perceber uma superfície da fibra limpa com a ausência de algum tipo impurezas 

entre as escamas, estando estas mais abertas facilitando assim a interação com a 

resina a ser utilizada para confecção do compósito conforme mostrado (imagem 6B).  

 
Imagem 6: Micrografia da lã in natura/tratada 
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5.1.2 Trituração da fibra 

 

O comprimento e o diâmetro da fibra são parâmetros significativos nas 

propriedades mecânicas e térmicas do material. Nas micrografias longitudinal da 

fibra, podemos observar que após trituração em micro moinho de facas houve um 

certo grau de uniformidade no tamanho das partículas das fibras 

 
Imagem 7: micropartículas da fibra 

 
 

A visualização da distribuição granulométrica é muito importante na análise 

sedimentológica, pois que permite ter a noção imediata das características principais 

dessa distribuição. A partir do histograma da amostra podemos confirmar essa 

uniformidade no tamanho de partículas apresentando através de uma distribuição. 

Dentre alguns parâmetros observados no Gráfico (1), o diâmetro médio das 

partículas no qual se apresenta com 104,10 µm, sendo obtida uma homgenização 

do tamanho da partícula até 50%, em seguida se observa uma heterogeneidade 

entre no tamanho da partícula em até 90%. Também se observa os diâmetros 

acumulados em: 

• 10% - diâmetro médio (DM) de 6,26µm 

• 50% - diâmetro médio (DM) de 47,18µm 

• 90% - diâmetro médio (DM) de 323,40µm 



 

 50 

Gráfico 1: Distribuição granulométrica – CILASM1180 

 
 

5.1.3 Densidade da fibra 

 

Uma característica importante para os isolantes térmicos é que o material 

possua uma baixa densidade volumétrica. Testes de densidade também foram 

realizados para verificar a densidade da fibra usando o picnômetro digital. Com o 

resultado dos testes observou-se que a densidade da fibra de lã canina é de 0,9 

g/cm3. Segue abaixo a relação de algumas fibras com suas respectivas densidades 

segundo Barkoula et al, 2008. 

 
Tabela 3: Densidade das fibras 

FIBRA DENSIDADE (g/cm3) 

Algodão 1,5 
Linho 1,5 - 1,5 
Rami 1,5 
Juta 1,3 - 1,45 
Sisal 1,2 - 1,5 
Cânhamo 1,48 
Bamboo 0,8 
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5.1.4 Regain porcentagem 

 

A Higroscopicidade é uma característica da lã, sendo esta capaz de absorver 

em aproximadamente até 40 % do seu peso seco. O moisture regain da fibra foi 

realizado  nas condições pré estabelecidas por normas e obtendo assim um valor 

médio de 12% de absorção de umidade. 

 

5.1.5 Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Pelo MEV observamos que a fibra possui uma variação no diâmetro (imagem 

8) e uma presença de um núcleo na maioria das fibras. Nas imagens 9A e 9B fica 

evidente no núcleo das fibras uma região porosa com espaços vazios. Região de 

obtenção da fibra no corpo do animal 
 

Imagem 8: Vista longitudinal da fibra 
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Imagem 9: Núcleo da fibra 

   
 

5.1.6 Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 
Se observa na análise da TG da fibra in natura (gráfico 2) que houve 

inicialmente uma perda de massa de aproximadamente 7% na faixa de 40 e 100ºC, 

sendo esta decorrente da eliminação da água absorvida pela fibra do ambiente. 

Podemos observar também entre 230 a 650ºC uma perda de massa associada à 

combustão do carbono e da liberação de substancias voláteis presentes na fibra 

obtendo dessa forma a degradação total do material.  

Da analise da DSC, a mesma apresenta quatro picos sendo um pico 

endotérmico entorno de 250ºC e três picos exotérmicos, o primeiro em torno de 

360ºC estando este associado diretamente à queima do carbono. Observa se um 

segundo pico exotérmico a 530ºC que está provavelmente associado ao inicio da 

cristalinização das cinzas residuais do material e o terceiro pico exotérmico menos 

evidente em 650ºC, coincidindo com a degradação final da fibra. 
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Gráfico 2: TG / DSC da fibra in natura 

 

 

 

Na TG da fibra tratada (gráfico 3), é observada que houve inicialmente uma 

perda de massa semelhante decorrente da eliminação da água contida na fibra, 

porém sendo de aproximadamente 5% na mesma faixa de temperatura de 40o  à 

100oC, este maior percentual pode estar diretamente ligado as sujidades que 

estavam presentes na fibra quando in natura, pois isto de certa forma oferece 

resistência a absorção de umidade do ar. Entre 250 e 600ºC houve uma perda mais 

considerável semelhante a análise da fibra in natura que está associada à 

combustão do carbono e substancias voláteis presentes na fibra. 

Na análise do DSC se observa que houve um aumento na intensidade do terceiro 

pico exotérmico sendo este a 650ºC que está associado à cristalinização dos 

resíduos das cinzas semelhante à primeira análise. 

Também no gráfico a curva de DSC demonstra um pequeno pico endotérmico na 

curva referente à fibra tratada, possivelmente associada a uma transformação 

ocorrida em algum outro componente da fibra tais como a quebra da ligação de 

enxofre. 
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Gráfico 3: TG / DSC da fibra tratada 

 
 

5.1.7 Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 
De acordo com os resultados, observa se ao longo de toda extensão do gráfico 

que a amostra da fibra tratada (NaOH) obteve alguns pontos com maior absorção 

quando comparadas com a amostra in natura. Ambas possuem bandas largas nos 

intervalos entre 3470-3150 cm-1 estando associado ao estiramento médio 

representando a estrutura de N-H do grupo amida, a presença de um ombro 

(singleto) em 3104 cm-1 característica da amida secundária e também pela presença 

de um dubleto em 2968-2922 cm-1 caracterizando a amida primária (LOPES; 

FASCIO, 2004) sendo também picos nessa faixa caracterizados pelos estiramentos 

simétrico e assimétricos de C-H dos hidrocarbonetos alifáticos. Podemos observar a 

presença de absorção do grupamento carbonila 1648 cm-1 pelo estiramento forte 

C=O, indicando a presença abundante da formação alfa-hélice da queratina. A 

presença do pico 1228 cm-1 coopera para indicar a presença do grupo amida 

terciaria correspondendo ao estiramento C-N com deformação do grupo N-H e do 

plano C=O e ao estiramento C-C. 
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Gráfico 4: FTIR da fibra tratada/in natura 

 
 

5.1.8 Difração de raios-x (DRX) 

 
O método utilizado para a determinação da porcentagem de cristalinidade teve 

como base a estimativa da proporção do material cristalino para o material amorfo 

na amostra.  

As amostras tratada e in natura demonstraram um comportamento similar sem 

alteração nos seus picos apresentando um padrão fração presença típica de α-

queratina, com um proeminente pico em 22º e um pico menor em 9º 

respectivamente. Sendo este um comportamento das fibras de queratina.  
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Gráfico 5: DRX da fibra in natura/tratada 

 
 

5.2 CARATERIZAÇAO DOS ECO-COMPOSITOS 

 

5.2.2 Micrografia eletrônica de varredura (MEV) 

 
Analises realizada nas superfícies das amostras pela micrografia, observa-se a 

adesão e a dispersão fibra/matriz no compósito.  

Na amostra 100% PU (Imagem 10), podemos  observar  a formação dos espaços 

vazios sendo esta uma característica do poliuretano. Podemos observar no eco-

compósito com menor percentual de fibras (5%DW) a presença pouca das 

microparticulas da fibra entre os espaços, sendo que com o aumento deste 

percentual há uma diminuição dos espaços vazios e consequentemente um 

aparecimento mais evidente das microparticulas na superfície das amostras 

(20%DW). Podemos identificar que houve uma boa interação da fibra com o 

poliuretano de mamona havendo um preenchimento de espaços vazios com 

uniformidade, ou seja, houve uma boa distribuição das microparticulas na 
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conformação do eco-compósito proporcionando assim uma boa performance do 

material. 

 
Imagem 10: 100% Poliuretano 

 
 
 

Imagem 11: Eco-compósito com 5% DW 

   



 

 58 

Imagem 12: Eco-compósito 10% DW 

  
 

 
Imagem 13: Eco-compósito 15% DW 
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Imagem 14: Eco-compósito 20% DW 

   
 

5.2.3 Ensaio a tração 

 

Ao  observar o resultados da média dos testes de tração das amostras no gráfico 

(6), obtemos o comportamento da média individual de cada composição. A amostra 

inicial (100%PU) demonstra um maior percentual de alongamento por volta dos 

50%, porém foi requerido uma menor força para tal deformação chegando a reduzir 

a sua resistência a tração reduzindo significativamente a área da seção transversal 

da amostra atingindo em seguida seu ponto de ruptura, podendo esta ser uma 

característica do poliuretano semi-flexível. Para a amostra com menor percentual de 

fibras em sua composição (5%DW) obtivemos um aumento na força com 

praticamente o mesmo percentual de alongamento obtido da amostra de poliuretano, 

esse comportamento pode estar diretamente influenciado pela interação da fibra 

com a resina aumentando assim a resistência deste material. Seguindo as análises 

identificamos que, com o aumento do percentual de fibras na formação do eco-

compósito também há um aumento da força para deformação deste material porém 

reduzindo seu percentual de alongamento, fator este confirmado pelo eco-compósito 

20%DW. 
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Gráfico 6: Média dos Ensaios de tração 

 
 

O módulo de elasticidade demonstra a rigidez do material e quanto maior o 

módulo menor será a deformação elástica resultante. Analisando o comportamento 

constatou-se que, onde o compósito que obteve o maior módulo de elasticidade 

apresentou a menor percentual de alongamento. Com base nos resultados do 

modulo de elasticidade à tração também se observou a variação entre as amostras. 

O eco-compósito no qual continha a maior fração volumétrica da lã canina (20%DW), 

apresentou o maior módulo (1333,3 cN). Observamos nas demais amostras que com 

a diminuição da fração volumétrica da fibra no material diminui também o módulo de 

elasticidade comprovando a deformação máxima elástica na amostra de 100%PU. 

Os valores do módulo de elasticidade de 5%DW e 100%PU apresentaram valores 

bem aproximados. Já no caso da deformação houve uma variação significativa 

entres os compósitos estudados, principalmente em relação ao de 20%DW que 

obteve aproximadamente o dobro da deformação comparado com o de 15%DW. 

Logo este aumento no percentual da fibra em 5%, influenciou de forma positiva na 

resistência mecânica do eco-compósito, sendo exigida uma maior força com menor 

deformação. 
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Gráfico 7: Média do Módulo de Elasticidade 

 
 

5.2.4 Duzeza shore  

 
As medições realizadas utilisando o durômetro Shore A, podemos observar uma 

dureza inicial na amostra com 100% PU, logo após a inseção 5% de fibras no 

material obtem-se uma diminuição dessa dureza, este comportamento pode estar 

diretamente relacionado com o aumento dos espaços vazios no material oriundo da 

interação do poliuretano com a fibra quebrando a forma estrutural de colmeia 

caracteristica do poliuretano. Potanto com o aumento do percentual desta, o meterial 

recupera sua dureza incial passando a ter um aumento gradativo da dureza deste 

material aliado com o aumento do percentual de fibra em sua composição, no qual 

há um preenchimento considerável dos espaços vazios, sendo obtido então o seu 

estado de maior dureza no eco-compósito 20%DW. A linha de tendência demosntra 

que se houver uma continuação no aumento do percentual de fibras no compósito 

este irá adquirir um grau de dureza maior, conforme observado no Gráfico 8. 

  

1333.3	

714.42	

571.42	

266.66	
190.47	

0	

200	

400	

600	

800	

1000	

1200	

1400	

20%DW	 15%DW	 10%DW	 5%DW	 100%PU	

Fo
rç
a	
(c
N
)	

Módulo	de	Elas3cidade	



 

 62 

Gráfico 8: Ensaio de Dureza Shore A 

 
 
 

5.2.5 Ensaio de compressão 

 
De acordo com a tabela podemos identificar o comportamento dos compósitos 

mediante a analise realizada. Com a inserção da lã canina na composição do eco-

compósito há um aumento na resistência a compressão comparado ao PU de 

mamona. Inicialmente observamos no compósito com menor percentual em sua 

composição (5%DW) uma menor tensão a deformação, isso pode estar relacionado 

a criação de mais espaços vazios devido a interação fibra/matriz desarranjando a 

forma regular de formação do PU. Com o aumento do percentual também há um 

aumento de rigidez no compósito podendo ser causado pelo preenchimento dos 

espaços vazios no qual pode ser responsável pelo aumento da densidade do 

poliuretano. Pelo gráfico (8) podemos verificar que a tensão máxima para 

deformação foi obtida para o eco-compósito com 20% de fibra em sua composição. 
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Tabela 4: Ensaio de compressão 
PARÂMETROS FORCA MÁX. TENSÃO MAX. DESLOC. MÁX. 

N N/mm2 mm 
100%PU 452.662 0.04527 10.0 
5%DW 271.416 0.02714 10.0 

10%DW 543.118 0.05431 10.0 
15%DW 987.244 0.09872 10.0 
20%DW 1244.07 0.12441 10.0 
Média 699.702 0.06997 10.0 

Máximo 1244.07 0.12441 10.0 
Mínimo 271.416 0.02714 10.0 

 
 
 

Gráfico 9: Gráfico do Ensaio Tensão deformação a compressão 

 

5.3 ENSAIOS TERMICOS  

 
De acordo com os resultados das análises térmicas realizadas nos materiais 

podemos observar o desempenho médio de cada composição do material. Os 

materiais analisados foi a lã canina (DW), o eco-compósito com os percentuais de 

fibras em sua composição (5%, 10%, 15% e 20%), bem como o poliuretano de 

mamona (PU) e o poliestireno (PS). Identificamos que as propriedades térmicas da 

fibra é consideravelmente distintas do PU de mamona e o PS, porém ao adicionar o 
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menor volume de fibra no eco-compósito conseguimos visualizar um comportamento 

do material e com o aumento do volume da fibra percebemos que houve um 

equilíbrio das propriedades da fibra com as propriedades do PU obtendo assim a 

melhor performance destas no eco-compósito 20%DW. 

 

5.3.1 Condutividade térmica 
 

Para ser denominado como isolante térmico o material deve possuir uma 

propriedade que dificulta a dissipação de calor, logo para um material isolante deve 

possuir uma alta resistência térmica e uma baixa condutividade térmica. Analisando 

as amostras observamos que a fibra possui o maior valor de condutividade dentre 

estas, portanto essa alta condutividade não interfere no desempenho do eco-

compósito. Com o aumento do percentual de fibra na composição do material há de 

imediato uma proximidade nas propriedades. 

 
Gráfico 10: Condutividade térmica 

 
 

 

5.3.2 Calor específico 
 

  O calor especifico é a quantidade de calor que um corpo de precisa para que 

sua temperatura varie. Portanto identificamos que a lã canina possui uma maior 
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calor especifico das amostras, sendo assim esta fibra precisa de uma maior 

quantidade de calor para variar a sua temperatura. Novamente podemos observar 

que com a adição das fibras nos eco-compósitos as amostras demonstram 

desempenhos semelhantes. 

 
Gráfico 11: Calor especifico 

 
 

 

5.3.3 Difusividade térmica  
 

Esta propriedade indica a rapidez com que o calor se difunde através de um 

material, observando o gráfico podemos analisar o desempenho do eco-compósito 

frente as demais amostras. Na amostra com menor percentual de fibra (5%) já 

identificamos um pequeno aumento da difusividade em relação ao PU, verificamos 

também que com o aumento deste percentual (10%, 15%) há uma diminuição da 

difusividade chegando a ter valores bem próximos ao poliuretano de mamona com a 

amostra de maior percentual de fibras em sua composição (20%). 
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Gráfico 12: Difusividade térmica 

 
 

 

5.3.4 Resistência térmica 
 
  A resistividade ou resistência térmica é uma das principais características de 

um isolante é sua capacidade de reduzir a troca de calor entre áreas com diferentes 

temperaturas. Portanto quanto maior a resistência térmica de um material melhor 

será o isolante térmico. O gráfico (13) demonstra que a lã canina possui uma baixa 

resistência térmica quando comparado com os materiais analisados. O poliestireno 

(PS) demonstra ser o que oferece a maior resistência seguida da amostra de 

poliuretano (PU), também observamos no mesmo gráfico que os eco-compósitos 

com diferentes percentuais adquire desempenho semelhantes, sendo o que oferece 

maior resistência é o de 20% de fibra ficando bem próximo do valor do poliuretano.  
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Gráfico 13: Resistência térmica 

 
 

5.3.5 Dilatometria 

 

A dilatação térmica se dá pelo aumento do volume de um corpo pelo aumento 

de sua temperatura, pois isso ocasiona a agitação molecular aumentando assim a 

distancia entre as moléculas. O gráfico (14) demonstra a variação bem evidente do 

PU, com a elevação da temperatura há um aumento da dilatação. Ao adicionar as 

fibras ao poliuretano observamos uma diminuição na sua dilatação. No eco-

compósito com menor percentual (5%) vemos que houve uma constância em seu 

volume com o aumento na temperatura, seguindo as análises temos que com o 

aumento  do percentual de fibra no eco-compósito menor será sua dilatação obtendo 

assim o material com menor dilatação o eco-compósito de 20%.   
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Gráfico 14: Dilatometria do Eco-compósito 

 

5.3.6 Termogravimetria (TG) 

 
Observando o gráfico de TG do compósito identificamos que na amostra 100% 

PU não houve uma perda de massa perceptível até a degradação total em 

aproximadamente 260ºC onde ocorreu a perda de massa em torno de 5%. No eco-

compósito com 5% de fibras, observamos um pequeno aumento na perda de massa 

de 6% do material decorrida em toda faixa até sua degradação final ocorrendo por 

volta de 240ºC. Nas amostras com 10%, 15% e 20% de fibras demonstraram um 

comportamento muito semelhante. Inicialmente houve a perda de massa referente a 

desidratação do material em torno de 8% do seu peso e com sua degradação em 

220ºC. Ao final de toda a análise observamos o maior percentual de perda no 

compósito de 20% com uma maior taxa de perda do seu peso, isso se dá pela 

higroscopicidade da lã, sendo que esta fibra possui um dos maiores índices de 

absorção de umidade entre as fibras naturais. 
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Gráfico 15: TG do Eco-compótio de lã canina 

 
 

5.4 ANÁLISE DE ABSORÇÃO 

 
No ensaio de absorção de água de acordo com a norma ASTM D2842 (2001) 

observou se o comportamento individual das amostras. Conforme observado no 

gráfico o poliuretano (PU) possui uma percentual inicial de absorção em torno de 4% 

em seu estado de saturação, sendo que o eco-compósito com o menor percentual 

de fibra em sua constituição já demonstra um aumento no seu percentual de 

absorção. Para a amostra com maior percentual de fibras em sua composição 

obteve um maior índice de absorção próximo aos 12% em relação ao seu peso 

seco. Portanto o aumento do percentual de absorção está diretamente associado ao 

aumento do percentual da fibra em sua composição, esta característica está 

relacionada com a higroscopicidade da fibra. Todas as amostras demonstraram uma 

constância no percentual de absorção após o quinto dia de analise, sendo assim 

adquirindo cada amostra seu ponto de saturação. 
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Gráfico 16: Análise de Absorção de Água 

 
 

 

5.5 BIODEGRADAÇÃO  

 

A análise mostrou-se satisfatória após sua análise final. Inicialmente as amostras 

não demonstraram nenhuma perda de massa após as 4 primeiras semanas, porem 

já pode ser observado uma mudança em sua aparência superficial. Na segunda 

avaliação, ou seja, na 8a semana foi possível observar essas mudanças na 

morfologia das amostras ocorrendo um aumento de uma coloração escura podendo 

esta ser referente a atuação dos microrganismos bem como o inicio da degradação 

da amostra. A análise revelou que com o aumento do percentual de fibra no eco-

compósito há uma coloração mais intensa e já com uma presença visível de fungos 

na superfície da amostra com maior percentual de fibras em sua composição 

conforme mostra a imagem (15). 

A perda do percentual de massa foi analisada durante todo período de realização 

do teste de biodegradabilidade em solo simulado conforme mostrado na tabela. 

Podemos identificar que com o passar das semanas aumentou a perda percentual 

de massa  durante o teste. 
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Imagem 15: Ensaio de biodegradação 

  
 
 

Tabela 5: Biodegradaçao 
Semanas PU 5%DW 10%DW 15%DW 20%DW 

4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
8 2.74% 2.74% 2.68% 2.75% 2.72% 

12 2.99% 3.34% 5.26% 7.91% 8.89% 
16 3.12% 3.94% 9.72% 13.61% 16.72% 
20 3.56% 4.58% 9.41% 11.14% 18.78% 
24 4.25% 5.16% 10.95% 13.83% 19.72% 

 
 

Gráfico 17: Análise de biodegradação 
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6 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados experimentais, as seguintes conclusões podem ser 

destacadas: 

• A lã canina demosntrou sua caracterista higrocopica é uma fibra leve possuindo 

uma densidade média de 0,9 g/cm3 sendo este valor menor que a densidade do 

algodão que atualmente é a fibra mais utilizada na industrial têxtil. Também 

demonstrou sua característica higroscópica com um índice de moisture regain de 

12%. 

• O tratamento químico realizado na fibra para retirada das impurezas demostrou-

se eficiente obtendo uma fibra com a superfície limpa sem indícios de 

degradação, sendo este um fator muito importante na interação da fibra com a 

matriz.  

• A fibra demonstrou um bom comportamento quando submetida as análises de 

TG/DSC, tendo perda inicial de massa devido a água presente na fibra e a partir 

dos 250ºC houve uma degradação de massa bastante significativa, resultado 

característico de um material fibroso orgânico (natural). 

• Pelas análises de DRX e FTIR as amostras tratada e in natura demonstraram um 

comportamento similar apresentando um comportamento padrão das fibras 

naturais com a presença de queratina em sua composição. 

• Pelo MEV podemos identificar que houve uma boa conformação da fibra/resina 

proporcionando assim uma uniformidade da fibra no interior do eco-compósito, 

tendo um maior preenchimento de espaços vazios no eco-compósito com maior 

percentual de fibra (20%DW). 

• Através do teste de tração observamos o desempenho das amostras pela força 

requerida e pelo alongamento sofrido por esta, obtendo um menor percentual de 

alongamento com o maior percentual das fibras  em sua composição e maior 

módulo de elasticidade. 

• Com o aumento do percentual de fibra na amostra se fez necessário uma maior 

carga para deforma-la, característica esta demonstrada pela dureza Shore e pela 

compressão. 

• O eco-compósito que utilizou maior concentração de fibras (20%DW) 

proporcionou um maior percentual na absorção de água do compósito tendo uma 
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media de absorção de 10,5%. Os eco-compósitos apresentaram um percentual 

bem próximo, obtendo uma diferença de 1,5% entre estes, comprovando umas 

das principais características da fibra de lã utilizada como reforço que é a boa 

higroscopicidade. 

• Através das analises das propriedades térmicas obtivemos uma variação de 

valores nas diferentes proporções das amostras, sendo que o eco-compósito de 

maior percentual (20%) atingiu valores bem próximos dos materiais mais 

utilizados para revestimentos atualmente no mercado tais como o PU e PS. 

• De acordo com a análise de dilatometria o material mostrou uma estabilidade 

relativamente constante com o aumento da temperatura, ficando evidente este 

comportamento no eco-compósito como menor composição da fibra. 

• A presença de fungos na superfície das amostras comprovam a ação da 

biodegradação do material, demonstrando um escurecimento das amostras 

favorecendo a sua degradação, confirmando o desenvolvimento de um eco-

compósito sustentável, minimizando impactos ambientais. 

Portanto, mediante os resultados obtidos em todo trabalho, concluímos que o 

objetivo proposto em sido alcançado, obtendo um novo material desenvolvido 

através da reutilização de materiais considerados como resíduos, evitando maiores 

impactos no meio ambiente, bem como oferecida oferecendo uma outra alternativa 

de material isolante de menor custo, promovendo mais uma alternativa de atividade 

com geração de trabalho e renda para a população. 
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

No presente trabalho foram investigadas as propriedades térmicas e 

mecânicas dos compósitos em distintos percentuais, em virtude dos significantes 

resultados obtidos sugere-se:  

ü Análise Dinâmico Mecânica (DMA): consiste na avaliação dos 

módulos de perda ou armazenamento, elástico, de compressão ou de 

cisalhamento em função da temperatura quando a amostra é submetida 

a um programa de temperatura  

ü Analise de DSC do compósito: pode fornecer informações típicas que 

podem ser derivadas de medições do DSC: 

• Temperaturas características (fusão, cristalização, transições 

polimórficas, reações, transição vítrea) 

• Fusão, cristalização, transformação e aquecimento de reação 

(entalpia) 

• Cristalinização de substâncias semi-cristalinas 

• Decomposição, estabilidade térmica 
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