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RESUMO

A utilização de resíduos industriais está em evidência na atualidade, principalmente em
função da questão ambiental. Nos últimos anos inúmeros compósitos foram obtidos e
estudados, com a utilização de resíduos e fibras vegetais, desmistificando o conceito de que
um material só pode ser chamado de compósito se a carga for de reforço. Obteve e estudou-se
um compósito de matriz de resina poliéster (ortoftálica e tereftálica) e carga de enchimento de
raspa de madeira produzida em marcenarias. Foram estudados os processos de obtenção dos
compósitos e a caracterização de propriedades mecânicas, térmicas e físicas nas amostras dos
compósitos com fração mássica de 10, 20 e 30%, para três diferentes granulometrias,
totalizando seis formulações para porcentagens. Porém, foi escolhida a formulação com 20%,
pois com essa porcentagem já tinha atingido a saturação da mistura. Os ensaios realizados
foram de tração, flexão, térmico, absorção de água, densidade, biodegradação, degradação
ambiental e MEV. Os compósitos obtidos, em todas as formulações estudadas, apresentaram
resistência mecânica inferior a da matriz, porém não inviabilizou sua utilização para
aplicações onde não são requeridos significativos esforços. Em termos de resistência térmica
o compósito proposto foi competitivo com a resina matriz, tendo comportamento um pouco
inferior. Como esperado os compósitos apresentaram maiores índices de absorção de água
quando comparados às matrizes poliméricas. A densidade aparente dos compósitos não
apresentou variação significativa em relação às matrizes utilizadas. Demonstrou-se, portanto,
que os resíduos agregados à resina têm a função de carga de enchimento. O compósito foi
utilizado para a fabricação de tampos de bancos, demonstrando-se sua viabilidade de
aplicação na fabricação de estruturas apara baixas solicitações mecânicas.
Palavras-chaves: compósito, resina poliéster, resíduos, formulações, caracterização.

ABSTRACT

The use of industrial waste is nowadays evident, especially in the environmental issue. In
recent years, the results have been obtained with the use of waste and vegetable fibers, the
dismemberment of the concept of a material can be called composite. A polyester resin
composite (orthophthalic and terephthalic) composite and filler of wood produced in
woodworking was obtained and studied. The processes of obtaining composites and a
characterization of mechanical, thermal and physical properties in composite samples with a
more specific fraction of 10, 20 and 30% were studied for three different granulometries,
totaling six formulations for percentages. However, a formulation with 20% was chosen,
because with that percentage already had a saturation of the mixture. The tests carried out for
tensile, flexural, thermal, water absorption, density, biodegradation, environmental
degradation and MEV tests. The composites obtained in all the studied formulations had
lower mechanical resistance than the matrix, however it did not make it impossible to use
them in applications where no significant efforts are required. In terms of thermal resistance
or composite proposed to competitive with a resin matrix, having somewhat lower behavior.
As expected the composites presented higher water absorption indices when compared to the
polymer matrices. The apparent density of the composites does not present significant
variation in relation to the used dimensions. It has been demonstrated, therefore, that the
residues aggregated to the resin have a filling charge function. The composite was used for
the manufacture of seat tops, demonstrating its feasibility of application in the fabrication of
structures for low mechanical stresses.
Key words: composite, polyester resin, wastes, formulations, characterization.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1

Apresentação do trabalho
Devido a grande demanda da sociedade por adquirir materiais vegetais como forma de

produtos e subprodutos, gerou grande desperdício. A globalização e o consumismo
ocasionaram o acumulo de resíduos por toda parte. Um exemplo muito visto são os resíduos
de madeiras, as quais necessitam de programas para sua reutilização, como a reciclagem. Os
resíduos de fibras vegetais por constituírem de materiais orgânicos geram graves problemas,
especificamente a madeira, pois a sua queima resulta na liberação de dióxido de carbono na
atmosfera, produzindo assim, maior poluição ambiental e consequentemente o aumento do
efeito estufa.
A sua reutilização seria a melhor opção para controlar a acumulação desses tipos de
resíduos, o seu uso colabora de maneira significativa para reciclagem e preservação
ambiental. Além disso, é economicamente viável, gerando empregos e renda para população.
A partir disso, a necessidade da criação de compósitos com madeiras cresceu gradativamente.
Os compósitos consistem em pelo menos dois componentes ou duas fases, com propriedades
físicas e químicas diferentes em sua composição. Isoladamente, os constituintes do compósito
mantém suas características.
No entanto, quando misturados, formam um composto com propriedades difíceis de
obter com apenas um deles. Os materiais que podem formar um material compósito podem
ser classificados em dois tipos: matriz e reforço. A material matriz é a estrutura do material
compósito, tem a finalidade de preencher os espaços vazios que ficam entre os materiais
reforços e mantendo-os em suas posições relativas. Enquanto que os materiais reforços são os
que acentuam as propriedades mecânicas e químicas do material como um todo.
A busca por uma nova material leva em conta o mercado consumidor e os seus
impactos ao meio ambiente. Devido a isso, mostra-se a biônica. A ciência que estuda as
melhores ideias existentes na natureza para basear o design e propor novas resoluções dos
problemas humanos. Uma forma de utilizá-la é o ciclo de recursos materiais e energéticos,
que pode minimizar a poluição ambiental, quanto favorecer a otimização do uso dos recursos
naturais, que nesse caso é a fibra da madeira.
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As indústrias moveleiras utilizam como principais matérias-primas a madeira maciça
e chapas de madeira reconstituída (aglomerados e compensados). Os grandes volumes
cumulativos de resíduos gerados pela manufatura desses materiais conflitam com as questões
ambientais, justificando o incentivo às pesquisas sobre este tema no meio acadêmico, e
convidar as empresas para discussões das práticas de reciclagem de resíduo e o uso racional
dos recursos naturais (BNDES, 2002).
O nível de poluição causado por resíduos sólidos de madeira é considerado como
baixo, porém, a necessidade de grandes áreas para seu armazenamento torna-se um problema
para os fabricantes de móveis. Cavacos, lascas, maravalha, pó de serra, retalhos e serragem
são alguns exemplos de resíduos sólidos (LIMA, 2005).
Os ecocompósitos de plástico criados com madeiras são denominados de WPC
(Wood Plastic Composites), que podem ser compostos por matrizes termoplásticas, que
possuem as propriedades de serem moles e facilmente moldadas com uso de temperaturas
positivas. A lógica de processamento interno de materiais e energia, com a recuperação de
valores incorporados a elementos que seriam rejeitos de alguns processos, por sua utilização
como alimentação de outros, é que leva à associação com a ecologia (KIPERSTOK &
MARINHO, 2001).
Na Figura 1.1 mostram-se os ciclos utilizados na recuperação e reciclagem dos
resíduos.
Figura 1.1. Conceito básico da Ecologia Industrial baseado no modelo natural de circulação de

recursos.

Fonte: TEXEIRA (2006).
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A configuração proposta pela ecologia industrial os processos de produção e
consumo, não seriam mais concorrentes com a natureza e sim parte do meio natural, trocando
material, água, energia com a natureza. Desta forma é possível se reduzir o consumo de
recursos naturais e ao mesmo tempo minimizar a quantidade de resíduos, contribuindo para a
preservação do meio ambiente (PEREIRA, 2005).
A Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 313 publicada
em 29 de outubro de 2002 pelo Ministério do Meio Ambiente dispõe sobre o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Tal resolução surgiu devido à necessidade de se
conhecer a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização,
reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias no
Brasil.
De acordo com as informações inventariadas é possível minimizar a geração de
resíduos visto que são atitudes ambientais responsáveis e devem ser práticas cotidianas em
indústrias (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). A gestão de resíduos de madeira
deve seguir a abordagem do "4R", ou seja, reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar
(TEIXEIRA, 2005). A Tabela 1.1 apresenta as ações para cada abordagem do "4R".

Tabela 1.1 Conceitos do "4R"
Abordagem "4R"
Reduzir
Reutilização
Reciclar
Recuperar

Ação
Minimizar o desperdício durante o processamento e
armazenamento primário.
Uso de resíduos nas indústrias a jusante, sem alterar a
sua estrutura mecânica.
Os resíduos de uso para produção de painéis
reconstituídos, tais como resíduos de madeira.
Utilizar resíduo como combustível.
Fonte: GOMES (2016).

O ecocompósito surge quando os materiais componentes de um compósito (fibras e
matriz) respeitam as metas ambientais, sendo tanto de origem vegetal, derivados de fontes
renováveis, devendo ser atóxicos e abundantes e podendo ser ou não biodegradáveis como
pode ser também originário do aproveitamento de resíduos agroindustriais, florestais ou ainda
de outros tipos de resíduos tais como escória mineral e plástica reciclada, aumentando mais a
sua ecoeficiência (TEIXEIRA,2005).
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Os compósitos com resíduos de madeira podem ser combinados com polímeros,
como o polipropileno, poliésteres e policloreto de vinila, de forma a não desarranjar as
partículas de madeira durante a fabricação do compósito. As fibras de madeira usadas em
reforços e cargas para plásticos, também podem substituir materiais de alto custo, como o
carbonato de cálcio e a fibra de vidro. Nos compósitos, o plástico melhora a resistência à
umidade e ao ataque de insetos e fungos. Assim, as boas características de superfície,
resistência e baixo custo são atrativos para o desenvolvimento de pesquisas com compósitos e
suas possíveis aplicações de produtos inovadores.
Com a criação do WPC o resíduo passa a ser definido como subproduto do processo
produtivo. Do ponto de vista do produtor, esta pode ser uma boa oportunidade de negócio,
pois estará produzindo produtos a custos relativamente baixos, já que esta empregando como
matéria prima algo que era visto como descartável, além de usar de maneira quase completa
toda madeira disponível (SAVASTRANO Jr, 2000).
As pesquisas estão sendo realizadas sobre WPC, segundo alguns autores, que
estudaram a influência da umidade nos compósitos, variações nos testes mecânicos realizados.
A utilização de tecnologias apropriadas e ambientalmente adequadas, com a redução da
utilização de recursos naturais, do desperdício, da geração de resíduos e poluição, é uma
necessidade nas indústrias do setor moveleiro.
Em conjunto com tal necessidade, os materiais compósitos podem se apresentar como
uma alternativa no aproveitamento desses resíduos (NASCIMENTO, 2009). Os compósitos
surgem da necessidade de aplicação de materiais que possuem propriedades específicas, e
estas não são encontradas nos metais, polímeros e cerâmicas. Busca-se no compósito a leveza
dos polímeros, a resistência dos metais e a capacidade térmica dos materiais cerâmicos.
Podemos nos compósitos agregar as melhores características de cada material em um único
(RAZERA, 2006).
Os compósitos surgem em substituição a materiais antes usados em larga escala em
barcos, veículo, aviões, motocicletas, bicicletas e outros que eram mais pesados ou até nobres
como a madeira (CALLISTER, 2012). A aplicação de tecnologias apropriadas e
ambientalmente adequadas, com a redução da utilização de recursos naturais, do desperdício,
da geração de resíduos e poluição, é uma necessidade nas indústrias do setor moveleiro.
Aliado a tal necessidade os materiais compósitos podem se apresentar como uma alternativa
no aproveitamento desses resíduos (NASCIMENTO, 2009).
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Os compósitos surgem da necessidade de aplicação de materiais que possuem
propriedades específicas, e estas não são encontradas nos metais, polímeros e cerâmicas. O
uso da fibra de vidro, por exemplo, simplificou a construção de veículos, barcos, banheiras e
piscinas, aliando resistência e leveza, e diminuindo o tempo de fabricação bem como os
custos envolvidos.
Inicialmente o mercado do WPC foi ligado à indústria automóvel, porém sua aplicação
em produtos de jardim e exterior que despertou um interesse crescente. São as preocupações
ambientais, a tomada de consciência sobre a estocagem presente e futuros de madeira virgem
e a pressão dos grupos ecologistas que faz com que surjam iniciativas (PORTAL DA
MADEIRA, 2010).
Além do que, a publicação de normas mais apertadas sobre a utilização de madeiras de
alta qualidade como o cedro e sequóias, fez com que as empresas que os fabricavam
procurassem materiais substitutos que pudessem, ao mesmo tempo, apresentar uma qualidade
igual, ou mesmo superior, e que traduzissem a preocupação do setor com as questões
ambientais.
Sendo considerada uma alternativa para a indústria, os WPC passam a ocupar uma
parcela do mercado, e consolidado, dos materiais fabricados em polímeros. No entanto, o fato
de os WPC poderem ser maquinados, aparafusados, e até acabados, como a madeira, tem feito
com que estes produtos estejam aumentando cada vez mais no mercado. A indústria
aeronáutica tem investido em pesquisas de materiais compósitos que possam ser utilizados na
aviação diminuindo o peso das aeronaves.
Na indústria automotiva, a aplicação dessas pesquisas ocorre de forma mais rápida,
pois testes em veículos podem ser realizados em curto espaço de tempo por não oferecer
grandes riscos nos testes em protótipos. O mercado europeu é dominado pelas aplicações para
a indústria automóvel, a qual representa aproximadamente 50% do consumo total de WPC,
particularmente notável se atendermos ao fato dessa indústria representar apenas 7% do
consumo a nível mundial (ALMEIDA,2004).
Segundo a pesquisa do Hacwell Group, as aplicações na construção civil ocupam o
segundo lugar, seguidas pelas aplicações em infraestruturas e em mobiliário. Na Figura 1.2 é
possível observar graficamente o percentual na Europa (ALMEIDA, 2004).
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Figura 1.2. Percentual de Diferentes Tipos de Aplicações na Europa.

Fonte: ALMEIDA (2004).

Nesse contexto, a finalidade do presente trabalho é através da disponibilidade de
resíduo de madeira, provenientes de serrarias e marcenarias, desenvolver um compósito de
matriz polimérica com os resíduos de madeira. Este trabalho apresenta a obtenção e
caracterização de um compósito de matriz polimérica e resíduos de madeiras. Será
apresentado o processo de obtenção dos compósitos, bem como os resultados das suas
caracterizações físicas, térmica e mecânica.
O trabalho tem como principal objetivo utilização do compósito para fabricação de
produtos, tendo o desenvolvimento de um material ecológico que poderá ser aplicado em
inovação tecnológica ou de novos produtos. O estudo realizado apresenta vantagens
ambiental, científica, tecnológica e econômica, permitindo assim, o aproveitamento de
resíduos gerados pela manufatura da madeira, em qualquer região do Brasil e, sobretudo, em
regiões onde atividade moveleira é considerada como a principal atividade de geração de
emprego e renda.
Sabendo-se que o estudo dos compósitos com resíduos tratar-se de tópico em destaque
no campo de materiais avançados. Da perspectiva técnico-social, o fato de o ecocompósito
produzido ser viabilizado em investimentos em polos moveleiros gerando o desenvolvimento
socioeconômico e criando novos postos de trabalho. Considerando o aspecto econômico
justifica-se pela utilização de um resíduo a custo praticamente zero.
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A dissertação foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Estado da Arte, Materiais
e Métodos, Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões.
O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do trabalho e
a justificativa.
O capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes utilizados
no compósito e sua importância, abordando também a questão ambiental e econômica.
O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização dos
procedimentos empregados.
O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito e dos
ensaios mecânicos e térmicos.
O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e
sugestões para trabalhos futuros.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Demonstrar a viabilidade dos compósitos formulados com resina ortoftálica e
tereftálica na proporção de 10, 20 e 30% da carga, variando a granulometria do pó da madeira.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Fazer um levantamento bibliográfico sobre compósitos com resíduos orgânicos;
2. Testar a viabilidade de obtenção do compósito;
3. Avaliar seus benefícios ecológicos conjugado com as menores perdas de propriedades
avaliadas;
4. Selecionar a melhor porcentagem de carga para o compósito estudado.
5. Fabricar os corpos de prova de acordo com as normas vigentes para os ensaios de
caracterização;
6. Caracterização das propriedades físicas, térmicas e mecânicas dos compósitos;
7. Obter a formulação com as propriedades mais eficientes.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta informações a respeito dos constituintes utilizados no
compósito e sua importância, abordando também questão ambiental e econômica.

2.1

Materiais Compósitos
Material composto ou compósito é aquele que é resultado da combinação de dois ou

mais materiais distintos no que diz respeito suas propriedades físicas. O objetivo desse tipo de
combinação heterogênea é a obtenção das características de seus componentes, para que
apresente melhor desempenho estrutural em condições específicas de uso. Um dos elementos
que constituem um compósito é denominado matriz e os demais são conhecidos como reforço
ou carga (CALLISTER, 2012).
A classificação dos materiais compósitos é pela natureza dos materiais que os
compõem e estão divididos em duas grandes categorias: materiais compósitos naturais e
materiais compósitos sintéticos. A Tabela 2.1 apresenta de forma resumida exemplos de
materiais compósitos (CALLISTER, 2012).

Tabela 2.1. Classificação dos compósitos segundo a natureza dos constituintes.
Natureza dos Materiais
Naturais
Materiais Compósitos
Sintéticos

Exemplos
- Madeiras
- Ossos
- Músculos
- Plástico reforçado
- Concreto armado
- Ligas metálicas

Fonte: CALLISTER (2012).

Os compósitos naturais têm sua origem na natureza não havendo intervenção humana
em sua produção. Os materiais compósitos denominados de sintéticos são produzidos através
da atividade humana industrial (CALLISTER, 2012). A madeira é um compósito natural
formado fundamentalmente por um arranjo complexo de celulose reforçado por uma
substância polimérica denominada lenhina e por outros compostos orgânicos, numa estrutura
celular essencialmente longitudinal.
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A matriz confere estrutura ao material compósito, preenchendo os espaços vazios que
ficam entre os materiais reforços e mantendo-os em suas posições relativas. A carga consiste
em materiais contidos na fase dispersa, são os que realçam propriedades mecânicas,
eletromagnéticas ou químicas do material compósito como um todo.
Basicamente a matriz em materiais compósitos age como um meio de transferência ou
distribuição de carga para os reforços através do cisalhamento. Outra função da matriz em um
compósito é proteger o reforço da abrasão, agentes químicos e físicos e, agentes externos, a
fim de se evitar a degradação pré-matura do reforço (LION, 2013).
As matrizes utilizadas em compósitos podem ser do tipo cerâmico, polimérico e
metálico conforme mostra a Figura 2.1.

Figura 2.1. Tipos de matrizes utilizadas em compósitos.

Fonte: CALLISTER (2012).

É fundamental para todo o processo de desenvolvimento a possibilidade de se obter
materiais com propriedades mecânicas e físicas que se assemelham às encontradas no aço e na
madeira. Os materiais poliméricos sem adição de reforço ou carga nem sempre apresentam
características necessárias para serem aplicadas diretamente na fabricação de uma peça.
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Os materiais compósitos surgem como opção para crescimento das seguintes
propriedades: resistência à tração e flexão; resistências químicas a ataques ácidos e básicos;
resistências à deformação ao calor são entre outras. As cargas minerais são muito utilizadas
em compósitos poliméricos. Isso ocorre devido à redução de custo, pois essas reduzem a
quantidade de polímero empregado na fabricação da peça.
A Figura 2.2 apresenta um quadro resumido da função de um reforço e as principais
propriedades avaliadas para verificação de desempenho de um compósito. O reforço tem
como principal finalidade melhorar as propriedades físicas, químicas e mecânicas de um
compósito, e através das propriedades avaliadas pode-se mostrar os ganhos e perdas
provocadas pela adição do reforço analisado.

Figura 2.2. Propriedades avaliadas para análise do desempenho de um compósito.

Fonte: GOMES (2016).

Atualmente a pesquisa sobre o reaproveitamento de resíduos industriais mostra que a
fabricação de materiais compósitos é uma das formas mais crescentes. A utilização de
resíduos para melhorar a eficiência de materiais poliméricos pode ser analisada sob várias
formas, como: redução de peso, maior resistência mecânica, maior resistência ao desgaste,
melhor estabilidade térmica, diminuição da utilização de polímeros na fabricação de peças
dentre outras. A junção de excelentes propriedades mecânicas e leveza estrutural tornam os
compósitos interessantes materiais para a engenharia.
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Na

classe

dos

materiais

compósitos

sintéticos,

os

que

mais

se

destacam são os de matriz polimérica devido ao grande número de aplicações estruturais
como listados na Tabela 2.2.

Classificação dos compósitos segundo a natureza dos

constituintes.

Tabela 2.2. Classificação dos compósitos poliméricos quanto à natureza da matriz.
Classificação

Tipos de Matrizes Reforços fibrosos mais usados
Vidro
Termoplásticas
Carbono
Compósitos de Matriz Polimérica
Kevlar ou Aramida
Termofixas
Vegetais
Fonte: CALLISTER (2012).

As propriedades mecânicas de um componente que são particularmente afetadas pelas
propriedades de uma matriz polimérica são a resistência à compressão longitudinal, a tração
transversal e a resistência ao cisalhamento inter-laminar. Como apresentado na Tabela 2.2 as
matrizes poliméricas se classificam em: termoplásticas e termofixas. As matrizes poliméricas
são as mais utilizadas devido à versatilidade de formulação e baixo custo de processamento,
quando comparadas com outras matrizes (VINCENZINE, 1995).
As matrizes termoplásticas quando submetidas à elevada temperatura apresenta alta
viscosidade e tenacidade podendo ser moldada. Exemplos são os Polietilenos de diversas
densidades e policloreto de venila (PVC) e Poliéster saturado (PET). As matrizes poliméricas
termofixas após processo de polimerização não são possível sua moldagem, pois a elevada
temperatura não interfere em sua viscosidade permitindo sua moldagem, além de possuírem
maior custo e dificuldades da sua obtenção. Exemplos são as resinas poliéster, epóxi e
fenólicas.

2.2 Resíduos da indústria moveleira
A geração de resíduos é consequência direta da transformação da madeira maciça ou
painéis de madeira reconstituída. De acordo com suas características morfológicas podemos
classificar os resíduos como cavacos (partículas com dimensões máximas de 50 x 20 mm, em
geral provenientes do uso de picadores), maravalha (resíduo com mais de 2,5 mm), serragem
(partículas de madeira provenientes do uso de serras, com dimensões entre 0,5 a 2,5 mm), e
por fim, o pó (resíduos menores que 0,5 mm), (PORTAL DA MADEIRA, 2010).
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A indústria moveleira brasileira é geradora de grandes volumes de subprodutos de
madeira e nesse sentido vende resíduos de madeira, a qual pratica algum sistema de
classificação de resíduos (serragem, cavacos e maravalha) para sua comercialização, onde
estima a quantidade de resíduos gerados e usa vários tipos de armazenamento.
O destino final dos resíduos é duplo: biomassa interna/vapor e vendido para empresas
de painéis reconstituídos para ser usado como biomassa e para produção de aglomerado. O
custo de transporte dos resíduos de madeira para sua disposição final é elevado caso seja
usado para a geração de energia térmica, e baixo quando utilizado como matéria-prima
(IBQP, 2002 p. 122)
Resíduos da indústria de móveis na forma de pó constituem em uma alternativa, como
carga, na para fabricação de compósitos poliméricos, cerâmicos para fabricação de telhas ou
como mistura em matrizes cimentícias na fabricação de argamassas e concreto para a
construção civil, como núcleo de blocos de concreto, em matrizes asfálticas para
pavimentação de ruas e estradas e como massa de enchimento em diversos produtos
(CARVALHO, 1997).
Nos últimos anos houve um crescimento na utilização de materiais fibrosos naturais
como reforço ou carga em materiais plásticos, principalmente devido à forte pressão dos
ambientalistas para a redução de utilização da madeira e deste modo reduzindo o
desmatamento de florestas para fins de produção de peças (MONDARDO, 2006). Umas das
formas viáveis para reaproveitamento de resíduos derivados da madeira na forma de pó é a
sua utilização incorporada ao termoplástico, formando a “madeira plástica” (MP).

2.3 Matérias primas
Os materiais constituintes do compósito em estudo são basicamente resinas poliéster,
catalisador e resíduos de madeira.

2.3.1 Resina Poliéster

O Poliéster consiste em polímeros formados por meio de uma reação de condensação
entre um poliálcool e um ácido policarboxilico. O tipo de ácido caracteriza as propriedades
finais das resinas poliésteres ortoftálicas, isoftálicas e tereftálicas.
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Ambos os constituintes principais, reagentes, que darão origem as resinas em questão
são insaturados, ou seja, contêm uma ligação dupla relativa entre os átomos de carbono, sendo
a resina resultante insaturada SILVA (2010).
Tabela 2.3. Tipos de resina poliéster.
Tipos

Comentários

Ortoftálica

A mais comum e de menor custo

Tereftálica

Baixa resistência UV, resistência física pouco superior a anterior

Isoftálica

Melhores características físicas, mecânicas e térmicas.
Fonte: SILVA (2010).

As principais vantagens das resinas poliéster são estabilidade dimensional, resistência
a ambientes quimicamente agressivos, excelentes propriedades elétricas, fácil pigmentação,
curam a frio e utilização de moldes simples e econômicos. A Tabela 2.4 apresenta os
principais tipos de resina poliéster e suas aplicações mais comuns.

Tabela 2.4. Aplicação das resinas poliéster ortoftálica, tereftálica e isoftálica
Aplicação

Resina
Ortoftálica

Placas Planas, telhas onduladas, fabricação de barcos e piscinas, pranchas de surf,
brindes, assentos sanitários, manequins.
Uso náutico, carrocerias de veículos, Caixas d'água, banheiras, piscinas, laminados em

Tereftálica

geral, tachões para Sinalização, Massa Plástica, Colagem de Mármore e Granito, pias,
tanques e lavatórios, peças feitas por RTM, prensagem a frio/vácuo.

Isoftálica

Uso náutico, piscinas, tanques, tubulações em geral, moldes e laminados.
Fonte: POLIRESINAS (2013).

De acordo com MORRISSON e BOYD (1990), estas resinas (isoftálica e ortoftálica)
apresentam diferenças básicas em seus reagentes. Os poliésteres são o produto das reações de
policondensação de ácidos dicarboxílicos com dihidróxi álcoois. A resina poliéster isoftálica
(isopoliéster) origina-se de um diácido (ácido isoftálico), enquanto a resina poliéster
ortoftálica, origina-se de um outro diácido (ácido ftálico). O primeiro apresenta o grupo
carboxila na posição meta do anel benzênico. Já o ácido ftálico apresenta o grupo carboxila na
posição orto do anel benzênico, conforme mostra a Figura 2.3.
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Figura 2.3. Ácido ftálico e Ácido isoftálico.

Fonte: GORNINSK (2002).

As resinas poliéster ortoftálicas, de acordo com REICHHOLD (2004), têm suas
propriedades mecânicas e químicas inferiores às resinas isoftálicas, devido à dificuldade de se
obter polímeros de altos pesos moleculares. O anidrido ftálico tem forte tendência de se
regenerar a partir dos meios ésteres do ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a
presença de espécies de baixo peso molecular, mais suscetíveis ao ataque químico.
Na Figura 2.4 vê-se a estrutura molecular do mero formado a partir da reação química
entre o poliéster insaturado e o monômero de Estireno em que o resultado final é a resina
poliéster curada. O poliéster insaturado ainda na fase solúvel em monômero de estireno com
instaurações, ao adicionar o catalisador às ligações duplas são quebradas fazendo-as reagirem
entre si formando o mero do polímero.

Figura 2.4. Mero da resina poliéster ortoftálica.

Fonte: SILAEX (2015).
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O processo de polimerização e cura da resina poliéster insaturada pode ser inibida pela
presença de ar atmosférico tornando a superfície do material fabricado pegajoso.
Uma forma simples de evitar este problema é misturar uma pequena quantidade de
parafina (ou outro material incompatível) à resina, que precipita na superfície e forma uma
selagem ou proteção evitando o contato da resina em processo de cura com o ar atmosférico
(PIRES, 2003).
Resinas poliéster insaturada tereftálica originadas do PET (Teraftalato de etileno)
apresentam estruturas reticuladas com propriedades mecânicas superiores as base ortoftálicas.
Polímeros na sua forma não reticuladas podem ser solúveis em água, porém, quando isso não
os ocorre se expandem em contato com a água. Assim, quanto maior o entrelaçamento das
cadeias poliméricas menor será esse efeito (SANCHEZ, 1995). A Figura 2.5 mostra o mero de
formação da resina poliéster tereftálica.

Figura 2.5. Mero da resina tereftálica.

Fonte: SILAEX (2015).

2.3.2 Tipos de Madeiras

O resíduo de madeira utilizado no trabalho foi de árvore jatobá, que é uma espécie
semi-heliófila, podendo ser plantada desde a condição de bordas e clareiras até fechamento de
dossel. Essa espécie não tolera baixas temperaturas. e várias bifurcações. A espécie possui
ramificação simpodial inerente, irregular e variável, com tronco curto, ramificação pesada
Apresenta desrama natural deficiente, necessitando de podas periódicas: de condução e de
galhos, para apresentar fuste definido. A madeira de jatobá é densa (0,90 a 1,10 g.cm³), a 15%
de umidade (CARVALHO, 1999).

30

A superfície é pouco lustrosa e ligeiramente áspera; textura média e uniforme; grã de
regular a irregular , normalmente reversa. Cheiro imperceptível. Quanto à durabilidade
natural, possui resistência média a alta ao ataque de organismos xilófagos. Estacas de cerne
dessa espécie mostraram alta resistência a fungos e a cupins. Contudo, a vida média da
madeira, em contato com o solo é inferior a nove anos. É uma madeira pouco permeável às
soluções preservantes, quando submetida a impregnação sob pressão (CARVALHO, 1999).
A secagem é realizada ao ar com poucas deformações. Observa-se a presença de
rachaduras e empenamentos quando a secagem é muito rápida. Possui trabalhabilidade de
difícil a moderadamente fácil. Pode ser desenrolada , aplainada, colada, parafusada e pregada,
sem muitos problemas. Apresenta resistência para tornear e faquear. O acabamento é
agradável. Aceita pintura, verniz, lustro e emassamento (FELFILI, 2002).
A madeira de jatobá pode ser utilizada na construção civil e em carpintaria , em geral,
em acabamentos internos, como vigas, caibros, ripas, batentes de portas, tacos para assoalho,
artigos de esporte, cabos de ferramentas e de implementos agrícolas. Também para
construções externas como obras hidráulicas, postes dormentes, cruzetas e esquadrias. È ùtil,
ainda para folhas faqueadas decorativas, móveis, peças torneadas, carroçarias, vagões,
engenhos e tonéis.
Para energia não produz lenha de boa qualidade. É adequada para a fabricação de
papel e celulose. Esta espécie é recomendada para reflorestamentos heterogêneos e
restauração de mata ciliar, em solos bem drenados ou com inundações periódicas de rápida
duração e com encharcamento leve. Na Figura 2.6 é possível observar diferentes tipos de
madeiras jatobá (FELFILI,2002).
Figura 2.6. Madeira jatobá.
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Os resíduos de jatobá utilizados no trabalho foram devido a sua abundância em
serrarias e locais que trabalham com esse tipo de madeira. Levando em consideração que
esses resíduos não têm nenhuma utilidade para as serrais, resultando na sua queima. O
trabalho trouxe uma função estética e econômica para os resíduos gerados. Importante
destacar, que esse tipo de madeiras é utilizado é diversas atividades, transmitindo essas
características e propriedades também para seus resíduos.

2.4 Ensaios de Caracterização
As modificações estruturais das moléculas dos compósitos não envolvem as
propriedades físicas. São propriedades físicas as características mecânicas, termofísicas,
elétricas e ópticas, porém no estudo proposto serão avaliadas apenas as características
mecânicas, termofísicas e densidade aparente. Influenciam nas propriedades mecânicas dos
compósitos ou das matrizes poliméricas fatores como o grau de cristalinidade, grau de
polimerização e grau de reticulação do polímero (CASTRO, 2003).
2.4.1 Propriedades Mecânicas

Na análise das propriedades mecânicas do compósito foram realizados os ensaios de
tração e flexão. O ensaio de tração consiste em exercer uma força longitudinal nas
extremidades do corpo de prova até que o mesmo se rompa. No ensaio de flexão, aplica-se
uma força crescente em um corpo de prova apoiada em dois pontos equidistantes até que o
mesmo frature.
Por meio do ensaio de tração e flexão foi possível obter características como
resistência a tração (RT) e flexão (RF), módulas de elasticidade na tração (MOET) e na flexão
(MOEF), bem como o alongamento total na tração (ATT) e alongamento total na flexão
(ATF) das amostras analisadas, através destas características é possível se fazer uma relação
com a dureza e tenacidade do material.
O cálculo das características mecânicas, as equações 1 e 2 serão utilizadas. Para
cálculo da tensão de ruptura ou limite de resistência a tração utilizou-se a Equação 1, e a
Equação 2 para cálculo do módulo Young (CALLISTER, 2012)

σ=

Fmax
Ao

(MPa)

(1)
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Onde:
σ = Limite de resistência à tração;
Fmax = Tensão máxima aplicada;
Ao = Área inicial.
E=

σ
ε

(GPa)

(2)

Onde:
E = é o MOE ou módulo de Young em MPa ou N mm-2;
σ = Tensão aplicada medida em pascal ou N m-2,
ε = Deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional).

As propriedades como resistência máxima a flexão, alongamento total e módulo
Young na flexão também serão analisadas. Para tanto a equação 3 será utilizada para cálculo
da tensão de ruptura ou resistência a flexão, sendo a equação 4 aplicada para cálculo do
módulo Young na flexão ou módulo de elasticidade (CALLISTER, 2012).

𝑉=

3𝑝𝑙⁄
2𝑏𝑑 2 (𝑀𝑃𝑎)

(3)

Onde:
V = Resistência a Flexão; (colocar as referências das equações)
𝑝 = Carga máxima aplicada em pascal ou N m-2;
l = distância entre os pontos de apoio em centímetro (cm);
b e d = largura e espessura dos corpos de prova em milímetro (mm).
𝑚𝑙3

𝐸 = 4𝑏𝑑3 (𝐺𝑃𝑎)
Onde:
E = módulo de elasticidade;
𝑝 = Carga máxima aplicada em pascal ou N m-2;
l = distância entre os pontos de apoio em centímetro (cm);
b e d = largura e espessura dos corpos de prova em milímetro (mm).

(4)
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2.4.2 Propriedades Termofísicas

A transferência de energia em materiais poliméricos é realizada por meio da vibração
e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica e condutividade
térmica dos poliméricos estão associadas com o desempenho térmico do material e com o
grau de Cristalinidade deste material. Quanto mais ortoftálicaino o material se apresentar,
maior será sua condutividade térmica tendo em vista que, a vibração das moléculas ocorrerá
de forma coordenada e mais efetiva entre as cadeias moleculares (CALLISTER, 2012).
As principais propriedades termofísicas são: condutividade térmica, o calor específico,
a resistência térmica e a difusividade, tanto das matrizes utilizadas, quanto dos compósitos
proposto. Essas propriedades são observadas quando o calor é adicionado e removido de um
material. A condutividade térmica é uma característica especifica de cada material e,
caracteriza-se pela capacidade de um material em transferir calor de um ponto onde sua
temperatura é maior, para outro ponto onde sua temperatura é menor.
A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier como
descrito por Kreith (2003), e a partir dela a condutividade térmica é definida na Equação (5)
como:
𝑞𝑘
⁄𝐴
⁄𝑑𝑥|

𝑘 = |𝑑𝑇

(w/mk)

(5)

Onde:
K: Condutividade térmica do material [W/(m.K)]
qk: Fluxo de calor (W)
A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m2)
dT: Temperatura (ºC ou K)
dx: Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m)

Mostra a variação da capacidade do material em conduzir o calor. A distribuição de
temperatura em uma parede é mostrada na Figura 2.7.
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Figura 2.7 Transferência de calor unidimensional em paredes planas.

Fonte: LIA (2003).

A condutividade térmica de um material sendo maior sua capacidade de transferir
calor aumentará entre suas moléculas, logo o material terá uma característica de condutor
térmico. Os materiais com baixo nível de condutividade, ou baixa capacidade de transferência
de calor entre suas moléculas, possuem características de material isolante térmico. Exemplo
de material bom condutor térmico são os metais de maneira geral, e de mau condutor térmico
o é a madeira.
A resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e condutividade
térmica conforme indicado na Equação 6 (KREITH, 2003).

𝑅𝑡=

∆𝑥
𝑘

m

(°C · W)

(6)

Onde:
Rt = Resistência Térmica °C ·

m
W

;

Δx = Espessura do material (m);
K = Condutividade térmica (w m ºC).

A resistência térmica ao contrário da condutividade térmica é que, no caso do fluxo de
energia por condução por um sistema composto por diferentes camadas em série, as
resistências das camadas podem ser somadas para se encontrar a resistência total.
O calor específico é a capacidade de um material em armazenas calor é medido pelo
calor especifico conforme Equação 7 (KREITH, 2003).
𝐶 = 𝑄/∆𝑇 (𝑀𝑗/𝑚3 𝑘)

(7)
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Onde:
C = Calor específico; Q = Quantidade de energia fornecida; ∆T = Acréscimo de
temperatura em ºC.

A propriedade Difusividade Térmica que depende da condutividade (K) ou da
velocidade de condução da energia térmica no interior do material e do calor específico
volumétrico (μ) ou da quantidade de energia térmica necessária para aumentar a temperatura
de determinado volume do material. A difusividade é uma variável mais importante para o
controle térmico das construções do que a condutividade (K), pois expressa quão rapidamente
um corpo se ajusta por inteiro à temperatura de seu entorno. Materiais de baixo nível
difusividade retardam a transferência de variações externas de temperatura para o interior das
construções, por exemplo.
Obtém-se a difusividade dividindo a condutividade (K) pelo calor específico
volumétrico (μ) cuja unidade é m2/s (KREITH, 2003). De acordo com equação (8), tem-se:
𝛢 = 𝐾 / 𝜌 𝐶𝑃 (𝑚𝑚2 /𝑠)

(8)

Onde:
A = Difusividade mm2 /s;
K = Condutividade térmica w/mk;
𝜌 = Calor Específico volumétrico 𝑀𝑗/𝑚3 𝑘;

2.4.3 Densidade Aparente

A relação entre a massa da amostra de um material ou substância e o volume por ela
ocupado chama-se densidade. A densidade é representada pela Equação 9 (ASTM D792-08).
𝜌 = m⁄v
Onde:
ρ – densidade aparente (g/cm3); m – massa (g); v – cm3

(9)
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A importância da verificação da densidade visa indicar ao projetista quanto ao peso da
peça fabricada nas dimensões reais para a aplicação no projeto. Em alguns casos a densidade
pode indicar o grau de Cristalinidade do material (GOMES, 2016).

2.4.4 Degradação Ambiental

A degradação de polímeros pode ser provocada por agentes químicos, físicos ou
mecânicos ou em simultaneidade. A degradação causa uma modificação irreversível nas
propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva
destas propriedades, incluindo o aspecto visual.
Nos compósitos poliméricos pode ocorrer a degradação da matriz polimérica, do
reforço ou do sistema como um todo. Na ausência de luz e à temperatura ambiente, a maioria
dos polímeros é estável por longos períodos de tempo.
Porém, sob a luz do sol a taxa de oxidação dos polímeros é acelerada e este efeito pode
ser exacerbado pela presença de poluentes atmosféricos, como o nitrogênio e óxidos de
enxofre, que são componentes frequentes da atmosfera industrial. Neste caso, a degradação
ocorre devido aos fenômenos de fotólise, decomposição química ocasionada pela luz, e fotooxidação (CAMPOS, 2012).
As fibras vegetais, como resíduo de madeira, podem sofrer degradação devido a
agentes biológicos, meios ácidos e alcalinos, absorção de umidade, radiação ultravioleta e
temperatura. Os componentes lignocelulósicos das fibras vegetais respondem de diferentes
formas aos meios citados. A degradação provoca a perda de massa do compósito.

2.4.5 Análise de Biodegradação

A biodegradação é baseada na norma ASTM D5209-91 e foi desenvolvida para avaliar
a biodegradação de compostos solúveis e insolúveis em ambientes aquáticos. A metodologia
consiste em enterrar os corpos de prova em composto orgânico ativado, avaliando a
biodegradação através da perda de massa e modificação no aspecto visual.
O processo de biodegradação pode não ser confirmado pelos ensaios realizados no
material polimérico após o período em contato com o solo. Porém, o aspecto visual pode ser
um forte indício de que tenha ocorrido a degradação.
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A formação de pequenas trincas, formação de alguns poros, fragmentação, coloração
diferenciada, perda de massa são devido às ações de microrganismos que habitam no solo e a
formação de um biofilme na superfície do polímero são parâmetros visuais que podem ser
considerados para caracterizar uma possível degradação. A avaliação da biodegradabilidade
pode ocorrer através de avaliação visual, perda de massa ou perda de propriedades mecânicas
(CAMPOS, 2012).

2.4.6 Absorção de água

A absorção de água pela exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos em
atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela penetração de água no
interior do material compósito (RAZERA, 2006).
Como consequência temos o aumento de volume, degradação da estrutura molecular
por hidrólise, aparecimento de trincas e perda de adesão fibra/matriz, causando gradual perda
nas propriedades mecânicas (SANTOS, 2006).
O mecanismo de absorção de água pelos compósitos poliméricos é por dissolução de
água em sua estrutura polimérica, penetração em microtrincas onde essa água é armazenada
(GEORGE, 2001).
O grau de absorção de água (Abs) em termos relativos pode ser obtido pelo quociente
entre a massa final do material após a imersão e a massa inicial antes da imersão subtraído de
uma unidade.
Para obtenção deste valor em porcentagem basta multiplicar o resultado por cem
(100). A Equação 10 representa o grau de absorção de água por um material.
𝑚

𝐴𝑏𝑠% = ( 𝑚𝑓 − 1) ∗ 100
𝑖

Onde:
Abs: absorção de água; mi = massa inicial; mf = massa final.

(10)
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Para cálculo do erro de medição no ensaio de absorção de água a Equação 11 foi
utilizada.

∆𝐴𝑏𝑠 = (1 +

𝑚𝑓
𝑚𝑖

)+

∆m
𝑚𝑖

(𝑔)

(11)

ΔAbs: Variação na absorção de água em gramas;
mi = massa inicial em gramas;
mf = massa final em gramas.
ΔP = Variação de massa em gramas.

Obtém-se a absorção em por cento pela Equação 12:
𝐴𝑏𝑠% = (𝐴𝑏𝑠 ∗ 100) ± (∆𝐴𝑏𝑠 ∗ 100)

(12)

2.4.7 Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A principal função do microscópio é tornar visível ao olho humano estruturas,
organismos e superfícies com dimensões microscópicas. Os microscópios podem ser do tipo
óptico e eletrônico. Os microscópios ópticos apresentam ampliação máxima de 2.000 vezes e
seu principio de funcionamento se baseia na incidência de luz visível ou ultravioleta sobre a
amostra a ser analisada, e quando refletida é projetada em lentes que ampliam estas imagens
(KESRENBACHK, 1994).
O microscópio eletrônico por varredura (MEV) se baseia na incidência de feixes de
elétrons em substituição a luz visível ou ultravioleta como nos microscópios ópticos. Os
elétrons emitidos quando refletidos são captados por detectores que convertem o sinal em
imagem em altíssima resolução, obtendo também ampliações até 300.000 vezes
(KESRENBACHK, 1994). A Figura 2.9 mostra uma amostra em análise em um MEV.
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Figura 2.8. Desenho esquemático da coluna do MEV.

Fonte: Laboratório de Filmes Finos (2015).

O MEV é uma ferramenta importante para o estudo do mecanismo de dano, com esta
ferramenta é possível identificar a interação e adesão entre fibra matriz (MARINUCCI, 2011).
Os principais mecanismos de danos ou falhas podem ser:
Ruptura ou falha da fibra (pull-out) – ocorre o rompimento da fibra sem alteração da
matriz do compósito, esta falha também é conhecida como fratura coesiva ou de ligação na
fibra. Os números de 1 a 4 indicam os tipos de falhas que podem ocorrer em compósitos
(MARINUCCI, 2011). Vê-se na Figura 2.9 a quebra de fibra de vidro em microscópio óptico.

Figura 2.9. Quebra da fibra de vidro observada em microscópio óptico.

Fonte: RODRIGUES (2007).
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Deslizamento da fibra – neste mecanismo de falha ocorre o rompimento da matriz
polimérica sendo a carga transferida e sustentada pela fibra. Observa-se na Figura 2.12
indicada pelo número 2 o mecanismo de falha em questão (MARINUCCI, 2011).
Desaderência entre fibra e matriz ou “debonding”: ocorrida pela falta de aderência
entre fibra e matriz, também conhecida como fratura adesiva, é mostrada na Figura 2.10 e
Figura 2.12 sendo indicada pelo número 3.

Figura 2.10. Fratura adesiva fibra matriz observada em microscópio óptico.

Fonte: RODRIGUES (2007).

Fissura ou falha na matriz – também conhecida como fissura coesiva ou de ligação na
matriz. São fendas ou rachaduras que ocorrem apenas na matriz do compósito conforme
Figura 2.12. indicada pelo número 5.

Figura 2.11. Fissura na matriz polimérica observada em microscópio óptico.

Fonte: RODRIGUES (2007).
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Deslizamento da fibra (fiber bridging) – não ocorre o rompimento da matriz do
compósito, apenas a falha ou rompimento da fibra como pode visto na Figura 2.12 indicado
pelo número 2.
A Figura 2.12 mostra os tipos de mecanismos de falhas que os compósitos podem
apresentar durante os ensaios mecânicos.
Figura 2.12. Mecanismos de falhas em compósitos: (1) “pull-out”; (2) deslizamento da fibra;
(3) descolamento; (4) falha da fibra e (5) falha da matriz; (RODRIGUES, 2017).

Fonte: RODRIGUES (2007).

2.5 Principais abordagens do tema

O meio-ambiente tem sido motivo de inúmeras pesquisas nas universidades
brasileiras. A redução de resíduos despejados na natureza pela indústria da manufatura de
forma irresponsável, além de diminuir o impacto ambiental de forma negativa ajuda a reduzir
os insumos aumentando a lucratividade. Além disso, a sua utilização em tecnologia social
pode ser uma alternativa de renda para famílias de baixa renda, como acontece com
reciclagem de metais, papel e garrafas Pet.
A partir da sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos que trabalham
neste setor precisam dar uma destinação final ambientalmente adequada para seus resíduos.
Seja qual for a solução técnica adotada por essas empresas, ela deve obedecer a ordem de
prioridade no gerenciamento de resíduos estabelecida pela Lei 12.305/2010.
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“Poucos são os estudos que apresentam alternativas técnicas e economicamente
eficazes para o aproveitamento de resíduos provenientes do processamento de painéis de
madeira nas indústrias moveleiras” (ABREU et. al. 2009).
Em 2004, um estudo realizado no Instituto Tecnológico Federal do Paraná, foi
apresentada uma forma de recuperação dos resíduos gerados das operações da Empresa
MAVIE – Móveis e Decoração Ltda como combustíveis em caldeiras, na geração de vapor,
em motéis da região onde a empresa esta sediada.
Estes resíduos apresentam-se na forma de cavacos, maravalha, pó, tiras e pedaços de
madeira. O uso doméstico em substituição ao uso de gás de cozinha em fornos a lenha
também foi observado (CASSILHA et. al. 2004).
2.5.1 Utilização de resíduos e fibras naturais em compósitos

Dacosta (2004) estudou a utilização dos resíduos na forma de serragem e maravalha,
puras e misturadas, resultantes do processamento mecânico da madeira Pinus elliotti (Engelm)
para a fabricação de chapas de partículas aglomeradas onde se avaliou a qualidade desses
painéis. O adesivo utilizado foi à base de uréia-formaldeído em proporções de 4, 8 e 12% com
base no peso seco das partículas de madeira. Os resultados apresentados mostraram a
viabilidade da utilização desses rejeitos.
Vianna e Correa (2004) avaliaram os efeitos do tipo de poliestireno de alto impacto
nas propriedades de compósitos termoplásticos. Em uma das suas conclusões afirma que o
termoplástico HIPS pode ser utilizado em compósitos com madeira devido à facilidade de
processamento a temperaturas abaixo da degradação da celulose. Os compósitos produzidos
apresentaram um bom desempenho mecânico com aumento na rigidez no compósito quando
comparado a matriz polimérica.
TEIXEIRA (2006) apresentou estudo de compósitos produzidos com matriz em resina
poliéster insaturada adicionada a resíduos oriundos de máquinas de serra do tipo fita e
industrial, furadeira, plaina e desempenadeira. O resíduo foi classificado e reciclado como
carga para resina de poliéster insaturado. Nos compósitos foram realizados ensaio de absorção
de água, ensaio de dureza Shore D e ensaio de flexão em três pontos. Houve aumento na
absorção de água conforme se adiciona os resíduos, porém em níveis muito melhores que a da
madeira sólida.
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Paula (2006) avaliou o aproveitamento de resíduos de madeira para confecção de
briquetes como forma de reduzir o descarte de tal resíduo resultando do processamento
mecânico (corte e lixa). O autor afirma que utilizando os resíduos como matéria-prima na
produção de briquetes contribui para o controle do desmatamento e economia de energia.
Battistelle (2014) realizou um estudo de caracterização física e mecânica de um
compósito de polipropileno reciclado e farinha de madeira sem aditivos, como alternativa
viável para substituição da madeira e polímeros virgem sem materiais empregados em pisos,
batentes deportas, janelas e revestimentos externos. Neste estudo uma das conclusões é que a
inclusão de farinha de madeira proporciona ao compósito boas características mecânicas e
físicas sem a necessidade de agentes compatibilizantes.

2.5.2 Compósitos poliméricos desenvolvidos na UFRN

Lion (2013) desenvolveu compósito de matriz polimérica que aproveita borra da
piaçava, como carga, para fabricação de uma parábola utilizada para confecção de um fogão
solar. Além da redução do custo de fabricação através da redução da utilização de resina
poliéster, as características tecnológicas do compósito estudado e o desempenho do fogão
solar se mostraram competitivos com outros fabricados e estudados.
Souza (2014) fabricou parábola a partir de um compósito formado por resina
ortoftálica e carga da fibra da palha da carnaúba triturada. O compósito produzido foi
utilizado para a fabricação de uma superfície parabólica e, posteriormente revestida com
segmentos de espelho plástico, flexível, para a reflexão dos raios solares nela incidentes. A
parábola refletora representa o principal elemento do fogão solar que trabalha com a
concentração dos raios solares. São apresentados os processos de fabricação e montagem do
fogão solar à concentração produzido. Demonstrando-se a viabilidade do compósito proposto
para a fabricação de protótipos solares e outras estruturas que não requeiram resistência a
grandes esforços.
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são descritos os materiais e processos utilizados na fabricação dos
compósitos.
A metodologia proposta para identificar as propriedades mecânicas, físicas e químicas
dos compósitos envolve análise macroestrutural, análise térmica, ensaios mecânicos de
carregamento quase estáticos, medida de densidade aparente, biodegradação, MEV,
degradação ambiental e absorção de água.
Para a obtenção e processabilidade dos resíduos de madeira e posterior fabricação do
compósito foram adotados alguns procedimentos descritos a seguir.


Coleta do resíduo e secagem do resíduo;



Seleção da granulometria do resíduo através do uso de peneira vibratória;



Fabricação dos corpos de provas para os ensaios de caracterização;



Secagem e cura dos corpos de prova;



Corte, lixamento e polimento dos corpos de prova;



Ensaios mecânicos, térmico, degradação ambiental, biodegradação, densidade
e absorção de água.

As principais etapas do processo de fabricação e caracterização dos compósitos estão
apresentadas no Fluxograma da Figura 3.1.

Figura 3.1. Processo de caracterização do compósito.

Fonte: Adaptado GOMES (2016).
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Conforme Figura 3.1 o procedimento adotado consiste em caracterizar os
componentes das fases envolvidas na construção dos compósitos, ou seja, caracterizar o
resíduo e matriz polimérica e por fim caracterizar os compósitos fabricados.
Os ensaios de degradação ambiental e biodegradação para caracterização do
compósito foram realizados nos terrenos da UFRN. Os compósitos foram caracterizados em
relação à condutividade térmica no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar
(LMHES) da UFRN. Os compósitos foram submetidos ao ensaio de tração e flexão no
Laboratório de Tração do Departamento de Engenharia Civil UFRN. A análise de
microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada no Laboratório de Engenharia de
Materiais das instituições UFRN.

3.1 Materiais
Os materiais utilizados para fabricação dos compósitos proposto foram adquiridos no
comércio local em Natal-RN.
3.1.1 Origem do Resíduo

O resíduo de madeira foi coletado, sem custo, em madeireira especializada na
comercialização e corte para marceneiros autônomos fabricantes de móveis sobre encomenda.
O resíduo é armazenado nas máquinas, usada para cortes de chapas, visando maximizar o
aproveitamento das peças diminuindo cortes desnecessários ou errados. A Figura 3.2 mostra o
resíduo de jatobá.
Figura 3.2. Resíduos de Jatobá (a) partículas finas, (b) partículas médias e (c) partículas
grossas.
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3.1.2 Resina Poliéster

As resinas utilizadas como matrizes poliméricas dos dois diferentes tipos foram a
ortoftálica e a tereftálica, ambas fabricadas pela ARA Química S/A. As matrizes foram
adquiridas no comércio local. Estas resinas são as mais comuns e fáceis de serem encontradas
entre as matrizes termofíxas que apresentam menor valor de aquisição.
Conforme o fabricante ARA Química S/A os valores apresentados nas Tabela 3.1 e
Tabela 3.2 são típicos e baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com
variação entre as amostras, sendo esses valores típicos e não podem ser garantidos ou
servirem como especificação. A cura foi feita com adição de 1,0 g de MEK-P em 100 g de
resina, seguido de pós cura de 2 horas à 90° C.
A facilidade e simplicidade para manuseio durante fabricação de peças e do
compósito, bem como seu menor valor de aquisição entre as resinas termorrígidas, foram os
principais motivos para a escolha das resinas ortoftálica e tereftálica. Outro aspecto positivo
da resina escolhida é que a fabricação de compósitos com resina poliéster não precisa da
disponibilidade de grandes equipamentos, trabalhar em baixas temperaturas e sem risco de
acidente para quem trabalha com o ecocompósito ou de danificar a fibra do resíduo.
A Tabela 3.1 apresenta as propriedades da resina AZ 1.0 padrão (ortoftálica) e a
Tabela 3.2 as propriedades da resina AZ 4.6 padrão (tereftálica), ambas comercializadas pela
Ara Química S/A.

Tabela 3.1. Propriedades da resina Ortoftálica.
PROPRIEDADES DA RESINA AZ 1.0 – PADRÃO
Tempo de gel*
Pico Exotérmico
Aspecto
Cor depois de curada
Resistência a Tração1
Módulo de Tração1
Alongamento1
Resistência a Flexão2
Módulo na Flexão2
Fonte: GOMES (2016).

Tabela 3.2. Propriedades da resina Tereftálica

10 – 14 min
Max. 150°C
Ortoftálica
Incolor
57,0 Mpa
1970 Mpa
3,2 %
84,4 Mpa
2,81GPa

47

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 4.6 – PADRÃO
10 – 15 min
Max.190°C
Turvo
Castanha
55,6 Mpa
2110,7 Mpa
2,0
69,0 Mpa
2,756 GPa

Gel Time
Pico Exotérmico
Aspecto
Cor após curada
Resistência a Tração1
Módulo de Tração1
Alongamento %1
Resistência a Flexão2
Módulo na Flexão2
Fonte: GOMES (2016).

3.1.3 Desmoldante

O desmoldante fabricado pela empresa POLINOX que foi utilizado nos experimentos,
é feito com base de carnaúba, possibilitando uma melhor superfície de acabamento, bem
como facilita a retirada das placas do molde de obtenção dos corpos de prova. Durante a
aplicação do desmoldante é necessário atenção para o completo preenchimento dos cantos,
laterais e partes postas em contato direto com a resina.
Com isso, é necessário à aplicação de no mínimo duas demãos e respeitar a secagem
completa do desmoldante. Esse procedimento garante excelente acabamento de superfície.
Para o desmoldante a base de carnaúba é importante, após a secagem, realizar o polimento da
superfície garantindo uma superfície lisa e regular.
Na Figura 3.3 mostra-se o desmoltante utilizado para confecção dos corpos de prova.

Figura 3.3. Desmoldante utilizado no processo de fabricação dos corpos de prova.

Fonte: POLINOX (2016).
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3.1.4 Provedor de cura (Catalisador)

O catalisador consiste em um peróxido de metil-etil-cetona em dimetilftalato provedor
ou iniciador de cura para resina poliéster insaturada e éster vinílica. Nos experimentos, tanto
para a resina ortoftálica quanto para resina tereftálica, utilizou-se o Brasnox DM 50, fabricado
pela polinox do Brasil, cujo aspecto é incolor, líquido e límpido.

3.1.5 Outros materiais

Na fabricação dos corpos de prova foi utilizado um molde em ferro fundido, cujas
dimensões são 200 x 200 x 12mm. O mesmo foi fabricado em ferro fundido para que o
compósito fosse prensado, pois desse modo verifica-se que a quantidade de bolhas em seu
interior é minimizada. Na Figura 3.4 mostra-se o tipo de molde utilizado para fabricação.

Figura 3.4. Molde utilizado para a fabricação das placas de compósito.

Foram empregados outros materiais nos experimentos tais como misturadores, Baker,
martelo, balança digital, alicate, bancada e etc.

Figura 3.5. Outros acessórios utilizados na fabricação dos compósitos
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A água destilada, habitualmente usada para reposição de água em baterias e radiadores
para arrefecimento de motores a combustão foi adquirida em posto de gasolina. No
experimento a água destilada foi empregada para ensaio de absorção de água pelo compósito.
Os recipientes de sorvetes de Polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), devidamente
reaproveitados foram utilizados para misturar e manipular os materiais durante a fabricação
dos compósitos.

3.2 Métodos
3.2.1

Caracterização dos Resíduos de madeira

Inicialmente foram realizados ensaios em peneiras vibratórias para determinar
uma faixa aceitável de granulometria dos resíduos, os quais os grãos menores foram
denominados de partículas finas (PF), os grãos médios de partículas médias (PM) e por
último, os maiores grãos de partículas grossas (PG). O PF está classificado como pó, o PM
como maravalha e o PG como serragem. A Tabela 3.3 mostra as granulometria dos
respectivos resíduos.
Tabela 3.3. Granulometria dos resíduos de madeira.
Partículas Finas (PF)

2x10-4 mm

Partículas Médias (PM)

2,5 mm

Partículas Grossas (PG)

3,6 mm

A Figura 3.6 mostra como o acessório utilizado para análise granulométrica dos
resíduos de madeira.
Figura 3.6. Peneira Smash.
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A separação correta dos grãos facilita na compressão e compactação dos resíduos
quando reagirem com a resina poliester. É importante destacar, que a diferença entre os grãos
pode provocar maiores descontinuidades nos compósitos, resultando em maiores absorção de
água.

3.2.2 Produção dos compósitos

Para evitar gastos com resinas e desperdício de resíduo, as análises da mistura dos
compósitos foram realizadas em copos descartáveis, com a mesma proporção da que será
utilizada na mistura do molde, só que para um volume de resina de 40 ml, onde foram
produzidas todas as formulações para 10, 20 e 30% de carga. E a partir destes dados, foram
obtidas as quantidades de resina para os compósitos PF, PM e PG, respectivamente. A Tabela
3.4 apresenta as respectivas adições de resíduo empregadas no preparo de cada compósito.

Tabela 3.4 Compósitos Formulados com resina ortoftálica e tereftálica.
Matriz
Utilizada
Resina
Ortoftálica
Resina
Tereftálica

Compósito
Formulado

Quantidade de
Resíduo
(%)

Quantidade de
Resina
(%)

Massa total
do Molde
(%)

PF-PM-PG
PF-PM-PG
PF-PM-PG
PF-PM-PG
PF-PM-PG
PF-PM-PG

10
20
30
10
20
30

90
80
70
90
80
70

100
100
100
100
100
100

A porção máxima de adição de resíduo do PF ao compósito foi de 30% considerando o
método manual de mistura, pois, acima deste valor fica difícil a completa mistura entre os
componentes constituintes do compósito. Porém para maiores granulometrias, como PM e
PG, a saturação do resíduo com resina ficou em torno de 20%.
A

Figura

proporcionalidade.

3.7

apresenta

alguns

compósitos

produzidos

para

análise

de
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Figura 3.7. Compósitos para Análise de Proporcionalidade.

A proporção 20% de resíduo no compósito foi escolhida por apresentar dispersão
suficiente para o total preenchimento das placas para todos três tipos de resíduos adicionados,
pois abaixo deste valor se percebe visualmente espaços sem a presença de resíduos dispersos
no compósito.
Por fim com a porcentagem de 20% de resíduo já determinada pelas análises
realizadas nos copos descartáveis. Foram produzidas as placas de aproximadamente 11 mm de
espessura, com o preenchimento de 400 ml do volume do molde, onde foram fabricadas seis
configurações, que constituíram nas variáveis dos três tipos de granulometria com resinas
poliéster ortoftálicas e tereftalicas.
Com isso, formaram-se partícula fina cristal (PFC), partícula fina escura (PFE),
partícula média cristal (PMC), partícula média escura (PME), partícula grossa cristal (PGC) e
partícula grossa escura (PGE). Visto que a resina ortoftálica também é conhecida como cristal
e a tereftálica como verde ou escura.
A metodologia constituiu na mistura do resíduo com resina polimérica poliéster
ortoftálica ou tereftálica, seguida de compactação da mistura em prensa a fim de se obter um
material com resistência mecânica compatível para seu desempenho.
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A Figura 3.8 corresponde ao molde usado na fabricação das placas que após serem
cortadas nas dimensões exigidas pelas normas aplicadas darão origem as amostras para os
ensaios de caracterização. A superfície do molde em ferro fundido encontra-se recoberta com
uma película fina de desmoldante a base carnaúba.
Apresenta-se na Figura 3.8 (a) o compósito PGE em processo de mistura, formando
uma massa densa de difícil homogeneização, antes de ser colocado no molde conforme visto
na Figura 3.8 (b). Antes de efetuar a prensagem é necessário que a amostra tome a forma do
molde a fim de se evitar espaços vazios após processo de cura.
Por fim a Figura 3.8 (c) mostra o molde já prensado. A pressão de conformação usada
foi de aproximadamente 147 MPa ou 1,5 toneladas, o que conferiu um bom grau de
compactação da placa sem risco de danificar o molde a fim de se diminuir a presença de
bolhas no interior da placa produzida.

Figura 3.8. Fabricação dos Corpos de Prova prensados. (a) compósito PGV misturado;
(b) compósito na prensa; (c) compósito prensado.

A fabricação dos corpos de prova nas proporções escolhidas se deu conforme
apresenta o fluxograma mostrado na Figura 3.9.
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Figura 3.9. Principais Etapas para Obtenção do Compósito.

O desmoldante foi aplicado ao molde utilizando um pincel comum com a devida
atenção para preenchimento dos cantos, pequenas fissuras e partes que seriam postas em
contato com a resina ou compósito.
A fase de adição do provedor de cura consistiu em acrescentar catalisador na
proporção de 2% em massa em relação à quantidade de resina utilizada. Foi importante
catalisar a resina antes de misturá-la ao resíduo, pois após esta adição tornava-se difícil
misturar por completo o catalisador na amostra devida sua consistência.
O tempo médio para início da reação foi de 30 minutos, tempo necessário para que a
mistura começasse a aumentar sua viscosidade. Após 3 horas foi possível se ter o compósito
solidificado. Para uma absorção total de resíduo pela matriz, se adicionava lentamente o
resíduo, misturando-o por completo. Após 5 horas de cristalização ainda no molde prensando,
a placa de compósito passava por processo de cura a exposição solar durante 24 horas e em
seguida aeram retiradas as saliências, usando-se uma lixa grossa. Na sequência os corpos de
prova foram cortados nas medidas exigidas para cada ensaio realizado.
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3.2.3 Aquisição das Propriedades físicas

Para levantamento das propriedades físicas foi construído corpos de prova nas
dimensões recomendadas pelas normas vigentes para as características avaliadas conforme
Tabela 3.5.
Tabela 3.5. Dimensões dos corpos de prova.
Ensaio

Comprimento Largura Espessura

Normas

(mm)

(mm)

(mm)

utilizadas

Tração

200

25

8

ASTM D638

Flexão

200

25

8

ASTM D790

Biodegradação

200

25

8

ASTM D5209

Degradação Ambiental

200

25

3

ASTM D1435

MEV

10

10

8

ASTM E 1382

Absorção de água

10

10

8

ASTM D570

Densidade

10

10

3

ASTM D2726

3.2.4 Características Mecânicas

A aquisição das características mecânicas do WPC foi realizada com os ensaios de
tração e flexão. Com isso, foi possível levantar características como resistências à tração (RT)
e flexão (RF), módulos de elasticidade na tração (MOET) e flexão (MOEF), como também o
alongamento total.
Para os ensaios de tração e flexão utilizou-se a máquina universal da fabrica
Shimadzu. Tais ensaios foram realizados no Laboratório de Concreto da UFRN.
A Figura 3.10 mostra o equipamento que foi utilizado para os ensaios de tração e
flexão nos corpos de prova.
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Figura 3.10 Máquina utilizada nos ensaios de tração e flexão.

Os ensaios de tração foram realizados com os procedimentos adequados incluindo as
medidas do corpo de prova, constituído pela norma ASTM-D638-10. Com isso, foram
cortados cinco corpos de prova para cada formulação do compósito, a partir de uma placa
com dimensão 200 mm x 200 mm e 8 mm.
O ensaio de flexão em três pontos foi necessário para apontar as características de
resistências à flexão do compósito proposto e a ASTM D-790-10 foi à norma utilizada como
referência.
As propriedades como resistência máxima a flexão, alongamento total e módulo Young
foram analisadas utilizando-se a equação 13 para cálculo da tensão de ruptura ou módulo de
ruptura.

𝑉=

3𝑝𝑙
2𝑏𝑑 2

(13)

Onde:
V = Resistência a Flexão (𝑀𝑃𝑎);
𝑝 = Carga máxima aplicas (KN);
𝑙 = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜 (𝑚𝑚);
𝑏 𝑒 𝑑 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚𝑚).

𝐸=

𝑚𝑙 3
4𝑏𝑑 3

(14)
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Onde:
E = módulo de elasticidade (GPa);
𝑝 = carga máxima aplicas (KN);
𝑙 = 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜(𝑚𝑚);
𝑏 𝑒 𝑑 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 (𝑚𝑚).

3.2.5 Propriedades Termofísicas

O equipamento responsável por avaliar as propriedades termofísicas dos compósitos
denomina-se de KD2 Pro (Figura 3.11). O aparelho determinou as propriedades como:
condutividade térmica, calor específico, resistência térmica e difusividade, tanto das matrizes
utilizadas, quanto das formulações dos compósitos analisadas.
Na Figura 3.11 mostra o equipamento KD2 PRO sendo utilizado para ensaio térmico
do compósito.
Figura 3.11. Equipamento KD2 PRO.

O KD2 Pro possui diversos sensores, que são utilizados para leituras de condutividade
e resistividade térmica em líquidos e sólidos respectivamente. Sabendo que as propriedades
resistência e condutividade térmica, calor específico e difusividade térmica fossem analisadas,
se escolheu o sensor SH-1 adequado para tais propriedades.
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Para análise e aquisição das propriedades termofísicas, são apresentados de forma
sucinta os procedimentos para a realização das medidas: Escolha do sensor apropriado para o
material a ser analisado, realizar os furos na amostra a ser analisada para inserção de ambos os
sensores com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento, preencher o furo
realizado na amostra com pasta térmica que acompanha o equipamento, conectar o sensor no
aparelho, configurar o aparelho para o sensor escolhido, inserir o sensor na amostra e iniciar a
medida.

3.2.6 Medição da Densidade Aparente

Para aquisição das informações das densidades dos compósitos produzidos e das
matrizes utilizadas, foi utilizado o densímetro digital, Figura 3.12, DSL 910 com
repetitividade de ± 0,003g/cm3. O ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica dos
Fluidos na UFRN.
A Figura 3.12 mostra o equipamento utilizado para medição da densidade das matrizes
e compósitos fabricados.
Figura 3.12. Densímetro digital DSL 910.

Os principais procedimentos para ensaio são: a balança deve estar nivelada conforme
manual do fabricante, durante a medida as portas contra vento devem estar fechadas, encaixe
o cesto côncavo, as amostras devem ter dimensões que caibam no cesto de apoio, o baker
deve estar posicionado de maneira correta encostado nos dois pinos de referência e cheio de
água destilada até o nível indicado.
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3.2.7 Análise de Absorção de água

A colocação de matrizes orgânicas de materiais compósitos em contato atmosfera
úmidos ou meio aquoso leva à degradação pela absorção de água, provocando inchamento do
material, devido o aumento de volume. A degradação da estrutura molecular por hidrólise,
resultado no surgimento de trincas e perda de adesão intermolecular, causando gradual perda
nas propriedades mecânicas (VIVAS, 2013).
As resinas poliéster ortoftálicas e tereftalicas são frequentemente aplicadas em objetos
e equipamentos expostos a umidade intensa. Uma das principais aplicações é manutenção de
piscinas, construção de barcos e tanques de armazenamento de água. Por tais motivos é
importante se verificar o comportamento do material proposto quando submetidos a
ambientes de extrema umidade, imersão em água e exposição a água salgada do mar.
(GOMES, 2016)
Utilizou-se a equação 18 para determinação do grau de absorção de água (Abs) do
material. A norma seguida para tal propósito foi a ASTM 570-95 (ASTM, 1995).
Foram ensaiadas cinco amostras para cada tipo de compósito produzido. Os corpos de
provas foram recortados na forma retangular com largura de 10 mm, cumprimento de 10 mm
e espessura de 3 mm. Para obtenção da porção absorvida a equação 10 foi utilizada, tanto para
absorção de água destilada (ASTM 570-95).

𝐴𝑏𝑠 % =

𝑚 𝑓 − 𝑚𝑖
𝑚𝑖

(15)

Onde:
Abs: absorção de água (%); mi = massa inicial (g); mf = massa final (g).
3.2.8 Ensaio de Degradação Ambiental

Os materiais poliméricos estão na maioria das vezes expostos à radiação solar durante
sua utilização, logo é imprescindível analisar o comportamento dos mesmos, quando
submetidos às intempéries. Os fenômenos como amarelamento, fissuramento e fragilização,
são consequências da degradação ambiental, causando redução na vida útil dos produtos.
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A fotodegradação consiste em um mecanismo de absorção de radiação ultravioleta e
subsequentes reações oxidativas em processos auto-catalíticos (CARLSSON and WILES,
1976). Todos os polímeros orgânicos não estabilizados são degradados sob exposição à luz
solar na presença de oxigênio. Entretanto, as taxas de degradação fotoxidativa dependem do
tipo de polímero, com a vida útil variando desde poucos meses para o polipropileno, até
alguns anos.
Na Figura 3.13 verificam-se os corpos de provas antes de serem colocados em contato
com a ação da radiação solar.

Figura 3.13. Corpos de prova para ensaio de degradação ambiental (A) compósito
criado com resina cristal e (B) compósito criado com resina verde-escura.

Durante o processo degradativo ocorrem mudanças físicas e químicas no polímero,
levando a descoloração, micro fendas, perda de brilho e redução da resistência mecânica. Tais
fenômenos estão quase sempre associados a processos de cisão de cadeia e, em alguns casos,
também de reticulações (BRITZKI,2011).
O ensaio foi realizado inicialmente com a medição da massa de cada compósito, em
seguida foram colocados em exposição no teto do laboratório LMHES da UFRN durante 12
meses. Foram colocados três de cada configuração de acordo com a norma ASTM D1435-13.
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3.2.9 Avaliação da Biodegradação do compósito

A busca por novos materiais biodegradáveis encontra-se a combinação de fibras
naturais com materiais poliméricos biodegradáveis ou não. As fibras naturais podem conferir
ao compósito a característica de reforço e, além disso, o uso da fibra oriunda de um resíduo
pode minimizar a poluição ambiental e reduzir o custo de produção dos materiais (LEITE et
al, 2010).
A incorporação de fibras naturais na matriz de polímero termoplástico está relacionada
à melhoria de suas propriedades devido a vantagens como o fato das fibras serem
biodegradáveis e menos abrasivas, quando comparadas às fibras sintéticas. As fibras podem
sofrer modificações químicas para aumentar a interação matriz-fibra, melhorando a adesão
entre a fibra natural e a matriz polimérica (LEITE et al, 2010).
A avaliação da biodegrabilidade consiste em enterrar corpos de prova dos compósitos
em solos naturais ou artificiais durante certo intervalo de tempo. Durante ou após esse tempo,
analisar as mudanças nas suas propriedades físicas e estéticas, como perda de massa, micro
fendas, alteração da cor e etc. As variações das propriedades ocorrem principalmente pela
presença de microrganismos que estão presentes nos solos.
No ensaio os corpos de prova foram cortados das placas dos compósitos com tamanho
de 200 × 25 mm e com 8 mm de espessura. O teste de biodegrabilidade foi realizado em um
terreno localizado na UFRN com características semiáridas e uma vegetação rasteira.
O ensaio iniciou com a medição de massa dos corpos de prova e durou 12 meses.
Nesse ensaio foi avaliada somente a perda de massa, ou seja, a decomposição do material
devido às ações de microrganismos e o aspecto visual do material.
Na Figura 3.14 é possível verificar as amostras utilizadas no ensaio de biodegradação,
onde o (a) representa o PF, (b) PM e (c) PG, ambos construídos com resina tereftálica.
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Figura 3.14. Corpos de prova para teste de biodegrabilidade. (a) partículas finas; (b)
médias e (c) grossas.

3.2.10 Ensaio de Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV)

Para análise da estrutura dos compósitos, foram obtidas micrografias por microscopia
eletrônica de varredura dos corpos de prova anteriormente submetidos ao ensaio de tração e
flexão. Os experimentos ocorreram a uma temperatura ambiente de 25 °C e umidade relativa
de 85%.
Com o objetivo de comparar o grau de adesão das fibras às diferentes matrizes,
analisou-se para as proporções de 20% em concentração de resíduo para resina ortoftálica, e
20% de resíduo para resina tereftálica a face fraturada nos testes de tração e flexão. A Figura
3.15 apresenta o equipamento de ensaio de MEV em questão.
Figura 3.15. Equipamento MEV
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3.3 Aplicações do Compósito
Nesta seção serão apresentadas algumas aplicações que foram realizadas com o
compósito em estudo.

3.3.1 Objetivos de Movelaria

Durante os ensaios realizados com o compósito, foi fabricado no laboratório LMHES
da UFRN e em duas serrarias localizadas no município de Tabatinga-RN objetos de alvenaria
com o ecocompósito, como bancos e mesas. Observou-se que além do material ser econômico
e ambientalmente viável, apresenta uma forma estética apreciável. Na figura 3.16 verifica-se
uma aplicação para tais compósitos.
Os bancos foram construídos de forma manual em um molde de madeira com 35 cm
de diâmetro e 5 cm de espessura. Após a mistura da resina com os resíduos de PG em um
recipiente de 600 ml, foi colocada no molde, e em seguida foi exposta ao sol, acelerando o
processo de endurecimento da mistura. A exposição solar durou 4 horas, resultando no
endurecimento total do compósito.

Figura 3.16. Tampas de bancos construídos com o compósito
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capitulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes da
caracterização do compósito proposto e analisado, a partir das matrizes ortoftálicas e
tereftálicas com resíduo de madeira para três diferentes granulometrias.

4.1 Caracterização dos compósitos
As características mecânicas e físicas dos compósitos produzidos foram analisadas a
partir das resinas ortoftálica e tereftálica, com adição de resíduo de madeira na fração de 20%
em massa, por justificativas expostas anteriormente no item 3.2.2. A análise da resina pura, ou
seja, à amostra padrão de controle com 0% de adição de resíduo, servirá de base para
comparar seus resultados aos encontrados para o compósito proposto.
A Figura 4.1 apresenta todas seis configurações produzidas com resinas ortoftálica e
tereftálica e resíduo de madeira. Nota-se que para os compósitos originados da matriz de
resina ortoftálica (A) a cor do compósito é mais clara quando comparada a dos compósitos de
matriz em resina tereftálica (A).

Figura 4.1. Diferença na cor e brilho das amostras.
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4.1.1 Ensaios Mecânicos
Nesta seção foram analisados os parâmetros mecânicos das formulações fabricadas.
4.1.1.1. Análise de Tração

A Tabela 4.1 apresenta os resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os
parâmetros cedidos pelo fabricante das matrizes utilizadas para a obtenção do compósito. A
Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matrizes
poliméricas utilizadas.

Tabela 4.1. Valores de parâmetros dos ensaios de RT medidos e obtidos do fabricante das
matrizes utilizadas.
Resistência a Tração
Alongamento Total
Módulo Elásticidade
(MPa)
(%)
(GPa)
Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica
Medida
36,3±1,70
38,6±1,9
2,4±0,7
2,2±0,4
0,56±0,2 0,82±0,15
Fabricante
57,0
55,6
3,2
2,0
2,81
2,11
A RT medida foi bem inferior a apresentada pelo fabricante. Com relação a ortoftálica
o decréscimo foi aproximadamente de 36% e na tereftálica foi de 30%. Essa diferença pode
ser provocada pela adulteração da resina nos pontos de revenda. No alongamento os
resultados variam mais para valores inferiores aos apresentados pelo fabricante e com relação
ao módulo houve comportamento idêntico a RT, ou seja, uma significativa diminuição.

Tabela 4.2. Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matrizes.
Adição
(%)
RESINA
PF
PM
PG

Resistência a Tração
(MPa)
Ortoftálica
Tereftálica
36,34±1,7
38,56±1,9
12,96±1,1
15,20±1,1
12,78±3,4
11,20±1,6
9,36±4,4
10,37±0,7

Alongamento Total
(%)
Ortoftálica Tereftálica
2,37 ± 0,66 2,19 ± 0,4
1,76 ± 0,30 2,08 ± 0,3
1,46 ± 0,63 1,90 ± 0,44
1,04 ± 0,55 1,72 ± 0,66

Módulo Elásticidade
(GPa)
Ortoftálica Tereftálica
0,56±0,20 0,82±0,15
0,85±0,06 1,21±0,12
0,91±0,11 1,33±0,14
1,11±0,06 1,64±0,11

Os resultados da RT não estão de acordo com os fornecidos por pelo fabricante de
resina de poliéster conforme Tabela 4.2.
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Isso se deve principalmente por se tratar de um processo manual, onde vários fatores
podem interferir nos resultados obtidos, como aparecimento de bolhas, presença elevada de
umidade e talvez o mais importante, a variação da concentração de estireno na resina
adquirida.
De modo geral, como esperado houve redução na resistência mecânica do compósito
com o aumento da granulometria. Mesmo comportamento se deu em relação ao alongamento
total. Com base nos resultados exposto na Tabela 4.2, observa-se que aumento da
granulometria do resíduo de madeira aos compósitos de matriz ortoftálica e tereftálica, causou
menor variação na RT resina ortoftálica.
O acrescimo de RT de PFV em relação à PFC foi de 15%, muito mais significativa do
que o aumento de RT em relação à matriz, onde não houve praticamente variação da
ortoftálica em relação a tereftálica.
A resina tereftálica apresentou módulos de elasticidades (MOET) maiores a 1GPa.
Esse resultado indica que o material possui boa rigidez. As formulações relacionadas à resina
ortoftálica são caracterizados por baixa rigidez, pois a maioria tiveram valores abaixo de
1GPa. O MOET tiveram perdas superiores a 50% e são maiores conforme se aumenta a
granulometria do resíduo ao compósito.
Com base nisso, observou-se que o compósito em suas três granulometrias apresentou
um comportamento mecânico à tração muito inferior ao da matriz, resina poliéster, o que
traduz uma fragilidade do compósito, não sendo apropriado para serem utilizado quando
submetido a médios e significativos esforços de tração.
Dentre as formulações analisadas, é possível verificar uma mistura mais homogênea
do compósito para as partículas de menor granulometria, resultando em melhor eficiência
mecânica do material. A formulação de melhor resultado em relação à tração foi a PFE.
4.1.1.2. Analise de flexão

O ensaio foi realizado com base na norma ASTM–790-10, referência para ensaios de
flexão em materiais frágeis. Com este propósito, foram analisadas cinco amostras de cada
material compósito e matriz polimérica de origem.
A Tabela 4.3 apresenta dados conseguidos no ensaio de flexão e os cedidos pelo
fabricante que servirão para fins de comparação entre si na obtenção dos compósitos.
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Tabela 4.3. Resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os parâmetros cedidos pelo
fabricante das matrizes utilizadas.

Medida
Fabricante

Resistência a Flexão
(MPa)
Ortoftálica Tereftálica
50,8±4,7
49,4±2,3
84
69

Flecha
(mm)
Ortoftálica Tereftálica
5,9±1,1
3,2±0,7
5,3
6,0

Os valores resultantes no ensaio de flexão das matrizes utilizadas para a obtenção dos
compósitos apresentam valores diferentes entre si. Para a matriz ortoftálica a diferença entre
os valores obtidos no ensaio e os informados pelos fabricantes foi de aproximadamente 40%,
esta diferença para a matriz tereftálica foi de aproximadamente 29%.
Considerando esses valores distintos entre si, é possível verificar que é devido o
processo manual de obtenção da amostra de referência, bem como, a possível variação na
concentração de estireno da matéria prima.
A Tabela 4.4 apresenta os valores médios dos parâmetros do ensaio de flexão
realizados para cinco amostras de resinas e das formulações dos compósitos.

Tabela 4.4. Resultados médios do ensaio de RF.
Resistência a Flexão
Flecha
(MPa)
(mm)
Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica
49,4±2,3
5,9±1,1
3,2±0,7
RESINA 50,8±4,7
PF
32,8±2,1
37,5±5,6
1,8±0,3
1,6±0,4
PM
23,8±3,9
33,8±5,3
1,9±0,2
2,0±0,2
PG
22,4±0,9
31,3±4,2
1,8±0,3
1,9±0,2
Adição
(%)

Observando-se os resultados da RF e comparando-os a outros compósitos contidos na
literatura, por exemplos os compósitos de (GOMES,2016) construídos com resíduo de MDF,
verificou-se que os valores medidos para as matrizes utilizadas foram compatíveis por
apresentar pequenas diferenças entre si.
A resistência mecânica à flexão de todas as formulações dos compósitos foram
inferiores aos da matriz correspondente. Esse fato indica que o resíduo funcionou apenas
como carga no compósito. Apesar disso, tais características mostraram-se compatíveis a
outros compósitos que utilizam fibras naturais como elemento modificador das propriedades
mecânicas de matrizes poliéster. A resina tereftálica apresentou maior RF que a ortoftálica.
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Observou-se o mesmo comportamento relativo entre compósito e matriz. A resistência
à flexão dos compósitos para as diferentes adições de granulometria foi inferior a da matriz,
embora com valores bem mais significativos que a resistência à tração.
O compósito produzido que sofreu menor variação nas propriedades de flexão foi o
PFE, tendo à resistência a flexão reduzida em aproximadamente 25%. O compósito PGC
apresentou maior variação na resistência à flexão, tendo tal valor reduzido em
aproximadamente 56%.
O compósito produzido com resina tereftálica apresentou comportamento semelhante
a resina ortoftálica. Porém, os valores dos compósitos construídos com resina tereftálica
possuíram maiores valores de RF.
Avaliando-se a flecha observa-se que houve uma redução em seus valores para ambos
os compósitos quando comparadas às matrizes poliméricas de origem.

4.1.2 Densidade

Medindo-se a densidade das matrizes utilizadas e da mesma forma os compósitos
formulados foram encontrados os resultados expostos na Tabela 4.5.

Tabela 4.5. Densidades resina da ortoftálica e tereftálica
Compósito - Líquido Água Destilada à 25,5°C

D
(g/cm³)

Ortoftálica

1,24

PF
PM
PG
Tereftálica

1,17
1,20
1,21
1,19

PF
PM
PG

1,17
1,19
1,20

Segundo o fabricante Arazin, a densidade da resina ortoftálica pode variar entre 1,05 e
1,20 g/cm3, para a resina tereftálica seus valores podem variar entre 1,10 e 1,15 g/cm3. Então,
se pode constatar no ensaio que a diferença de densidade entre as resinas permaneceu na faixa
de 0,04 g/cm3.
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Os resultados mostraram que não houve interferência significativa na densidade com o
acréscimo de resíduo ao compósito. A média dos valores de densidade ficou em 1,19 g/cm3
tendo um desvio padrão na ordem de 0,02 g/cm3.

4.1.3 Absorção de Água Destilada

Os métodos adotados para ensaio de absorção de água destilada foi estabelecidos pela
norma ASTM D570-98. A exposição dos compósitos saturou em média com 60 dias de
imersão. Considerou-se o compósito saturado quando no intervalo de 20 dias entre leituras.
Três amostras de cada formulação foram pintadas com respectiva resina que foi construída,
comparando as pintadas e não pintadas.
A Tabela 4.6 apresenta os dados obtidos no ensaio de absorção de água destilada pelas
resinas poliéster ortoftálicas e tereftálicas e respectivas formulações dos compósitos.

Tabela 4.6. Índice de Absorção de Água destilada pelos Compósitos.
Absorção de Água Destilada
Material

Abs / %

Material

Abs / %

Ortoftálica

0,994 ± 0,039

Tereftálica

0,901 ± 0,029

PF

2,119 ± 0,067

PF

1,723 ± 0,044

PM

3,616 ± 0,048

PM

2,125 ± 0,039

PG

3,802 ± 0,037

PG

2,322 ± 0,063

PF (PINTADA)

1,816 ± 0,056

PF (PINTADA)

1,517 ± 0,053

PM (PINTADA)

3,114 ± 0,042

PM (PINTADA)

1,843 ± 0,041

PG (PINTADA)

3,402 ± 0,044

PG (PINTADA)

2,077± 0,057

As matrizes ortoftálica e tereftálica absorveram aproximadamente 1% de água, índice
esperado e especificado pelo fabricante. Os resultados traduziram uma tendência maior em
absorver água destilada nos compósitos originados da resina ortoftálica. Esse fato pode ser
explicado pelo número de vales, viscosidade e fissuras da resina.
Os compósitos construídos com resina ortoftalica apresentaram maior susceptibilidade
em absorver água, pois, a formação do polímero foi conseguida por excesso de glicol o que
prejudicava a resistência química do produto final, segundo (SANCHEZ, 1995) explica, em
razão da afinidade que este tem com a água pela característica do glicol em ser hidrofílico.
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Pode observar também que as amostras que foram pintadas nas laterais com resinas
após o corte, absorveram menor quantidade de água. Isso já era esperado, pois a resina serviu
como película tamponando ás micro fraturas, dificultando a penetração de água nos poros dos
compósitos.
As amostras pintadas variaram para menor absorção de água em torno de 10 a 15% do
valor das amostras não pintadas.

4.1.4 Propriedades Termofísicas

A Tabela 4.7 apresenta os resultados do ensaio de aquisição das propriedades
termofísicas Calor Específico (C), Difusividade Térmica (D), Condutividade Térmica (K) e
Resistividade Térmica (R) obtidos em análise térmica das amostras das matrizes e
formulações dos compósitos.

Tabela 4.7. Propriedades Térmicas dos Compósitos.
C

D

K

R

(MJ/m3.K)

(mm2/s)

(W/m.K)

(C·cm/W)

Ortoftálica

1,940

0,116

0,223

442,2

PF

1,891

0,111

0,210

494,7

PM

1,538

0,110

0,191

524,3

PG

1,491

0,105

0,155

602,7

Tereftálica

1,854

0,114

0,197

508,8

PF

1,805

0,112

0,191

509,5

PM

1,713

0,109

0,179

523,5

PG

1,642

0,107

0,166

530,1

Material

A adição do resíduo de madeira às matrizes poliméricas, resina poliéster ortoftálica e
tereftálica, promoveu modificações em todas as propriedades termofísicas estudadas.
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Comparando-se as matrizes poliméricas, a resina tereftálica apresentou menor
capacidade térmica, menor difusividade térmica, menor condutividade térmica e, como
consequência maior resistência térmica quando comparada a resina ortoftálica.
Análise dos valores de capacidade térmica de todos os compósitos observou-se que
conforme se elevava o tamanho da granulometria ao compósito, havia uma redução na
propriedade estudada. Assim, a formulação que apresentou calor específico volumétrico mais
baixo foi a PGC (ortoftálica).
Comparando os valores de difusividade térmica de todas as formulações dos
compósitos estudados, o compósito que apresentou o maior valor foi o PFE e a mais baixa
PGC.
Observando-se a condutividade térmica de ambos os compósitos, notou-se um
comportamento semelhante entre os mesmos, ou seja, para os compósitos ortoftálico e
tereftálico ocorreu uma diminuição desta propriedade termofísica.

Figura 4.2. Comportamento da Capacidade Térmica das Amostras
2
1,8

MJ/m3.K

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Amostra

Pode-se observar na Figura 4.2 que para todos os compósitos fabricados houve uma
redução na referida característica analisada. Para o compósito fabricado com resina tereftálica
o decréscimo foi menos acentuado.
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Interessante é que quando se comparam as duas diferentes amostras padrão observouse que a resina tereftálica apresenta calor especifico volumétrico menor quando se comparado
à resina ortoftálica.
Na análise de MEV verificará a interação entre fibra e matriz dos compósitos
formulados com resina ortoftálica, onde provavelmente foi menor quando comparado com os
compósitos formulados com resina tereftálica. Comprovando valores do ensaio térmico.
A variação encontrada entre os compósitos fabricados com resina ortoftálica foi de
23%, e com resina tereftálica foi de 12%. Diante disso, é possível observar que a influencia na
adição de resíduo aos compósitos construídos com resina ortoftálica foi mais significativo que
a tereftálica.
A Figura 4.3 mostra o comportamento assumido pela difusividade térmica para as
matrizes e formulações do compósito estudadas.

Figura 4.3. Comportamento da Difusividade térmica nas Amostras.
0,116
0,114
0,112
D(mm2/s)

0,11
0,108
0,106
0,104
0,102
0,1
0,098

Amostra

A resina tereftálica ofereceu uma maior resistência à passagem do calor nela incidente,
tendo uma resistência térmica maior. A formulação de resina tereftálica de maior difusividade
foi a PFE. Em relação à resina ortoftálica, a formulação que apresentou maior difusividade foi
PFC.
Todas as formulações estudadas apresentam baixa condutividade térmica podendo ser
utilizadas em aplicações que requeiram boa resistência térmica.
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A Figura 4.4 mostra o comportamento assumido pela condutividade térmica para as
matrizes e formulações do compósito estudadas.

Figura 4.4. Comportamento da Condutividade térmica dos compósitos.
0,25

K (W/m.K)

0,2
0,15
0,1
0,05
0

Amostra

Para condutividade foi possível observar que quanto maior o tamanho dos grãos do
resíduo da madeira, menor seria a condutividade térmica. Isso ocorre devido o aumento da
quantidade de espaços vazios entre a matriz e a fibra celulósica da madeira. O espaço vazio é
preenchido por ar, que é um ótimo isolante térmico, o que provoca a redução da
condutividade do compósito.
Os compósitos que apresentaram melhores resultados em relação à condutividade
foram o PFC e PFE. É possível observar que os valores das condutividades térmicas para os
compósitos fabricados com resina ortoftálica foram menores, isso se deve ao fato da resina
ortoftálica ser mais viscosa que a tereftálica, sendo mais viscosa a mesma não consegue
penetrar entre os grãos quanto tereftálica.
A Figura 4.5 mostra o comportamento assumido pela resistividade térmica para as
matrizes e formulações do compósito estudadas.
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Figura 4.5. Comportamento da Resistividade Térmica para as matrizes e formulações do
compósito.
700
600
R (C·cm/W)

500
400
300
200
100
0

Amostra

Das matrizes utilizadas a de maior resistividade térmica foi a ortoftálica. Como era se
esperar, as formulações construídas com os maiores grãos apresentaram maiores resistência
térmica, devido ao maior numero de espaços vazios. Para a resina tereftálica a de maior
resistência térmica foi a PGE e para a resina ortoftálica a PGC.
As formulações apresentaram significativas resistividades térmicas. Considerando
como comparativo o PVC de resistividade térmica em torno 670 °C·cm/W, o compósito de
resina tereftálica apresentou nível de resistividade semelhante. Ressalte-se que o PVC é um
material de boa capacidade de isolamento térmico. Poder-se-ia utilizar o compósito para a
fabricação de tubos para a condução de fluido quente.

4.1.5 Análise com Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A análise de microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada para verificar a
aderência entre fibra e matriz e estudar o mecanismo de fratura dos compósitos fabricados. O
comportamento da fratura em compósitos pode ser afetado por interação fibra/matriz,
quantidade de vazios (“voids”) na amostra analisada, carga e ambiente em que a amostra foi
submetida.
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As micrografias realizadas nos compósitos obtidos utilizando resina ortoftálica (PFC,
PMC e PGC), bem como os compósitos construídos com resina tereftálica (PFE, PME e
PGE), apresentaram imagens semelhantes quando se avalia a aderência fibra e matriz e
mecanismos de fratura.
Porém, o compósito construído com a resina ortoftálica em todas granulometrias
apresentou mais quantidades de vazios que o compósito construído com resina tereftálica.
Na análise por MEV constatou-se que a formulação PFC foi a que apresentou uma
distribuição mais irregular do resíduo na matriz do que PFV, conforme pode ser observado na
Figura 4.6 (a) a presença de fraturas e mais espaços vazios que a Figura 4.6 (b). Observou-se
na Figura 4.6 (a), que o compósito PFC exibe maiores vazios ou bolhas e apresentava
visivelmente mais fissuras.

Figura 4.6. Diferença do comportamento dos compósitos construídos com partículas pequenas
de madeira com: (a) resina ortoftálica e (b) resina tereftálica.

Na Figura 4.7 representa as imagens dos compósitos fabricados com partículas
médias, onde foi observado que o comportamento do compósito construído com resina
ortoftálica Figura 4.7 (a) apresenta as mesmas características da Figura 4.6 (a), ou seja,
exibindo mais vales e fissuras que os compósitos feitos com resina tereftálica.
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Figura 4.7. Diferença do comportamento dos compósitos construídos com partículas médias
de madeira com: (a) resina ortoftálica e (b) resina tereftálica.

Observa-se que para Figura 4.7 (b) não apresenta vale ou quantidades de vazios para o
zoom de 120x.

Visto que a aderência da matriz ortoftálica foi menor que resina tereftálica com
resíduo de madeira para as partículas finas e médias. O mesmo comportamento se estendeu
para as partículas grandes. Pode-se observar na Figura 4.8.

Figura 4.8. Diferença do comportamento dos compósitos construídos com partículas grandes
de madeira com: (a) resina ortoftálica e (b) resina tereftálica.
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Portanto, foi observada que para todas as granulometrias a matriz ortoftálica
apresentou menor aderência que a tereftálica, isso pode ser explicado devido seu alto poder de
viscosidade, pois a matriz ortoftálica apresenta características de gelificação maiores que a
tereftálica, dificultando suas penetrações em espaços confinados entre os resíduos. Logo,
produzindo em maiores quantidades fissuras e vazios.
A presença de pull out, ou seja, fraturas caracterizadas por arranque de fibras esteve
presente em todos os compósitos, mas teve maiores evidências nas partículas grandes.
Geralmente isso acontece devido à deficiência por falta de adesão entre fibra/carga e matriz
polimérica, porém nas imagens notou-se vestígios de matriz ainda aderidos à fibra, sendo
observados com mais frequência nas amostras produzidas com resina ortoftálica.

Figura 4.9. Presença de pull out em resina ortoftálica com partículas grandes.

4.1.6 Análise de Degradação Ambiental

Inicialmente foram pesadas as massas dos corpos de provas que seriam submetidos ao
ensaio, possibilitando que ao final do processo fosse verificada a perda de massa resultante do
ensaio. A Tabela 4.8 mostra os valores de massa das amostras antes e após de serem
submetidas a 12 meses de ensaio de degradação ambiental.
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Tabela 4.8. Diferenças entre as massas das amostras no ensaio de degradação
ambiental.
Amostras

Antes do ensaio

Após o ensaio

Perda de Massa %

PFE

55,4 g

54,6 g

1,46

PME

51,9 g

51,5 g

0,77

PGE

48,0 g

47,7 g

0,62

PFC

49,5 g

48,6 g

1,85

PMC

50,5 g

50,0 g

1,01

PGC

49,5 g

49,1 g

0,81

Como é visto houve perda de massa em todas as formulações. Porém, com 12 meses
de ensaio, nenhuma amostra perdeu mais que 2% do seu peso total, isso comprova que o
compósito apresenta boa resistência ao meio ambiente.
Pode verificar também, que as partículas finas tanto para ortoftálica como tereftálica,
perderam mais massa do que as outras formulações, isso pode ser explicado devido à presença
de maior quantidade de resina misturada com resíduo, pois se notou que quanto maior a
quantidade de resíduos espalhados nos compósitos, maior foi à perda de massa.
É notado o comportamento diferente para partículas grandes, isso já era esperado, pois
nessa formulação a mistura ficou com mais espaços vazios, onde eram ocupados somente por
resina ou ar.
Observou-se que também houve variação na textura e na cor das formulações após o
ensaio, o que confirma as informações contidas na literatura. Esteticamente para estruturas de
marcenarias isso poderia provocar desvalorização do material, mas com uso de verniz pode
retardar a variação de cor. Provavelmente a alteração desses parâmetros pode resultar em
novas propriedades mecânicas para os compósitos.
Na Figura 4.10 verifica-se a mudança de coloração das amostras, antes do ensaio (a) e
(c) e após o ensaio (b) e (d).
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Figura 4.10. Coloração dos Corpos de Prova. (a) compósito com resina ortoftálica antes do
ensaio; (b) compósito com resina ortoftálica após o ensaio; (c) compósito com resina
tereftálica antes do ensaio; (d) compósito com resina tereftálica após o ensaio.

4.1.7 Análise de Biodegradação

Inicialmente foram pesadas as massas dos corpos de provas que seriam submetidos ao
ensaio, possibilitando que ao final do processo fosse verificada a perda de massa resultante do
ensaio. A Tabela 4.9 mostra os valores de massa das amostras antes e após de serem
submetidas a 12 meses de ensaio de biodegradação.

Tabela 4.9. Diferenças entre as massas das amostras na análise de biodegradação.
Amostras

Antes do ensaio

Após o ensaio

Perda de Massa %

PFE

55,1 g

53,8 g

2,41

PME

51,5 g

50,6 g

1,77

PGE

48,2 g

47,4 g

1,68

PFC

49,1 g

48,0 g

2,29

PMC

50,3 g

49,2 g

2,23

PGC

49,2 g

48,5 g

1,44
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Verifica-se na Tabela 4.8 que as formulações tiveram uma perda de massa em relação
ao seu peso inicial, variando entre 2 e 3%, o que pode constatar que a perda de massa foi
maior para o ensaio de biodegradação do que o de degradação ambiental. Isso foi devido à
ação de microrganismos que digeriram partes do compósito, além dos aspectos térmicos.
Uma diferença que houve entre o ensaio de degradação e biodegradação, é que no
ensaio de biodegradação surgiram ranhuras e micro fendas nos compósitos. Na Figura 4.11
exibe as amostras antes e após o ensaio. É perceptível que a coloração e a textura das
amostras mudaram após ensaio, o que resulta no envelhecimento do material.

Figura 4.11. Diferença das amostras antes do ensaio (a) e após o ensaio (b).
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Com base nos resultados dos ensaios mecânicos, térmico e físicos efetuados com o
compósito em estudo, apresentam-se as seguintes conclusões e sugestões.

5.1 Conclusões


O compósito proposto apresentou propriedades termofísicas, mecânicas e químicas
viáveis para fabricação de peças e estruturas, com baixas solicitações mecânicas, tais
como embalagens, estantes, objetos de decoração, assentos sanitários e prateleiras,
além de apresentarem ótimo aspecto visual;



A configuração que apresentou os melhores resultados dos ensaios de caracterização
foi a PFE.



Devido à grande capacidade de impregnação de resina ao resíduo sua adição máxima
viável, com a técnica de mistura manual, ficou em 20% em massa, pois a partir desta
concentração tornava-se difícil a homogeneização da mistura, resultando em
fragilidade do material por falta de resina em partes do compósito;



Os resíduos de madeiras tiveram a função de carga no compósito, pois não houve
melhorias nas propriedades resistência a tração e flexão conforme baixa adesão entre
fibra e matriz observado no ensaio de MEV;



Os ensaios realizados com as matrizes ortoftálicas e tereftálicas comprovaram a
afirmação de Reibeiz sobre a supremacia nas propriedades mecânicas da resina
tereftálica sobre a resina ortoftálica devido sua estrutura de formação reticulada;



A redução do desempenho mecânico dos compósitos quando comparados à matriz de
origem pode ser justificado pela baixa adesão entre a interface fibra e matriz
comprovados no ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV);



O resíduo de madeira possui características viáveis para produção de compósitos
utilizando resina do tipo Poliéster ortoftálica e tereftálica como carga.



A absorção de água destilada pelo compósito foi cerca de três vezes maior que a da
matriz pura, tanto para compósitos normais como os pintados, isso foi devido à
característica hidrófila da madeira. A formulação com menor nível de absorção de
água foi a PFE pintada;
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Para a fabricação de superfícies planas pode-se utilizar a resina tereftálica de preço
mais baixo, trazendo diminuição do custo de fabricação das peças, cadeiras, mesas,
estantes, pranchas, e outras;



A estabilidade térmica mostrou-se semelhantes as das matrizes de origem, sendo
possível utilizar em condições ou aplicações semelhantes às empregadas no mercado;



As formulações fabricadas com resinas tereftálicas apresentaram melhores condições
térmicas que as ortoftálicas, devido a maior homogeneização com o resíduo de
madeira, que resultou em quantidades menores de espaços vazios e consequentemente
menor resistividade térmica;



Verificou-se que o ensaio de biodegradação é mais severo do que degradação
ambiental para o compósito, devido a presença maior de microrganismos decompondo
o material;



A variação de densidade aparente para as formulações dos compósitos estudadas foi
no máximo de 5%, sendo este valor pouco significativo, pois se tratava de um
processo de fabricação manual.



A matriz de resina tereftálica apresentou densidade aparente menor cerca de 6% em
relação à matriz com resina ortoftálica formulação.

5.2 Sugestões


Testar a obtenção do compósito com resíduo de madeira utilizando outras matrizes
poliméricas;



Realizar ensaio de Cristalinidade e TGA;



Testar o compósito obtido para as propriedades de impacto e dureza;



Analisar as propriedades do envelhecimento do compósito;



Testar a absorção do compósito para contato com óleos;



Estudar o comportamento acústico do compósito proposto.
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