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RESUMO
Inúmeros trabalhos relacionados à melhoria da eficiência dos processos produtivos,
em todos os setores, apresentaram soluções simples visando diminuir custos de produção,
reduzindo a matéria prima utilizada na fabricação de bens de consumo. O apelo ecológico é
um dos principais motivos que impulsionam o uso de rejeitos industriais, porém a redução na
quantidade de matriz empregada em compósitos e consequentemente à diminuição da despesa
de produção é um aspecto importante a ser considerado. Este trabalho propõe a utilização de
resíduos de MDF (Miduim Density Fiberboard) em pó coletados em marcenarias, como
reforço/carga na fabricação de compósitos poliméricos utilizando como matriz as resinas
poliéster ortoftálica e tereftálica. Foram estudados os processos de obtenção dos compósitos e
sua caracterização através das propriedades mecânicas, térmicas e físicas em amostras de
compósitos com frações mássicas de 0, 10, 15 e 20 % de resíduo adicionados às resinas
citadas. Com o material proposto fabricou-se um forno solar do tipo caixa com o compósito
E20. Este compósito permitiu a menor utilização de resina reduzindo o custo de fabricação do
equipamento. A média dos valores de densidade ficou em 1,23 g/cm3 tendo um desvio padrão
na ordem de 0,015 g/cm3. Os resultados mostram que os compósitos obtidos apresentaram
variação máxima de resistência a tração 59% e flexão 57% inferior a da matriz, não
inviabilizando sua utilização em aplicações com esforços mecânicos reduzidos. Em termos de
resistência térmica os compósitos propostos demonstraram vantagens quando comparados às
matrizes de origem, a resina ortoftálica e tereftálica. O estudo indicou que os resíduos
agregados à resina têm a função de carga, todavia houve um aumento no módulo de
elasticidade para todos os compósitos fabricados e, o compósito E20 apresentou módulo de
elasticidade 2,3 vezes superior ao da resina tereftálica. O forno fabricado com a formulação
E20 mostrou-se competitivo em relação a outros fornos já testados no LMHES em relação aos
tempos de assamento dos alimentos testados, com a obtenção de temperaturas no absorvedor e
no ar interno, de 133°C e 100°C, respectivamente.
Palavras-chave: compósitos poliméricos, resíduo, MDF, resinas poliéster ortoftálica e
tereftálica, forno solar.

ABSTRACT
Countless studies related to improving the efficiency of production processes, in all
sectors, had simple solutions to reduce production costs by reducing the raw material used in
the manufacture of consumer goods. The ecological appeal is one of the main reasons that
drive the use of industrial waste, however the reduction in the number of employed matrix
composite and consequently lower production expense is an important aspect to be
considered. This paper proposes the use of MDF waste (Miduim Density Fiberboard)
collected powder in joinery, as reinforcement / cargo in the manufacture of polymer
composites using as matrix resins orthophthalic polyester and tereftálica. The processes for
obtaining composite and its characterization were studied by means of mechanical, thermal
and physical properties of composite samples with mass fractions of 0, 10, 15 and 20%
residue added to said resins. With the proposed material manufactured to a solar furnace type
box with E20 composite. This composite enabled the use of lower resin reducing the
manufacturing cost of the equipment. The average of the density values was 1.23 g / cm 3
having a standard deviation on the order of 0.015 g / cm3. The results obtained show that the
composites with 59% maximum variation in tensile strength and flexural strength 57% lower
than the matrix not precluding its use in applications with reduced mechanical stresses. In
terms of heat resistance proposed composite showed advantages compared to the matrices of
origin, orthophthalic resin and tereftálica. The study indicated that the resin waste aggregates
have load function, however, there was an increase in modulus for all the manufactured
composites and composite modulus of elasticity E20 showed 2.3 times higher than the
tereftálica resin. The oven is manufactured with the E20 formulation proved to be competitive
compared to other furnaces already tested in LMHES relative to the baking times of foods
tested, obtaining temperatures in the absorber and the internal air of 133 ° C and 100 ° C
respectively.
Keywords: polymer composites, waste, MDF, orthophthalic polyester resins and
tereftálica, solar oven.

1. INTRODUÇÃO
1.1

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
O programa de aceleração do crescimento para habitação fase 2 (PAC2

Habitacional) facilitou o acesso da população brasileira a novas linhas de crédito para
reforma e aquisição da casa própria. A previsão é de que entre 2011 e 2014, sejam
investidos pouco mais de cento e vinte e sete bilhões de reias (R$ 127,5 bilhões) no
setor com infraestrutura e construção de novas moradias principalmente pelo programa
minha casa minha vida (INFRAESTRUTURA, 2014).
Com acesso facilitado ao crédito para aquisição, reforma e construção da casa
própria, outro importante setor, a indústria de móveis prontos e planejados, cresceu
juntamente com a indústria da construção civil. Novas indústrias surgiram e, as que
existiam modernizaram suas atividades adotando novas tecnologias de produção cada
vez mais eficientes, buscando acompanhar o mercado crescente de móveis para
consumidores cujas demandas exigidas são maiores.
O acesso facilitado ao crédito pode ser uma das explicações a crescente demanda
por painéis de madeira reconstituída que apresentou um crescimento de 14,1% ao ano
entre 2009 e 2013. A capacidade de produção instalada total de MDF dobrou em quatro
anos acompanhando o consumo desta matéria prima, conforme mencionado no portal
moveleiro. Isso está atribuído a grande aceitação de tal produto pelo mercado de móveis
prontos e planejados (PORTAL DO MOVELEIRO, 2014).
Acompanhando a tendência de crescimento do mercado madeireiro, madeireiras
passaram a além de comercializar o MDF oferecer serviços opcionais aos marceneiros,
como exemplos podemos citar os serviços de corte, usinagem e acabamento dessas
placas de fibras de madeira. Assim, surge o problema do que fazer com os resíduos
gerados por essas máquinas descartados de maneira descontrolada ou sequem para
depósitos de entulho, aterros sanitários e algumas vezes são queimados em fornos de
pequenas panificadoras, contribuindo para o aquecimento global.
A Figura 1.1 apresenta a evolução do consumo mundial de painéis de madeira,
cujo crescimento médio foi de 5% ao ano entre 1997 e 2008, valor este 30% maior que
o crescimento anual do PIB mundial. No mesmo período o aumento da participação do
MDF no consumo total de painéis de madeira teve um crescimento médio de 15,7%
a.a., passando de 9% em 1997 para 23% em 2008. Os tipos de painel que mais perderam
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participação para o MDF foram, nesta ordem, os compensados e o MDP (BNDES,
2010).
Figura 1.1. Evolução de cada tipo de painel no consumo mundial.

FONTE: BNDES, 2010.
Os atuais projetos habitacionais seguem uma tendência de tamanho reduzido,
por este motivo se faz necessário maximizar a utilização dos espaços disponíveis nas
unidades habitacionais (CRECI-SE, 2014). Nesse contexto, móveis sobre medida tem se
tornado popular e indispensável devido à necessidade dos consumidores em aproveitar
melhor os espaços tornando-os confortáveis e funcionais.
As indústrias moveleiras utilizam como principais matérias-primas a madeira
maciça e chapas de madeira reconstituída (MDF, MDP, aglomerados, 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).
A utilização de chapas de fibras de média densidade (Medium Density
Fiberboard, MDF) na produção de móveis, seja ela em marcenarias e indústrias ou na
construção civil, gera significativa quantidade de resíduos que, embora muitas vezes
seja aproveitada para alguns fins específicos, pode se constituir em problema de gestão
ambiental das empresas. Entre os tipos de madeiras usadas na indústria moveleira estão
as de pinus e eucalipto, os painéis aglomerados e de chapas de fibras de média
densidade (MDF) (HILLING, 2004).
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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. Quando queimados ao ar livre ou como
fonte de energia térmica liberam gases nocivos ao ambiente, tornando-os poluidores.
Cavacos, lascas, maravalha, pó de serra, retalhos e serragem são alguns exemplos de
resíduos sólidos (LIMA, 2005). A Figura 1.2 mostra o descarte aleatório de resíduos da
indústria moveleira.
Figura 1.2. (a) e (b) descarte inapropriado dos rejeitos da indústria de móveis em
terreno abandonado em Ribeirão Claro – PR.

(a)

(b)

FONTE: Botelho et. al. 2010.
Um estudo realizado sobre a geração de resíduos sólidos em uma indústria
moveleira de médio porte resultados da produção do ano de 2008 mostrou que a cada
tonelada de móvel produzido cerca de 310 kg de resíduos são gerados. Os derivados de
madeira e aços foram os resíduos produzidos em maior quantidade (NASCIMENTO,
2009).
Estudo realizado no pólo moveleiro em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul,
constatou que a maior parcela do resíduo gerado pelas indústrias de móveis que utiliza
como matéria prima o MDF e o MDP, não são reaproveitados, o que poderia reduzir
consideravelmente o consumo de florestas plantadas (MAFFESSONI, 2012).
O gráfico apresentado na Figura 1.3, mostra que 50% do resíduo gerado na
região de Bento Gonçalves não tem um destino apropriado, sendo utilizado como fonte
de energia térmica pela queima, vendidos, descartados e doados não agregando valor
econômico aos mesmos (KOCH, 2012).
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Figura 1.3. Destino de Madeira e Derivados da Indústria Moveleira de Bento Gonçalves
– RS.

FONTE: Adaptado com base em KOCH, 2012.
O planejamento no projeto e fabricação dos móveis pode ser considerado como
elemento principal na redução da geração de resíduos pela manufatura moveleira. Os
painéis de MDF são comercializados em tamanho padrão e assim, ao se considerar suas
as dimensões e formas é possível o aproveitamento de forma eficiente reduzindo o
desperdício, pois no contexto nacional os resíduos gerados pela indústria de móveis
apresentam valores significativos (KOZAK et. al. 2008).
Destinar corretamente os resíduos sólidos da indústria moveleira seja
aproveitando-o ou aplicando tratamento adequado para seu posterior descarte é um
problema que preocupa a sociedade mundial nos últimos anos. Estudos assinalam como
uma das utilidades desses refugos, servirem como matéria prima para fabricação de
chapas de aglomerado e/ou geração de energia (KOCH, 2012).
A serragem do MDF não pode ser utilizada para forração de granjas, queimados
como fonte de energia, servirem como adubo de hortaliças, fatos comuns em diversos
pólos moveleiros. “A falta de informação faz com que essas práticas sejam mantidas,
erroneamente, sob o argumento do benefício ambiental” (PEREIRA, 2005).
Segundo a Ecologia Industrial, insumos ou produtos considerados resíduos em
um processo de manufatura podem ser aproveitados como matéria prima em outro
processo produtivo.
Desta forma fecha-se o circuito de aproveitamento de insumos, tal como
acontece no meio natural, e fazendo com que a quantidade de material que transita na
biosfera se mantenha constante. Isso traz como benefício redução tanto da demanda de
recursos naturais quanto na redução de resíduos, diminuindo os impactos ambientais.
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Na Figura 1.4 é possível observar graficamente o funcionamento do conceito básico da
Ecologia Industrial (TEIXEIRA, 2005).
Figura 1.4. Conceitual da Ecologia Industrial.

FONTE: TEIXEIRA, 2005.
De acordo com 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 posse das 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 (TEIXIERA, 2005). A Tabela 1.1 Conceitos do
"4R" apresenta as ações para cada abordagem do "4R".
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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 MDF.
Utilizar resíduo como combustível.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (FEPAM)
informa que a queima do MDF seja em caldeiras, fornalhas ou fogões, constitui em um
problema, pois essa reação química libera para a atmosfera aldeído, produto
considerado cancerígeno (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014).
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).
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).
Na busca de eficiência de vários sistemas, 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). 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.
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.
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O aumento da demanda energética nas suas diversas formas é atribuído ao
crescimento da população mundial bem como ao avanço do capitalismo e as relações de
consumo. Por esse motivo diversificar a matriz energética global de forma sustentável é
importante para atender a essa demanda crescente.
Neste contexto, a energia solar, fonte renovável e inesgotável é viável e
abundante. Assim, a energia solar é considerada uma alternativa energética promissora
para enfrentar os desafios da expansão da oferta de energia com menor impacto
ambiental (SOUZA, 2012).
Os países tropicais, devido as suas posições geográficas, possuem grande
potencial energético, sendo, portanto, bastante favoráveis ao uso de equipamentos
solares. O Brasil possui significativo potencial solar com disponibilidade equivalente a
1,13 x 1013 GWh, em quase todo o ano, como acontece no nordeste. (LION, 2013).
Nesse contexto, a proposta do presente trabalho é através da disponibilidade de
resíduo de MDF provenientes de madeireiras e marcenarias, desenvolver um compósito
de matriz polimérica com resíduos de MDF em pó.
Este trabalho apresenta a obtenção e caracterização de um compósito de matriz
polimérica e resíduos de Medium-Density-Fiberboard (MDF). Será apresentado o
processo de obtenção dos compósitos, bem como os resultados das suas caracterizações
físicas, térmica e mecânica.
No entanto, este trabalho não tem como principal objetivo o projeto de um
produto, mas sim o desenvolvimento de um material ecológico que poderá ser aplicado
em inovação tecnológica ou de novos produtos. Como aplicabilidade do ecocompósito
sugerido fabricou-se e estudou-se um forno solar tipo caixa destinado ao assamento de
alimentos.
No estudo é demonstrada a viabilidade técnica do forno solar proposto em
relação a outros fornos solares fabricados e estudados no LMHES da UFRN,
considerando a facilidade em seu processo de fabricação e montagem, bem como o
baixo custo para produzir o assamento de alguns alimentos. Será também demonstrada a
competitividade do forno solar proposto em relação a outros fornos solares fabricados e
estudados no LMHES da UFRN.
Além do forno solar fabricou-se uma mesa com dimensões 100x100x2,5 cm
utilizando o compósito à base de resina e resíduos de MDF. A mesa se encontra em uso
a mais de dois anos, sendo utilizada nas confraternizações semanais do LMHES.
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O estudo realizado apresenta vantagens ambiental, científica, tecnológica e
econômica permitindo o aproveitamento de resíduos gerados pela manufatura das
chapas de MDF, em qualquer região do Brasil e, sobretudo, em regiões onde atividade
moveleira é considerada como a principal atividade de geração de emprego e renda.
Considerando o aspecto ambiental, justifica-se pelo aproveitamento integral
desses resíduos e pela substituição de produtos convencionais tais como polímeros e
cargas minerais, ou rochas, tais como o calcário (calcita, dolomita), o filito, talco, gesso,
barita e ilita (LEWIN et. al., 2005).
Avaliando-se o aspecto científico, justifica-se pelo entendimento dos
mecanismos de reforço entre as fibras que compõe o MDF e a matriz poliéster e pelo
fato do estudo dos compósitos com resíduos tratar-se de tópico em destaque no campo
de materiais avançados.
Do ponto de vista técnico-social, justifica-se pelo fato do ecocompósito
produzido ser viabilizado em investimentos em pólos 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 e tecnologia dominada pelos setores de produção e consumo.
1.2
1.2.1

OBJETIVOS
Geral
Demonstrar a viabilidade dos compósitos formulados com resina ortoftálica e/ou

tereftálica acrescidas nas proporções de 10, 15 e 20% de resíduo de MDF em massa.
1.2.2

Específicos



Experimentar a viabilidade de obtenção do compósito;



Determinar a melhor formulação para o compósito estudado, avaliando seus

benefícios ecológicos conjugado com as menores perdas de propriedades avaliadas;


Fabricar um forno solar do tipo caixa para a operação de assamento de alimentos

utilizando a melhor formulação, demonstrando a viabilidade do material estudado;


Fabricar os corpos de prova de acordo com as normas vigentes para os ensaios

de caracterização;
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Caracterizar física, química e mecanicamente os compósitos para as proporções

escolhidas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta os Fundamentos teóricos e conceitos importantes sobre o
tema escolhido.
2.1

MATERIAIS COMPÓSITOS
Materiais compósitos têm sua origem dada pela combinação macroscópica de

dois ou mais matérias com propriedades distintas, cuja suas características se diferem
aos dos materiais que o originou. Um dos elementos que constituem um compósito é
denominado matriz e os demais são conhecidos como reforço ou carga (CALLISTER,
2012).
Os materiais compósitos são usualmente classificados 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 função básica do elemento denominado de matriz em materiais compósitos é
agir 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 prématura do reforço (LION, 2013).
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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.
Os materiais compósitos para aplicações estruturais tem se desenvolvido nos
últimos 20 anos. A principal motivação para todo esse processo de desenvolvimento é a
possibilidade de se obter materiais com propriedades mecânicas e físicas que se
assemelham às encontradas no aço e na madeira (SANTOS, 2006).
Os materiais poliméricos sem adição de reforço ou carga nem sempre
apresentam características necessárias para serem aplicadas diretamente na fabricação
de uma peça.
Por esse motivo elementos modificadores de suas propriedades: resistência à
tração e flexão; resistências químicas a ataques ácidos e básicos; resistências à
deformação ao calor são aplicadas com o objetivo adequar tais propriedades a sua
aplicação final. Nesse contexto os materiais compósitos surgem como alternativa para
melhoria destas propriedades (LIMA, 2007).
As cargas minerais são massivamente utilizadas em compósitos poliméricos.
Entre outras razões que motivam seu uso uma das mais importantes seria a redução de
custo, pois estas diminuem a quantidade de polímero empregado na fabricação da peça.
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Outras razões que justificam seu uso é a melhoria do processamento,
modificação da densidade, mudanças de aspectos visíveis, controle de dilatação térmica,
retardo de chamas, modificações das propriedades térmicas, resistência elétrica e
susceptibilidade magnética, além de melhora de propriedades mecânicas, tais como a
dureza módulo de elasticidade (GARAY, 2010).
A Figura 2.2 apresenta o esquema resumido da função de um reforço e as
principais propriedades avaliadas para verificação de desempenho de um compósito. O
reforço tem como principal objetivo melhorar as propriedades físicas, químicas e
mecânicas de um compósito, e através das propriedades avaliadas pode-se comprovar os
ganhos e perdas ocasionadas pela adição do reforço estudado.
Figura 2.2 . Propriedades avaliadas para verificação do desempenho de um compósito.

FONTE: Adaptado de Lion 2013.
Na procura constante do reaproveitamento de resíduos industriais surgem como
uma das formas viáveis a fabricação de materiais compósitos. A utilização de rejeitos
para melhorar o desempenho de materiais poliméricos pode ser avaliada sob vários
aspectos tais 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.
Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que podem
exceder consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades
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mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes materiais para a
engenharia (CALLISTER, 2012).
Dentro da 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.
Tabela 2.2. Classificação dos compósitos poliméricos quanto à natureza da
matriz
Tipos de
Matrizes

Classificação
Compósitos de Matriz
Polimérica

Termoplásticas
Termofixas

Reforços fibrosos mais
usados
Vidro
Carbono
Kevlar ou Aramida
Vegetais

FONTE: CALLISTER, 2012.
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 podendo ser moldada. Exemplos são os Polietilenos de diversas
densidades e policloreto de venila (PVC) e Poliéster saturado (PET).
As matrizes poliméricas termorrígidas após processo de polimerização não são
possível sua moldagem, pois a elevada temperatura não interfere em sua viscosidade
permitindo sua moldagem. Exemplos são as resinas poliéster, epóxi e fenólicas.
2.2

RESÍDUOS DA INDÚSTRIA MOVELEIRA
Na natureza o conceito de resíduo não existe e é fundamentada pelo ciclo natural

da cadeia alimentar. Três agentes participam deste processo: produtor, consumidor e
decompositor. [...] comumente, “o papel do decompositor é transformar e/ou incorporar
completamente as matérias descartadas pelos outros componentes do sistema sem
alterar o equilíbrio natural” (PROSAB, 2011).
Na cadeia alimentar, seres produtores são aqueles capazes de produzir seu
próprio alimento a exemplo das plantas e algumas bactérias. Seres consumidores não
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produzem seu próprio alimento, sendo assim precisam alimentar-se de outros seres
vivos. Representam os seres consumidores os herbívoros (alimentam-se dos
produtores), carnívoros (alimentam-se de carne) e os decompositores (alimentam-se de
matéria em decomposição e excrementos).
Na Figura 2.3 apresenta o esquema representativo do fluxo de energia da cadeia
alimentar. O ciclo é iniciado pelos agentes produtores que servem de alimento para os
seres consumidores e decompositores. Seres decompositores se alimentam dos seres
consumidores e o ciclo se fecha pela alimentação dos seres produtores pelos seres
decompositores. Neste ciclo natural não há vestígios de resíduos ou rejeitos.
Figura 2.3. Esquema representativo da cadeia alimentar.

FONTE: PROSAB, 2012.
Entende-se como resíduo tudo que é descartado e não aproveitado pela atividade
humana. Os resíduos sólidos se classificam em perigosos e não perigosos de acordo
com a lei nº 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Resíduos Perigosos - são aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade,

patogenicidade,

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à
saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica.
Resíduos não perigosos - são aqueles não apresentam as características
anteriores.
Os resíduos com madeira substituem com vantagem as cargas e reforços como
talco, Calcita (CaCO3) e fibra de vidro na fabricação de compósitos poliméricos devidos
a propriedades como: baixa densidade, não abrasivas, baixo custo, dureza e resistência
específica moderada, além de serem proveniente de fontes renováveis e possuem boas
propriedades mecânicas (CORREA et. al. 2003).
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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). “O emprego de plástico reciclado e serragem na produção de
compósitos poliméricos visam o melhor aproveitamento desses resíduos e ainda
contribuir para evitar o problema de contaminação ambiental” (CATTO 2012).
2.3

MATRIZES

POLIMÉRICAS

APLICADAS

NA

FABRICAÇÃO

DE

COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Duas classificações são consideradas como mais importantes para aplicações de
matrizes poliméricas em compósitos poliméricos. Polímeros termoplástico e termofixo
(termorrígido). Polímeros termoplásticos permitem ser moldados, conformados ou
reciclados em alta temperatura controlada. Os polímeros classificados como termofixos
ou termorrígidos, não permitem modificação em sua forma ou reciclagem depois de
curados ou solidificados (CALLISTER, 2012).
As matrizes termorrígidas são as mais utilizadas no processamento de
compósitos. Isto se deve ao fato de serem fáceis de processar, promovendo uma boa
molhabilidade dos reforços, e apresentarem um bom balanço de propriedades, além de
estarem disponíveis em uma ampla variedade de grades a um custo relativamente baixo.
As resinas termorrígidas são obtidas a partir de oligômeros de baixo peso
molecular e normalmente se apresentam na forma de um líquido de baixa e média
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viscosidade. A reação de reticulação ocorre através da adição de um agente de cura
(iniciador ou endurecedor) ou pelo aumento da temperatura (SILVA, 2010).
2.3.1

Resina poliéster
Poliéster é uma categoria de polímeros obtidos por meio de uma reação de

condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxilico. O tipo de ácido influencia
nas propriedades finais das resinas poliésteres ortoftálicas, isoftálicas e tereftálicas.
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). A Tabela 2.3 apresenta algumas
resinas do tipo poliéster insaturada.
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 que as anteriores

FONTE: SILVA 2010.
As resinas poliéster apresentam como vantagem estabilidade dimensional,
resistência a ambientes quimicamente agressivos, excelentes propriedades elétricas,
fácil pigmentação, curam a frio e utilização de moldes simples e baratos. 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
Resina

Aplicação

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

Tereftálica em 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.
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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.
Devido a sua resistência em ambientes úmidos ou molhados, nota-se analisando
a Tabela 2.4 que as principais aplicações da resina poliéster ortoftálica, tereftálica e
isoftálica são as que envolvem aplicações em ambientes considerados agressivos, tendo
em vista o efeito da corrosão ou alta absorção de água. Nesses ambientes outros
materiais apresentam baixa resistência.
As resinas poliméricas a base poliéster selecionadas para uso como matriz
corresponde às de menor custo de aquisição existente no mercado, usualmente
empregadas na manutenção de piscinas de fibra de vidro.
As resinas formadas por ácido ortoftálico apresentam grupos ácidos do ácido
ortoftálico muito próximos gerando uma resina de cadeias curtas. Este tipo de resina é
formado pelo excesso de glicol, o que prejudica a resistência química do produto final,
em razão da afinidade que o mesmo tem com a água pois o glicol é hidrofílico
(SANCHEZ et. al., 1995).
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
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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.
2.4

MDF
MDF (Midium-Density-Fibarboard) são chapas ou painéis de fibras de média

densidade fabricadas a partir de fibras de madeira que devido ao seu processo de
produção caracterizam-se pela sua estrutura altamente homogênea e isotrópica, tendo
como principal vantagem a aplicação em substituição a madeira maciça em todos os
seus usos convencionais (BNDES, 2008).
O MDF tem como principal composto fibras de madeiras desfibradas, ou seja,
separadas entre si, por processos químicos e mecânicos. Após sua individualização, as
fibras são prensadas e entrelaçadas para formação das chapas de diferentes espessuras e
tamanhos.
Na Figura 2.6 vê-se a linha vertical na cor vermelha indica a região onde ocorre
o desfibramento dos cavacos de madeira, ou seja, a individualização das fibras que
compõe o MDF (IWAKIRI, 2011).
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Figura 2.6. Camadas da parede celular - lamela média (ML) região de separação das
fibras da madeira.

FONTE: BELINI 2007.
Utilizado na fabricação de móveis e na construção civil, o MDF possui
características mecânicas específicas que o aproximam da madeira maciça como a
consistência, boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem. Em menor
escala, existe a aplicação na construção civil, como piso, rodapé e batente, entre outros
(BNDES, 2010).
O MDF é disponibilizado no mercado com variedades de cores e texturas a este
mercado consumidor cada vez mais exigente, demandando não apenas a qualidade, e
sim cores, texturas e novos produtos que atendam não apenas a funcionalidade, mas
também a estética (DURATEX, 2015).
Figura 2.7. Texturas e diferentes cores de MDF.

FONTE: MDF corte e Cia, 2015.
Devido sua praticidade, diversidade de uso, características que viabilizam sua
utilização em várias aplicações, associado aos custo relativamente baixo o MDF tem se
popularizado nos últimos anos. Essa popularização ampliou suas aplicações na
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construção civil, fabricação de móveis, revestimentos de pisos e paredes, confecção de
rodapés, portas, janelas e artesanato.
Componentes celulares da madeira conforme indicação na Figura 2.6 e descritos
na Tabela 4.5.
Tabela 2.5. Componentes Celular de Fibra de Madeira.
Componente da parede celular de fibra de madeira
P

Parede Celular Primária

S¹

Parede secundária Externa

S²

Parede Secundária Média

S³

Parede Secundária Interna

ML

Lamela Média

A fibra de madeira individualizada tem como constituintes a celulose, a Lignina
e hemicelulose, sendo os dois primeiros componentes em maior quantidade. A celulose
é o componente estrutural das plantas, a lignina promove o transporte de nutrientes e de
água bem como é responsável pela resistência mecânica. A flexibilidade e
proporcionada pela hemicelulose.
A lignina é termicamente mais resistente que os carboidratos componentes da
madeira e, em temperaturas de até 600 ºC a perda de massa da hemicelulose alcança
cerca de 95%. A celulose esse porcentual alcança entorno de 80%, enquanto na lignina
não excede 60% (BARTKOWIAK e ZAKRZEWSKI, 2004).
A resina sintética tem como função agregar as fibras formando uma placa densa
e rígida. A emulsão de parafina é acrescentada ao MDF para hidrorrepelência, ou seja,
repelir água ou umidade pois o MDF absorve bastante água e umidade.
O painel de MDF também pode ser designado como um painel de fibras
formando com fibras de umidade menor que 20% na etapa de formação, composto por
82% de fibras de madeira, 10% de resina sintética (Uréia formaldeído), 7% de água e
menos de 1% de parafina (BELINI, 2007).
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2.4.1

Ensaios de Caracterização
As propriedades físicas não envolvem modificações estruturais das moléculas

dos compósitos. São propriedades físicas as características mecânicas, termofísicas,
elétricas e ópticas, porém no estudo proposto serão avaliadas apenas as características
mecânicas, termofísicas e densidade aparente. Uma propriedade física tem a
característica de poder ser medida ou observada sem que a composição ou integridade
da substância respectiva seja afetada (BROWN et. al., 2005).
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).
Outros fatores também importantes são a resistência química e características na
região de interface entre os constituintes do compósito são muito importantes e
determinam o desempenho químico e mecânicos dos compósitos (FONTOURA, 2009).
As propriedades químicas variam de substancia para substância, sendo assim
caracterizam uma substância ou material. São propriedades químicas ponto de fusão,
ensaio de chamas, combustibilidade, ponto de fusão, temperatura de transição vítria,
absorção de água, entre outras.
2.4.2

Propriedades Mecânicas
Para levantamento das características mecânicas do compósito foi realizado os

ensaios de tração, flexão e impacto. O ensaio de tração consiste em aplicar 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. E por fim, o ensaio de
impacto é aplicado uma força repentina e concentrada (força de impacto) em um corpo
de prova a fim de se promover seu rompimento ou quebra.
Através do ensaio de tração e flexão foi possível levantar características como
resistência a tração (RT) e flexão (RF), módulo 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.
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Por meio do ensaio de impacto foi possível estudar os efeitos de cargas com
características dinâmicas para os ecocompósitos, sendo possível quantificar a influencia
da adição de resíduo ao compósito promoveu o aumento da fragilidade do material
estudado.
No ensaio de tração e flexão também se obtém o módulo de elasticidade na
tração (MOET) e módulo de elasticidade na flexão (MOEF), através destas
características é possível se fazer uma relação com a dureza e tenacidade do material.
Para 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)

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 6 será utilizada para
cálculo da tensão de ruptura ou resistência a flexão, sendo a equação 7 aplicada para
cálculo do módulo Young na flexão ou módulo de elasticidade (CALLISTER, 2012).

𝑉=

3𝑝𝑙⁄
2𝑏𝑑 2 (𝑀𝑃𝑎)

Onde:
V = Resistência a Flexão; (colocar as referências das equações)
𝑝 = Carga máxima aplicada em pascal ou N m-2;
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(6)

l = distância entre os pontos de apoio em centímetro (cm);
b e d = largura e espessura dos corpos de prova em milímetro (mm).

𝐸=

𝑚𝑙 3
4𝑏𝑑 3

(𝐺𝑃𝑎)

(7)

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).
O ensaio de impacto é um dos ensaios que permite avaliar os efeitos de cargas
dinâmicas sobre o compósito ou qualquer outro material. O impacto é considerado um
esforço de natureza dinâmica, isso porque a energia é aplicada de maneira súbita. Logo,
a força com que o impacto é aplicado gera uma energia de ensaio que é medida em
Joule (J) (CALLISTER, 2012).
No ensaio de impacto uma força de choque de valor conhecido é aplicado sobre
uma amostra do material para que seja medida a quantidade de energia necessária para
seu rompimento. O desempenho do compósito durante o ensaio de impacto é
influenciado pela natureza dos constituintes, interface fibra-matriz e as condições de
realização dos testes (RAZERA, 2006).
A fratura do material durante o ensaio ocorre por rompimento da matriz,
deslocamento e arranque de fibras, chamado de "pull-out”. O “pull-out” é um
importante mecanismo de dissipação/concentração de energia compósito reforçado com
fibras (RAZERA, 2006).
2.4.3

Propriedades Termofísicas
“A análise do desempenho térmico de sistemas construtivos está vinculada ao

conhecimento das propriedades termofísicas de seus elementos, os quais podem ser
definidos pela condutividade térmica, densidade de massa aparente e pelo calor
específico” (GIGLIO, 2005). As condutibilidades térmicas para a maioria dos polímeros
estão na ordem de 0,3 W.m-1 K.
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Para os materiais poliméricos a transferência de energia é realizada através da
vibração e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica e
condutividade térmica dos poliméricos estão relacionadas fortemente 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).
Verificaram-se as propriedades termofísicas: 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 como:

𝑘=

𝑞𝑘
⁄𝐴
|𝑑𝑇⁄𝑑𝑥|

(w/mk)

(8)

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)
Expressa a menor ou maior capacidade do material em conduzir o calor. A
distribuição de temperatura em uma parede é mostrada na Figura 2.13.
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Figura 2.8 Transferência de calor unidimensional em paredes planas.

FONTE: Santos, 2014.
Quanto maior a condutividade térmica de um material maior será sua capacidade
de transferir calor entre suas moléculas, então esse material terá uma característica de
condutor térmico.
Os materiais com baixa 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 isopor e a madeira.
A resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e
condutividade térmica conforme indicado na Equação 9 (KREITH, 2003).

𝑅𝑡=

∆𝑥
𝑘

m

(°C · )
W

(9)

Onde:
Rt = Resistência Térmica °C ·

m

;

W

Δx = Espessura do material (m);
K = Condutividade térmica (w m ºC).
A vantagem de se trabalhar com a resistência térmica ao invés 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 10 (KREITH, 2003).
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𝐶 = 𝑄/∆𝑇 (𝑀𝑗/𝑚3 𝑘)

(10)

Onde:
C = Calor específico; Q = Quantidade de energia fornecida; ∆T = Acréscimo de
temperatura em ºC.
A difusividade térmica é uma propriedade que depende, por um lado, da
condutividade (K) ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do
material e, por outro lado, 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), porque expressa quão rapidamente um corpo se
ajusta por inteiro à temperatura de seu entorno. Materiais de baixa 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).
𝛢 = 𝐾 / 𝜌 𝐶𝑃 (𝑚𝑚2 /𝑠)

(11)

Onde:
A = Difusividade mm2 /s;
K = Condutividade térmica w/mk;
𝜌 = Calor Específico volumétrico 𝑀𝑗/𝑚3 𝑘;
2.4.4

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 12 (ASTM
D792-08).
𝜌 = m⁄v
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(12)

Onde:
ρ – densidade aparente (g/cm3); m – massa (g); v – cm3
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.
2.4.5

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 (POTHAN, apud. 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 et. al 2010).
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 nível ou grau de absorção de água por polímeros termoplásticos pode ser
interferido pelo grau de cristalinidade da matriz polimérica ortoftálica (ALVAREZ,
2004).
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 13 representa o grau de absorção de água por um material.
𝑚𝑓

𝐴𝑏𝑠% = (

𝑚𝑖

− 1) ∗ 100

Onde:
Abs: absorção de água; mi = massa inicial; mf = massa final.
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(13)

Para cálculo do erro de medição no ensaio de absorção de água a Equação 14 foi
utilizada.

∆𝐴𝑏𝑠 = (1 +

𝑚𝑓
𝑚𝑖

)+

∆m
𝑚𝑖

(𝑔)

(14)

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 15:
𝐴𝑏𝑠% = (𝐴𝑏𝑠 ∗ 100) ± (∆𝐴𝑏𝑠 ∗ 100)
2.4.6

(15)

Índice de cristalinidade
O índice de cristalinidade de um material é uma propriedade química definida

através da análise por difração de Raios-X ou simplesmente DRX. “O índice de
cristalinidade indica a quantidade de celulose que se encontra em estado ortoftálicaino,
sendo um dos fatores importante para determinar as propriedades mecânicas dos
materiais ligno-celulósicos (ABREU, 2003)”.
Através dos índices de Cristalinidade obtidos em ensaio de difração por Raio-X
é possível se inferir a variação da densidade de um material uma vez que quanto maior a
cristalinidade do material menos espaços vazios ele terá, e como consequência maior
será sua densidade (LION 2013)”. Quando ocorre a redução do índice de cristalinidade
de um polímero significa que houve acréscimo na parcela amorfa deste material, o que o
torna mais susceptível a permeação de água (ROSA, ET. al. 2000).
O índice de cristalinidade define a estrutura de um material. Para polímeros ela é
determinada pela forma de suas moléculas, a simetria, ramificações, rigidez e
regularidades de processamento (UNGARI, 1999).
O índice de cristalinidade é um parâmetro importante quando se avalia a
resistência mecânica de um material, pois quanto mais ortoftálicaino o material, maior
será sua resistência mecânica. (LION, 2013).
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Utilizando a análise de difração de raios-x é possível determinar o nível de
cristalinidade do compósito, bem como do resíduo de MDF. Geralmente essa técnica é
massivamente aplicada a compósitos inorgânicos e minerais, porém como existe a
possibilidade da formação de cristais nos polímeros e nas macromoléculas tal técnica
pode ser aplicada. Quanto mais ortoftálicaino o material mais denso ele se apresenta,
pois possui menos espaços vazios (NETO at. al. 2012).
O índice de cristalinidade de um material pode ser avaliado através da equação
16. Os difratogramas foram obtidos à temperatura ambiente em difratômetro de Raios-X
modelo Shimadzu modelo XRD-7000 apresentado na Figura 3.11 usando radiação Cu
Kα(λ = 0,15418 nm; I = 30mA; V = 40 kV) no intervalo de 2θ variando de 5° a 90° e passo
de 2 °min-1.
A Equação 16 foi utilizada para o cálculo do grau de cristalinidade baseado no
Método Relativo (RABIEJ, 1991). A mesma equação, Segal baseado em sua experiência,
pode ser aplicada para avaliar o índice de Cristalinidade de fibras celulósicas vegetais
(LION, 2013).

𝐼𝑐 % =

𝑃(𝑐𝑟) −𝑃(𝑎𝑚)
𝑃(𝑐𝑟)

𝑋 100

(16)

Onde:
Ic = Índice de Cristalinidade em porcentagem;
Icr = Pico de intensidade de difração que representa o material ortoftálicaino
(eixo y);
Iam = Pico de intensidade de difração que representa o material amorfo (eixo y).
A cristalinidade influência em algumas propriedades dos materiais tais como:
densidade, perda de transparência, maior resistência a solventes, temperatura de fusão e
melhora as propriedades mecânicas. Nas regiões ortoftálicainas, existe grande número
de ligações secundárias entre os segmentos de cadeias adjacentes tendo como
consequência, o aumento significativo do módulo de tração para os polímeros
semiortoftálicainos com o incremento no grau de cristalinidade (SILVA, 2009).
A Tabela 2.6 apresenta valores típicos encontrados de índice de Cristalinidade
de algumas fibras naturais.
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Tabela 2.6. Índice de Cristalinidade de algumas fibras naturais.
Fibra
Índice de Cristalinidade (%)
Licuri
45,45
Borra de Piaçava
39,80
Coco
33,73
Sisal
32,30
Dendê
25,67
FONTE: Santos, A. C., 2009 adaptado.
Conforme apresentado na Tabela 2.6 a fibra de Licuri apresenta o maior índice
de cristalinidade entre os materiais lignocelulosicos apresentados, tendo seu valor médio
de 45%. No entanto a fibra do dendê apresenta índice de cristalinidade em torno de 40%
inferior a fibra da piaçava.
2.4.7

Potencial Hidrogeniônico (pH)
O pH indica o índice de acidez ou alcalinidade de uma substância. Esta

propriedade química interfere diretamente no processo de cristalização da matriz
poliéster ortoftálica e tereftálica.
Substâncias consideradas ácidas apresentam elevada quantidade de íons de
hidrogênio dissociados em soluções geralmente aquosas e seu pH é considerado baixo.
Substâncias que apresentam pH elevado apresentam elevada quantidade de hidroxila
OH- dissociados em soluções geralmente aquosas.
Os valores de pH variam entre 0 e 14 e são medidos por aparelhos chamados de
Phmetro. As soluções podem ser classificadas quanto ao potencial hidrogeniônico em:

2.4.8



Substâncias ácidas – Apresentam pH na faixa entre 0 e 7;



Substâncias Alcalinas – apresentam pH na faixa entre 7 e 14;



Substâncias Neutras – apresentam pH 7.

Análise Termogravimétrica (TGA)
O ensaio TGA consiste em uma análise térmica onde as propriedades físicas e

químicas de um material são analisadas em função da variação de temperatura préprogramada. Essa variação ocorre numa faixa de crescimento constante. Para não causar
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confusão entre a temperatura de transição vítrea (Tg) e análise termogravimétrica
(TGA), é comum para materiais poliméricos utilizar a sigla TGA.
A Figura 2.9 apresenta as principais formas das curvas termogravimétricas
geradas por uma amostra analisada em ensaio de TGA.
Figura 2.9. Principais tipos de curvas termogravimétricas.

FONTE: CALLISTER, 2012.
As curvas termogravimétricas apresentadas na Figura 2.9 apresentam as
seguintes características:
I.

Caracteriza um composto ou substância que não apresenta variação de
massa para a faixa de temperatura analisada;

II.

Representa o comportamento de uma amostra que geralmente ou
apresentou evaporação de compostos voláteis ou houve evaporação de
água constatada pela rápida perda inicial de massa;

III.

A rápida perda de massa caracteriza a decomposição da amostra
analisada em apenas um estágio;

IV.
V.

Semelhante à descrição acima, porém em vários estágios;
Assemelha-se a curva anterior caso se diminua a velocidade de aumento
na temperatura do ensaio.
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Para facilitar a interpretação dos resultados nos gráficos termogravimétricos
apresentados na Figura 2.10 (a) (b), pode-se obter a derivada da curva TGA analisada,
Figura 2.10(c e d), em função da temperatura chamada de curva DTG. Neste gráfico as
perdas de massa serão apresentadas em forma de picos, e estes terão amplitudes
correspondentes ao grau de variação da massa da amostra analisada, ou seja, o pico
corresponde ao ponto máximo de variação de massa.
Figura 2.10. Comparação entre as curvas TG e DTG.

Outra vantagem da curva DTG é a visualização de reações sobreposta. Como se
observa na Figura 2.10 (b) as variações de massa pode ser visualizado de maneira clara
e os pontos de temperatura podem ser observados.
2.4.9

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
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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 2.14 mostra uma amostra em análise em um
MEV.
Figura 2.14. 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. A Figura 2.14 apresenta com clareza de forma ilustrada os
mecanismos de falhas em compósitos. Os números de 1 a 4 indicam os tipos de falhas
que podem ocorrer em compósitos. Vê-se na Figura 2.11 a quebra de fibra de vidro em
microscópio óptico.
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Figura 2.11. Quebra da fibra de vidro observada em microscópio óptico.

FONTE: RODRIGUES, 2007.
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 2.14 indicada pelo número 2 o mecanismo de falha em questão.
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 2.12 e Figura 2.14 sendo indicada pelo número 3.
Figura 2.12. 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 e Figura 2.14 indicada pelo número 5.
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Figura 2.13. Fissura na matriz polimérica observada em microscópio óptico.

FONTE: RODRIGUES, 2007.
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 2.14
indicado pelo número 2.
A Figura 2.14 mostra os tipos de mecanismos de falhas que os compósitos
podem apresentar durante os ensaios mecânicos.
Figura 2.14. Mecanismos de falhas em compósitos: (1) “pull-out”; (2) deslizamento da
fibra; (3) descolamento; (4) falha da fibra e (5) falha da matriz; (ANDERSON, 2012).

FONTE: RODRIGUES, 2007.

2.5

ENERGIA SOLAR
Segundo o Portal Brasileiro de Energias Renováveis, “As fontes de energia

renovável são aquelas em que os recursos naturais utilizados são capazes de se
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regenerar, ou seja, são considerados inesgotáveis, diferente de fontes não renováveis
como o petróleo”
Segundo a Agência Internacional de Energia, AIE, a previsão é que o mundo em
2014 consuma em 29,4 milhões de Barris de Petróleo ao dia. Isto corresponde a 85% da
demanda energética mundial (de acordo com o Instituto de Estudos Avançados - IEAv).
Diante deste cenário preocupante, o desenvolvimento de energias renováveis se faz
ainda mais necessário, em face de todos os problemas gerados por esta matriz
energética, dentre eles a seu caráter não renovável.
A Energia solar é aquela proveniente do Sol, podendo ser aproveitada de
diversas formas desde a simples utilização térmica à na forma elétrica. Ela é
considerada uma fonte de energia limpa e renovável, pois não polui o meio ambiente e
se renova constantemente.
O Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST) afirma que “o Brasil, por ser
um país localizado na sua maior parte na região intertropical, possui grande potencial
para aproveitamento de energia solar durante todo ano, com disponibilidade equivalente
a 1,13 X 1010GW como acontece no nordeste” (QUEIROZ, 2005).
Assim, para entender-se o potencial desta matriz energética toma-se como base o
seguinte estudo:
Incidência Solar - considere-se que a Terra recebe do sol, no nível do solo, no
máximo 1kW/m2, embora possa atingir maiores picos em algumas localidades.
Excluídas as regiões Ártica e Antártica, ela recebe em média cerca de 3,6kWh/m2.dia.
As massas continentais, excluídas as regiões Ártica e Antártica, possuem uma área de
cerca de 130 x 1012m2. Portanto, a incidência solar sobre essas massas continentais é
4,77 x 108GWh/dia. Logo, a incidência em um ano é de 1,74 X 1011GWh. (QUEIROZ,
2005).
Consumo energético anual - Considerando-se que o consumo energético anual
atual corresponde a 1,5 x 108 GWh, conclui-se que a energia solar disponível nas
massas continentais representa mais de 1.000 vezes o consumo de energia da
humanidade. Isso equivale a dizer que menos de 0,1% da energia solar disponível nas
massas continentais seria suficiente para suprir de energia à humanidade. Considerandose toda a área da Terra, a disponibilidade aumenta para 1,02 X 1013GWh (QUEIROZ,
2005).
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A Figura 2.15 expõe os mapas da radiação solar média anual de insolação diária
no Brasil.
Figura 2.15. Radiação solar global anual.

FONTE: COORD. TIBA, 2001.
2.5.1

Vantagens e desvantagens da Energia Solar
Segundo o Portal da Energia, é uma vantagem da Energia Solar o fato dela não

polui durante sua produção. A poluição decorrente da fabricação dos equipamentos
necessários para a construção dos painéis solares é totalmente controlável utilizando as
formas de controles existentes atualmente.
Outra vantagem é sua viabilidade econômica e de instalação em locais de difícil
acesso. As centrais de energia solar necessitam de pouca manutenção e o avanço
tecnológico tem tornado os painéis solares mais eficientes, ao mesmo tempo em que seu
custo de aquisição tem diminuído.
No Brasil, a utilização da energia solar é considerada favorável em praticamente
todo o território, e, em locais longe dos centros de produção energética, sua utilização
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ajuda a atender a demanda energética local e consequentemente diminuir perdas de
energia decorrente da transmissão de energia elétrica.
O Portal da Energia considera com desvantagem a variação nas quantidades
produzidas de acordo com a situação atmosférica (chuvas, neve), a inexistência de
produção durante a noite obrigando o armazenamento em banco de baterias, este fato
tornar caro sua aplicação.
As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando
comparadas, por exemplo, aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), a energia
hidroelétrica (água) e a biomassa (bagaço da cana ou bagaço da laranja).
Por fim como desvantagem os painéis solares têm um rendimento de apenas
25%.
2.5.1.1 Fogões do Tipo caixa
São dispositivos que converte a energia solar em aquecimento através do efeito
estufa. O calor é retido em uma caixa onde os alimentos são postos a assar. Para uma
maior captação da radiação solar espelhos externos direcionam e concentram numa
região

focal

a

radiação

solar

melhorando

o

desempenho

do

forno

(SOUZA, ET AL., 2010). A Figura 2.16 apresenta um forno solar tipo caixa.
Figura 2.16. Fogão solar feito de uma tina de metal por Jay Campbell.

FONTE: GOMES, 2009.
“Os fogões tipo caixa podem ter distintos números de refletores externos (0 a 4),
planos ou levemente côncavo. Caracterizam-se por permitirem a obtenção de
temperaturas de no máximo 150 ºC, eles demoram a aquecer e sua operacionalização
geralmente não é fácil (MELO 2008)”. Por outro lado têm a vantagem de poder
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funcionar praticamente sem a intervenção do usuário, mantendo o alimento aquecido
durante um tempo prolongado, não produzem efeitos danosos ao usuário nem por
concentração nem por reflexão, são estáveis e não apresentam riscos pela produção de
chamas, não gerando, portanto, suscetibilidade a queimaduras.
O propósito básico de um fogão solar de caixa é aquecer, cozinhar comida. Isso
acontece porque o interior é aquecido devido à energia do sol. A luz do sol, tanto direta
quanto refletida, entra na caixa através do topo de vidro ou plástico. Ela se torna energia
calorífica e é absorvida por um prato preto absorvente ou vasilha de cozimento. Esse
calor interno faz com que a temperatura dentro do fogão solar de caixa aumente até que
a perda de calor dentro do fogão seja igual ao ganho. Temperaturas suficientes para
cozimento de comida ou pasteurização da água são facilmente alcançadas
(SOLARCOOKING, 2014).
2.5.2

Ganho de calor
O efeito estufa resulta do aquecimento em espaços fechados nos quais a luz solar

passa através de um material transparente tal como vidro ou plástico. A luz visível
facilmente passa através do vidro e são absorvidas e refletidas por materiais dentro do
espaço fechado (SOLARCOOKING, 2014).
A energia luminosa é absorvida pela vasilha escurecida e pelo prato absorvente
escurecido abaixo das vasilhas, esta é convertida em energia calorífica, que tem que um
maior comprimento de onda e que irradia do interior dos materiais. A maior parte dessa
energia radiante não consegue passar de volta através do vidro e então fica presa no
espaço fechado (SOLARCOOKING, 2014).
A luz refletida também é absorvida por outros materiais dentro da caixa ou,
porque ela não mudou seu comprimento de onda, passa de volta através do vidro
(SOLARCOOKING, 2014).
Decisivo para o desempenho do fogão solar, o calor que é coletado pelo prato
absorvente de metal preto e as vasilhas é conduzido através desses materiais para
aquecer e cozinhar a comida (SOLARCOOKING, 2014). A Figura 2.17 apresenta o
efeito estufa.
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Figura 2.17. Efeito Estufa.

FONTE: GOMES, 2009.
Devido à orientação do vidro, Figura 2.18, quanto mais diretamente o vidro
estiver voltado para o sol, maior será o ganho de calor solar. Embora o vidro seja o
mesmo nas caixas 01 e 02, uma maior incidência de luz solar ocorre na caixa 02, porque
ele está voltado mais diretamente para o sol. Note que a caixa 02 também tem uma
maior área de parede através da qual o calor é perdido (MOURA 2007).
Figura 2.18. Orientação do vidro

FONTE: GOMES, 2009.
A partir do uso de refletores externos, conforme Figura 2.19, pode-se gerar um
ganho adicional, pois um refletor simples ou múltiplos refletores refletem luz solar
adicionais através do vidro e dentro da caixa solar. Essa energia solar adicional resulta
em temperaturas mais altas.
Figura 2.19. Refletores

FONTE: GOMES, 2009.
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2.5.3

Perda de Calor
A Segunda Lei da Termodinâmica diz que o calor sempre viaja do corpo mais

quente para o corpo mais frio. O calor dentro de um fogão solar de caixa é perdido de
três maneiras básicas: Condução, Radiação e Convecção (SOLARCOOKING, 2014).
No caso de uma panela no fogo, conforme Figura 2.20, seu cabo esquenta
devido à transferência de calor através do material da panela em direção ao cabo. Do
mesmo modo, por condução, o calor em um forno solar do tipo caixa é perdido para o
ambiente quando há transferência de calor da parte interna do forno para a parte externa
(SOLARCOOKING, 2014).
Figura 2.20. Calor conduzido através da panela para o cabo

FONTE: GOMES, 2009.
O prato absorvente de calor solar conduz o calor para o fundo das vasilhas. Para
prevenir a perda de calor por condução através do fundo do fogão, o prato absorvente é
elevado usando um pequeno espaço isolante, como na Figura 2.21 (SOLARCOOKING,
2014).
Figura 2.21. O calor irradia a partir do fogão aquecido

FONTE: GOMES, 2009.
Um material aquecido, ou qualquer fonte de calor, liberam ondas de calor ou
irradiam calor em sua volta através do ar ou do espaço. Grande parte do calor irradiado
pelo recipiente onde os alimentos são postos a assar é refletido pelos vidros de cobertura
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e bandeja do fundo conforme Figura 2.21. Ainda que os vidros transparentes retenham a
maior parte do calor radiante, parte dele escapa pelo vidro. O vidro prende o calor
radiante melhor do que o plástico (SOLARCOOKING, 2014).
O movimento da massa de ar quente saindo do forno com a entrada de ar frio
pelas frestas é chamado de convecção. Estas frestas podem estar presentes na cobertura
ou tampa do forno, bem como em falhas na construção como pode ser visto na Figura
2.22 (SOLARCOOKING, 2014).
Figura 2.22. O ar aquecido pode escapar através de frestas

FONTE: GOMES, 2009.
2.5.4

Estocagem de calor
Para melhorar a capacidade de estocagem de calor no interior do forno a

inclusão de materiais pesados tais como rochas, tijolos, panelas pesadas, água ou
comida pesada tornam mais longo o tempo de aquecimento por causa da capacidade
adicional de estocar calor. Conforme pode ser observado na Figura 2.23 a adição desses
materiais densos e aquecidos esquentam lentamente o ar dentro do forno
(SOLARCOOKING, 2014).
Figura 2.23. Massa térmica dentro do fogão solar

FONTE: GOMES, 2009.
Na seleção de um material para fabricação de fornos solar a resistência à
umidade do componente é um fator importante, pois todos os alimentos postos a assar
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são constituídos de água e está evapora durante o processo de cozimento
(SOLARCOOKING, 2014).
O material estrutural podem ser o papelão, a madeira e seus derivados, metal,
cimento, tijolos, pedra, vidro, fibra de vidro, fibras naturais como a palha, o plástico,
terra batida, tecido dentre outros (SOLARCOOKING, 2014).
Visando diminuir as perdas de temperatura do meio interno para o meio externo
ao forno, a parte interna do forno deve apresentar um bom isolamento térmico para
manter o alimento em temperatura suficiente e proporcionar seu cozimento ou preparo.
Refletores de calor ajudam nesse processo como a folha de alumínio, isolantes como
penas de animais, lã de pedra, celulose, fibras naturais e jornal amassado
(SOLARCOOKING, 2014).
Pelo menos uma superfície da caixa deve ser transparente e estar voltada para o
sol para permitir a aquecimento pelo "efeito estufa". Os materiais transparentes mais
comuns são vidros e plásticos para alta temperatura, tal como plástico para assar em
forno. Duplo envidraçamento usando vidro ou plástica afeta tanto o ganho quanto a
perda de calor. Dependendo do material usado, a transmitância solar – ganho de calor –
pode ser reduzida de 5 a 15%. De qualquer forma, a perda de calor através do vidro ou
plástico é cortado pela metade e com isso o desempenho da caixa solar é aumentado
(SOLARCOOKING, 2014).
A maior parte da comida que é preparada no fogão de caixa solar contém
umidade. Quando a água ou comida é aquecida na caixa solar, a pressão do vapor é
criada, direcionando o vapor de dentro para fora da caixa da seguinte maneira:
Festas e brechas - Se a caixa é projetada com alta qualidade de vedação e
barreira para umidade, o vapor da água pode ser retido dentro da câmara de cozimento.
No projeto dos fogões solares de caixa é importante que a maior parte da superfície
interna seja uma boa barreira para o vapor. Esta barreira irá prevenir que a água cause
danos ao isolamento e à estrutura do fogão devido à lenta migração do vapor de água
através das paredes e do fundo do fogão (SOLARCOOKING, 2014).
A Figura 2.24 apresenta ilustração dos principais elementos de um fogão tipo
caixa citados.
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Figura 2.24. Material estrutural, de isolamento, transparente e resistente a umidade

FONTE: GOMES, 2009.
Exemplos de fornos fogões tipo caixa:
Figura 2.25. Fornos fogões do tipo caixa. (a) Fogão industrializado (b) Fogão artesanal

2.6

PRINCIPAIS ABORDAGENS SOBRE O TEMA
Os eixos ligados à ecologia e 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.
Outro aspecto importante é sua utilização em tecnologia social podendo ser uma
alternativa de renda para famílias de baixa renda, como acontece com reciclagem de
metais, papel e garrafas Pet.
“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).
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Em 2004, um estudo realizado no Instituto Tecnologico Federal do Paraná, foi
apresentado 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).
A empresa Artely Móveis Ltda. destina os retalhos de MDF e pó para serem
retirados pelas olarias da região e servirem de combustível na preparação de tijolos.
Uma quantidade deste pó também é utilizada para confecção dos tijolos (JUNIOR et. al.
2004).
2.6.1

Utilização de resíduos e fibras naturais em compósitos
Aquino (2003) demonstrou a viabilidade tecnológica de compósitos de fibras de

piaçava da espécie attalea funifera mart e matriz de resina poliéster, variando-se a
concentração de piaçava entre 10 e 40% em fração volumétrica. A análise mecânica do
compósito mostrou aumento significativo na rigidez do material, comprovando o efeito
de reforço da matriz polimérica comprovando que a fibra interage também com a resina,
diminuindo a mobilidade de suas cadeias.
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.
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Finkler et. al. (2005) desenvolveu um estudo das propriedades mecânicas em
compósito produzido com polietileno de alta densidade com resíduos originados de
indústrias têxteis. Resíduos composto por 50% de algodão e 50% de poliéster foram
incorporados ao HDPE em teores na faixa de 10 a 40% em massa utilizando
compatibilizantes.

Os

compósitos

que

utilizaram

agentes

compatibilizantes

apresentaram os melhores resultados de resistência à tração e à flexão, principalmente
com 5% do agente Polybond 3009 e 20 a 40% de resíduos de fibras têxteis.
Razera (2006) utilizou fibra de bananeira e de coco como agente de reforço para
fabricar compósitos de matriz fenólica e lignofenólica. Os compósitos demonstraram-se
viáveis por apresentar boas propriedades mecânicas e químicas e principalmente por
apresentarem em sua composição materiais originados de fontes renováveis.
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. Quanto à dureza, a madeira
não diminuiu de forma significativa tal propriedade da matriz, mas aumentou sua
rigidez, porém houve modificação do aspecto físico estético como a cor e textura.
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.
Junior e John (2006) desenvolveram um compósito utilizando PVC (poli cloreto
de vinila) e farinha de resíduos de madeira pinus em diversas quantidades para substituir
o uso de madeira natural em diversas aplicações. Os resultados mostram que o
desenvolvimento deste tipo de material compósito é uma alternativa viável para a
substituição da madeira convencional em diversas aplicações.
Hilling et. al. (2008) caracterizou compósitos confeccionados com polietileno de
alta densidade “virgem” (v-HDPE) e diferentes tipos de serragem gerados na indústria
moveleira. Os compósitos foram produzidos por extrusão onde se utilizou resíduos de
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madeira pinus (Pinustaeda), de aglomerado, de chapa de fibra de média densidade
(MDF) e madeira de eucalipto (Eucalyptus grandis) que foram incorporados ao HDPE
“virgem”, juntamente com um agente de acoplamento à base de anidridomaléico. Os
ensaios

mecânicos

indicaram

diferenças

nas

propriedades

dos

compósitos

confeccionados com diferentes tipos de serragem apresentando melhoria em suas
propriedades mecânicas quando adicionado os resíduos. Os compósito fabricados com
MDF e aglomerados apresentaram as menores resistências mecânicas.
Abreu et. al. (2009), avaliaram resíduos de painéis de madeira gerados por
indústrias moveleiras para confecção de pequenos objetos. Constataram que quantidades
significativas de MDF e MDP são descartados cujas dimensões poderiam servir de
matéria prima para outros pequenos objetos e dessa forma se reduzir seu descarte e
gerar lucro.
Sanchez (2005) estudou a influência da adição de bagaço de cana-de-açúcar,
tratado e não tratado em solução alcalina de hidróxido de sódio, em compósito
polimérico utilizando resina poliéster insaturada. O tratamento melhorou as
propriedades de impacto, aumentou o módulo de elasticidade em flexão e não alterou
significativamente o módulo de elasticidade em tração dos compósitos. Este estudo
demonstra a viabilidade da utilização de bagaço de cana-de-açúcar como elemento
modificador das propriedades da reina poliéster.
Battistelle et. al. (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.
Estudo sobre o reaproveitamento do MDF da indústria Cimol, uma fábrica do
Pólo Moveleiro de Linhares Espírito Santo realizado em 2010, apresenta conceitos
como design sustentável, Ecodesign, Cradleto e outros, aponta para o aproveitamento de
forma eficiente dos resíduos gerados, evitando a utilização de matéria prima e
diminuindo a quantidade de resíduos descartados. Foi demonstrada, através de um
projeto de mesa de centro, a possibilidade de produzir um mobiliário com qualidade
semelhante ao que utiliza a chapa inteira de MDF.
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Silva (2010) realizou um estudo sobre reaproveitamento de resíduos de MDF da
Indústria Moveleira, concluiu que os resíduos gerados pela manufatura do MDF podem
ter seu descarte reduzido se aproveitados de maneira mais eficiente diminuindo da
mesma forma a extração desnecessária de matéria-prima da natureza. O autor apresenta
o projeto de uma mesa de centro onde se evidencia a possibilidade de se produzir
móveis com qualidade empregando princípios do design sustentável.
Weber (2011) avaliou o potencial de uso de resíduos originados da produção de
painéis compensados, MDF e MDP para fabricação de painéis aglomerados. Na
pesquisa a autora conclui que os resíduos de painéis apresentam características
tecnológicas para produção de painéis de madeira aglomerada, com vantagens
econômicas e ambientais.
Ottoboni (2011) fabricou um compósito baseado em polietileno e carga de
bagaço de cana-de-açúcar modificada com oxido de nióbio hidratado. Os compósitos
híbridos foram produzidos nas proporções de 10, 20, 30 e 40% de oxido. A inserção das
fibras de celulose a matriz polimérica gera um material mais resistente e rígido e com
menor deformação, assim como a presença do óxido de nióbio hidratado. O PE-g-AM
aumenta o valor do modulo elástico. A utilização de uma menor granulométria de carga
promove uma maior dispersão e uniformidade da celulose da matriz. Os resultados
indicam que houve boa interação entre a fibra de celulose e o oxido de nióbio hidratado
em todas as proporções estudadas.
Neto e Borges (2012) investigaram a influencia da densidade sobre as
propriedades termofísicas de um compósito de matriz em poliuretano derivado da
mamona com carga funcional oriunda do bagaço da cana-de-açúcar. No estudo foi
avaliada a influência dos índices físicos como granulométrica e densidade aparente
sobre a condutividade, difusividade térmica e capacidade calorífica volumétrica do
compósito. A partir da determinação da densidade e da medição das propriedades
termofísicas dos compósitos formados, os resultados comparativos mostraram a
viabilidade do uso alternativo de bagaço de cana-de-açúcar como carga em compósitos
poliméricos.
Barroso et. al. (2013) afirma que à adição de fibras sintéticas a matrizes
amplamente utilizadas em todo o mundo; metais, cerâmicas e polímeros; surgem como
opção de reciclagem de resíduos plásticos. O autor investigou o efeito da adição de
fibras de garrafa PET e partículas de sílica sobre densidade volumétrica, resistência a
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tração e modo de elasticidade em compósitos poliméricos de matriz epóxi. Os
compósitos

desenvolvidos

exibiram

propriedades

satisfatórias,

viabilizando a

reutilização de garrafas PET em materiais sustentáveis para várias áreas da engenharia.
Lúcio (2012) produziu fibrocimento utilizando casca de coco verde e matriz de
cimento. Para viabilizar o uso do resíduo do coco verde (fibra) substitui-se parcialmente
o cimento Portland por cinzas de casca de arroz, que é um material pozolânico, ou seja,
diminui a alcalinidade do cimento reduzindo o ataque a fibra de coco. O autor avaliou a
influência de diferentes níveis de substituição do cimento Portland pela cinza da casca
de arroz. Para preparação dos compósitos utilizou-se a simulação simplificada do
processo Hatschek de fabricação industrial; técnica de dispersão das matérias-primas em
solução aquosa; seguida de drenagem e prensagem. Os resultados obtidos indicam que a
fibra do coco verde tem grande potencial para ser utilizada como reforço de
fibrocimentos, desde que seja incorporada a uma matriz de alcalinidade reduzida.
Ribeiro e Fujiyama (2014) analisaram o comportamento mecânico de um
compósito, plástico-madeira, que utiliza como matriz resina poliéster reforçada com
resíduos particulados de madeira do tipo quaruba e marupá. Os compósitos foram
fabricados pela moldagem manual e cura à temperatura ambiente. O ensaio de tração
realizado permitiu identificar que o aumento da fração mássica do reforço, reduz a
resistência a tração do compósito.
Maziero et. al. em 2014 avaliou as propriedades tecnológicas de compósitos com
matriz de resina termoplástica de polipropileno, em presença e ausência de
compatibilizante PP-g-AM, reforçados com resíduos particulados de Pinus. O resíduo é
gerado em serrarias e marcenarias para fabricação de ripas e tábuas. Os resultados
obtidos mostram que o elevado teor de lignina acompanhado do baixo teor de cinzas no
resíduo é fator importante nas propriedades mecânicas quando utilizado como reforço
particulado na fabricação de wood-plastic composite.
2.6.2

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
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resina poliéster, as características tecnológicas do compósito estudado e o desempenho
do fogão solar se mostraram competitivos com outros fabricados e estudados.
Souza et. al.(2012) produziu um compósito de matriz em poliéster ortoftálica
que utiliza resíduos de cabelo triturado com auxilio de uma tesoura, como carga,
evitando seu descarte no ambiente. Ressalte-se que a decomposição do cabelo apresenta
um tempo ilimitado, o que acentua os problemas ecológicos decorrentes de seu descarte
em lixões. A caracterização do compósito obedeceu às normas pertinentes e foram
avaliadas dentre outras a condutividade térmica, as resistências mecânicas a tração e
flexão e dureza, a absorção de umidade. Construiu-se uma parábola com 0,65m² de área
para que será utilizada para a fabricação de um fogão solar à concentração.
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.
2.6.3

Fornos e Fogões Solares desenvolvidos na UFRN
Souza et al. (2009) idealizou um modelo de forno solar destinado a assar

alimentos construído a partir da utilização de um material compósito composto. Um dos
principais elementos do material compósito é o EPS reciclado e triturado. O forno
proposto destina-se, principalmente, a operação de assar alimentos, tais como pães,
bolos, pizzas entre outros. Foram assados vários alimentos, dentre eles, um bolo que se
encontra mostrado na Figura 2.26.
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Figura 2.26. Forno solar fabricado em material compósito em teste.

FONTE: SOUZA, 2009.
Gomes (2009) fabricou e realizou teste de desempenho de um forno/fogão solar
alternativo de baixo custo para ser utilizado nas operações de assar e cozinhar.
Construído a partir de uma sucata de pneu, o forno fogão solar, cujas faces internas
foram preenchidas por material compósito constituído de cimento, gesso, EPS e raspas
de pneu. Foram estudadas três configurações, com dois tipos de parábolas refletoras. A
estrutura de sustentação do forno/fogão solar, com os movimentos necessários ao
acompanhamento do movimento aparente do sol foi confeccionada utilizando uma
sucata de cadeira giratória. Obteve-se uma temperatura máxima no absorvedor em torno
de 160° e interna em torno de 120°C. Demonstrou-se a eficiência do forno/fogão para as
operações de cozimento e assamento de alimentos, com maior viabilidade para o
assamento. A Figura 2.27 mostra o forno fabricado a partir de uma sucata de pneu.
Figura 2.27. Forno solar utilizando sucata de pneu na operação de assamento.

FONTE: GOMES, 2009.
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Souza et al. (2011) realizou o estudo de um forno solar destinado a assar
alimentos, construído a partir de uma sucata de tambor de polietileno utilizada para
depósito de lixo ou água. Por apresentar perfil cilindro-parabólico o foco da superfície
refletora é linear, permitindo a utilização de até três panelas em seu interior. Uma
inovação do projeto foi a construção de um novo perfil parabólico de sistema refletor, a
partir de um segmento do próprio tambor, para direcionar os raios solares para o interior
do forno. O forno proposto mostrou-se viável para a operação de assar alimentos, tais
como pães, bolos, pizzas, lasanhas, entre outros no período de 9:00 às 14:00 horas. A
Figura 2.28 mostra o forno solar fabricado a partir de uma sucata de tambor de
polietileno.
Figura 2.28. Forno solar fabricado com uma sucata de tambor.

FONTE: SOUZA, 2011.
Souza et al. (2012) fabricou e realizou teste de desempenho de um forno solar
fabricado a partir de uma sucata de freezer destinado ao assamento de alimentos,
tais como pizzas, bolos, pães, lasanhas e outros. Sua principal característica era o
baixo custo. Tal forno proporcionava o assamento de vários alimentos ao mesmo tempo.
Foram demonstradas as viabilidades térmica e econômica de tal forno, pela obtenção
de tempos de cocção competitivos com outros fornos testados no mundo em função de
seu baixo volume, das altas temperaturas do absorvedor e interna e de sua grande área
de reflexão da radiação solar e consequente concentração. Tal forno propiciou o
assamento simultâneo de cinco bolos de 800g. A

Figura 2.29 mostra o forno solar fabricado a partir de uma sucata de freezer.
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Figura 2.29. Forno solar fabricado a partir de uma sucata de freezer.

FONTE: SOUZA, 2012.
Souza et al. (2013) construiu e estudou um forno solar de baixo custo fabricado
com blocos de material compósito, a partir de EPS em pó, gesso e cimento. Acima da
caixa do forno localizava-se uma superfície refletora para concentrar os raios incidentes,
enviando-os ao interior do forno. Os blocos que constituíam o fogão apresentavam
baixa condutividade térmica, eram leves e apresentavam boa resistência mecânica.
Foram realizados testes para assamento de pizzas, bolos, empanados e kibes, com boa
eficiência. O bolo foi assado em apenas cinquenta minutos. O forno proposto pode
ajudar a população mais carente de nossa região, podendo constituir-se numa opção de
geração de emprego e renda. A Figura 2.30 mostra o forno solar fabricado a partir de
placas de material compósito de baixa condutividade térmica.
Figura 2.30. Forno solar fabricado a partir de placas de compósito de baixa
condutividade térmica.
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FONTE: SOUZA, 2013.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Apresenta-se a descrição resumida dos materiais, processo de fabricação dos
compósitos e protótipo solar, metodologia proposta para identificar as propriedades
mecânicas, físicas e químicas dos compósitos obtidos e teste de eficiência do material
através da fabricação de um forno solar do tipo caixa. Esta metodologia envolve análise
macroestrutural, análise térmica, ensaios mecânicos de carregamento quase estáticos,
medida de densidade aparente, medida de grau de Cristalinidade e absorção de água.
Para a obtenção e processabilidade dos resíduos de MDF e posterior fabricação
do compósito foram adotados alguns procedimentos descritos a seguir.


Coleta do resíduo e secagem do resíduo;



Separação de resíduos maiores com o uso de uma peneira;



Fabricação dos corpos de provas para os ensaios de caracterização;



Secagem e cura dos corpos de prova em estufa solar para acelerar o
processo de cristalização;



Corte, lixamento e polimento dos corpos de prova;



Ensaios mecânicos, térmico, DRX, 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.

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.
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Caracterizou-se o resíduo quanto às características termofísicas, químicas e
morfológicas conforme indicadas na Figura 3.2. Foram realizados ensaios térmicos e
termogravimétrica, e as propriedades químicas pH, DRX e MEV.
Figura 3.2. Processo de caracterização do resíduo.

Os ensaios de caracterização do compósito para as formulações escolhidas
foram realizados em Laboratórios de Engenharia de Materiais das instituições UFRN e
IFBA.
Os compósitos foram obtidos e 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
Tecnologias Sociais do IFBA/ Campus Simões Filho.
Exames de microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), TG e DRx foram
realizados no Laboratório de Caracterização de Materiais do IFBA/ Campus Salvador.
3.1

MATERIAIS
Os materiais utilizados para fabricação dos compósitos proposto foram

adquiridos no comércio local da capital do Rio Grande do Norte, Natal (RN).
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3.1.1

Origem do Resíduo
O resíduo de MDF foi coletado, sem custo, em madeireira especializada na

comercialização e corte de MDF para marceneiros autônomos fabricantes de móveis
sobre encomenda. Tal resíduo é armazenado na máquina computadorizada assistida por
software avançado, usada para cortes de chapas, visando maximizar o aproveitamento
das peças diminuindo cortes desnecessários ou errados. A Figura 3.3 mostra o resíduo
em questão.
Figura 3.3. Resíduo de MDF.

3.1.2

Resina Poliéster
Serviram como matrizes poliméricas dois diferentes tipos de resina poliéster

insaturada, a ortoftálica (ortoftálica) e a tereftálica, ambas fabricadas pela ARA
Química S/A. As matrizes foram adquirida no comércio local. Estas resinas são as mais
comuns e fáceis de serem encontradas entre as matrizes termofíxas que apresentam
menor valor de aquisição.
Segundo 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.
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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.
Segundo o fabricante a concentração de monômero de estireno na solução da
resina varia entre 40 e 44 %. A concentração deste último componente interfere nas
propriedades finais, sejam elas mecânicas ou termofísicas (SANCHEZ, 1995).
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
10 – 14 min
Tempo de gel*
Max. 150°C
Pico Exotérmico
Ortoftálica
Aspecto
Incolor
Cor depois de curada
1
57,0 MPa
Resistência a Tração
1970 MPa
Módulo de Tração1
3,2 %
Alongamento1
2
84,4 MPa
Resistência a Flexão
2,81GPa
Módulo na Flexão2
1
2
Normas utilizadas: ASTM D-638; ASTM D-790.
Tabela 3.2. Propriedades da resina Tereftálica
PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 4.6 - PADRÃO
10 – 15 min
Gel Time
Max. 190°C
Pico Exotérmico
Turvo
Aspecto
Castanha
Cor após curada
55,6 MPa
Resistência a Tração1
2110,7 MPa
Módulo de Tração1
2,0
Alongamento %1
69,0 MPa
Resistência a Flexão2
2,756 GPa
Módulo na Flexão2
1
2
Normas utilizadas: ASTM D-638; ASTM D-790.
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3.1.3

Desmoldante
Dois desmoldantes foram utilizados nos experimentos. Um a base de carnaúba e

outro a base de PVA (álcool polivinílico), ambos utilizados para se obter uma melhor
superfície de acabamento bem como facilitar a retirada das placas do molde de obtenção
dos corpos de prova.
Durante a aplicação dos desmoldantes é necessário atenção para o completo
preenchimento dos cantos, laterais e partes postas em contato direto com a resina. Para
ambos os desmoldantes, PVA e carnaúba, se faz necessário à aplicação de no mínimo
duas demãos e respeitar a secagem completa do desmoldante.
Esse procedimento garante excelente acabamento de superfície. Para o
desmoldantes base de carnaúba é importante, após a secagem, realizar o polimento da
superfície garantindo uma superfície lisa e regular, porém inferior ao proporcionado
pelo desmoldante PVA.
3.1.4

Provedor de cura (Catalisador)
Muitas vezes chamados de catalisador, na verdade 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.
Para fabricação dos corpos de prova foi utilizado um molde em ferro fundido,
Figura 3.4, cujas dimensões são 200 x 200 x 12mm. O mesmo foi fabricado em ferro
fundido para que o compósito fosse prensado, pois desse modo acredita-se que a
quantidade de bolhas em seu interior é minimizada.
Figura 3.4. Molde utilizado para a fabricação das placas de compósito.
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3.1.5

Outros materiais
Para limpeza dos materiais empregados nos experimentos tais como

misturadores, Baker, pipeta, bancada utilizou-se acetona [(CH3)2CO] adquirida em
farmácia e comumente utilizada para remoção de esmalte de unhas.
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. A água do mar, salgada e rica em sais, foi coletada na praia de ponta
negra no Rio Grande do Norte, Natal. Esta água serviu para ensaio de absorção de água
salgada do mar pelo compósito e matrizes poliméricas.
Garrafas de politereftalato de etileno (PET) devidamente reaproveitadas foram
utilizadas como recipientes para misturas e manipulação dos materiais durante a
fabricação dos compósitos. As garrafas pets podem ser utilizadas por algumas vezes e
depois descartadas.
3.2
3.2.1

MÉTODOS
Caracterização do Resíduo de MDF
As características levantadas do resíduo de MDF foram:
pH - a análise do potencial de hidrogeniônico é importante para verificar a

existência de impurezas, pois tanto a elevação quanto a diminuição nos valores de pH
aumentam o tempo de solidificação e cura da resina poliéster.
MEV - a morfologia das fibras que compõe o resíduo em questão foi observada
através da utilização da microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);
TGA – avaliou-se a estabilidade térmica da fibra que compõe o resíduo de MDF
e comparando os resultados com outros resíduos de materiais lignocelulosicos;
DRX – os difratogramas de Raios X das fibras de MDF (resíduo de MDF)
foram obtidos para determinar o tipo de estrutura física, ou seja, os parâmetros de redes
e seus espaçamentos interplanares do material, permitindo identificá-lo mediante
comparação com estruturas ortoftálicainas conhecidas, determinando se o material é
amorfo ou ortoftálicaino.
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Os difratogramas foram obtidos à temperatura ambiente em difratômetro de Raios-X
modelo Shimadzu modelo XRD-7000 usando radiação Cu Kα(λ = 0,15418 nm; I = 30mA;
V = 40 kV) no intervalo de 2θ variando de 5° a 90° e passo de 2 °min-1. A equação 16 foi
utilizada para o cálculo do grau de Cristalinidade baseado no Método Relativo (RABIEJ,
1991). Utilizando os difratogramas obtidos foi possível calcular os índices de

Cristalinidade das fibras do resíduo definida pelo Método Relativo que fornece um
valor aproximado.
3.2.2

Fabricação dos compósitos e corpos de prova
Para fabricação do compósito e corpos de prova foi escolhido o método de

fabricação manual em molde prensa, devido sua simplicidade, acessibilidade à
tecnologia, produção a custo reduzido.
A metodologia a ser usada envolve a mistura do resíduo com resina polimérica
poliéster ortoftálica e tereftálica, seguida de compactação da mistura em prensa a fim de
se obter um material com resistência mecânica compatível para seu desempenho.
A Figura 3.5 (a) 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 PVA.
Apresenta-se na Figura 3.5 (b) o compósito C20 em processo de mistura,
formando uma massa densa de difícil homogeneização, antes de ser colocado no molde
conforme visto na Figura 3.5 (c). 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 3.5 (d) mostra o molde sendo 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.
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Figura 3.5. Fabricação dos Corpos de Prova prensados. (a) Molde aplicado
desmoldante; (b) compósito C20 misturado; (c) compósito no molde; (d) compósito
sendo prensado.

A fabricação dos corpos de prova nas proporções escolhidas se deu conforme
apresenta o fluxograma mostrado na Figura 3.6.
Figura 3.6. Processo obtenção do compósito
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Primeiramente com auxílio de uma peneira granulométrica em aço inox,
MESH/TYLER 9 com abertura de 2mm, peneirou-se o resíduo para retirada de
materiais indesejáveis que pudessem comprometer o desempenho do compósito. A
escolha desta peneira se deu devido à característica do resíduo se apresentar como um
pó fino.
Em seguida foram separadas as proporções de 10%, 15% e 20% em massa de
resíduo em relação ao volume total do molde (480 ml).
A proporção mínima de 10% de resíduo no compósito foi escolhida por
apresentar dispersão suficiente para o total preenchimento das placas pelo resíduo
adicionado, pois abaixo deste valor se percebe visualmente espaços sem a presença de
resíduos dispersos no compósito.
A porção máxima de adição de resíduo ao compósito foi de 20% considerando o
método manual de mistura, pois, acima deste valor fica difícil a completa mistura entre
os componentes constituintes do compósito.
Para a obtenção de placas de aproximadamente 11 mm foi necessário o
preenchimento de aproximadamente 440 ml do volume do molde, e a partir destes
dados, e com base na regra das misturas, foram obtidas as quantidades de resina para os
compósitos C10, C15 e C20, respectivamente. A Tabela 3.3 apresenta as respectivas
adições de resíduo empregadas no preparo de cada compósito.
Tabela 3.3 Compósitos Formulados com resina ortoftálica e tereftálica.
Quantidade de
Quantidade de Massa total
Matriz
Compósito
Resíduo
Resina
do Molde
Utilizada
Formulado
(%)
(%)
(%)
C10
10
90
100
Resina
C15
15
85
100
Ortoftálica
C20
20
80
100
E10
10
90
100
Resina
E15
15
85
100
Tereftálica
E20
20
80
100
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. Ambos os desmoldantes poderiam ser utilizados,
porém o que ofereceu melhor acabamento de superfície foi o desmoldante PVA.
A fase de adição do provedor de cura consistiu em acrescentar catalisador na
proporção de 1,5% em massa em relação à quantidade de resina utilizada. Foi
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importante catalisar a resina antes de misturá-la ao resíduo, pois após esta adição
tornava-se difícil misturar por completo o catalisador na amostra devido sua
consistência.
O tempo médio para início da reação foi de 20 minutos, tempo necessário para
que a mistura começasse a aumentar sua viscosidade. Após 3 horas foi possível se ter o
compósito solidificado. Neste momento se podia tirar a pressão da prensa, porém era
importante esperar pelo menos 5 horas para retirar a placa do molde para não criar
fissuras na amostra.
Para uma absorção total de resíduo pela matriz, se adicionava lentamente o
resíduo, misturando-o por completo, até que se completasse a adição de rejeito à
mistura.
Após 5 horas de cristalização ainda no molde prensando, a placa de compósito
passava por processo de cura durante 6 horas em estufa solar e em seguida aeram
retiradas as rebarbas e saliências, usando-se uma lixa grossa. Na sequência os corpos de
prova foram cortados nas medidas exigidas para cada ensaio realizado.
3.2.3

Levantamento das Propriedades físicas
Para levantamento das propriedades físicas fabricou-se corpos de prova nas

dimensões recomendadas pelas normas vigentes para as características avaliadas
conforme Tabela 3.4.

Ensaio

Tabela 3.4. Dimensões dos corpos de prova.
Comprimento Largura Espessura

Normas

(mm)

(mm)

(mm)

utilizadas

Tração

250

25

8

ASTM D638

Flexão

250

25

8

ASTM D790

DRX

25

25

8

-------

MEV

15

15

8

-------

Absorção de água

50

50

3

ASTM D570

Densidade

20

20

3
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No estudo proposto foram avaliadas apenas as características mecânicas e
termofísicas.
3.2.3.1 Características Mecânicas
Para levantamento das características mecânicas do ecocompósito foram
realizados os ensaios de tração e flexão. Através destes foi possível levantar
características como resistências à tração (RT) e flexão (RF), módulos de elasticidade
na tração (MOET) e flexão (MOEF), bem como o alongamento total.
Para os ensaios de tração e flexão utilizou-se a máquina universal modelo
WDW-300E fabricado pela Time Group Inc. Tais ensaios foram realizados no
Laboratório de Tecnologia Social do IFBa Campus Simões Filho.
A Figura 3.7 mostra a máquina WDW-300E utilizada nos ensaios de tração e
flexão.
Figura 3.7. Máquina WDW-300E e computador de interface para ensaio de tração e
flexão.

Para os ensaios de tração os procedimentos adotados, incluindo as medidas do
corpo de prova, foram extraídos da ASTM-D638 -10.
Com este objetivo 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. Os CPs
foram colocados em estufa a 80 Cº durante 24 horas para se retirar a umidade e
proporcionar a cura total do compósito.
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A Tabela 3.5 apresenta as especificações da Máquina universal de tração e
flexão.
Tabela 3.5. Especificações e Parâmetros da Máquina de Tração e Flexão.
Carga
Resolução do
Precisão
Resolução
Faixa da Velocidade
Deslocamento da
Máxima
da Carga
da Carga:
da Mesa:
Mesa
Mínimo:
300kN
±0.5%
0.001%FS
0.001mm.
0.005mm/min
Máximo: 500mm/min
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 foi à norma utilizada
como referência. As propriedades como resistência máxima a flexão, alongamento total
e módulo Young foram analisadas utilizando-se a equação 21 para cálculo da tensão de
ruptura ou módulo de ruptura, e a Equação 8 para cálculo do módulo Young.

𝑉=

3𝑝𝑙
2𝑏𝑑 2

(21)

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

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).
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(22)

3.2.3.2 Ensaio de Impacto
Para

o

referido

ensaio

utilizou-se

uma

máquina

VEB

WERKSTOFFPRUFMASCHINEN LEIPZIG do tipo Charpy (Figura 3.8), pêndulo de
0,937 Kg, cumprimento da haste 220 mm, sendo a energia aplica ao corpo de prova na
ordem de 3,923 J.
Foram analisados cinco corpos de prova, com dimensões de acordo com a norma
ASTM D 6110 – 06 CDP’s com 12 mm de largura, 55 mm de comprimento e 3 mm de
espessura. Avaliou-se a energia de impacto absorvida pelo corpo de prova. O ensaio foi
realizado no laboratório de ensaios mecânicos a UFRN.
Figura 3.8. Máquna utilizada para ensaio de impacto charpy

3.2.3.3 Propriedades Termofísicas
O analisador de propriedades termofísicas, KD2 Pro (Figura 3.9) fabricado pela
Decagon Devices, determinou as propriedades: condutividade térmica, calor específico,
resistência térmica e difusividade, tanto das matrizes utilizadas, quanto das formulações
do compósitos estudadas.
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Figura 3.9 Equipamento KD2 PRO utilizado para determinação das propriedades
térmicas dos compósitos.

FONTE: MANUAL DO FABRICANTE.
O KD2 Pro possui três sensores distintos o KS-1, TR-1, e SH-1. O KS-1 e TR-1
são utilizados para leituras de condutividade e resistividade térmica em líquidos e
sólidos respectivamente e, apresentam um único sensor. O SH-1, apresenta dois
sensores para medidas de calor especifico volumétrico, difusividade térmica,
condutividade e resistividade térmica. Este mesmo sensor, SH-1 é compatível com
muitos sólidos e materiais granulados.
Tendo em vista as propriedades resistência e condutividade térmica, calor
específico e difusividade térmica a serem analisadas, se escolheu o sensor SH-1
apropriados para tais propriedades.
Para verificação e levantamento das propriedades termofísicas, são apresentados
de forma resumida 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;



Iniciar a medida.
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O procedimento para realização do experimento é simples e de fácil
entendimento. Os procedimentos experimentais foram organizados após a leitura do
manual técnico do KD2 Pro visando a manutenção da qualidade das medidas.
3.2.3.4 Medição da Densidade Aparente
Para obtenção da densidade do compósito proposto e das matrizes utilizadas, foi
utilizado o densímetro digital, Figura 3.10, DSL 910 com repetitividade de ±
0,003g/cm3. O ensaio foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos na UFRN.
Figura 3.10. Densímetro digital DSL 910.

FONTE: SANTOS, 2006.
Os procedimentos descritos no manual do fabricante do equipamento devem ser
seguidos para garantir a qualidade da medida realizada. Os principais procedimentos
eram:


A balança deve estar nivelada conforme manual do fabricante;



Durante a medida as portas contra vento devem estar fechadas;



Encaixe o cesto côncavo (suporte onde serão postos os corpos de prova
conforme manual do fabricante);



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;



Verifique no manual do fabricante o procedimento para realização da
medida.
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3.2.4

Propriedades Químicas

3.2.4.1 Determinação da absorção de água destilada e água do mar
A exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos em atmosfera úmida
ou meio aquoso leva à degradação pelo ingresso de água. Como consequência ocorre 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 et. al 2010).
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.
Utilizou-se a equação 13 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 fabricado e para o MDF
cru. Os corpos de provas foram recortados na forma retangular com largura de 20 mm,
cumprimento de 50 mm e espessura de 3 mm e, logo após secadas em estufa solar
durante 5 horas de exposição ao sol para diminuir a umidade presente nas amostras.
Para obtenção da porção absorvida a equação 10 foi utilizada, tanto para absorção de
água destilada quanto para água do Mar (ASTM 570-95).

𝐴𝑏𝑠 % =

𝑚𝑓 − 𝑚𝑖
𝑚𝑖

(23)

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

3.2.4.2 Medidas de Difração de Raios-X
Os difratogramas de Raios X dos compósitos foram obtidos para determinar o
tipo de estrutura física, ou seja, os parâmetros de redes e os espaçamentos interplanares
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da rede cristalina do material, permitindo identificá-lo mediante comparação com
estruturas cristalinas conhecidas, determinando se o material é amorfo ou cristalino.
Os difratogramas foram obtidos à temperatura ambiente em difratômetro de
Raios-X modelo Shimadzu modelo XRD-7000 apresentado na Figura 3.11 usando
radiação Cu Kα(λ = 0,15418 nm; I = 30mA; V = 40 kV) no intervalo de 2θ variando de
5° a 90° e passo de 2 °min-1.
Utilizando os difratogramas obtidos foi possível calcular os índices de

Cristalinidade das fibras do resíduo, das matrizes poliméricas utilizadas e dos
compósitos fabricado, definida pelo Método Relativo que fornece um valor aproximado.
O ensaio foi realizado no laboratório de análise térmicas da UFRN vinculado ao
departamento de Engenharia e Ciência dos Materiais. A Equação 25 foi utilizada para o
cálculo do grau de Cristalinidade baseado no Método Relativo (RABIEJ, 1991).

𝐼𝑐 % =

𝑃(𝑐𝑟) −𝑃(𝑎𝑚)
𝑃(𝑐𝑟)

. 100

(25)

Onde:
Ic = Índice de Cristalinidade em porcentagem;
I

cr

= Pico de intensidade de difração que representa o material

ortoftálicaino (eixo y);
Iam = Pico de intensidade de difração que representa o material amorfo
(eixo y);
Figura 3.11. Equipamento medidas de DRX.

FONTE: MANUAL DO FABRICANTE SHIMADZU.
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3.2.4.3 Medida do Potencial Hidrogeniônico (pH)
Medidor de pH Universal para Laboratórios HI 422x-02 utilizado para análise do
resíduo de MDF, apresentado na Figura 3.12, possui precisão de ± 0,1 pH conforme
manual do fabricante. Para medir o pH, misturou-se 10% em massa de pó de MDF à
massa total, e os 90 % restantes foi acrescentado água destilada.
Figura 3.12. Medidor de pH universal HI 422x-02.

FONTE: MANUAL DO FABRICANTE.
3.2.4.4

Análise Termogravimétrica (TGA)
No presente trabalho utilizou-se um analisador térmico modelo NETZSCH STA

449F3, conforme
Figura 3.13, para análise de termogravimétrica (TGA) fabricado pela NETZSCH
Analyzing&Testing. O ensaio foi realizado em atmosfera de argônio a 50ml/min,
utilizando célula de alumínio, taxa de aquecimento de 10ºC/min no intervalo de 30ºC a
600ºC.
A massa da amostra é medida pelo próprio analisador. Para não causar confusão
entre a temperatura de transição vítrea (Tg) e análise termogravimétrica (TGA), é
comum para materiais poliméricos utilizar a sigla TGA.
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Figura 3.13. Máquina de ensaio de TG.

FONTE: Manual NETZSCH STA 449F3.

3.2.4.5 Ensaio de Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV)
Para verificação anatômica do resíduo de MDF, foram obtidas micrografias por
microscopia eletrônica de varredura (MEV, Moldelo TESCAN a 20kV de aceleração)
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
80%.
Com o objetivo de comparar o grau de adesão das fibras às diferentes matrizes,
analisou-se para as proporções de 10% em concentração de resíduo para resina
ortoftálica, e 20% de resíduo para resina tereftálica a face fraturada nos testes de tração
e flexão.
Figura 3.14 apresenta o equipamento de ensaio de MEV em questão.

Figura 3.14. Equipamento MEV, Moldelo TESCAN a 20kV de aceleração para
Micrografia Eletrônica utilizado.
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3.2.5

Fabricação do Protótipo do Forno Solar
Para teste de desempenho de material do compósito proposto fabricou-se um

forno solar do tipo caixa devido sua facilidade de produção e não serem exigidos
significativos esforços mecânicos para a estrutura principal do forno fabricado.
O compartimento interno do forno, onde os alimentos são postos para assar, foi
confeccionado a partir do compósito E20, ou seja, resina tereftálica como matriz
adicionado 20 % de resíduo de MDF. As dimensões do compartimento interno do forno
são 704 x 384 x 1127 mm totalizando um volume interno de 30 litros.
Os processos de fabricação e montagem do forno solar proposto tiveram as
seguintes etapas:


Fabricação das placas para laterais e fundo;



Acoplamento entre as placas laterais e fundo utilizando massa plástica;



Acabamento superficial das superfícies externas do forno com massa
corrida para correção das imperfeições;



Colocação de bandeja metálica no fundo do forno;



Colocação de espuma de poliuretano entre bandeja e laterais e fundo do
forno;



Pintura da placa absorvedora com tinta preto fosco para aumentar a
capacidade de absorção da energia solar incidente;



Pintura das laterais e fundo externos com preto fosco;



Colocação do vidro plano (3mm)

de cobertura, dividido em dois

segmentos, para diminuir a perda térmica na colocação e retirada dos
alimentos;
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Colocação do forno em uma estrutura contendo uma superfície refletora
regulável (0,5 m²) para acompanhar e direcionar a radiação solar direta
para o interior do forno.

A Figura 3.15 apresenta algumas etapas dos processos de fabricação e
montagem do forno solar proposto.

Figura 3.15. (a) mesa usada como molde; (b) chapa fabricada ainda no molde em
processo de cura; (c) colagem das arestas com massa plástica e (d) detalhe dos cantos
após colagem.

3.2.6

Procedimento experimental para avaliar o forno solar
Para avaliar o desempenho do protótipo solar produzido, primeiramente

mediram-se em intervalos de cinco minutos as temperaturas máximas obtidas no forno
sem adição de alimentos. As temperaturas medidas corresponderam à temperatura
interna do ar e da chapa de aço que reveste o recipiente interno do forno. Na sequencia
alguns alimentos foram postos a assar em condições solarimétricas satisfatórias, e as
temperaturas medidas foram as

mencionadas e acrescentou-se a temperatura do

absorvedor, nesse caso a assadeira onde os alimentos foram postos a assar.
Os dados ambientais foram obtidos de uma central meteorológica Davis Envoy
instalada no LMHES, esta central está conectada a um computador onde são
armazenados os dados metrológicos instantâneos e históricos de medições anteriores.
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A Figura 3.16. Forno solar fabricado com o material compósito estudado em
testeapresenta o forno solar proposto em ensaio a vazio e a Figura 3.17 o ensaio de
assamento do Croissants.
Figura 3.16. Forno solar fabricado com o material compósito estudado em teste.

Figura 3.17. Teste de assamento dos croissants.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1

CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO EM PÓ DE MDF
Pelo fato de se utilizar como um dos componentes do compósito proposto

resíduo industrial descartado e sem importância comercial, a caracterização é
importante para identificar a geometria e integridade da fibra celulósica que compõe o
resíduo de MDF, bem como eventuais contaminantes que podem interferir no processo
de confecção do compósito ou polimerização da resina.
4.1.1

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A análise por MEV teve como finalidade principal a verificação microscópica da

geometria, integridade e cumprimento das fibras do MDF servindo como referência na
comparação com o resíduo em pó. Para tanto, uma amostras de MDF nas dimensões
200 mm x 20 mm x 8 mm foi submetida ao ensaio de tração, e observou-se por MEV as
faces onde ocorreu o rompimento do corpo de prova. A Figura 4.1, vê-se a amostra de
MDF sendo submetido ao ensaio de tração unidirecional.
Figura 4.1. Corpo de prova de MDF submetido ao ensaio de tração unidirecional.

Nas Figura 4.2 (a) (b) pode-se conferir as micrografias eletrônicas de uma das
faces da amostra de MDF analisada no ensaio de tração e vista na Figura 4.1. Observouse que as fibras estão rompidas devido ao ensaio de tração e apresentam-se em fibras
longas e contínuas. A Figura 4.2 (b) mostra em detalhe uma das extremidades de um
feixe de fibra de MDF rompido, sendo possível notar a geometria preservada e
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característica de fibras originadas da madeira do tipo eucalipto. É importante lembrar
que o MDF é tipicamente fabricado com madeiras do tipo eucalipto e pinus.
Figura 4.2. MEV das faces do local de rompimento das fibras de madeira da amostra de
MDF pós-ensaio de tração.

(a)

(b)

A Figura 4.3 (a) (b) mostra as micrografias do resíduo em pó. Na Figura 4.3(a)
ainda se notam fragmentos de resíduos compostos por feixes de fibras de madeira ainda
unidos pela lamela média. Na Figura 4.3 (b) foram percebidos fragmentos de fibras de
eucalipto em comprimentos variados e vestígios de fibras ainda aglomeradas umas as
outras, ou seja, ainda unidas pela lamela média. Foram observadas também as paredes
das fibras fraturadas pela interferência da serra de corte.
Figura 4.3. (a) Fibras do resíduo de MDF unido pela lamela média. (b) MEV do resíduo
de MDF.
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Três fragmentos do resíduo foram selecionados de maneira aleatória, conforme
Figura 4.3 (b). O primeiro apresentava comprimento de 3016,45 µm, o segundo 837,93
µm e o terceiro com 299,92 µm. Dessa forma notavam-se a variação em tamanho e
geometria das fibras que constituíam o resíduo.
Não foi observada na amostra do resíduo analisado por MEV a presença de
outros materiais ou compostos que pudessem interferir na qualidade da fabricação do
compósito.
A análise de MEV constatou a integridade, aceitável interação e aderência entre
os entre os constituintes do compósito, conforme vistos nas Figura 4.2(a b) e Figura
4.3(a b). Observou-se, também, que não havia ataque da resina ao resíduo, modificando
sua morfologia ou degradando-a.
4.1.2

Difração de Raios – X (DRX)
A Figura 4.4 mostra o espectro da difração de Raio-X da fibra do MDF cujo

perfil típico corresponde ao de materiais lignocelulósicos, como sisal e piaçava
(D’ALMEIDA et al., 2007), refletindo a estrutura cristalina da celulose.
Figura 4.4. Difratograma por Raio X do resíduo de MDF.
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O pico principal observado no ângulo de 22,6º correspondeu ao plano (002) de
difração da celulose nativa, a lignina. O pico mais alargado ao redor de 16,0º
correspondeu ao sinal dos planos (101) e (101) associados à hemicelulose cuja
Cristalinidade é defeituosa. O pico em 33,5º apresentou correspondência ao plano (040)
equivalente ao pico apresentado pela celulose nativa (RONG et. al. 2001). Ainda na
Figura 4.4 se verificou a faixa de análise do resíduo de MDF iniciando-se em 10º do
ângulo Theta de varredura e encerrando-se aos 60º Theta.
O resultado da análise DRX para o resíduo de MDF está apresentado na Tabela
4.1.
Tabela 4.1. Cristalinidade do Resíduo de MDF.
Material
Resíduo

Icr

Ian

2ɵ Icr

2ɵ Ian

Ic

(u.a.)

(u.a.)

(°)

(°)

(%)

3068

1378

22,6

15,98

55,1

Baseado no resultado medido de DRX na amostra de resíduo analisada, a Tabela
4.1 apresenta o índice de Cristalinidade do resíduo obtido utilizando a equação 12,
baseada na experiência de Segal. O índice ou grau de Cristalinidade apresentado pelo
resíduo foi de 55,1%. Este índice quando comparado ao de outras fibras naturais
citados é o mais elevado seguido da fibra de Licuri e borra de piaçava.
4.1.3

Potencial hidrogeniônico (pH) do resíduo
O resultado apresentado foi 7,2 pH ± 0,1 ficando na faixa de pH neutro. O

resíduo, portanto, não possui contaminante ou composto que altere seu pH e por
conseguinte não interfere no processo de cristalização da resina durante a fabricação do
compósito.
4.1.4

Análise Termogravimétrica (TGA) do resíduo
As Tabelas 4.2 e 4.3 exibem de forma resumida os níveis de temperatura onde

ocorreram os principais eventos térmicos durante o ensaio TGA realizados com o
resíduo. Os dados para preenchimento de tais tabelas foram extraídos da curva
percentual de massa perdida X temperatura, representada na Figura 4.5.
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A Tabela 4.2 apresenta os dados obtidos durante a perda de massa do resíduo
pela evaporação da água contida na amostra.

Tabela 4.2. Temperatura da perda de massa de água para o resíduo de MDF.
Amostra
Resíduo

Tinício

Tfinal

Massa

Massa

Massa

(ºC)

(ºC)

Inicial

Final

Perdida

39,5

117,0

100%

94,2%

5,8%

Observou-se que a quantidade de água contida na amostra de resíduo foi de
quase 6,0%, característica higroscópica típica de materiais constituídos por celulose.
Este fator contribuiu para a formação de bolhas durante o processo de cristalização e
cura da resina, pois esse processo aconteceu em temperatura superior a da ebulição da
água.
Quando ocorria a evaporação da umidade contida no compósito, isso contribuía
para o aumento dos espaços vazios em toda a extensão da amostra comprometendo o
desempenho mecânico do material. A Tabela 4.3 apresenta o resumo das temperaturas
de degradação do resíduo.
Tabela 4.3. Temperaturas de degradação do resíduo de MDF.
Amostra
Resíduo

Tonset

Toffset

Temp. de

Massa

Massa

(ºC)

(ºC)

Pico exotérmico

Final

Perdida

304,5

432,0

362,0

25,9%

74,1%

As perdas de celulose e hemicelulose aconteceram entre as temperaturas de
172,0ºC e 304,5ºC aproximadamente, conforme a análise do gráfico TGA. Esse
comportamento indicou que o resíduo de MDF é termicamente estável até esta
temperatura por apresentar pequenas perdas.
O inicio da degradação da lignina ocorreu a uma temperatura superior a 304,5ºC
e, concluiu-se no Toffset a uma temperatura de 432,0ºC aproximados. Verificou-se
então que a curva obtida e os níveis de temperaturas nos quais ocorrem os eventos
térmicos são semelhantes as das fibras derivadas de vegetais.
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A Figura 4.5 apresenta o gráfico da análise de TGA para amostra do resíduo de
MDF.
Figura 4.5. Curva TGA da amostra resíduo MDF.
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Para auxiliar na análise dos eventos ocorridos durante o ensaio TGA para
amostra analisada, a derivada da curva foi usada e está apresentada na Figura 4.6. A
derivada da curva TGA para o resíduo indica que a perda de massa ocorreu
acentuadamente entre as temperaturas Tonset 325ºC e Toffset 375ºC, fato este esperado,
pois esta temperatura corresponde à temperatura de degradação térmica do MDF
(FERREIRA et. al. 2014).
Figura 4.6. Derivada da Curva TG para a amostra do resíduo de MDF.
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Ainda na Figura 4.6, correspondente à derivada da curva TGA do resíduo,
existem dois pequenos picos, aos 364,5ºC e 384,5ºC. Estes sugerem perda de massa pela
degradação da celulose e da hemicelulose, também componentes do resíduo de MDF.
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Em 284,5ºC o resíduo pode ser considerado como aquele proveniente de fibras
termicamente estáveis e com menores perdas de massa.
Os dados apresentados na Tabela 4.2 foram baseados na análise gráfica da perda
de água no ensaio TGA representado pela Figura 4.7. Ainda na mesma Tab. está
apresentado o intervalo de temperatura onde houve redução de massa por evaporação de
água. A perda de 5,8% de massa é referente à quantidade de umidade presente na
amostra.
Entre as temperaturas Tonset (304,5ºC) e a temperatura de pico exotérmico
(362,0ºC) pode-se atribuir a decomposição térmica da hemicelulose e para a ruptura da
ligação da molécula de celulose. A perda de massa entre as temperaturas 362,0ºC e
432,0ºC é atribuída à degradação da celulose conforme literatura indica.
Figura 4.7. Perda de massa de água no ensaio TG para a amostra de resíduo de MDF.
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4.2

CARACTERIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS
Foram avaliadas as características mecânicas e físicas dos compósitos fabricados

a partir das resinas, ortoftálica e tereftálicas com adição de resíduo de MDF nas
proporções de 0%, 10%, 15% e 20% em massa, por motivos citados 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 para comparar seus resultados aos encontrados para o
compósito proposto.
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A Figura 4.8 apresenta a amostra de controle (resina tereftálica); os compósitos
C10, E10 e E20. Nota-se que para os compósitos originados da matriz de resina
ortoftálica a cor do compósito é mais clara quando comparada a dos compósitos de
matriz em resina tereftálica e, ao se adicionar resíduo ao compósito, o mesmo tende a
tornar-se mais escuro.
Figura 4.8. Amostra de controle e compósitos fabricados.

4.2.1

Ensaios Mecânicos

4.2.1.1 Tração
A Tabela 4.4 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 4.5 apresenta os resultados obtidos no ensaio de tração para os
compósitos e matrizes poliméricas utilizadas.
Tabela 4.4. 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
41,3
41,6
4,3
4,8
0,58
0,95
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 de 38% e na tereftálica foi de 33,7%. No alongamento os
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valores medidos foram superiores aos apresentados pelo fabricante e com relação ao
módulo houve comportamento idêntico a RT, ou seja, uma significativa diminuição.
Tabela 4.5. Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matrizes.
Adição
(%)
0
10
15
20

Resistência a Tração
Alongamento Total
Módulo Elásticidade
(MPa)
(%)
(GPa)
Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica
41,34±1,8
41,56±1,4 4,27 ± 1,2 4,77 ± 1,3 0,58±0,11 0,95±0,12
21,56±1,1
29,40±1,3 3,45 ± 1,0 2,92 ± 0,8 0,93±0,06 1,34±0,12
18,18±1,2
21,45±1,1 2,82 ± 0,8 2,05 ± 1,6 1,00±0,14 1,47±0,18
17,06±1,7
18,57±1,5 2,21 ± 0,7 1,79 ± 1,2 1,19±0,09 2,19±0,17

Os resultados da RT não estão consonânticos com os fornecidos por pelo
fabricante de resina de poliéster conforme Tabela 4.5. É importante mencionar que, 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 maneira geral, como esperado houve diminuição na resistência mecânica do
compósito com o aumento na adição de resíduo. Mesmo comportamento se deu em
relação ao alongamento total.
Com base nos resultados exposto na Tabela 4.5, observa-se que a adição de 10%
resíduo de MDF aos compósitos de matriz ortoftálica e tereftálica, causou menor
alteração nas RT principalmente a que utilizou resina tereftálica.
O aumento de RT de E10 em relação a C10 foi de 36%, muito mais significativa
do que o aumento de RT em relação à matriz, onde não houve praticamente variação da
ortoftálica em relação a tereftálica.
Apenas a formulação C10 apresentou módulo de elasticidade (MOET) inferior a
1GPa. Esse resultado indica que o material possui baixa rigidez. As formulações
restantes foram caracterizadas como rígidas, pois tiveram valores superiores a 1GPa.
Durante o ensaio foi possível observar que o material deforma pouco quando
aplicado à força de tração, e também não foi notado o surgimento do empescoçamento,
evento característico de material dúctil.
Para as propriedades alongamento total e módulo de elasticidade (MOET) as
perdas foram superiores a 50% e são maiores conforme se aumenta a concentração de
resíduo ao compósito.
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Os resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos C20 e E20 foram
inferiores quando comparados ao compósito proposto por Hilling 2008. O material
desenvolvido por Hilling utilizou como matriz o Polietileno de Alta Densidade com
adição de 20% de resíduo de MDF (HDPE20) no qual se obteve resistência a tração
média de 23,49 MPa.
Em termos relativos o compósito C20 apresentou resistência à tração quase 40%
menor quando comparado ao compósito HDPE20, e, para o compósito E20 esse
redução foi de 26,5%.
Comparando-se de forma geral o compósito desenvolvido por Hilling (HDPE20)
com o C20 e E20, notou-se que o primeiro promoveu um aumento de 21% na
resistência à tração do HDPE, polietileno de alta densidade, fato este não observado nos
compósitos produzidos com resina poliéster, onde houve uma diminuição superior a
40% para a característica analisada.
As resistências à tração dos compósitos formulados mostraram-se compatíveis a
outros compósitos que utilizam fibras naturais como elementos modificadores das
propriedades mecânicas de matrizes poliéster, tendo as formulações com a matriz de
resina tereftálica as que tiveram melhores resultados de resistência à tração com
supremacia para o compósito de formulação E10.
Todas as formulações do compósito apresentaram alongamento total inferior ao
das matrizes utilizadas em sua obtenção. Todavia os compósitos formulados com resina
ortoftálica apresentaram maior alongamento total com hegemonia para o compósito
C10, acontecimento esperado para a resina ortoftálica pura que apresentou alongamento
total superior a matriz em resina tereftálica.
Todas as formulações dos compósitos apresentaram módulo de elasticidade na
tração superior aos das matrizes de resina ortoftálica e tereftálica, com supremacia para
o compósito E20.
As formulações dos compósitos que utilizaram como matriz a resina tereftálica
apresentaram maior módulo de elasticidade na tração quando comparados aos
compósitos formulados com resina ortoftálica, esse comportamento era esperado os
resultados obtidos para a matriz pura mostraram-se superiores à amostra da resina
ortoftálica.
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4.2.1.2 Ensaio de Flexão
A norma utilizada para o ensaio foi a ASTM–790, referência para ensaios de
flexão em materiais frágeis. Com este propósito, foram examinados cinco unidades de
cada material compósito e matriz polimérica de origem. As amostras foram colocadas
em uma estufa a 80 ºC durante 24 horas para a retirada total da umidade com o objetivo
de não comprometer os resultados do ensaio, pois a água interfere negativamente no
desempenho do compósito.
A Tabela 4.6 apresenta dados conseguidos no ensaio de flexão e os cedidos pelo
fabricante que servirão para fins de comparação entre si na obtenção dos compósitos.
Tabela 4.6. Resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os parâmetros
cedidos pelo fabricante das matrizes utilizadas.

Medida
Fabricante

Resistência a Flexão
(MPa)
Ortoftálica Tereftálica
60,8±5,8
60,4±3,56
84
69

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

Os valores obtidos no ensaio de flexão das matrizes utilizadas para a obtenção
dos compósitos apresentam valores próximos entre si. Para a matriz ortoftálica a
diferença entre os valores obtidos no ensaio e os informados pelos fabricantes foi de
aproximadamente 9%, esta diferença para a matriz tereftálica foi de quase 28%.
Pode-se considerar esses valores compatíveis entre si considerando o processo
manual de obtenção da amostra de referência, bem como, a possível variação na
concentração de estireno da matéria prima.
A Tabela 4.7 apresenta os valores médios dos parâmetros do ensaio de flexão
realizados para cinco amostras de resinas e das formulações dos compósitos.
Tabela 4.7. Resultados médios do ensaio de RF.
Adição
(%)
0
10
15
20
108

Resistência a Flexão
Flecha
(MPa)
(mm)
Ortoftálica Tereftálica Ortoftálica Tereftálica
60,8 ±5,8
60,4±3,6
7,0 ± 1,6
5,1 ± 1,3
41,7 ±7,7
34,6±7,6
3,4 ± 0,2
7,6 ± 0,2
48,4±6,2
39,3±4,3
4,2 ± 0,6
7,0 ± 0,7
52,4±6,2
44,7±7,6
6,1 ± 0,6
7,6 ± 0,2

Observando-se os valores da RF e comparando-os a outros compósitos
estudados e apontados pela literatura, percebeu-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 ortoftálica apresentou maior RF que a tereftálica.
Notou-se o mesmo comportamento relativo entre compósito e matriz. A
resistência à flexão dos compósitos para as diferentes adições de resíduo foi inferior a
da matriz, porém com valores bem mais significativos que a resistência à tração.
O compósito produzido com resina ortoftálica que menor sofreu variação nas
propriedades de flexão foi o C20, tendo à resistência a flexão reduzida em entorno de
14%. O compósito C10 apresentou maior variação na resistência à flexão, tendo tal
valor reduzido em quase 31%.
O compósito produzido com resina tereftálica que menor sofreu variação nas
propriedades de flexão foi o E20, tendo à resistência a flexão reduzida em entorno de
26%. O compósito E10 apresentou maior variação na resistência à flexão, tendo tal
valor reduzido em quase 57%.
Avaliando-se a flecha observa-se que houve um aumento em seus valores para
ambos os compósitos quando comparadas às matrizes poliméricas de origem.
4.2.1.3 Ensaio de Impacto
A Tabela 4.8. Resultado Ensaio de Impacto Resina Ortoftálica e Tereftálica.
apresenta os resultados obtidos nos ensaios de impacto Charpy realizados com os
compósitos formulados com resina ortoftálica e resina tereftálica.
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Tabela 4.8. Resultado Ensaio de Impacto Resina Ortoftálica e Tereftálica.
Amostra

Energia Absorvida (J)

Energia Absorvida em (%)

Tereftálica
E10
E15
E20
Ortoftálica
C10
C15
C20

0,019 ± 0,0006
0,010 ± 0,0015
0,007 ± 0,0008
0,005 ± 0,0002
0,025 ± 0,0006
0,021 ± 0,0002
0,017 ± 0,0003
0,012 ± 0,0010

0,0048 ± 0,0002
0,0025 ± 0,0001
0,0017 ± 0,0001
0,0011 ± 0,0001
0,0060 ± 0,0004
0,0054 ± 0,0001
0,0043 ± 0,0002
0,0031 ± 0,0002

Houve uma diminuição na resistência ao impacto Charpy conforme se adiciona
resíduo de MDF em pó à resina ortoftálica (ortoftálica) e resina teraftálcia (tereftálica).
O compósito formulado pelo acréscimo de 10% de resíduo à matriz ortoftálica
apresentou redução de 16% da energia de impacto absorvida quando comparada a resina
ortoftálica pura. Esta foi a menor redução da energia de impacto apresentada pelos
compósitos.
Quando se acrescentava 15% de resíduo à resina ortoftálica ocorria à redução em
32%, ou seja, uma redução de 1/3 na energia de impacto absorvida pelo compósito. Para
o compósito formulado com a adição de 20% de resíduo a energia de impacto absorvida
foi diminuída à metade, ou seja, em 54% quando comparada a resina pura.
Desta forma, observou-se que existia uma interferência negativa quando se
analisa a resistência ao impacto conforme se acrescentava a concentração de resíduo ao
compósito idealizado. A baixa interação entre resíduo de MDF e matrizes utilizadas
nesse estudo contribuiu para a diminuição da resistência ao impacto dos compósitos
formulados. Pode-se dizer que esta baixa interação promovia o surgimento de espaços
vazios ao longo da amostra analisada fragilizando o material.
A formulação que mais sofreu redução da energia de impacto absorvida com a
adição de resíduo a matriz polimérica foi a formulação E20. A energia de impacto
absorvida foi quase 74% inferior a matriz tereftálica e 50% inferior quando comparada
ao compósito com menor adição de resíduo, o compósito E10.
Importante lembrar que, a ideia inicial do estudo não é especificar um material, e
sim, demonstrar a viabilidade de processamento e utilização através de dados
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comparativos entre os valores obtidos da matriz polimérica de origem dos compósitos e
suas respectivas formulações, analisando os efeitos da adição de resíduo nas
propriedades estudadas.
A Figura 4.9 corresponde à representação gráfica dos resultados obtidos no
ensaio de impacto Charpy.
Figura 4.9. Resistência ao Impacto dos compósitos estudados.
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A observação gráfica sugere maior tendência negativa dos compósitos
formulados com resina tereftálica a perder resistência ao impacto conforme se adiciona
resíduo de MDF aos compósitos formulados com resina poliéster.
O ensaio de microscopia eletrônica um dos agentes que podem ter contribuído
para a diminuição da energia de impacto absorvida pelos compósitos, quando
comparadas as matrizes poliméricas correspondentes, é a baixa aderência ou interação
entre fibra / matriz polimérica.
Considerando que quanto maior o índice de Cristalinidade de um material
melhor são suas características mecânicas comparadas a materiais de menor índice de
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cristalinidade, a redução destas propriedades para os compósitos estudados pode ter
contribuído para a redução na resistência ao impacto conforme se adiciona resíduo ao
compósito.
4.2.2

Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
O ensaio de microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) serviu para investigar

nos compósitos a aderência entre fibra e matriz e estudar o mecanismo de fratura. 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.
As micrografias realizadas nos compósitos obtidos utilizando resina ortoftálica
(C10, C15 e C20), bem como os compósitos fabricados com resina tereftálica (E10,
E15 e E20), apresentaram imagens semelhantes quando se avalia a aderência fibra e
matriz e mecanismos de fratura. Por este motivo selecionou-se as imagens que melhor
evidenciam tais características.
Na análise por MEV constatou-se que a formulação C10 foi a que apresentou
uma distribuição mais uniforme do resíduo na matriz de resina ortoftálica conforme
pode ser observado na Figura 4.10(a) a presença de fraturas caracterizadas por arranque
de fibras ou “pull out” esteve presente em todas as imagens obtidas dos compósitos
proposto.
Observou-se na Figura 4.10(a), que o compósito C10 não exibia vazios ou
bolhas e apresentava visivelmente distribuição uniforme de resíduo na matriz. Notou-se,
também, fissura coesiva na matriz conforme setas indicativas. Na Figura 4.10(b e c) foi
possível observar que não existia vazio ou vão entre a matriz e a fibra, conforme
indicação. Ficou evidente na Figura 4.10(c) que a fibra ainda possuía resíduo de resina
recobrindo-a, sugerindo boa impregnação entre fibra e matriz.
A presença de pull out, ou seja, fraturas caracterizadas por arranque de fibras
esteve presente em todos os compósitos. 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 tereftálica. Com exceção da Figura 4.10 (c), foi
possível observar fratura ou fissura coesivas na matriz.
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Figura 4.10. MEV compósito C10: (a) fissura na matriz; (b) Ausência de vão entre
matriz e fibra bem como penetração de resina na face interna das fibras; (c) vestígios de
resina na superfície das fibras e ausência de vão entre matriz e fibras; (d) Fissura na
matriz, presença de arreque de fibras ou pull out.
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Figura 4.11. MEV compósito E20. (a) vestígios de resina cobrindo a superfície da fibra;
(b) Presença de pull-out; (c) Fibra arrancada com vestígios de resina na superfície; (d)
fibras com indícios de devido ao ensaio e presença de pull out
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A observação mais evidente quando se avalia Figura 4.11 (a, b, c e d) foi a
presença de vestígios de resina na superfície da fibra. Este acontecimento sugere melhor
impregnação do resíduo pela resina tereftálica, em relação aos compósitos produzidos
com resina ortoftálica.
Os resultados mecânicos comprovaram melhor interação do resíduo à resina
tereftálica, pois os valores de resistência à tração, flexão foram superiores aos
encontrados nos ensaios dos compósitos originados da resina ortoftálica.
Ainda na Figura 4.10 (a, b, c e d) observou-se um grande número de fibras
rompidas não próximas a matriz, ocorrência que apontava para baixa aderência entre as
fases do compósito.
Descolamento da fibra da matriz ou Debonding foi observado na Figura 4.11 (a
e b). Ainda notou-se resquício de resina na superfície da fibra como apresentada na
Figura 4.11 (a). Na Figura 4.11 (b) observou-se o vazio deixado pela ausência da fibra,
indicando também o “pull out”, ou seja, arranque de fibras.
Não foi observada no ensaio de MEV em qualquer das amostras analisadas a
penetração de resina nos feixes dos resíduos de fibras de MDF, indicada na Figura
4.11 (b). Portanto, o uso de modificadores compatibilizantes poderia facilitar a entrada
de resina no interior da fibra, e como consequência, melhoraria a resistências mecânica
ou diminuiria o índice de absorção de água pelo compósito proposto.
Para as matrizes foram obtidas imagens semelhantes e apenas selecionaram-se as
que melhor revelaram as características a serem investigadas para fins de comprovação.
4.2.3

Difração de Raios – X
A Figura 4.12 corresponde ao difratograma das amostras de controle de resina

ortoftálica e tereftálica onde é possível se observar a existência de dois picos
importantes: o primeiro que correspondeu à fase cristalina defeituosa no ângulo máximo
de 20,3º theta para resina ortoftálica e o segundo aos 21,56º theta para resina tereftálica.
A segunda parte da curva formada nas proximidades do ângulo de 40º theta
evidenciou a parcela amorfa das matrizes puras, sem adição de resíduo, provavelmente
devido à má formação da cadeia polimérica na cristalização do polímero.
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Figura 4.12. Difratograma resina ortoftálica e tereftálica.
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O índice de cristalinidade de ambas as resinas é praticamente o mesmo, cuja
diferença é de apenas 0,18% entre as amostras analisadas. A faixa do ângulo Theta a ser
observada nas amostras correspondeu ao intervalo entre 10º e 60º theta, e através do seu
conhecimento é possível diminuir tempo de análise e desgaste do equipamento
utilizado.
A proximidade nos resultados do grau de cristalinidade entre as matrizes se
repetiu no ensaio mecânico onde a resistência à tração apresentou também valores muito
próximos. Porém, houve uma variação considerável nos resultados em amostras de
resina tereftálica, tendo o desvio padrão de 6,95 MPa.
Na análise de DRX, conforme Figura 4.13 e Figura 4.14, observou-se que o
acréscimo de resíduo não promoveu mudança significativa no índice de cristalinidade
dos compósito proposto. Nas mesmas figuras foi apresentada a faixa do ângulo Theta a
ser observada nas amostras que correspondia ao intervalo entre 10º e 60º.
Figura 4.13. Difratograma das formulações C10, C15 e C20.
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Figura 4.14. Difratograma das formulações E10, E15 e E20.
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Baseado nas análises gráficas representadas na Figura 4.12, Figura 4.13 e Figura
4.14 extraíram-se os resultados de cristalinidades dos materiais estudados, apresentados
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na Tabela 4.9. O grau de cristalinidade foi calculado pelo método relativo descrito por
Subramanian et. al. (2005) e calculado pela equação 12.
Tabela 4.9. Resumo Geral dos índices de Cristalinidade medidos por DRX.
Icr
Ian
2ɵ Icr
2ɵ Ian
Ic
Material
(u.a.)
(u.a.)
em graus
em graus
(%)
Ortoftálica
2160
596
20,3
40,2
72,4
C10
2026
578
20,8
37,0
71,6
C15
1880
588
21,5
43,3
68,7
C20
1670
558
22,1
40,6
66,6
Tereftálica
2156
560
19,5
41,1
74,1
E10
2116
596
20,4
39,0
71,8
E15
2076
596
19,1
38,9
71,3
E20
2092
604
20,0
34,6
71,1
De modo geral, a adição de resíduo promoveu diminuição no índice de
cristalinidade dos compósitos fabricados. A variação máxima no nível de cristalinidade
entre a resina ortoftálica e o compósito de maior adição de resíduo (C20) foi de 8%.
Comparando-se a matriz tereftálica ao seu compósito com maior adição de resíduo
(E20) identificou-se uma redução de 4% no índice de cristalinidade.
A redução do índice de cristalinidade do compósito em relação à matriz de
origem pode estar associado ao aumento na adição de resíduo ao compósito, pois o
resíduo apresentava índice de cristalinidade em torno de 55%, inferior ao da matriz de
origem que apresentava cristalinidades superiores a 70%. Assim, as formulações dos
compósitos com maiores índices de cristalinidade foram E10 e C10, compósitos com
menor adição de resíduo de MDF.
4.2.4

Análise Termogravimétrica (TGA)
A estabilidade térmica das matrizes poliméricas ortoftálica e tereftálica e das

formulações do compósito foi investigada por TGA. A porção da amostra reservada
para a análise TGA, em pó, não devia ultrapassar 10mg. Isso dificultou a separação de
um conteúdo que realmente fosse representativo da adição de resíduo.
Na Figura 4.15 vê-se a composição das curvas resultantes da análise TGA da
resina ortoftálica, compósitos C10, C15 e C20, e por fim do resíduo. Foi possível
avaliar que não houve mudança significativa da estabilidade térmica dos compósitos em
questão.
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Figura 4.15. TG compósitos, matriz e resíduo.
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Como ferramenta auxiliar na análise dos eventos ocorridos durante o ensaio
TGA, as derivadas das curvas resultantes dos gráficos foram representadas na Figura
4.16 (a, b, e c), e extraídas dos gráficos representados pela Figura 4.15. . Estes valores
estão apresentados na Tabela 4.10.
Tabela 4.10. Temperatura de degradação das formulações com resina Ortoftálica
Amostra
C10
C15
C20
Ortoftálica
MDF

Tonset
ºC
365,0
354,5
327,0
344,5
296,98

Toffset
ºC
380,0
379,5
384,5
377,0
432,0

Temp. de
Pico exotérmico
369,5
364,5
369,5
364,5
362,0

Os resultados apresentados na Tabela 4.10 indicaram que as temperaturas de
pico exotérmico e temperatura final de degradação (Toffset) mantiveram seus valores
próximos aos resultados encontrados para a matriz resina ortoftálica.
119

Figura 4.16. Derivadas das curvas TG do C10, C15 e C20.
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Mesmo diante da dificuldade para separação das amostras algumas observações
puderam ser feitas perante resultados encontrados. Uma delas é que a adição de resíduo
às resinas modificou o comportamento quanto à degradação térmica das matrizes
utilizadas, diminuindo a temperatura inicial de degradação (Tonset). Comportamento
oposto foi observado quando se analisava Toffset, ou seja, a adição de MDF promoveu
aumento da temperatura final de decomposição.
Analisando-se as temperaturas de pico exotérmico apresentadas na Tabela 4.10.
Temperatura de degradação das formulações com resina Ortoftálica, foi possível notar
que estes valores apresentavam-se próximos às temperaturas medidas para a resina
ortoftálica.
Perda de massa de água e componentes voláteis durante o ensaio de TGA
também foram observados. Sendo geralmente a faixa de temperatura entre 30ºC e 120ºC
onde ocorriam a evaporação de água e compostos voláteis, a Figura 4.17 apresenta a
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parcela da curva TGA correspondente à perda destes componentes durante o ensaio. Foi
é possível confirmar o caráter hidrofílico do resíduo, pois com o aumento da sua
concentração no compósito houve maior perda de massa nesta faixa de temperatura.
Figura 4.17. Evaporação da água no ensaio de TGA
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A Tabela 4.11 apresenta o resumo da perda de água e compostos voláteis da
amostra de resina ortoftálica, compósitos derivados e do resíduo.
Tabela 4.11. Perda de água e compostos voláteis em ensaio TGA
Amostra

Massa de água perdida
(%)

C10

0,57

Relação
Compósito/Ortoftálica
(%)
49,1

C15

0,66

56,1

C20

1,12

259

Ortoftálica

0,29

----

MDF

5,80

----
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Observou-se na análise da Tabela 4.11 que o compósito C20 apresentava maior
índice de absorção de umidade, com perda de 1,12% em massa na faixa de temperatura
entre 30 e 130ºC. A amostra de controle exibiu perda de 0,29%, índice 74,1% menor
quando comparado ao compósito com maior absorção, C20.
A quantidade elevada de umidade presente no resíduo (5,8%) era esperada tendo
em vista o caráter hidrofílico do seu principal constituinte, as fibras de madeira.
Conforme mencionado, uma das principais dificuldades na realização deste
ensaio foi separar uma porção de amostra que realmente contivesse a proporção de
resíduo entre 10-20% em massa. Mesmo diante desta dificuldade foi possível extrair
algumas observações gerais, desconsiderando-se o teor de umidade no universo das
amostras, e fazer considerações gerais a partir dos resultados do ensaio.
Na análise TGA, o resíduo apresentou menor perda de massa e a resina
ortoftálica maior perda entre os materiais estudados. De forma geral verificou-se que a
adição de resíduo ao compósito com resina ortoftálica diminuiu a perda total de massa
conforme apresenta a Tabela 4.12.
Tabela 4.12. Perda de massa em ensaio TGA
Massa Inicial

Massa Final

Massa Final

Perda de

(mg)

(mg)

em %

Massa %

C10

29,188

2,015

6,904

93,096

C15

26,323

2,774

10,538

89,462

C20

6,155

0,403

6,548

93,452

Ortoftálica

9,070

0,385

4,245

95,755

MDF

4,628

1,200

25,929

74,071

Material

A Figura 4.18 apresenta a composição das curvas resultantes da análise TGA da
resina tereftálica, compósitos E10, E15 e E20, e por fim do resíduo. É possível avaliar
que não houve mudança significativa da estabilidade térmica dos materiais em questão.
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Figura 4.18. Ensaio TGA na matriz e formulações do compósito resina tereftálica.
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Como ferramenta auxiliar na análise dos eventos ocorridos durante o ensaio
TGA as derivadas das curvas resultantes [Figura 4.16(a, b, e c)] foram extraídas dos
gráficos representados pela Figura 4.18. Estes valores estão apresentados nas Tabela
4.13 e Tabela 4.15.
Tabela 4.13. Temperatura de inicio e fim de degradação para compósitos com resina
tereftálica.
Amostra
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TonsetºC ToffsetºC Temp. de Pico exotérmico

E10

364,5

389,5

369,5

E15

194,5

319,5

379,5

E20

367,0

452,0

389,5

Tereftálica

369,5

379,5

364,5

MDF

296,98

432,0

362,0

Os resultados apresentados na Tabela 4.15 indicaram que as temperaturas de
pico exotérmico e temperatura final de degradação (Toffset) mantiveram seus valores
próximos aos resultados encontrados para a matriz resina tereftálica.
A adição de resíduo às resinas modificou o comportamento quanto à degradação
térmica das matrizes utilizadas diminuindo a temperatura inicial de degradação
(Tonset). Comportamento oposto foi observado quando se analisava Toffset, ou seja, a
adição de MDF promoveu aumento da temperatura final de decomposição.
Perda de massa de água e componentes voláteis também foram avaliados para a
matriz tereftálica e compósitos E10, E15e E20. Geralmente a evaporação de água e
componentes voláteis ocorria entre 30ºC e 120ºC. A
Figura 4.19 apresenta a parcela da curva TGA correspondente à perda destes
componentes durante o ensaio, onde foi possível confirmar o caráter hidrofílico do
resíduo, porque com o aumento de sua concentração no compósito havia maior perda
de massa nesta faixa de temperatura.
Figura 4.19. Perda de Massa nos Compósitos E10, E15 e E20, Resina Tereftálica e
MDF.

E10
E15
E20
Escura
MDF

100,5
100,0
99,5
99,0

Massa em %

98,5
98,0
97,5
97,0
96,5
96,0
95,5
95,0
94,5
94,0
93,5
20

30

40

50

60

70

80

90

temperatura em ºC

124

100

110

120

130

Tabela 4.14. Resumo perda de água e compostos voláteis durante ensaio TGA para os
compósitos E10, E15 e E20, Resina Tereftálica e MDF.
Amostra

Perda de massa de água
(%)

E10

0,52

Relação
Compósito/Tereftálica
(%)
26,8

E15

0,73

78,0

E20

1,94

373

Tereftálica

0,41

----

MDF

5,80

----

O compósito E20 apresentou maior índice de absorção de umidade,
apresentando perda de 1,94% em massa na faixa de temperatura entre 30 e 120ºC. A
amostra de controle exibiu perda de 0,41%, índice 373% menor quando comparado ao
compósito com maior absorção, E20.
A Tabela 4.15 apresenta as massas iniciais e finais dos compósitos formulados
com resina tereftálica, da resina sem adição de resíduo e a perda de massa final em
termos relativos.
Tabela 4.15. Resumo final da massa no ensaio TGA
Massa Inicial

Massa Final

Massa Final em

Perda de Massa

(mg)

(mg)

%

%

E10

21,921

2,360

10,766

89,234

E15

9,358

1,158

12,374

87,626

E20

29,188

3,177

10,885

89,115

Tereftálica

26,323

2,317

8,802

91,198

MDF

4,628

1,200

25,929

74,071

Material

A Figura 4.20 mostra o comportamento assumido pela derivada das curvas TGs
para os compósitos E10, E15 e E20.
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Figura 4.20. Derivada das Curvas TG's Compósitos E10, E15 e E20.
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0,0

Taxa de Variação

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

-1,2
-50

0

50

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Temperatura em ºC

(a)

Derivada da Curva TG Compósito E15.
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(c)
A análise em conjunto dos resultados obtidos no ensaio de DRX sugerem que
não houve mudança significativa na estabilidade térmica dos compósitos estudados.
Acima estão apresentados os resultados obtidos em ensaio de TGA para as
amostras de MDF em pó, das matrizes de poliéster e seus compósitos, onde é possível
observar dois estágios de decomposição.
A semelhança entre as curvas TGA é claramente observada. Entretanto, para o
MDF a perda acentuada de massa a uma temperatura em torno de 120°C diferencia sua
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curva, isso evidencia uma perda acentuada de umidade não observada nas outras
amostras analisadas. Esse fato sugere a característica higroscópica do resíduo. As curvas
características TGA para as matrizes se repetiram para seus respectivos compósitos,
significando que não houve mudança significativa na estabilidade térmica conforme se
adiciona resíduo a mistura.
4.2.5

Absorção de Água Destilada e do Mar
Os métodos adotados para ensaio de absorção de água destilada e do mar foram

os estabelecidos pela norma ASTM D570-98. Em ambos os meios de exposição os
compósitos saturaram em média com 50 dias de imersão. Considerou-se o compósito
saturado quando no intervalo de 15 dias entre leituras o índice de absorção foi de 0,5%.
A Tabela 4.16 apresenta os dados obtidos no ensaio de absorção de água
destilada pelas resinas poliéster ortoftálicas e tereftálicas e respectivas formulações dos
compósitos.
Tabela 4.16. Índice de Absorção de Água destilada pelos Compósitos.
Absorção de Água Destilada
Material

Abs / %

Material

Abs / %

MDF

187,74 ± 0,071

---

----

Ortoftálica

0,998 ± 0,033

Tereftálica

0,904 ± 0,034

C10

2,059 ± 0,052

E10

1,686 ± 0,054

C15

4,336 ± 0,052

E15

2,008 ± 0,031

C20

4,702 ± 0,038

E20

2,346 ± 0,058

As matrizes ortoftálica e tereftálica absorveram quase 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 pelos índices
de cristalinidade se apresentarem menor para os compósitos formulados com resina
ortoftálica.
Observou-se que, para um menor o índice de cristalinidade do compósito, maior
foi sua capacidade de absorção de água destilada. Outra possível explicação para o fato
é que devido à forma reticulada da resina tereftálica, conforme Rebeiz et al explica, há
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interferência nas melhorias das propriedades químicas e mecânicas de tração e flexão
devido à presença e maior interação entre os ligamentos cruzados das cadeias
poliméricas.
Os compósitos formulados com resina ortoftálica 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, conforme
SANCHEZ explica, em razão da afinidade que este tem com a água pela característica
do glicol em ser hidrofílico.
Os resultados de absorção de água destilada e índice de cristalinidade dos
compósitos estão apresentados na Tabela 4.17.
Tabela 4.17. Absorção de Água Destilada X Índice de Cristalinidade
Absorção de Água Destilada e índice de
Cristalinidade
Abs

Índice de

( %)

Cristalinidade

Ortoftálica

0,998

72,4

C10

2,059

C15
C20

Material

Abs

Índice de

(%)

Cristalinidade

Tereftálica

0,904

74,1

71,6

E10

1,686

71,8

4,336

68,7

E15

2,008

71,3

4,702

66,6

E20

2,346

71,1

Material

Observou-se que a diminuição do índice de cristalinidade e, consequentemente o
aumento da parcela amorfa no compósito contribuía para o aumento na capacidade do
compósito em absorver água destilada.
Notou-se que o menor índice de cristalinidade apresentado pela matriz em resina
ortoftálica e compósitos derivados comprovava a maior tendência destes compósitos em
absorver água. A resina tereftálica pura e seus compósitos derivados, apresentavam um
maior índice de cristalinidade e, consequentemente, uma menor absorção de água no
meio estudado.
A Tabela 4.18 apresenta os dados obtidos no ensaio de absorção de água do mar
pelas resinas poliéster ortoftálicas e tereftálicas e respectivas formulações dos
compósitos.
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Tabela 4.18. Absorção de Água do Mar pelos Compósitos
Absorção de Água do Mar
Material

Abs / %

Material

Abs / %

MDF

187,742 ± 0,071

---

----

Ortoftálica

1,107 ± 0,070

Tereftálica

0,697 ± 0,067

C10

3,094 ± 0,070

E10

1,428 ± 0,046

C15

2,963 ± 0,085

E15

1,533 ± 0,053

C20

3,327 ± 0,064

E20

1,628 ± 0,051

A matriz ortoftálica absorveu pouco mais de 1% de água. A matriz em resina
tereftálica absorveu menos de 1%, índice esperado e especificado pelo fabricante.
Os resultados traduziram uma tendência maior em absorver água do mar nos
compósitos originados da resina ortoftálica (ortoftálica). Esse fato pode ser explicado
pelos índices de cristalinidade diminuir para os compósitos formulados com resina
ortoftálica. Observou-se que, para um menor índice de cristalinidade do compósito
maior foi sua capacidade de absorção de água destilada.
Observou-se, também, que os compósitos C10 e C15 apresentam pequena
diferença entre seus índices de absorção, menos de 5%. Quando se comparava os
índices de absorção entre os compósitos C10, C15 e C20, a diferença entre eles era de
6%.
A Tabela 4.19 apresenta os dados obtidos no ensaio de absorção de água do mar
e índice de cristalinidade pelos compósitos.
Tabela 4.19. Absorção de Água do Mar e índice de Cristalinidade.
Absorção de Água do Mar e índice de
Cristalinidade
Índice de
Material
Abs
Cristalinidade
(%)
72,4
Tereftálica
0,697

Ortoftálica

Abs
(%)
1,107

C10

3,094

71,6

E10

1,428

71,8

C15

2,963

68,7

E15

1,533

71,3

C20

3,327

66,6

E20

1,628

71,1

Material

Índice de
Cristalinidade
74,1

Os resultados de absorção de água do mar e índice de cristalinidade dos
compósitos estão apresentados na Tabela 4.19. Observou-se que a diminuição do índice
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de Cristalinidade e, consequentemente o aumento da parcela amorfa no compósito
também contribuía para o aumento na capacidade do compósito em absorver água do
mar, comportamento semelhante ao ensaio de absorção de água destilada.
Notou-se que o menor índice de cristalinidade apresentado pela matriz em
resina ortoftálica e compósitos derivados evidenciaram a maior tendência destes
compósitos em absorver água do mar. A resina tereftálica pura e seus compósitos
derivados, apresentaram um maior índice de cristalinidade e, consequentemente, uma
menor absorção de água no meio estudado, comportamento semelhante ao ensaio de
absorção de água destilada.
Todas as formulações do compósito apresentaram absorção de água maior que a
das resinas e, a resina ortoftálica absorveu 10% a mais de água que a resina tereftálica.
As formulações C10, C15, C20 produzidas com resina ortoftálica, também
apresentaram maior absorção de água quando comparadas aos compósitos formulados
com resina tereftálica (E10, E15 e E20).
Outra importante observação é a menor tendência em absorver água do mar
tanto pelas matrizes poliméricas de origem, quanto para seus compósitos formulados.
Este acontecimento pode ser explicado pelo acúmulo de íons de NaCl- no interior do
material (principalmente nas fibras), dificultando a propagação da água no interior da
amostra analisada (DAVIES et. al.1999).
Os resultados da absorção de água são similares a outros compósitos que
utilizavam fibras naturais como elemento modificador das propriedades de matrizes
poliéster.
4.2.6

Propriedades Termofísicas
A Tabela 4.20 apresenta os resultados do ensaio de levantamento das

propriedades

termofísicas

Calor

Específico

(C),

Difusividade

Térmica

(D),

Condutividade Térmica (K) e Resistividade Térmica (R) obtidos em análise térmica das
amostras das matrizes, MDF e formulações dos compósitos.
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Tabela 4.20. Propriedades Térmicas dos Compósitos.
C

D

K

R

(MJ/m3.K)

(mm2/s)

(W/m.K)

(C·cm/W)

Ortoftálica

1,945

0,114

0,221

542,1

C10

1,547

0,111

0,171

583,2

C15

1,561

0,121

0,189

528,3

C20

1,415

0,112

0,166

604,2

Tereftálica

1,628

0,096

0,156

641,2

E10

2,021

0,101

0,204

491,6

E15

1,711

0,124

0,197

506,5

E20

1,763

0,123

0,217

461,4

MDF

0,983

0,177

0,174

573,8

Material

A adição do rejeito de MDF às matrizes poliméricas, resina poliéster ortoftálica
e tereftálica, promoveu modificações em todas as propriedades termofísicas estudadas.
Comparando-se as matrizes poliméricas, a resina tereftálica apresentou menor
calor específico, menor difusividade térmica, menor condutividade térmica e, como
consequência maior resistência térmica quando comparada a resina ortoftálica;
Análise dos valores de calor específicos de todos os compósitos observou-se que
conforme se elevava a concentração de rejeito ao compósito, havia uma diminuição na
propriedade estudada. Assim, a formulação que apresentou calor específico volumétrico
mais baixo foi a C20;
Examinando os valores de difusividade térmica de todas as formulações dos
compósitos estudados, o compósito que apresentou o maior valor foi o E15 e a mais
baixa E10. Porém, não foi observada variação expressiva desta propriedade para os
compósitos formulados com resina ortoftálica (C10, C15 e C20);
Observando-se a condutividade térmica de ambos os compósitos, notou-se um
comportamento oposto entre os mesmos, ou seja, para os compósitos C10, C15 e C20
ocorreu uma diminuição desta propriedade termofísica, enquanto que para os
compósitos E10, E15 e E20 houve um aumento.
Em relação à resistência térmica ocorreu um comportamento antagônico, com
aumento para os compósitos C10, C15 e C20, e diminuição para os compósitos E10,
E15 e E20
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Uma possível explicação que justifica o comportamento oposto apresentado
entre os compósitos, pode estar na estrutura polimérica reticulada que formam as
ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas que constituem a resina tereftálica. Outro
fator que pode contribuir para tal evento é a melhor interação entre a resina tereftálica e
o rejeito, evento comprovado nos ensaio de MEV e pelos melhores resultados
mecânicos apresentados pelos seus compósitos de origem.
Figura 4.21. Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico.
Calor Específico
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E20

MDF

Amostra

O calor específico do MDF é bem menor que o das matrizes e das formulações
dos compósitos, retendo menor calor. Entre as matrizes a maior capacidade de
armazenamento é na resina ortoftálica.
Para os compósitos fabricados com resina ortoftálica houve uma diminuição na
referida característica analisada. Curiosamente para o compósito fabricado com resina
tereftálica houve aumento em tal característica. Interessante é que quando se comparam
as duas diferentes amostras padrão observou-se que a resina tereftálica apresentava
calor especifico menor se comparado à resina ortoftálica. O coeficiente de variação
entre os compósito encontrado foi de 7,81 %.
Conforme observado em análise de MEV à interação entre fibra e matriz dos
compósitos formulados com resina ortoftálica foi menor quando comparado com os
compósitos formulados com resina tereftálica.
A adição de resíduo na resina ortoftálica aumentava a presença de espaços
vazios, devido à baixa interação dos componentes provocando a queda na capacidade de
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armazenamento de calor do compósito. Quando se analisava os compósitos formulados
com resina tereftálica o comportamento contrário foi observado, ou seja, a interação
fibra/matriz promoveu menor presença de espaços vazios distribuídos na amostra.
A variação encontrada entre os compósitos E10, E15 e E20 foi de 9,0%. Diante
do exposto se pode indicar que a influencia na adição de resíduo ao compósitos
fabricados com resina tereftálica foi significativo .
A Figura 4.22 mostra o comportamento da difusividade térmica para as matrizes
e formulações do compósito estudadas.
Figura 4.22. Comportamento da difusividade térmica para as matrizes e formulações do
compósito.
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A difusão do calor ocorre com mais facilidade na resina ortoftálica do que na
resina tereftálica, ambas tendo difusividade bem menor que o MDF. A resina tereftálica
ofereceu uma maior resistência à passagem do calor nela incidente, tendo uma
resistência térmica bem maior. A formulação de resina tereftálica de maior difusividade
foi a E15. O mesmo comportamento aconteceu em relação à resina ortoftálica.
De forma geral os compósitos em suas várias formulações apresentaram baixa
difusividade térmica, aptos, portanto, para aplicações que requeiram bom isolamento
térmico.
Ao se utilizar como matriz as resinas ortoftálica e tereftálica tem-se um
acréscimo na condutividade térmica, em relação ao resíduo de MDF. Todas as
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formulações estudadas apresentam baixa condutividade térmica podendo ser utilizadas
em aplicações que requeiram boa resistência térmica.
A Figura 4.23 mostra o comportamento assumido pela condutividade térmica
para as matrizes e formulações do compósito estudadas.
Figura 4.23. Comportamento assumido pela condutividade térmica dos compósitos.
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A condutividade térmica do MDF é 60% menor que a da resina ortoftálica e
15% do que a resina tereftálica. O índice de cristalinidade do MDF foi superior ao das
resinas utilizadas. Esse fato pode justificar a diferença dos resultados medidos para o
MDF, resina ortoftálica e resina tereftálica.
Quanto menor o índice de cristalinidade maior será a presença de espaços vazios
contidos nas amostras analisadas e, quanto maior o índice de Cristalinidade menor será
a quantidade de vazios presentes na amostra. A presença de espaços vazios dificultava a
condução de calor entre as moléculas constituintes do material
A formulação com resina ortoftálica de menor condutividade foi a C20, com K
25% menor que a matriz e 20,5% maior que o MDF. Em relação à resina tereftálica a
formulação de menor condutividade foi a E15. Se o objetivo for uma maior resistência
térmica deve-se, portanto, utilizar-se a resina tereftálica como matriz para o compósito
proposto.
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A Figura 4.24 mostra o comportamento assumido pela resistividade térmica para
as matrizes e formulações do compósito estudadas.
Figura 4.24. Comportamento assumido pela resistividade térmica para as matrizes e
formulações do compósito.
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Das matrizes utilizadas a de maior resistividade térmica foi a tereftálica sendo
maior em 11,1%. Ambas apresentaram resistividade menor que a do MDF.

Com

relação às formulações do compósito, para a resina tereftálica a de maior resistência
térmica foi a E15 e para a resina ortoftálica a C20.
Todas as formulações apresentaram significativas resistividades térmicas.
Tomando-se como comparativo o PVC de resistividade térmica em torno 670 °C·cm/W
o compósito de resina tereftálica apresentou nível quase igual, inferior em

3,8%

Ressalte-se que o PVC é um material de boa capacidade de isolamento térmico. Poderse-ia utilizar o compósito para a fabricação de tubos para a condução de fluido quente.
A adição de resíduo de MDF ao compósito contribuiu para o aumento de
espaços vazios nos compósitos, ou seja, entre suas moléculas interferindo diretamente
nestas propriedades, pois o ar é um dos melhores isolantes térmicos quando comparado
a outros materiais como as espumas sintéticas e madeira natural.
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4.2.7

Densidade
Medindo-se a densidade das matrizes utilizadas e da mesma forma os

compósitos formulados foram encontrados os resultados expostos na Tabela 4.21.
Tabela 4.21. Densidades resina da ortoftálica e tereftálica
Compósito - Líquido Água Destilada à 25,5°C

D
(g/cm³)

Ortoftálica
C10
C15
C20
Tereftálica
E10
E15
E20

1,24
1,22
1,25
1,23
1,20
1,23
1,24
1,23

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.
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
1,23 g/cm3 tendo um desvio padrão na ordem de 0,015 g/cm3.
4.2.8

Ensaio do Protótipo Solar
A simplicidade durante a aplicação e utilização do compósito na fabricação das

peças empregadas no protótipo mostrou sua viabilidade. Os compósitos foram obtidos à
baixas temperaturas, que oferecem pouco risco durante seu processo de obtenção. As
ferramentas e máquinas empregadas foram de baixo custo de aquisição consagrando o
baixo custo do protótipo.
Um fato que mostra a boa viabilidade térmica do forno foi à obtenção do
assamento de duas pizzas em 20 minutos. Os fornos convencionais, tanto os á gás de
cozinha bem como os elétricos, apresentam temperaturas interna média superior aos
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medidos no forno proposto. O inconveniente disso é o maior tempo de preparo dos
alimentos, porém, quando se considera o custo operacional do forno solar essa
vantagem torna-se irrelevante perante tal benefício.
Como vantagem do protótipo solar tem-se sua contribuição social e ecológica
através da redução das despesas por uso de energia elétrica, gás de cozinha e lenha para
cozimento de alimentos por famílias de baixa renda e redução na a emissão de gases
causadores do efeito estufa.
4.2.9

Ensaio do Forno Solar
Avaliando-se a proposta do protótipo solar em produzir ou assar alimentos á

custo praticamente zero em substituição ao uso da lenha, o mesmo mostrou-se viável
tendo desempenho térmico compatível com outros fornos fabricados no mundo. As
temperaturas obtidas durante os ensaios indicam que o compósito foi viável, pois
apresentou perdas térmicas compatíveis com outros fabricados e testados.
O primeiro teste foi realizado no dia 06 de Março de 2014, das 10h20min às
11h45min, totalizando 1 hora e 25 minutos. Neste teste o forno recebeu um préaquecimento sem carga até às 11h25min, momento em que as temperaturas se
estabilizaram.
Em seguida, foram adicionadas duas pizzas (460gcada) e monitorou-se seu
preparo. As condições ambientais médias do ensaio foram Temperatura ambiente =
32,1°C, Sensação térmica = 38,5°C, Umidade relativa = 65% e Radiação solar global =
960 W/m². O teste foi realizado em excelentes condições solarimétricas.
As Figura 4.25 e Figura 4.26 mostram o forno sem carga e em processo de
ensaio tendo seu início as 10:20hs, radiação solar global de 952 W/m² e temperatura
ambiente 37,8ºC, a Figura 4.26 mostra a evolução do preparo das pizzas:
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Figura 4.25. Ensaio do forno solar sem carga.

Figura 4.26. Vista interna do forno durante ensaio com carga..

Os resultados das medições da temperatura para o primeiro teste estão
apresentados na Tabela 4.22.
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Tabela 4.22. Medições da temperatura do ar e da superfície da base para o primeiro
ensaio.

Dia: 06/03/2014 (sem Isolamento)
Hora
Temp. Sup. (°C) Temp. Ar (°C) OBS
10:20
100,4
71,3
----10:25
103,3
72,5
----10:30
115,7
85,9
----10:35
122,4
93,3
----10:40
125,2
96,6
----10:45
127,8
97,9
----10:50
126,6
99,0
----10:55
123,6
96,2
11:00
129,1
103,7
----11:05
130,5
110,0
----11:10
131,2
113,2
----11:15
132,4
114,2
----11:20
132,5
115,1
----11:25
131,9
113,3
Colocação as duas pizzas
11:30
95,5
81,7
----11:35
92,4
73,3
----11:40
92,8
71,4
----11:45
94,3
73,7
pizzas prontas
O segundo teste foi realizado no dia 11 de Março de 2014, das 10h45min às
12h45min, totalizando 2 horas. Este teste objetivou avaliar o desempenho do forno
quando solicitado por um alimento que demande mais tempo de preparo e mensurar as
perdas presentes no equipamento. Assim, adicionou-se, após o pré-aquecimento, 1 kg de
croissant.
As condições ambientais médias do ensaio foram Temperatura ambiente =
32,2°C, Sensação térmica = 39,7°C, Umidade relativa = 67% e Radiação solar global =
952 W/m². O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas. A Figura 4.27
mostra o segundo ensaio realizado.
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Figura 4.27. Ensaio de assamento do croassant.

Os resultados das medições da temperatura do segundo teste estão na Tabela
4.23.
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Tabela 4.23. Medições de temperatura do ar e da superfície da base para o segundo
ensaio.
Dia: 11/03/2014 (sem Isolamento)
Hora
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45

Temp. Sup. (°C)

Temp. Ar (°C)

69,9
91,5
109,3
119,6
123,7
125,4
106,7
116,9
127,9
129,6
133,2
99,6
90,6
90,3
90,6
91,4
93,1
97,4
-----

40,9
56,4
69,5
82,1
87,8
87,1
79,8
84,9
89,5
92,3
98,9
78,3
78,2
71,3
71,1
70,7
69,8
78,1
-----

101,1
-----

----104,1
105,8
104,6
106,6

obs

----------------------------------------Colocou-se 1Kg de Croissant
--------------------------------83,2
--------85,2
----84,6
----86,7
----87,5 Término do Preparo dos Croissants

Para avaliar o nível de perdas pelas superfícies externas do forno foram medidas
as temperaturas das laterais, fundo e do vidro de cobertura. Para todas as superfícies
foram feitas nove medidas para três leituras e em seguida fez-se a média dos resultados
que se encontram apresentados na Tabela 4.24.
Essas medições foram realizadas durante o teste para assamento dos croissant. A
Figura 4.28 mostra os pontos de medições das superfícies externas do forno solar
fabricado com o material compósito estudado.
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Figura 4.28. Medições das superfícies externas do forno solar fabricado durante o ensaio
de assamento.

Tabela 4.24. Temperaturas médias das paredes externas do forno solar estudado.

Lateral Norte

TEMPERATURA
média
(°C)
52,2

Lateral Sul

53,6

Lateral Leste

53,5

Lateral Oeste

68,4

Fundo

53,8

Vidro Cobertura

68,3

POSIÇÃO

A perda maior ocorre pela superfície externa do forno, ou seja, o vidro de
cobertura que correspondeu a 68,3°C, estando 36°C acima da temperatura ambiente. A
lateral oeste apresentou uma temperatura mais elevada que a das outras laterais por estar
provavelmente sendo iluminada pela radiação refletida pelo espelho.
Da mesma forma o vidro de cobertura pode estar apresentando um nível de
temperatura mais elevado em função da mesma causa. Também o vidro pode estar se
aquecendo com maior significância pelo fato da cobertura transparente estar próxima da
superfície emissora de calor, a chapa metálica pintada de preto, uma vez que se buscou
diminuir o volume interno do forno,
Apesar das temperaturas se apresentarem muito maiores que a temperatura
ambiente, o nível de perda térmica não foi tão significativo em função das pequenas
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áreas das superfícies externas do forno. O processo de assamento dos alimentos não foi
significativamente prejudicado pela perda térmica ocorrida, o que é traduzido pelos
tempos competitivos de assamento dois alimentos em relação a outros fornos estudados
e testados no LMHES/UFRN.
O terceiro teste foi realizado em 20.11.2013 e consistiu no assamento de dois
bolos de 700g, totalizando 1400g. O forno solar fabricado permitia o assamento
simultâneo de dois alimentos, o que representa uma vantagem em relação aos fornos
solares que permitem o assamento de apenas um alimento.
As condições ambientais médias do ensaio foram Temperatura ambiente =
32,6°C, Sensação térmica = 39,2°C, Umidade relativa = 65% e Radiação solar global =
925 W/m². O teste foi realizado para excelentes condições solarimétricas.
Os resultados do teste para assamento dos bolos encontram-se mostrados na
Tabela 4.25.
Tabela 4.25. Resultados do teste para assamento de dois bolos no forno solar
fabricado.
Teste para Assamento de dois Bolos – 1400g
20/11/2014
Tar interno

Tabsorvedor

(C)

(C)

11:25

82

90

11:35

72

98

11:45

81

98

11:55

79

101

12:05

88

107

12:15

91

111

12:25

95

112

12:35

98

112

Temperatura Média

86

104

Hora

O completo assamento dos dois bolos aconteceu em 60 minutos. Um resultado
expressivo para o assamento de uma carga de 1400g. No forno convencional o
assamento desses bolos aconteceria em 40 minutos. Em relação a outros fornos testados
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no LMHES e apontados pela literatura para cocção solar de alimentos o resultado obtido
é competitivo.
O forno, portanto, mostrou-se eficiente e viável para produzir o assamento do
alimento testado. Poder-se-ia fabricar um forno com maior área para permitir o
assamento de uma maior quantidade de alimentos. Os tempos de assamento dos
alimentos no forno solar fabricado com o material proposto, bem como os níveis de
temperatura interna obtidos, foram compatíveis aos obtidos em outros fornos solares
construídos na UFRN.
A Figura 4.29 mostra os bolos em processo de assamento e após assados no
forno solar fabricado com o material compósito estudado.
Figura 4.29. Bolos em processo de assamento e após assados no forno solar fabricado
com o material compósito estudado.
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
5.1

CONCLUSÕES


Foi possível processar manualmente os compósitos proposto fabricados com
resina ortoftálica, resina tereftálica e resíduos de MDF em pó;



C 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;



Os resíduos de MDF 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;



Houve influência da concentração de MDF no compósito, reduzindo a
resistência mecânica e aumentando o nível de absorção de água, havendo
diferença entre os índices de absorção dentre os meios estudados;



O compósito concebido apresentou viabilidade em relação à processabilidade
devido a sua facilidade de manuseio e fabricação em temperatura relativamente
baixa;



O resíduo de MDF reduz em até 20% em massa o uso de resina na composição
do compósito, consequentemente reduzindo, também, o custo do compósito
fabricado, atendendo perfeitamente a utilização proposta mesmo com resultados
inferiores à resina pura;



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;



O compósito mostrou-se viável para fabricação de peças e estruturas aplicáveis a
sistemas onde baixos esforços mecânicos são solicitados, tais como embalagens,
recipientes para fornos solar e secadores de frutas, estantes e prateleiras;



A adição do pó de MDF enrijeceu e fragilizou o compósito;



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);
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O resíduo de MDF possui características viáveis para produção de compósitos
utilizando resina do tipo Poliéster ortoftálica e tereftálica como carga, pois não
apresenta contaminante de outros gêneros tais como areia, óleo ou outros
produtos fato este comprovado em análise microscópica, medição de pH, ensaio
TGA e DRX;



A absorção de água pelo compósito foi três vezes maior que a da matriz pura,
devido à característica hidrófila do MDF, com diferença de percentual de
aborção para os meios estudados;



Observou-se que o aumento na adição de resíduos no compósito não promoveu
mudança significativa no grau de cristalinidade sugerindo uma menor
interferência na cristalinização e cura da resina, refletindo tal comportamento
nas propriedades mecânicas analisadas;



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;



A resina tereftálica produziu resultados de resistência mecânica em geral mais
significativos, comprovados pela cristalinidade medida, pois as formulações
obtidas com resina tereftálica (E10, E15 e E20) apresentaram maior grau de
cristalinidade;



A TGA da fibra revelou que a perda de massa tornava-se mais significativa a
partir de 240°C, o que foi uma característica boa para o uso de outras matrizes,
como, por exemplo, poliuretanas de origem vegetal;



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 as empregadas no
mercado;



A formulação com menor nível de absorção de água foi a E10, esse fato pode
está associado ao maior índice de cristalinidade apresentado pelo compósito que
foi o maior medido dentre os compósitos analisados;
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Em relação à absorção de água do mar a resina tereftálica mostrou-me mais
eficiente, com menor índice de absorção. O mesmo comportamento se deu nas
formulações do compósito;



A absorção de água destilada foi maior que a absorção de água do mar, podendo
trazer possibilidades de aplicabilidade do compósito em ambiente marinho;



O grau de cristalinidade das formulações estudadas interferiu diretamente nas
propriedades térmicas;



A variação de densidade aparente para as formulações dos compósitos estudadas
foi de 2,4%, sendo este valor pouco significativo, pois se tratava de um processo
de fabricação manual. A matriz de resina tereftálica apresentou densidade
aparente menor em 3,2% em relação à matriz com resina ortoftálica formulação;



O forno solar proposto fabricado com o compósito estudado mostrou-se viável
para produzir o assamento de alimentos das 9h as 14h, sob boas condições
solarimétricas;



Os processos de produção do compósito para a fabricação e montagem do forno
solar proposto são simples e podem ser repassados com facilidade para
comunidades carentes que possam vir a utilizá-lo;



Os riscos para o usuário durante fabricação e manuseio de tal tipo de forno são
de baixa magnitude exigindo-se apenas alguns cuidados que podem ser
facilmente transmitidos aos seus usuários.

5.2

SUGESTÕES


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



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



Fazer análise de envelhecimento do compósito;



Testar a absorção do compósito para contato com óleos;



Estudar a adição de um agente compatibilizante como forma de melhorar a
adesão matriz-resíduo;



Estudar o comportamento acústico do compósito proposto.
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