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RESUMO 

Estudou-se um compósito a base de rejeito de telha e poliuretano de mamona, objetivando 

sua utilização como isolante térmico para o mercado consumidor. Na etapa experimental o rejeito 

de telha foi moído e peneirado à 200 mesh e caracterizado por fluorescência de raios-X (FRX), 

difração de raios-X ( DRX), Microscopia eletrônica de varredura (MeV) e granulometria a laser, 

para analisar os elementos constituintes,  fases presentes, defeitos e tamanho do grão. Para a 

fabricação da espuma rígida do poliuretano de mamona puro, foram utilizados dois componentes 

poliméricos A e B (RESPAN-40) nas proporções de: 1 parte para componente A e 1,6 partes do 

componente B. Foram desenvolvidas seis formulações: FI, FII, FIII, FIV, FV e FVI (0%, 10%, 

20%, 30%, 40%, e 50 % de rejeito de telha, respectivamente) para fabricação do compósito. As 

propriedades mecânicas foram determinadas através de ensaios de compressão e ensaio de dureza 

Shore A. As propriedades térmicas foram determinadas a partir de ensaios de condutividade 

térmica, calor específico, difusividade térmica. Os ensaios tecnológicos foram: Absorção de água, 

massa especifica e porosidade Os resultados morfológicos do compósito apresentaram 

aglomerados de poros fechados, o que pode ter contribuído para a redução da resistência e da 

massa específica mecânica, principalmente da formulação FVI. Percebeu-se que o aumento do 

teor de rejeito de telha na matriz do poliuretano não modificou as propriedades termofisicas do 

material. Contudo, o rejeito de telha contribuiu para diminuição da quantidade de poliuretano 

usado na fabricação de componentes térmicos. Os valores das propriedades apresentadas do 

compósito (rejeito de telha + poliuretano) foram similares nas formulações FIII, FIV e FV. O 

compósito obtido pode ser aplicado como isolante térmico, podendo contribuir na questão 

ambiental, por ser um material biodegradável devido à utilização do rejeito de telha como matéria 

prima e reduzindo custos de fabricação.  

Palavras-Chaves: Poliuretano de Mamona, Compósitos, Rejeito de Telha, Isolante Térmico. 
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ABSTRACT 

 

Studied a composite reject the base tile and castor oil polyurethane, aiming their use as insulation 

for the consumer market. In the experimental stage the reject tile was ground and sieved at 200 

mesh and characterized by fluorescence X-ray (XRF), diffraction X-ray (XRD), scanning electron 

microscopy (SEM) and laser granulometry, to analyze the constituent elements, phases present, 

defects and grain size. For the manufacture of rigid foam polyurethane pure castor two polymer 

components A and B were used (40-Respan) in the proportions of 1 part to component A and 1.6 

parts of component B. six formulations were developed: FI, FII, FIII, FIV, FV and FVI (0%, 10%, 

20%, 30%, 40% and 50% reject tile, respectively) for the manufacture of the composite. The 

mechanical properties were determined by compression testing and hardness testing Shore A. 

Thermal properties were determined from test thermal conductivity, specific heat, thermal 

diffusivity. The technological tests were water absorption, bulk density and porosity of the 

composite Morphological results showed clusters of closed pores, which may have contributed to 

the reduction of the mechanical strength and density, especially of IVF formulation. It was noted 

that increasing the tile waste content in the polyurethane matrix did not change the thermo-

physical properties of the material. However, the waste tile contributed to decreasing the amount 

of polyurethane used in the manufacture of thermal components. The values presented the 

composite properties (tailings tile + polyurethane) were similar in formulations FIII, FIV and FV. 

The obtained composite can be applied as an insulator and may contribute to the environmental 

issues because it is a biodegradable material due to the use of tile as raw material waste and 

reducing manufacturing costs. 

Keywords: Castor polyurethane, composites, Tile reject, Thermal  
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1. INTRODUÇÃO 

Compósitos a partir do poliuretano com a adição de materiais cerâmicos têm sido 

utilizados como isolantes térmicos. Os compósitos são obtidos pela combinação de dois ou mais 

materiais com diferentes características físico-químicas e mecânicas, tendo como propriedades: 

menor peso específico, maior resistência mecânica, rigidez e resistência à corrosão. Devido a essas 

características dos compósitos, foram desenvolvidos diversos tipos de isolantes térmicos fabricados 

a partir de óleos vegetais compostos de materiais cerâmicos.  

Os isolantes térmicos têm como função proteger as superfícies aquecidas reduzindo a taxa 

de transferência de calor entre um sistema e o meio, de modo que a energia possa ser conservada e a 

temperatura da superfície controlada. Os isolantes térmicos podem ser classificados quanto à 

natureza: mineral, vegetal e sintéticos a partir de estruturas fibrosas, celular ou mista. Segundo 

Fenilli (2008) o poliuretano é considerado o melhor isolante térmico devido apresentar baixa 

condutividade térmica (k), boa resistência à compressão e estabilidade dimensional. Tendo varias 

aplicações como painéis frigoríficos, caminhões e contêineres refrigerados, isolamentos e 

preenchimento de cavidades de difícil acesso, dentre outras.   

O poliuretano a base de óleo de mamona pode ser utilizados como isolantes térmicos a 

partir da junção do mesmo com materiais cerâmicos ou poliméricos. O poliuretano pode ser obtido 

através da reação de isocianeto e poliol, sintetizados a partir de óleos vegetais como óleo de soja e 

de maracujá (MALINI, et al. 2011). Segundo Silva (2003) as resinas poliuretanas formada a partir 

do óleo de mamona pode apresentar como elastômero de alta flexibilidade ou maior dureza, com 

densidade entre 6 e 1220kgm
3
.  

A indústria cerâmica, no seu processo de fabricação de tijolos e telhas, gera grande 

quantidade de rejeitos. Geralmente, esses rejeitos cerâmicos, são provenientes dos processos de 

sinterização do material e transporte dentro da própria indústria (DIAS, 2004). Para o processo de 

reaproveitamento dos rejeitos é necessário passar por vários procedimentos para a obtenção do pó 

como fragmentação, moagem e peneiramento. A incorporação desse rejeito em formulações 

cerâmicas tradicionais tem sido utilizada como matéria-prima nas indústrias (MENEZES, 2002), 

pode ter reflexo positivo sobre todo processo produtivo. 
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Devido ao aumento de rejeito depositado no meio ambiente de forma irregular, a utilização 

desses resíduos nas implantações de novos produtos, seria uma maneira de minimizar danos 

ambientais. Este trabalho tem como propósito desenvolver um compósito a base de rejeito e telha e 

poliuretano para ser aplicado como isolante térmico. 

1.1. Objetivo Geral 

Demostrar a viabilidade de um compósito desenvolvido a partir de poliuretano de mamona 

e rejeito de telha como isolante térmico. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Obter o compósito a base de poliuretano de mamona e rejeito de telha; 

 Determinar às características físicas, químicas, mecânica e morfológicas do e rejeito 

de telha e do compósito através de diversos ensaios (massa específica, dureza, resistência à 

compressão, condutividade térmica, calor específico, difusividade térmica, granulometria, DRX, 

FRX, MEV); e 

 Analisar o percentual máximo do rejeito de telha a ser adicionado ao compósito, para 

utilização como isolante térmico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Rejeito de Telha  

O aproveitamento de rejeitos é uma alternativa para contribuir com a diminuição dos 

impactos ambientais, além disso, ajuda no desenvolvimento de “novos” produtos, diminuindo  

custos.  

A utilização do rejeito pelas indústrias para o uso como matéria alternativa não é um 

processo inovador, tem dado certo em diversos países do Primeiro Mundo. Isso se justifica pelos 

seguintes fatores: o esgotamento das reservas de matérias-primas, a conservação de fontes não 

renováveis, o crescente volume de resíduos, que põe em risco a saúde pública, ocupam espaços e 

degradam o meio ambiente e a necessidade de compensar o desequilíbrio econômico provocado 

pelas altas do petróleo, principalmente nos países onde há escassez de matérias-primas. (NEVES, 

2002). 

A fabricação de telha cerâmica gera resíduo após a queima, constituído por peças 

defeituosas que não podem ser comercializadas e são descartadas sem uma destinação definida 

(DIAS, 2004b). Devido ao acumulo desses rejeitos no meio ambiente, algumas indústrias estão 

reaproveitando os mesmos e utilizando como massa cerâmica na fabricação de telhas. A Figura 2.1 

mostra o descarte dos rejeito de telha. 

Figura 2.1 – Rejeito de Telha 

 

                              Fonte: SILVA (2012) 
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Esse material quando processado apresenta característica interessantes que pode ser 

adicionadas em massas cerâmicas, como por exemplo, baixa massa especifica e granulométrica fina 

comparada com os agregados naturais (SILVA, 2012). 

2.2. Poliuretano  

Desde a utilização dos polímeros sintéticos em 1930, foram feitas numerosas tentativas de 

produzir novos materiais com funções inéditas e alta resistência. No entanto, as exigências cada vez 

maiores de mercado demandam a produção de polímeros "inteligentes", que sejam multifuncionais 

e biodegradáveis. Com isso os poliuretanos recebem grande destaque por serem materiais que 

apresentam as mais diversas aplicabilidades, somado a possibilidade de serem biodegradáveis 

(SOUZA, 2013). 

O poliuretano são polímeros que resultam a partir da reação de poliadição em etapas entre 

um isocianato (-N=C=O) com um poliol (OH), ambos com dois ou mais grupos funcionais. Sendo 

possível sintetizar quando a funcionalidade de um ou ambos os reagentes é maior do que dois. 

Poliuretanos ramificados ou reticulados. No processo de síntese, comumente são utilizados também 

extensores de cadeia, surfactantes e agentes de cura. A reação genérica de obtenção de um 

poliuretano linear derivado de um composto di-hidroxilado e de um diisocianato (SOUZA, 2013). A 

Figura 2.2 mostra a reação de sintetização do poliuretano. 

Figura 2.2 – Reação de Poliadição 

 

          Fonte: Vilar (2000)  
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Os polióis que podem ser utilizados na fabricação de poliuretanos são poliéteres, 

polibutadienos e produtos naturais como óleo de mamona. O mecanismo geral de polimerização, 

também pode ocorrer entre isocianatos e uréias ou uretanos já formados. Por reações secundárias 

Além disso, isocianatos podem formar dímeros, trímeros ou homopolímeros (AYRES, 2006) 

Apresentado na Figura 2.2. Os isocianatos também reagem com água para formar aminas. As 

aminas geradas vão, então, reagir com grupos isocianato para formar ureias (KLOSS, 2007). 

A família do poliuretano é bastante diversa, esse material pode ser comercializado na 

forma de espumas rígidas ou flexíveis, elastômeros, revestimento de tecido, adesivo, selante, etc. 

Devido à flexibilidade de escolha dos reagentes, esses materiais têm inúmeras aplicações que 

permite obter polímeros com diferentes propriedades físicas e químicas. Além disso, as diferentes 

condições de síntese como temperatura, tempo, estequiometria também podem levar a formação de 

poliuretanos diferentes, assim como as estruturas dos isocianato e poliol adotados (SOUZA, 2013).  

A escolha da matéria prima inicial deve levar em consideração a composição final da 

cadeia do polímero desejado, o grau de ramificação ou ligações cruzadas e massa molar (AYRES, 

2006). Essa liberdade de escolha e variedade de possibilidades confere aos poliuretanos grande 

importância no mercado mundial de polímeros sintéticos de alto desempenho (SILVA, 2013).  

A utilização de um poliéster possibilita formar um polímero mais coeso, com propriedades 

mecânicas melhores e maior tendência à cristalização na temperatura ambiente. Comparado com 

poliéteres, os poliésteres ficam mais fortemente ligados aos grupos derivados do NCO, devido à 

presença de uma estrutura de ligação mais polar (AYRES, 2006). 

2.2.1. Espumas Rígidas de Poliuretano (PUR’s) 

Espumas rígidas de PUR’s possuem estruturas altamente rígidas reticuladas que são 

responsáveis pelas propriedades mecânicas. Apresentando estruturas com células fechadas, que 

contribui para a rigidez da espuma (RAFAEL, 2013). A condutividade térmica (associada ao gás 

retido nas células fechadas), a alta resistência mecânica, a alta estabilidade química em baixas 

temperaturas, são as principais vantagens deste material para utilização em isolantes térmicos. 
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Segundo (RAFAEL, 2013) a expansão do PU (mecanismo de formação) envolve diferentes 

reações químicas, que ocorre desde a nucleação até o crescimento de bolhas. Ao final, pode 

apresentar tanto na forma de estruturas porosas com densidade (massa específicas) tão baixa quanto 

10 kgm
3
, até sólidos compactos com 1100 kgm

3
. Sendo que, o mais consumido como isolantes 

térmicos são as espumas de alta densidade (28 a 50 kgm
3
). 

O mecanismo de expansão da espuma inclui dispersão dos reagentes; nucleação; 

crescimento e coalescência das bolhas; estabilização das bolhas. O primeiro processo de expansão 

ocorre a partir da nucleação conhecido como Foaming. Imediatamente após a mistura inicial 

(Figura 2.3-a) dos componentes numa agitador mecânico. Minúsculas bolhas de ar induzido durante 

a mistura dos reagentes ou injetado na cabeça misturadora são responsável pela nucleação.  

No segundo processo (Figura 2.3-b) a nucleação é seguida pelo crescimento das bolhas 

(Figura 2.3-c), tanto pela difusão do gás carbônico formado nas reações de polimerização, quanto 

pela difusão dos agentes de expansão auxiliares volatizando pelo calor desprendido pelas reações 

exotérmicas. Quando as células começam a crescer, devido à difusão de gases, elas têm um formato 

esférico. Com isso, conforme o crescimento continua, essas células se encostam e passam a 

apresentar um formato poliédrico. No estagio (Figura 2.3-d), ocorre à estabilização das bolhas. 

Figura 2.3 – Mecanismos da caracterização da espuma: (a) Mistura inicial; (b) Nucleação; (c) Crescimento das bolhas; 

(d) Estabilização das bolhas. 

      Fonte: Villar (2002) 
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2.3. Óleo de Mamona  

A mamoneira é uma planta nativa de países de clima tropical e subtropical que fornece um 

fruto semelhante a um carrapato. O óleo de mamona é obtido da semente da planta Ricinus 

communis e possui característica química incomum quando comparadas à maioria dos óleos 

vegetais. É composto por, aproximadamente 90% do triglicerídeo do ácido ricinoléico, o que 

confere constituído de ácidos graxos não hidroxilados pouco frequente nos óleos vegetais 

(CANGEMI et al., 2010).  Como pode ser observado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Composição média do óleo de Mamona 

Composição Porcentagem (%) 

Ácido ricinoléico 89,5 

Ácido palmítico 1,0 

Ácido linoléico 4,2 

Ácido linolênico 0,3 

      Ácido dihidroxiesteárico 0,7 

Ácido esteárico 1,0 

Ácido oléico 3,0 

Ácido ecosaníco 0,3 

    Fonte: Elaborado pelo Autor 

A estrutura molecular do triglicerídeo do ácido ricinoléico possui uma particularidade 

diferente dos demais ácidos graxos naturais devido sua estrutura química possui três grupos 

funcionais altamente reativos: o grupo carbonila no primeiro carbono, a dupla ligação (ou 

instauração) no 9º carbono e o grupo hidroxila no 12º carbono (CANGEMI, 2006),  mostrada na 

Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Triglicerídeo do ácido ricinoléico 

 
                     Fonte: Villar (2002)  

 

Esses grupos funcionais fazem com que o óleo de mamona possa ser submetido a diversos 

processos químicos, nos quais podem ser obtidos uma enorme gama de produtos. Esse material é 

um óleo viscoso e bastante estável em variadas condições de pressão e temperatura. Pode ser 

aplicado na fabricação de produtos elaborados como biodiesel, plásticos sintéticos, fibras sintéticas, 

esmaltes, resina e lubrificantes. 

A poliuretana de mamona é biodegradável, com isso não é necessário a adição de 

compostos orgânicos voláteis na sua composição, tornando-a uma alternativa verde a polímeros 

tradicionalmente utilizados como filmes protetores para substratos metálicos, além de ser versátil, 

permitindo uma gama de combinações entre a quantidade de seus componentes, isocianato e poliol, 

que geram desde espumas até adesivos (CANGEMI et al., 2010). 

A poliuretana de mamona é destacada pela sua boa biodegradabilidade. Após uma série de 

testes comparativos com o poliuretano petroquímico, com o ataque de micro-organismos, indicou 

algumas mudanças na estrutura química da espuma de origem vegetal e sua biodegradação. 

Enquanto que a poliuretana petroquímica indicou modificações somente na estrutura da 

macromolécula (CANGEMI, 2006). Na Figura 2.5 observa-se o processo de obtenção do óleo de 

mamona e sua utilização como produto. 
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Figura 2.5 – Obtenção do Óleo de Mamona: (a) Mamona, (b) Semente seca de mamona, (c) Óleo de 

mamona, (d) espuma de poliuretano utilizado em processo térmico 

       

                  (a)                                      (b)                                        (c) 

 

(d) 

Fonte: Elaborado pelo Autor  

2.4. Compósito 

Um material composto, também conhecido como compósito, é a combinação de dois ou 

mais materiais a nível macroscópico que trabalham simultaneamente, funcionando como uma 

unidade visando obter um conjunto de propriedades que nenhum dos componentes individualmente 

apresentaria (MENDONÇA, 2005), sendo formado por um reforço e uma matriz. Continuando 

ainda, o comportamento mecânico do compósito se dá mediante a interação do conjunto  
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reforço/matriz, no entanto, esta interação depende não somente da natureza dos mesmos, mas da 

qualidade da relação entre as ligações interfaciais desse conjunto (MONTE et al, 2010). 

Os compósitos representam um caso particular importante dentro do grupo das misturas 

poliméricas imiscíveis, onde, de uma forma geral, pode-se dizer que constituem uma classe de 

materiais heterogêneos, multifásicos. Dada sua vasta aplicabilidade, pesquisadores estudam a 

criação de novos materiais, com o intuito de aumentar as perspectivas de consumo (MANO, 2000). 

Tsai et al (2007) desenvolveram um material compósito de espuma rígida de PU com não 

tecido de poliéster (PET). As fibras de poliéster eram ocas e foram tratadas com retardante de 

chama. No processo de preparação do compósito, o PU reage e expande entre duas mantas de 

poliéster, conformado em um molde fechado. 

Alguns estudos avaliaram o efeito da adição de fibras e/ou tecidos em espumas rígidas de 

poliuretano e concluíram que encontrando um conteúdo ideal de fibras a resistência mecânica, a 

dureza e a resistência ao impacto da espuma aumentam (YANG et al., 2004 e BLEDZKI et al., 

2001). 

2.4.1. Classificação dos Compósitos  

Os compósitos podem ser classificados de acordo com a composição química dos 

constituintes e com a geometria ou a forma das fases presentes. Materiais com características 

orgânicas podem ser conjugados com aqueles de natureza inorgânica. Componentes na forma de 

fibras (longas ou curtas), partículas globulares, plaquetárias ou escamas podem ser incorporadas a 

matrizes dúcteis ou frágeis de maneira aleatória ou em laminados orientados, gerando compósitos 

com diferentes estruturas e propriedades (CAVALCANTE, 2006). 

Ainda segundo Cavalcante (2006) os materiais compósitos têm sido convencionalmente 

classificados de acordo com a sua natureza química e física em: cerâmicos, metálicos e poliméricos.  

Os materiais cerâmicos são inorgânicos e têm como características principais a elevada resistência 

ao calor e sua extrema fragilidade. Materiais metálicos apresentam como características gerais a 

ductilidade e excelentes condutividades térmica e elétrica. A grande limitação do uso de metais em 

compósitos é a sua elevada densidade e custo do processo de fabricação. Os materiais poliméricos, 

por sua vez destacam-se pela sua baixa densidade, fácil conformação e elevada resistividade 

elétrica. 
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2.4.2. Propriedades dos Compósitos  

As propriedades dos compósitos dependem fundamentalmente da forma como os 

componentes individuais interagem entre si, os quais dependem basicamente dos seguintes fatores: 

propriedades dos componentes individuais, porosidade, orientação e disposição do reforço, grau de 

interação entre as fases (características da interface) e o grau de homogeneidade e dispersão da 

mistura. 

De acordo com Cavalcante (2006), Os materiais compósitos têm como vantagem aliar as 

melhores qualidades de seus constituintes. O sucesso dos materiais compósitos reside na habilidade 

de se fazer uso das seguintes características: baixa densidade; alta resistência; alta rigidez; grande 

resistência à fadiga; possibilidade de escolha da orientação da fibra; versatilidade de projeto; larga 

variedade de combinações de fibras e de matrizes; grande resistência à corrosão; estabilidade 

dimensional; baixa transmissão de ruídos; vida longa.  Portanto, devido à alta anisotropia dos 

materiais compósitos, a resistência e a rigidez dos mesmos dependem da direção de aplicação da 

carga, sendo a partir daí designados para aplicações nas indústrias: aeronáutica, automobilística, 

naval, eletroeletrônica, química, esportiva, entre outros. 

2.4.3. Processo de Fabricação dos Compósitos 

A escolha do processo de fabricação mais conveniente de materiais compósitos, com 

influência direta na resposta mecânica do material, dependerá de fatores como: formato, dimensões 

e escala de produção do produto desejado. Os processos mais conhecidos são classificados em 

molde aberto e molde fechado. 

Dentro da categoria de processos de fabricação com molde aberto pode-se citar a 

moldagem manual (hand lay-up), a moldagem à pistola (spray-up), a moldagem por centrifugação e  

a moldagem por enrolamento (filament winding). Já a moldagem por compressão (SMC, BMC, 

etc.), a injeção e a pultrusão são exemplos de processo de fabricação com molde fechado. No 

referido trabalho o processo de fabricação é por moldagem por compressão com molde fechado. 

 

2.5. Propriedades Térmicas  

O conhecimento das propriedades térmicas é muito importante no processamento de 

isolantes térmicos. Quando se pretende minimizar as perdas de calor, é exigido um material que 
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possua baixos valores de condutividade térmica, esse material é definido como um bom isolante 

térmico. Por outro lado, quando se deseja que grandes quantidades de calor sejam transferidas entre 

dois meios, se aplicam materiais com condutividade térmica alta. Estes são os bons condutores de 

calor. O valor ideal da condutividade térmica está diretamente relacionado com a natureza de sua 

aplicação (SANTOS et al., 2004). 

Portanto, existem três propriedades físicas que determinam os processamentos térmicos 

dos materiais: a condutividade térmica, a difusividade térmica e o calor específico. Estas três 

propriedades estão relacionadas entre si pela Equação 1 (SANTOS et al., 2004): 

 

                                                                                                                                              (1) 

Onde: a é a difusividade térmica (m
2
/s); k é a condutividade térmica (W/m-K); ρ é a massa 

específica (kg/m3); c é o calor específico (J/kg-K). 

2.5.1. Calor Específico  

O calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para alterar em uma 

unidade a temperatura de uma massa unitária de um material qualquer. Portanto, conhecer o calor 

específico é importante para determinar a quantidade de energia que se deve adicionar ou remover 

no processamento (SILVA, 2008). O calor específico, quando se trata de uma amostra pequena, 

pode ser medida com relativa facilidade. Entretanto, para materiais heterogêneos, tendo diferentes 

fases, o calor específico do corpo deve ser medido como um todo incluindo as diversas fases, e já 

não é mais possível a preparação de uma amostra pequena e que seja representativa, a medida dessa 

propriedade torna-se bastante problemática (SANTOS et al., 2004). O cálculo do calor específico é 

feito através de um balanço global de energia em um sistema isolado termicamente Equação 2. 

 

                 (2) 

                                                                                    

Onde: cpA é o calor específico da amostra (kJ⋅kg-1 ⋅°C-1); CpH2O é o calor específico da 

água (kJ⋅kg-1⋅°C-1); Ccal é a capacidade calorífica do calorímetro (kJ⋅°C-1); mA é a massa de 

amostra (kg); mH2O é a massa de água adicionada (kg); Te é a temperatura de equilíbrio (°C); Ti é 

a temperatura inicial da amostra e do calorímetro (°C); Tw é a temperatura inicial da água (°C). 
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2.5.2.  Difusividade Térmica  

A difusividade térmica é importante na determinação da evolução de sistemas que sofrem 

processos de aquecimento ou de resfriamento. Essa propriedade permite predizer a velocidade da 

penetração de calor no interior do elemento, sendo assim de fundamental importância para o projeto 

de equipamentos e para o cálculo do processamento térmico (CARBONERA, et.al, 2003). Para 

isolantes térmicos, a difusividade térmica controla a velocidade de propagação da frente de 

aquecimento. A difusividade térmica está relacionada com a condutividade térmica (k), com o calor 

específico (Cp) e com a massa específica (ρ) dada pela Equação 1. 

No que diz respeito à difusividade térmica, ela é uma propriedade do material que denota a 

razão entre a capacidade de transferência de energia no material pela sua capacidade de 

armazenamento, sendo característico um baixo valor da mesma para os materiais isolantes térmicos 

(Mendes et al., 2012). Segundo Pokorny 2006, o calor específico médio e a difusividade térmica 

são essenciais para a definição do fluxo de calor atravessando o material. 

2.5.3. Condutividade Térmica  

A condutividade térmica está relacionada à capacidade térmica de um material conduzir 

calor e determina o gradiente de temperatura ao longo de sua geometria. Nos compósitos a 

condutividade térmica depende principalmente da composição, mas também da presença de espaços 

vazios e de sua homogeneidade (SILVA 1997).  

A condutividade térmica de alguns materiais isolantes varia em função da sua estrutura 

porosa, cujas pequenas cavidades detêm gases de baixa condutividade térmica confinados nas 

células fechadas. O principal fator que afeta a condutividade térmica dos isolantes térmicos é a 

espessura desse material; outros fatores a serem considerados incluem a massa especifica e tamanho 

das células do material, umidade e temperatura ambiente (MENDES, 2002). 

Vilar (2007) enfatiza que a baixa condutividade térmica das PU é provavelmente a sua 

propriedade física mais importante, cujo método utilizado foi a placa quente para medir esta 

propriedade. Neste método, duas amostras de espuma são colocadas em contato com as faces 

opostas de uma placa de aquecimento elétrico. O impulso elétrico da placa de aquecimento é 

ajustado até serem obtidas condições de estado estacionário. Neste, a energia do impulso elétrico é 
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igual ao calor que flui através das amostras de PU. A condutividade térmica é então calculada, a 

partir do gradiente de temperatura, dimensões das amostras e potencia do impulso.  

 

2.6. Isolantes Térmicos  

Os isolantes térmicos são bastante diversificados podendo ser aplicado em tubulações 

industriais, que transportam fluidos quentes ou frios, e em paredes de fornos. Esse procedimento 

tem, geralmente, como objetivo evitar os riscos de queimaduras e o aquecimento dos ambientes 

vizinhos a essas estruturas, bem como reduzir a transferência de calor. A aplicação de isolantes em 

paredes, também ocorre frequentemente como função evitar a insalubridade térmica ou evitar a 

perda de energia na manutenção do conforto térmico do ambiente. (COUTINHO, 2005).  

Geralmente, os bons isolantes térmicos são porosos, para que as camadas de ar fiquem 

presas em seu interior. A maior parte da transferência de calor é feita por condução, mas radiação e 

convecção ainda são atuantes, mas com valores muitas vezes desprezíveis (CHAGAS, 2007).  

Para ser considerado um bom isolante térmico o material deve apresentar as seguintes 

características: baixa condutividade térmica; boa resistência mecânica; baixa massa específica; 

baixa difusividade térmica; alto calor específico; resistência à combustão; baixo coeficiente de 

expansão térmica; estabilidades química e física; resistência específica ao ambiente de utilização; 

facilidade de aplicação; resistência ao ataque de roedores, insetos e fungos; baixa higroscopicidade; 

ausência de odor e baixo custo.  

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

de vidro e de rocha, as espumas de PVC e de PU-R. Estes materiais apresentam desvantagem como, 

por exemplo, a geração de resíduo ao final da vida em serviço. Portanto, é necessário o 

desenvolvimento de materiais que minimizem o passivo ambiental em relação aos isolantes 

térmicos convencionais, além da redução de custos (NEIRA, 2005).  

De acordo com Neira (2011), as espumas de poliuretana representam uma versátil classe de 

materiais termofixos que podem ser aplicados em uma vasta gama de produtos industriais como 

forro para carpetes, mantas, painéis isolantes e refrigeradores. Na classe das poliuretanas, as 

espumas rígidas apresentam-se como excelentes materiais para isolação térmica, principalmente 

quando expandida com agentes de baixa condutividade térmica. 
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Segundo Mendes (2002) não se pode afirmar que exista um isolante térmico ideal, deve-se 

sempre procurar por um que atenda às necessidades do projeto, considerando suas propriedades 

térmicas e mecânicas. 

Atualmente, existe enorme quantidade de materiais classificados como isolantes térmicos, 

onde cada utilização dependerá de cada aplicação, que possuem especificações deste ao gradiente 

de temperatura, o qual é empregado, como o clima da região onde será executado o isolamento 

térmico. Os isolantes térmicos podem ser classificados como: Isolantes Naturais, Sintéticos: e 

Minerais.  

Os isolantes vegetais estão sendo amplamente empregados como isolantes térmicos. Pois 

as fibras vegetais apresentam uma estrutura, normalmente, com inúmeros espaços vazios, o que 

reduz os a condutividade térmica da fibra, melhorando seu emprego como isolantes. (NEIRA E 

MARINHO, 2005). Estas fibras podem ser classificadas conforme sua origem na natureza. Com 

isso existem fibras de semente (algodão), de folhas (sisal, curauá), as de caule (juta, linho), de fruto 

(coco) e as fibras de raiz (zacatão). Já que muitos desses materiais apresentam baixa condutividade 

térmica (BORGES, 2009) 

Portanto, as fibras naturais apresentam enorme vantagem em relação às fibras sintéticas, 

como por exemplo: a sua densidade e abrasividade baixa, consumo de energia e custos baixos,  

atoxidade, biodegradável, reciclável, altas propriedades de resistência mecânica especifica e 

excelentes propriedades termoacusticas.  

Os isolantes sinteticos normalmente são consttuidos de materiais polimericos. Os 

polímeros são classificados como termoplasticos (plásticos), termofixos, borrachas e fibras 

(SPINACÉ e PAOLI, 2005). O poliestireno expandido  (EPS)  é o isolante térmico sintético mais 

utilizado comercialmente. Também conhecido como isopor, o EPS é empregado tanto em sistemas 

de refrigeração como em sistemas trocadores de calor, isolando parte dos componentes (BORGES, 

2009). 

Os isolantes minerais são de origem mineral. Dentres os principais isolantes minerais 

podemos citar a lã de vidro bastante empregada no ramo da construção civil. Sendo comercializados 

em forma de manta, possui um grande uso no isolamento de ambientes. Outros exemplos de 

isolantes minerais são: o amianto e basalto são fibras naturais mineral pertence ao grupo dos 

silicatos cristalinos hidratados. Apresentam boas propriedades como resistência mecanica, bom 

isolantes térmicos e resistência à abrasão (BORGES, 2009). 



22 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

O poliuretano derivado de óleo de mamona composto com outros materiais seja sintético, 

minerais ou naturais de acordo com alguns pesquisadores são bons isolantes térmicos, são leves, 

fácil manuseio e instalação, menor volume ocupado, alta durabilidade e baixa condutividade 

térmica em comparação com outros materiais.  

As espumas rígidas de poliuretano de mamona, além de possuir propriedade convencional, 

também são biodegradáveis, pois sua estrutura química (poliéster) a torna sujeito a ataque de 

microrganismo, podendo ser considerada um polímero com característica biodegradável, o mesmo 

não ocorrendo com espumas poliuretana de petróleo convencional (poliéster) (CANGEMI, 2008).  

Com isso, o produto proposto é economicamente correto, além de contribuir ao meio ambiente, a 

matéria prima utilizada para fabricação das espumas rígidas é originaria da biomassa. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Materiais  

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram rejeito de telha da 

Cerâmica Vitória – Assu/RN. Esse rejeito passou por alguns processos mecânicos, no laboratório de 

materiais cerâmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de cominuição e 

peneiramento para diminuir o tamanho dos grãos, apresentada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Rejeito de Telha: (a) Não cominuido e (b) Processado e peneirado a 200 mesh 

.  

                         (a)                                                             (b) 
 

Fonte: SOUSA (2014)  

 

As espumas rígidas de poliuretano de mamona foram adquiridas comercialmente, tendo 

como nome comercial RESPAN D-40. A resina poliuretana é obtida pela mistura de dois compostos 

poliméricos chamados componentes A e componente B (Figura 3.2), isto é, isocianato (R-NCO) e 

poliol (R-OH). O processo experimental para obtenção da espuma rígida de poliuretano puro e 

composto com rejeito de telha em diferentes formulações FI, FII, FIII, FIV, FV e FVI, estando 

descrito na Tabela 3.1. 
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Figura 3.2 – RESPAN D-40: Componente A e Componente B. 

 

                               Fonte: Elaborado pelo Autor 

3.2. Métodos  

O método realizado para obtenção do pó a partir do rejeito de telha foi por cominuição em 

moinhos de martelo e moinho de bolas. Inicialmente, o rejeito de telha foi triturado manualmente e 

“cominuido” no moinho de martelo e moinhos de bolas durante 60 minutos, no laboratório de 

materiais cerâmicos da UFRN. O material foi peneirado em malha ABNT n° 200 para 

uniformização do tamanho da partícula. Após o peneiramento, as matérias primas foram 

caracterizadas, através de análises químicas, difração de raios X, microscopia eletrônica de 

varredura e análise granulométrica.  

Para a fabricação dos corpos de prova do Poliuretano puro, foram misturados o 

componente A e componente B, do RESPAND-40, nas proporções 1:1,6. Os compósitos de 

Poliuretano com o rejeito de telha se deu por tal mistura. E assim foram definidas cinco 

formulações de massa variando seus percentuais, conforme observado na Tabela 3.1. 

A partir das seis formulações desenvolvidas, as porcentagens foram de 0%, 10%, 20%, 

30%, 40%, 50% para seguintes formulações FI, FII, FIII, FIV, FV e FVI, respectivamente. O rejeito 

utilizado passou por algumas etapas como: preparação peneiramento em 200 mesh, secagem em 

estufas para retirada da umidade. As composições químicas A e B do poliuretano foram pesada e 

colocada no molde. 
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Tabela 3.1 – Formulação do Poliuretano com o rejeito de telha (% em massa) 

Matérias-

Primas 

FI (g) 

S/Rejeito 

FII(g) 

10% 

FIII(g) 

20% 

FIV(g) 

30% 

     FV(g) 

      40% 

FVI(g) 

50% 

Poliuretano 

Componente A 

30,80 27,80 24,70 21,60         18,50 15,40 

Poliuretano 

Componente B 

49,28 44,48 39,52 34,56         29,60 24,64 

Rejeito de 

Telha 

0,00 8,01 16,02 24,02         32,03 40,04 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Para confecção dos corpos de prova foi adicionado rejeito de telha em diferentes 

porcentagens acima mencionada, primeiramente foi misturado o rejeito de telha na componente A 

resina de poliuretano fazendo a homogeneização da mesma, em seguida adicionou-se a componente 

B. foram inseridos no molde para iniciar o processo e expansão. Observado na Figura 3.3. 

Figura 3.3 –  Preparação das amostras: (a) Componente A + Rejetito de telha e Componente B; (b)Mistura dos 

componentes e (c) Colocação da mistura no molde 

 

(a)                                                (b) 

 

(c) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os moldes foram fabricados em aço inoxidável (10x10x10 cm, totalizando um volume de 

10 cm
3
) e cobertos com papel filme, para facilitar a retirada das amostras. Através de um agitador 

mecânico os componentes A e B do poliuretano foram homogeneizados, utilizou-se uma prensa 

hidráulica para reter o excesso de expansão dos corpos-de-prova, em seguida os mesmos foram 

desmoldados após o tempo de cura, em torno de 20 minutos. Mostrado na Figura. 3.4. 

Para entender todo o processo experimental adotado pela pesquisa, o fluxograma inserido 

na Figura 3.5 observa-se que toda a metodologia aplicada desde a obtenção das matérias-primas, 

propriedades mecânicas, físicas e térmicas até a caracterização dos corpos de prova. 

Figura 3.4 – Processo de fabricação dos corpos de prova: (a) Poliuretano Puro e (b) Poliuretano com o Rejeito de Telha 

 

(a) 

 

 (b) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 3.5 – Fluxograma do processo experimental 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

3.3. Caracterização do Rejeito de Telha e da Espuma do Poliuretano 

O pó do rejeito de telha foi caracterizado por Análise Química (FRX), Mineralógica 

(DRX), Granulométrica e Análises Térmicas (ATG/DSC) do rejeito, poliuretano puro e do 

compósito, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A fim de obter a composição química, 

fases presentes, tamanho de grãos, medidas de propriedades físicas e químicas e porosidade. 

Matérias- prima 

Poliuretano do óleo da mamona Rejeito de telha 

Cominuição / peneiramento 

200 mesh 

Formulações em porcentagens em 

massa das amostras. 
Caracterização 

DRX, FRX, MEV, e 

Granulometria a laser. 

Confecção dos corpos-de-prova 

Microscopia eletrônica dos corpos 

de prova (Mev) 

Propriedades mecânicas Propriedades tecnológicas / 

térmicas 

Ensaio de compressão 

Ensaio de dureza 

Shore A 

Condutividade térmica   

Difusividade térmica   

Calor específico  

Absorção de água 

Porosidade 

Massa específica  
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3.3.1. Análises Termogravimétrica(ATG) e  Calorimetria Exploratória                             

Diferencial (DSC) 

As análises térmicas (ATG/ DSC) compreendem as medidas de propriedades físicas e 

químicas das amostras avaliadas em relação à temperatura controlada e pré-programada. O objetivo 

da análise termogravimétrica (ATG) é verificar as alterações na massa de um composto em função 

da temperatura ou do tempo (WEST, 1984). A calorimetria exploratória diferencial (DSC) tem 

como objetivo mensurar a diferença de energia fornecida a um composto e a um material de 

referência o rejeito de telha e o poliuretano puro, termicamente estável, em função da temperatura 

controlada e pré-programada, verifica as variações de entalpia e outros fenômenos relacionados à 

perda de massa. 

As análises térmicas foram realizadas em um analisador termogravimétrico modelo 

Netzsch STA 449F3 no Laboratório de Análises Térmicas do Departamento de Engenharia de 

Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foi utilizada 

amostras de massa de rejeito de telha e do compósito entre 3 e 6 mg, em um cadinho de platina, 

faixa de temperatura de 800°C para o poliuretano puro e a 1100ºC para o rejeito de telha,  razão de 

aquecimento 10°C/ min, tendo como objetivo de verificar o ganho ou perda de massa em função da 

temperatura do compósito.  

3.3.2. Fluorescência de Raios X (FRX) 

É uma técnica não destrutiva que permite não só uma análise qualitativa (identificação dos 

elementos presentes numa amostra), mas também quantitativa, permitindo estabelecer a proporção  

 

em que cada elemento se encontra presente. foi analisado o pó do rejeito de telha, através de um 

espectrômetro de Fluorescência de raios X de marca Shimadzu EDX -720/800 HS do Departamento 

de Engenharia de Materiais (DEMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

3.3.3. Difração de Raios X (DRX) 

O rejeito de telha foi submetido à análise em forma de pó com granulometria de 200 mesh 

e secas em estufa por 24 horas à temperatura de 110°C. Executada por um equipamento  
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denominado difratômetro modelo XRD-7000 Shimadzu, radiação CuKα, tubo de alvo de cobre, 

com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA no laboratório de caracterização de materiais por raios X 

do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAT/ UFRN). 

 

3.3.4. Analise Granulométrica 

A granulometria a laser é uma técnica utilizada para determinar a distribuição dos 

diferentes tamanhos de partículas em uma amostra. As análises foram executadas em um 

granulômetro a laser CILAS- 1180, No laboratório de Física - UTDIF (UFRN). Foram analisadas 

amostras do rejeito de telha. 

 

3.4. Análises das Propriedades Termofísicas dos Compósitos 

Foram analisadas as propriedades do compósito a base de poliuretano e rejeito de telha 

através dos ensaios de calor específico, massa específica, condutividade térmica, difusividade 

térmica, ensaios de resistência à compressão e ensaio de dureza shore A. 

 

3.4.1. Ensaio de Densidade Volumétrica 

Esses ensaios permitem determinar as propriedades térmicas do material. Com isso foi 

utilizado o equipamento de medição KD2 Pro, disponível no LMF – NTI/ UFRN o qual possui um 

sensor SH-1 (agulhas térmicas duplas) que serve para capturar os valores após 2 minutos de 

inserção nos corpos-de-prova. Para cada corpo-de-prova foram feitas nove medições em cada face. 

Conforme a Figura 3.6, que mostra o equipamento realizando a medição em um ponto numa das 

faces de um dos corpos de prova. 
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Figura 3.6 – Análise das propriedades térmicas em um dos corpos de prova 

 

                    Fonte: Elaborado pelo Autor  

Neste ensaio, a sonda em formato de agulha é inserida sobre a face do corpo-de -prova, 

numa profundidade mínima de penetração de 0,15m e uma distancia radial mínima de 0,03m. Essa 

medição é exigida pelo manual do equipamento. 

3.4.2. Massa Específica 

Esse ensaio determina a massa especifica de sólidos e líquidos da relação entre a sua massa 

(m) e o seu volume (V). De acordo com a Equação 3. Utilizando a norma ABNT NBR 11506 

(1991). 

  

                                                                               (3)

  

Onde:  A é a massa específica da amostra; Ms é massa seca; Mu massa úmida e Mi massa 

imersa. 

Para medição da massa especifica foi utilizado um medidor de densidade digital modelo 

DSL 910 – GEHAKA (Figura 3.7-a), disponível no Laboratório de Mecânica dos Fluidos – NTI/ 

UFRN. 
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3.4.3. Absorção de Água 

A determinação do teor de umidade nas amostras: FI-0, FII-10, FIII-20, FIV-30, FV-40 e 

FVI-50% de rejeito de telha e Poliuretano, foi determinada a partir de 1g de cada amostra (Figura 

3.7). Em seguida estas amostras foram imersa em água destilada por 24 horas. Após esse período 

foram secas superficialmente com papel absorvente, para retirar o excesso de água e pesadas, no 

medidor de densidade DSL910 – GEHAKA, para determinar o quanto as amostras absorveram. 

Figura 3.7 – Amostra de 1g do corpo de prova: (a) Pesagem e (b) Corpos de prova para imersão de água 

  

(a)      (b) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Os cálculos para obtenção dos resultados foram determinados através da Equação 4. 

 

(4) 

  

Onde: AA é a quantidade de água absorvida; Mu é a massa úmida e Ms é a massa seca. 
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3.4.4. Porosidade Aparente 

O processo de porosidade aparente, consiste em secar os corpos-de-prova por 24h em estufa 

com temperatura aproximadamente 105°C e depois pesar para obtenção da massa seca (Ms), pesar 

os corpos-de-prova que foram  imerso em água (Mi) e  a massa úmida (Mu) para obtenção da massa 

especifica. O valor percentual para o calculo da porosidade aparente é determinado através do 

calculo da Equação 5. Conforme a norma NBR 13818/97 (ABNT, 1997). 

 

                                                                           (5)            

 

Onde: Pa é a porosidade aparente; Mu é a massa úmida; Ms é a massa seca e Mi é a    

massa imersa.  

3.4.5. Ensaios de Resistência à Compressão  

O ensaio de resistência à compressão tem como finalidade avaliar o comportamento do 

material quando pressionado. Para avaliar os corpos-de-prova composto de poliuretano e rejeito de 

telha, utilizou-se uma maquina de compressão de ensaio universal da marca Shimadzu, disponível 

no Laboratório de Ensaios Mecânicos de Materiais – NTI/UFRN, seguindo os procedimentos da 

norma NBR 8082/83. Foram ensaiados cinco corpos-de- prova para cada formulação. Foi aplicada 

uma carga de 5N, com velocidade de carga compressiva de 0,25 cm/min. Finalizando uma redução 

de 10 % da altura de todas as amostras. A Figura 3.8 mostra o ensaio de compressão feito nos 

corpos de prova.  

Figura 3.8 – Corpos de prova no ensaio de compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ff  

 

              Fonte: Elaborado pelo Autor 



34 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

Os cálculos para obtenção dos resultados foram determinados através da Equação 6 e os 

resultados foram inseridos no gráfico Tensão x Deformação. 

 

                                                                           (6) 

 

Onde: Rc = resistência à compressão a 10% de deformação (Pa); F = força máxima 

anotada (N); A = área do corpo de prova (m²). 

 

3.4.6. Ensaio de Dureza Shore A 

Dureza Shore A é um ensaio não destrutivo que tem como finalidade de medir a dureza de 

um determinado material. Para avaliar a dureza dos compósitos a base de poliuretano e rejeito de 

telha, foi utilizado durômetro Shore A da Kori Seki MFG. Co. LTD (Japão), disponível no 

Laboratório de Tribologia e Dinâmica – NTI/ UFRN. De acordo com a norma NBR 07456/ 1982, a 

medição da dureza se dá pela pressão de um penetrador de aço sobre o corpo-de-prova à 

temperatura ambiente (26 ± 1°C) e umidade relativa de 32 ± 1 %. O aparelho tem um indicador que 

permite ler o valor medido diretamente na escala graduada (de 0 a 100 Shore A) após 15 ± 1  

segundos.  

 Figura 3.9 – Ensaio de dureza Shore A nos corpos de prova 

                

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

A

F
Rc 
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Para determinar a dureza das amostras de poliuretano puro e do compósito, foram feitas 

cinco medições, em diferentes pontos em cada face dos corpos de prova, conforme a Figura 3.9 

obtendo-se uma média geral para análise gráfica.  A dureza de um material depende de vários 

fatores internos e externos do material analisado. Dessa forma, esse ensaio tem como objetivo 

verificar a capacidade que o material possui de resistir à penetração durante ao ensaio de dureza. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. Fluorescência de Raios X (FRX) do Rejeito de Telha 

Os resultados da análise química do rejeito de telha obtida por fluorescência de raios X 

estão apresentados na Tabela 4.1. O resultado apresentou altos teores de oxido de cálcio CaO em 

torno de (48,975%)  e oxido de ferro Fe2O3  em torno de (25,368% ) Este óxido de ferro é o 

responsável pela coloração avermelhada da cerâmica. Os compostos de Fe estão 

predominantemente presentes nas argilas constituintes da massa cerâmica na forma de hidróxidos. 

Os outros óxidos presente apresentam uma baixa concentração em massa como o SrO (2,079 %),  

SO3 (1,853 %), K2O (2,857 %), TiO2(1,807), BaO (0,475), MnO (0,321) , ZnO (0,133), Al2O3 

(2,075) são constituintes que influencia nas propriedades do rejeito de telha. 

Tabela 4.1 – Análise química obtida por fluorescência de raios X (FRX) do rejeito de telha 

Concentrações em Massa (%) 

Óxidos 

Presentes 

Rejeito de Telha 

CaO 48,975 

SO3 1,853 

Fe2O3 25,368 

SrO 2,079 

SiO2 9,452 

ZrO2 4,318 

K2O 2,857 

TiO2 1,807 

BaO 0,475 

MnO 0,321 

ZnO 0,133 

Al2O3 2,075 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os teores de SiO2 apresentados no rejeito de telha indicam a presença de silicatos e sílicas 

livres. A sílica livre corresponde ao quartzo e derivados, o que propicia uma redução na plasticidade 

das massas cerâmicas. O oxido de zircônio (conhecida como zircônia ZrO2)  presente na 

composição pode aumentar a resistência e a expansão térmica dos matérias. As concentrações dos 

óxidos de potássio (K2O - 2,857%) e SrO (2,079 %) apresentadas no rejeito de telha  podem ser 

provenientes de agentes fundentes, devido o material já ter passado por um tratamento térmico de 

sinterização. 

4.2. Fluorescência de Raios X (FRX) da Espuma do Poliuretano de Mamona 

Os resultados da análise química da espuma do poliuretano de mamona (PU) obtida por 

fluorescência de raios X estão apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Análise química obtida por fluorescência de raios X (FRX) da espuma do poliuretano de 

mamona 

Concentrações em Massa (%) 

Óxidos 

Presentes 

Espuma do poliuretano 

C3H6 13.876 

SiO2 32.779 

CaO 27.003 

SO3 7.722 

Co2O3 7.531 

K2O 5.692 

Al2O3 3.396 

Sc2O3 2.001 

          

        Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir da analise química pode-se determinar a quantidade em massa dos óxidos presente 

no material. Verifica-se uma alta concentração do dióxido de silício em torno de (32.779%) e oxido  
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de cálcio (27.003 %). Os demais constituintes como apresentam uma menor concentração em 

massa. Esses elementos caracterizam a espuma do poliuretano de mamona. A estrutura C3H6 

corresponde a composição unitária polimérica do poliuretano. 

 

4.3. Difração de Raios X (DRX) do Rejeito de Telha 

A Figura 4.1 mostra a difração de raios X do rejeito de telha. Os resultados do 

difratograma apresentam quartzo (SiO2), albita, mica e hematita. O quartzo possui uma estrutura 

cristalina trigonal e hexagonal composta por tetraedros de sílica (SiO2).caracterizando picos mais 

intensos  no difratograma 

Figura 4.1 – Análise Mineralógica obtida por Difração de Raios X (DRX) do rejeito de telha 
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                       Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

A albita (NaAlSi3O8) e a Hematita (Fe2O3), são fases presentes no rejeito de telha. Estes 

resultados corroboram com o resultado de análises químicas da Tabela 4.3. No qual o oxido de ferro  

 



40 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

representa porcentagem em torno de (25,368%). A alta concentração de ferro é responsável pela 

tonalidade avermelhada do material quando passa por alguns tratamentos térmicos de sinterização.  

 

4.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do rejeito de telha e da espuma 

do poliuretano (PU) e das formulações 

Na Figura 4.2 vê-se a morfologia do rejeito de telha e da espuma do poliuretano (PUR) 

obtida por microscopia eletrônica de varredura (MeV), com aumento de 100x para a análise do 

rejeito de telha e um amento de 50x para a espuma do poliuretano. Pode-se observar por meio das 

micrografias (a) e (b), formação de poros fechados que são aglomerados de vazios, os quais tornam 

os materiais menos resistentes devido às concentrações de tensões entre os vazios. 

 

Figura 4.2 – Micrografia:  (a) Rejeito de telha e (b) Espuma do poliuretano de mamona 

 

(a)                                                                         (b) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na Figura 4.2-a observa-se a presença de aglomerado de partículas. Essas aglomerações 

podem estar relacionadas com a granulometria do material por se tratar de uma cerâmica. 

Analisando a Figura 4.2-b, observa-se formação de poros grandes e fechados. São características de 

materiais rígidos, pouco densificado e de baixa resistência. 

Na Figura 4.3 verifica-se a micrografia dos compósitos a partir do rejeito de telha e 

poliuretano de mamona em determinadas formulações FII, FIII, FIV, FV e FVI com ampliações de 

50x. 

 

 

Porosidade  

Porosidade Fechada 
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Figura 4.3 – Analise microestrutural dos corpos de prova nas diferentes formulações, com ampliação de 50x. 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo Autor  
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Pode-se observar que a as espumas com maiores teores de rejeito de telha apresentavam 

poros fechado. Como também alteração da morfologia dos poros destas amostras. Isso pode estar 

relacionado com densificação do rejeito de telha com o poliuretano quando expandido. Os grãos 

vão se depositando sobre as cavidades e preenchendo as vacâncias através da expansão do 

poliuretano, aumentado o volume do material tornando-o menos denso.  

Na Figura 4.4 visualiza-se a microscopia das amostras com diferentes ampliações. 

Percebe-se que a partir de 100x a imagem é mais nítida a formação e tamanho de poros mais 

desenvolvidos. Com 200 e 250x o material começa deformar devido a espuma de poliuretano serem 

condutores de elétrons. 

Figura 4.4 - Análise microestrutural dos corpos de prova nas diferentes formulações com ampliação de: 100x 

FII, 250x FIII, 100x FIV, 200x FV e 100x FVI 
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                                    Fonte: Elaborado pelo Autor 

4.5. Análise Granulométrica à Laser do Rejeito de Telha 

Na Figura 4.5 observa o histograma de distribuição granulométrica do rejeito de telha. 

Nota-se que o rejeito de telha depois de moído apresentou distribuição heterogênea de tamanhos de 

grãos. Os valores médios apresentados (63%), em torno 80 µm, com variação entre 0,05 a 100 µm. 

Figura 4.5- Distribuição granulométrica das partículas do rejeito de telha 

 

                          Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A granulometria dos materiais influencia nas suas propriedades mecânicas. Os valores 

apresentados acima mostram que o rejeito de telha apresenta uma granulometria fina, o que está 

relacionado com a composição química e formação mineralógicas das fases que constituem o rejeito 

de telha. Grãos finos ajudam na compactação do material. Pois pequenas partículas tem mais 

facilidade de se agruparem uma com outra. Com isso o material apresenta uma melhor densificação, 

diminui a porosidade e aumenta a resistência mecânica. 

4.6. Análises Térmicas (ATG/DSC) 

As curvas de Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) dos 

corpos de prova estão presentes nas Figuras: 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 e 4.12. Estas curvas 

apresentam informações sobre a perda de massa e as variações de energia, respectivamente, durante 

o processo térmico. A análise da curva TG/DSC em paralelo facilita a compreensão dos fenômenos 

que ocorrem durante a sinterização. 

A seguir, são apresentados os gráficos referentes à análise termogravimétrica dos corpos de 

prova do rejeito de telha, poliuretano puro e das formulações FII, FIII, FIV, FV e FVI. A Figura 4.6 

apresenta a curva de TGA DSC do rejeito de telha. O rejeito de telha apresentou comportamento 

exotérmico até 580ºC decorrente da composição química no qual houve a mudança na sua estrutura 

cristalina, apresentando uma perda de energia de 1,0µVmg. A partir de 600ºC observa-se um 

comportamento endotérmico associado a variação de entalpia do sistema que favorece ao rearranjo 

atômico, modificando a estrutura cristalina e consequentemente densificando o material. 

Figura 4.6 – Curvas TG/DSC do rejeito de telha 

 

                              Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Analisando a curva TG, observa-se uma pequena perda de massa inicial de 0,2 % devido à 

umidade do rejeito de telha. Entre 200 e 300ºC, ocorre uma maior perda de massa de 0,6% devido a 

eliminação de compostos orgânicos. A partir de 400ºC ocorre uma linearidade da curva TG 

evidenciando uma estabilidade térmica, referente à cristalização do material. 

Na Figura 4.7 observa-se o comportamento das curvas TGDSC da espuma poliuretano 

puro. Na curva TG observa-se uma perda de massa pouco significativa entre 30 e 200ºC no qual 

corresponde a resistência térmica até a essa temperatura. A partir de 230 até 300ºC houve uma 

perda de massa considerável de aproximadamente 24%, relativo à temperatura de fusão do 

poliuretano (230ºC) no qual ocorre o rompimento das cadeias orgânicas (VILAR, 2005). Com o 

aumento da temperatura entre 300 até 550ºC ocorre uma perda de massa de 55% ligada à reação de 

vaporização, passando do estado liquido para vapor. A partir de 600ºC ocorre uma perda de 100% 

de massa devido á dissociação do carbono e do hidrogênio. 

Figura 4.7 – Curvas TG/DSC da espuma do poliuretano de mamona 

 

             Fonte: Elaborado pelo Autor 

A curva DSC apresenta um pico exotérmico entre 230 e 300ºC referente á variação de 

energia de transformação (-2,2 µVmg) do estado sólido para o estado líquido (temperatura de 

fusão). Na temperatura de 510 ºC houve uma liberação de energia de aproximadamente 1,8 µVmg 
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 decorrente da transformação do estado liquido para vapor. Á 640ºC apresentou um pico 

endotérmico de 1 µVmg. 

Com base nas análises térmicas (Figuras 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 e 4.12) pode-se inferir que a 

adição do rejeito de telha na espuma de poliuretano ocasionou uma variação no percentual da perda 

de massa e da variação de energia de entalpia associada ao aumento da temperatura comparado a 

espuma de poliuretano puro. As curvas revelam um comportamento térmico similar para as 

amostras com o rejeito de telha.  

 

Figura 4.8 – Curvas TG/DSC da formulação FII 

 

  

 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 4.9 – Curvas TG/DSC da formulação FIII 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

Figura 4.10 – Curvas TG/DSC da formulação FIV 

 

        Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 4.11 – Curvas TG/DSC da formulação V 

 

          Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

Figura 4.12 – Curvas TG/DSC da formulação VI. 

 

            Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.7. Condutividade Térmica, Calor Específico e Difusividade Térmica. 

Observa-se que na tabela 4.3 é determinada à média e o desvio padrão do poliuretano puro 

e de cada formulação FII, FIII, FIV, FV e FVI. Os resultados foram comparados a partir do 

poliuretano puro, visto que há uma aproximação significativa da amostra padrão que é justamente o 

poliuretano puro. 

Tabela 4.3 – Média e Desvio Padrão das propriedades termofisicas dos corpos de prova 

Amostras Cond. Térmica 

 (Wmk) 

Cap. Calorífica 

( MJm
3
k)  

Difusiv. Térmica 

( mm
2
s) 

F0-Rejeito de Telha 0,129 ± 0,004 1,107 ± 0,045 0,116 ± 0,004 

FI-Poliuretano Puro (PU) 0,037 ± 0,005 0,272 ± 0,014 0,140 ± 0,016 

FII-10% de Rejeito 0,037 ± 0,006 0,266 ± 0,020 0,137 ± 0,019 

FIII-20% de Rejeito 0,038 ±0,005 0,277 ± 0,029 0,134 ± 0,023 

FIV-30% de Rejeito 0,040 ± 0,006 0,293 ± 0,024 0,133 ±0,017 

FV-40% de Rejeito 0,042 ± 0,003 0,320 ±0,031 0,131 ± 0,016 

FVI-50% de Rejeito 0,042 ± 0,004 0,319 ± 0,030 0,130 ±0,014 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O comparativo dos resultados termofisícos das amostras, descrita na Tabela 4.3, serão 

visualizados nas Figuras: 4.13; 4.14 e 4.15. Os corpos de prova do poliuretano puro foram usados 

como padrão de referência dos compósitos utilizando rejeito de telha e poliuretano. 

Com relação aos resultados de condutividade térmica, quanto menor o valor obtido melhor 

será a propriedade de isolamento térmico do material. Comparando-se as amostras do PU- puro com 

as misturas do rejeito de telha, nota-se que a adição do rejeito de telha proporcionou uma  melhora 

na capacidade  de isolação térmica dos compósitos. Mantendo-se praticamente no mesmo patamar 

para as formulações FII, FIII, FIV, FV e FVI.  

No gráfico, da Figura 4.13, observa-se que a inserção de 10% de rejeito de telha no 

poliuretano tem pouca influência no valor da condutividade, começando a verificar-se sua 

influência a partir de 20% de inserção de rejeito (FII). A linearidade entre os valores do PU e os 

valores da formulação FI, deve-se à pouca quantidade de rejeito em relação ao PU. Entre 40 e 50%, 

não houve variação significativa, o que pode significar inicio de saturação do rejeito no PU. 
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Figura 4.13 – Gráfico da condutividade térmica dos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

De acordo com Vilar (1999) “a estrutura das células tem grande influência sobre a 

condutividade, e a contribuição da radiação diminui com o aumento do número de células por 

unidade de volume e o fator K também decresce. “Em densidades maiores a condutividade pelo 

poliuretano torna-se mais significativa o que explica a elevação do fator K”. 

Na preparação dos corpos de prova a heterogeneidade, granulometria e a porosidade do 

material podem ter contribuído para a redução da condutividade térmica dos mesmos. As 

micrografias da Figura 4.14 observa a quantidade de espaços vazios presente nas amostras o que 

reduz a capacidade de armazenamento de calor. A capacidade de armazenar calor é avaliada através 

do calor específico, cujos valores obtidos do PU – puro – e dos compósitos será visualizado no 

gráfico da Figura. 4.14. 

Com este gráfico, observa-se um comportamento similar ao observado na condutividade 

térmica, ou seja, sem influência da formulação FII-10%. No valor do calor especifico a constância 

de valores é a partir da formulação FV-40%. 
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Figura 4.14 – Gráfico do calor específico dos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na figura 4.15 observa-se uma linearidade no valor da difusividade térmica, com a 

inserção do rejeito de telha no PU. Tendo uma saturação na formulação FV-40%. 

 

Figura 4.15 – Gráfico da difusividade térmica dos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Nas Figuras 4.14 e 4.15 estão representados os gráficos do calor específico e a difusividade 

térmica dos corpos de prova confeccionados. A capacidade de armazenar calor é avaliada pelo calor 

específico, nota-se que o poliuretano puro apresentou uma capacidade calorífica de 0,267 MJm
3
.K 

e com a adição das diferentes porcentagens do rejeito de telha no poliuretano puro, apresentou uma 

linearidade de valores como observado na Tabela 4.3, levando em consideração o desvio padrão. Os 

resultados mostram que o material incorporado não modificou as propriedades do mesmo. 

De acordo com o gráfico da Figura 4.15, os valores de difusividade térmica do poliuretano 

puro apresentaram um valor médio de 0,14 mm
2
s. Assim os valores do compósito (Poliuretano + 

rejeito de telha) mantiveram os mesmo valores comparados com o poliuretano puro. 

4.8. Massa Específica 

A determinação da massa específica torna-se importante devido sua influencia em diversas 

outras propriedades como resistência mecânica e isolamento térmico.  

Na Tabela 4.4 serão observado os valores da à média e o desvio padrão da massa 

especifica do poliuretano puro e com a adição do rejeito de telha nas porcentagens de 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%. 

Tabela 4.4 – Média e Desvio Padrão da massa específica dos corpos de prova 

Formulações Massa Específica (g/cm³) 

FI-Poliuretano Puro (PU) 0,12 ± 0,017 

FII-10% de Rejeito 0,12 ±0,017 

FIII-20% de Rejeito 0,13±0,017 

FIV-30% de Rejeito 0,16±0,017 

FV-40% de Rejeito 0,22±0,035 

FVI-50% de Rejeito 0,26± 0,047 

                  Fonte: Elaborado pelo Autor 

Na Figura 4.16, são apresentados os valores da massa específica (gcm
3
) da espuma do 

poliuretano puro e as produzida a partir da adição do rejeito de telha em porcentagens determinadas. 
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Figura 4.16 – Gráfico de massa específica dos corpos de prova 

 

          Fonte: Elaborado pelo Autor 

Nota-se que os resultados obtidos, da massa específica aumentam gradativamente com a 

porcentagem de rejeito de telha incorporado no poliuretano de mamona. Esse aumento pode estar 

relacionado com a inserção do rejeito na matriz, diminuindo a porosidade do material. À medida 

que essa expansão ocorre a estrutura do material muda, consequentemente os grãos presentes 

aumentam impedindo aglomerados de poros.  

A granulometria também influencia para densificação do material. Pós-finos apresentam 

um melhor preenchimento dos poros.  O rejeito de telha por apresentar uma granulometria fina, 

(Figura 4.5) contribuiu para o aumento da massa especifica das amostras.  

4.9. Ensaios de Dureza Shore A 

A Figura 4.17 observa os resultados de dureza Shore A da espuma de poliuretano puro e do 

compósito (poliuretano + rejeito de telha) a partir das formulações desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

Figura 4.17 – Dureza Shore A dos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Com base nos gráficos de dureza, observa-se que com o aumento da quantidade de rejeito 

de telha na matriz poliuretana ocorreu uma redução da dureza. Isso devido o rejeito de telha 

apresentar constituintes de natureza não plástica (óxidos), com isso diminui as interações 

intermacromoleculares. À medida que aumenta a quantidade de rejeito, diminui a porosidade do 

material (Figura 4.19). 

 

4.10. Resistência à Compressão 

A Figura 4.18 verifica o resultado de resistência à compressão das amostras estudadas. 

Observa-se que o poliuretano puro apresenta limite de resistência a compressão inferior PU 20%, 

PU 30% e PU 40% e superior á PU 10% e PU 50%. Deste modo, verifica-se que o percentual 

adequado de rejeito de telha na matriz de poliuretano de mamona é de 20, 30 e até 40% para obter 

uma alta resistência a compressão. De acordo com a literatura, as interações entre matriz e cargas 

nem sempre são positivas. As partículas menores são mal difundidas e formaram aglomerados, o 

que ocasionou em uma estrutura cristalina heterogênea resultando em baixas propriedades  
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mecânicas. E consequentemente a resistência à compressão diminui devido ao efeito plastificante 

do rejeito de telha.  

Figura 4.18 – Resistência à compressão dos corpos de prova 

 

         Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.11. Porosidade 

Observa-se na Figura 4.19 o ensaio de porosidade dos corpos de prova estudados. Visto 

que com o aumento do teor de rejeito de telha na espuma de poliuretano ocorre uma redução da 

porosidade, em consequência do preenchimento dos poros pelo rejeito de telha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

Figura 4.19 – Gráfico da Porosidade dos corpos de prova 

 

                      Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A porosidade das amostras é influenciada pela dissociação dos poros com o aumento do 

rejeito de telha, de natureza não plástica, diminuindo a porosidade da mesma conforme pode ser 

observado também pelos valores de absorção de água. 

4.12. Absorção de Água 

Observa na Figura 4.20 o ensaio de absorção de água das amostras analisadas. Nota-se que 

com a adição do rejeito de telha na matriz poliuretana, diminui a absorção de água devido à inclusão 

das partículas do rejeito de telha nos poros da matriz, ocasionando o fechamento dos poros e 

consequentemente diminuindo a absorção de água e aumentando a sua massa especifica. 
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Figura 4.20 – Gráfico de Absorção de água dos corpos de prova 

 

                              Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

As cinéticas de absorção das amostras revelam que com a adição do rejeito de telha ocorre 

um aumento da massa especifica em relação ao PU-puro, devido à difusão na superfície das 

amostras e a difusão nas células abertas do PU. O resultado de absorção de água influencia 

diretamente na massa especifica do material e consequentemente na resistência mecânica do 

compósito. 
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Capítulo V 

Conclusões e Sugestões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Dissertação de Mestrado  PPGEM/ UFRN 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO A BASE DE POLIURETANO DE 

MAMONA E REJEITO DE TELHA VISANDO APLICAÇÃO COMO ISOLANTE TÉRMICO 
 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

As conclusões serão descritas de forma sucinta a seguir: 

 Inserção do rejeito de telha induziu uma característica plástica no compósito 

influenciando na sua dureza. 

 

 A inserção do rejeito na matriz não teve influência significativa na propriedade de 

difusividade térmica. 

 

 Os resultados nas propriedades físicas (massa especifica, absorção de água e 

porosidade) revelam que com a adição do rejeito de telha na matriz poliuretana houve um 

aumento na massa especifica com consequente diminuição na porosidade e absorção de 

água. 

 

 A dureza Shore A dos compósitos (Poliuretano de mamona + Rejeito de telha) foi 

menor na formulação FV (PU-50%). 

 

  O percentual adequado de rejeito de telha na matriz de poliuretano de mamona é de 

20, 30 e até 40% para obter uma maior resistência a compressão. 

 

 Observa-se que a inserção do rejeito na matriz, induziu pequenas variações nas 

propriedades do compósito em relação do puro. Com isso diminuiu o custo do compósito, 

pois foi inserido o rejeito de telha como matéria-prima, viabilizando este compósito como 

isolante térmico. 

 

Analisando os resultados dos compósitos é possível constatar que o aproveitamento do 

rejeito de telha na confecção dos compósitos com matriz de espuma rígida de poliuretano de 

mamona (PURM) é viável para utilização como isolantes térmicos. A amostra PU-Puro foi utilizada 

como padrão de referência no desenvolvimento do trabalho. 
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Sugestões de trabalhos futuros: 

  Analisar as propriedades acústica do compósito; 

 

  Analisar a durabilidade do compósito com relação às intempéries; 

 

  Analisar a flamabilidade do compósito. 
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