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5 RESUMO 

 

Foi estudada a viabilidade do uso do farelo do sabugo de milho para a obtenção 

de um compósito de matriz polimérica. Para a obtenção do farelo, o sabugo passou pelo 

processo de secagem em secador solar e posteriormente foi triturado numa forrageira e, 

obtendo-se as diferentes granulometrias através do peneiramento. Foram utilizadas três 

diferentes tamanhos de grãos: partículas finas (PF) com tamanho entre 0,10 e 2mm; 

partículas médias (PM) com tamanhos entre 2,10 e 3,35 mm; partículas grandes (PG) 

com tamanhos entre 3,45 e 4,10 mm. Utilizando 20% de resíduo em relação à resina, 

foram construídos os corpos de provas para a caracterização do compósito, levando-se 

em conta parâmetros térmicos e mecânicos. A principal vantagem do compósito 

proposto foi sua baixa densidade, abaixo da relativa a resina, em torno de 1,06 Kg/m³ 

para a formulação com PG. O compósito apresentou comportamento mecânico inferior 

ao da resina para todas as granulometrias e formulações estudadas. Apresentou 

resultados melhores para a flexão, alcançando 25,3 MPa para o PG. O compósito 

também se demonstrou viável para aplicações térmicas, com condutividade térmica 

inferior a 0,21 W/m, classificando-se como isolante térmico. Em termos de 

homogeneidade da mistura a granulometria mais viável é a PF, que também apresentou 

melhor estética e uma melhor processabilidade. Tal compósito pode ser utilizado para a 

fabricação de estruturas que não requeiram significativa resistência mecânica, como por 

exemplo, mesas, cadeiras, pranchas, e protótipos solares e eólicos, como fornos e fogões 

solares e pás de aero geradores. 

 

Palavras-chave: Compósitos poliméricos; sabugo de milho; fabricação de estruturas. 
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6 ABSTRACT 

 

The feasibility of using the corn cob to obtain a polymer matrix composite was 

studied. To obtain the bran, corncob passed the drying process in a solar dryer, and was 

subsequently triturated in forage and to obtain the different particle sizes, by sieving. 

Three different grain sizes were used: fine particles (FP) size between 0,10 and 2mm; 

sized particles (PM) with sizes between 2,10 and 3,35 mm; large particles (PG) sizes 

between 3,45 and 4,10 mm. Using 20% of residue relative to the resin, the test samples 

were constructed for characterization of the composite, taking into account thermal and 

mechanical parameters. The main advantage of the proposed composite is that it has a 

low density, below the relative resin, about 1.06 kg / m³ for the PG. The composite 

showed a mechanical behavior less than of the resin to the grain sizes and for all 

formulations studied. Showed better results for the bending, reaching 25.3 MPa for the 

PG. The composite also showed be feasible for thermal applications, with thermal 

conductivity less than 0.21 W / m, ranking as insulation. In terms of homogeneity of the 

mixture, the most viable grain size is the PF, which also showed improved aesthetics 

and better processability. This composite can be used to make structures that do not 

require significant mechanical strength, such as tables, chairs, planks, and solar and 

wind prototypes, such as ovens and cookers and turbines blades. 

Keywords: polymeric composites; corn cob; manufacturing of structures. 
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7 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Apresentação do Trabalho 

 

O Brasil é um grande produtor na área de agricultura. Projeções do Ministério da 

Agricultura indicam que o Brasil terá em 2021 uma produção de grãos de 195 milhões 

de toneladas, numa área pouco superior a 50,7 milhões de hectares (Rossi, 2011).  

Os dados demonstram que a história recente de nossa agricultura se traduz em 

benefícios ao país, com geração de empregos, maior contribuição ao desenvolvimento, 

mais alimentos e riquezas, porém com maiores impactos ao meio ambiente.  

Um dos problemas atuais na agricultura e agroindústria associada é a pouca 

preocupação do setor em geral em relação à geração de resíduos e seu posterior destino 

e/ou tratamento. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

Mapa (Brasil, 2010), o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, totalizando 

70,0 milhões de toneladas em 2015.  

Sendo uma das cultivas geradoras de resíduos, o milho é produzido para 

alimentação, os grãos proporcionam uma série de produtos industrializados. Entretanto 

algumas partes da planta não possuem um uso direto e o sabugo de milho entra na 

categoria de resíduos da agricultura que ainda não tiveram o seu potencial totalmente 

explorado. 

Conforme a Associação Brasileira de Indústrias da Biomassa – ABIB (2011), os 

resíduos do processamento do milho são constituídos da palha e do sabugo, totalizando 

um fator residual de 58%.  

Para cada 100 kg de espigas de milho, aproximadamente 18 kg são formados pelo 

sabugo (Aguiar, 2010). Diante de tanto resíduos sendo simplesmente descartado surge à 

preocupação com o meio ambiente e a questão de como é possível reutilizar tais 

resíduos.  

Os compósitos surgem da necessidade de aplicação de materiais que possuem 

propriedades especificas, 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. Pode-se nos compósitos, agregar as melhores 

características de cada material em um único. 
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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.  

Diante do problema ambiental gerado pelo acúmulo dos materiais poliméricos, 

que levam centenas de anos para se decompuser após o seu descarte, são necessárias 

alternativas que promovem a redução da utilização desses materiais e uma delas é a 

substituição parcial por resíduos celulósicos (formação de compósitos) (Cheng, 2011). 

Este trabalho apresenta um estudo para a obtenção e caracterização de um 

material compósito de matriz polimérica utilizando resíduos gerados pela trituração de 

sabugos de milho. Pretende-se demonstrar a viabilidade de utilização do resíduo gerado 

para a fabricação de estruturas com baixa solicitação de carga mecânica.  

Será também demonstrada a viabilidade térmica do compósito produzido que 

pode ser um diferencial de aplicabilidade em relação a outros materiais compósitos que 

utilizam resíduos em sua composição. 

 

1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Obter e caracterizar um compósito de matriz polimérica com carga de resíduos 

vegetais oriundos do sabugo de milho. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Preparar os resíduos em variadas granulometrias; 

2. Obter o compósito em diferentes formulações; 

3. Determinar a formulação e granulometrias mais viável para o compósito 

proposto; 

4. Caracterizar o compósito termicamente, mecanicamente e fisicamente; 

5. Fabricar peças para a indústria moveleira e/ou artesanal. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta conceitos importantes sobre o tema escolhido. Estes 

conceitos servirão como elementos auxiliares no entendimento acerca da análise 

proposta justificando a importância desses materiais e componentes no estudo de 

caracterização tecnológica. 

2.1.  O Milho 

 

2.1.1. As Utilidades do Milho 

O sabugo de milho é a parte central da espiga de milho, onde estão presos  os  

grãos  de  milho.  Estruturalmente,  dividi-se  o  sabugo  de  milho  em quatro  partes  

fundamentais: palha  fina,  a  região  externa  do  sabugo;  palha grossa,  camada  que  se  

segue  à  palha  fina;  anel  lenhoso,  região  interna;  e  medula  região  interna  do  anel  

lenhoso (Melo, 2010). Como ilustrado na Figura 1.  

Figura 1 - Componentes externos do sabugo de milho.   

 

Fonte: Melo, 2010.           

É do conhecimento, sobretudo dos mais idosos que o sabugo é a parte interior da 

maçaroca do milho, onde estão presos os grãos que depois de debulhados fica o referido 

sabugo que antigamente tinha as mais variadas funções. São inúmeras as utilidades do 

sabugo do milho, dentre elas se destacam (GARCIA, 2015). 

a) servir de “bainha” para agulha de costurar sacos;  
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b) como combustível pra fogão à lenha e churrasqueira;  

c) como tampa para garrafas e canos; 

d) moer e acrescentar à ração dos animais; 

e) muito bom para tirar cascão do tornozelo e servir de bucha para tomar banho; 

f) tapar buraco no sovaco de porco morto na roça pro sangue não derramar; 

g) servir de brinquedo para crianças da roça; 

h) Tampar buracos em madeira; 

i) ajudar a debulhar os grãos de outras maçarocas; 

 j) servir como papel higiênico em casinhas ou retretes. 

Atualmente existe a crescente preocupação com o descarte dos resíduos 

lignocelulósicos, que podem levar a problemas ambientais pela presença de substâncias 

de alto valor orgânico, potenciais fontes de nutrientes para microrganismos, como 

também a perdas de biomassa e energia (ABUD E NARAIN, 2009).  

Uma das culturas geradoras de resíduos no país é a cultura do milho, produzido 

para alimentação, os grãos proporcionam uma serie de produtos industrializados. 

Entretanto, algumas partes da planta não possuem um uso direto.  

Assim como o sabugo a palha também se torna um resíduo excedente e sem 

utilização definida, que na maioria das vezes é deixado no campo após a colheita. O 

destino principal destes resíduos é a ração animal.  

A produção de milho no Brasil segundo dados do Ministério da Agricultura foi de 

70 milhões de toneladas na temporada 2015. O Brasil é o terceiro maior produtor 

mundial e autossuficiente para o consumo interno (ABIB, 2015). 

Os principais produtores brasileiros são Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A necessidade mundial de 

milho como ingrediente para indústria de ração animal amplia a demanda de 

exportações brasileiras do produto. A estimativa é aumentar em 5,12% das exportações 

do milho para a safra 2019/2020, alcançando 22,9 milhões de toneladas. (ABIB, 2015) 
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O milho se destaca entre as espécies agrícolas com potencial de fornecimento de 

biomassa para produção de energia, pela grande área cultivada no Brasil, cerca de 15 

milhões de hectares, e pela alta produção de biomassa residual (CONAB, 2012).  

Os produtos gerados a partir de sabugos de milho são múltiplos, e suas aplicações 

variadas, dentre elas se destacam a fabricação de painéis aglomerados, mistura em pós 

para polimento, preparação de diferentes tipos de bolos, preparação de biscoitos, 

mistura m massas para obtenção de macarrão, dentre outras. O sabugo de milho também 

é significativamente usado para produção de calor através de sua queima. A Figura 2 

mostra alguns produtos gerados com a utilização do sabugo de milho.  

Figura 2 - Produtos obtidos a partir do sabugo de milho: 

 (a)Painéis Aglomerados; (b) Pós utilizados em discos de polimentos; (c) Bolo feito a 

partir da farinha do sabugo.  

 

Fonte: Biofakles, 2014. 

2.2. Materiais compósitos 

A busca de um material que combine adequadas resistências mecânica, térmica e 

acústica tem merecido destaque em recentes pesquisas científicas. Em todos os eventos 

científicos nacionais e internacionais um grande número de trabalhos está voltado para 

essa finalidade.  

Os materiais compósitos têm sido estudados cada vez mais nos últimos tempos e a 

tendência é aumentar o número de pesquisas a cerca do assunto. Ainda são necessárias 

http://www.bioflakes.com.br/
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mais investigações e desenvolvimento desta classe de material para melhor 

entendimento de suas características, da melhor maneira de processo de obtenção e onde 

melhor aplicá-los (SUDIN, 2006; AMICO, 2013; NIRMAL, 2015). 

 Com esse propósito, os compósitos têm sido utilizados em larga escala, 

principalmente aqueles que têm resíduos em sua composição. Essa vertente deve-se à 

busca de minimizar os efeitos danosos da exposição desses resíduos na natureza, 

causando danos irreparáveis. 

Os compósitos a partir de recursos renováveis ganharam muita importância 

universalmente, devido à sua natureza biodegradável. Produtos biodegradáveis estão se 

tornado cada vez mais atraente devido, também, ao crescimento dos preços e escassez 

de petróleo bruto. Os resíduos naturais de celulose, fibras, partículas, (micro e nano 

escala), são substitutos atraentes para serem utilizadas como reforço e enchimentos ao 

fazer compósitos plásticos (CHENG, 2011; ASOKAN, 2012). 

Compósitos que utilizam EPS triturado, EPS em placas, garrafas PETS, pneu 

triturado, mármore, granito, restos de material de construção, cinza de dendê, sabugo de 

milho, pó de aço, casca de arroz, EVA, pó de serra, pó de MDF, raspas de PVC, fibra de 

coco, piaçava, sisal, pó de café, resíduos da indústria têxtil, pó de vidro, restos de brita, 

chamotes de telha, resíduos da fabricação de botões, argilas, dentre outros, têm 

merecido a atenção dos pesquisadores na busca de um material com resistência 

mecânica adequada e que possa propiciar conforto térmico e acústico (SANTOS, 2015). 

Até pouco tempo compósito era definido como uma mistura de materiais que 

propiciasse uma maior resistência mecânica. Porém o apelo ecológico, a degradação do 

nosso ambiente pela deposição de resíduos e a imensa quantidade de fibras vegetais, 

levaram a uma mudança dessa definição, incluindo as cargas como elementos 

formadores de um compósito. E nesse contexto se ampliou significativamente as 

combinações entre materiais para a formação de compósitos. 

A crescente procura por materiais ecologicamente corretos, nos últimos anos, tem 

possibilitado o desenvolvimento de materiais de matrizes poliméricas com resíduos 

naturais. A utilização destes resíduos em compósitos vem crescendo no setor industrial 

devido à baixa densidade, a boa adesão a matriz e aos baixos custos destas matérias 
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primas, oriundas de fontes renováveis e inesgotáveis (KARAS, 2010; LA MANTIA; 

MORREALE, 2011). 

Em nosso grupo de estudos temos sempre como prioridade a obtenção de 

materiais compósitos que tenham adequada resistência mecânica, atendendo as normas 

pertinentes, e de boa resistência térmica para propiciar um maior conforto térmico, em 

uma região de grande incidência solar.  

O uso de materiais combinados sempre esteve presente na História da 

humanidade, desde o antigo Egito, quando da fabricação de tijolos como na Idade 

Média com as espadas medievais (CALLISTER, 2012).  No entanto, somente com o 

início da produção comercial de resinas plásticas, na primeira metade do século XX, 

que os compósitos para aplicações mais sofisticadas apareceram em larga escala.  

A princípio, a fibra natural era utilizada apenas como reforço, a exemplo disso, 

pode-se citar dentre outras, a madeira, os tecidos e a serragem. Foi em 1940 que 

começou o uso de compósitos com matriz polimérica reforçados por fibras de vidro, 

iniciando-se assim, a era dos compósitos avançados. 

Os compósitos são materiais de moldagem estrutural, constituídos por uma fase 

contínua conhecida como matriz e que abrange três tipos: cerâmica, polimérica e 

metálica; e por uma fase descontínua ou dispersa chamada de reforço, de carga ou de 

agregado, dependendo do tamanho ou do formato de suas partículas.  

Na natureza também encontramos materiais compósitos como é o caso da madeira 

que é constituído por fibras de celulose (fase descontínua) envolvida por uma matriz 

(fase contínua) de lignina. Por ser um material constituído de várias fases, além das 

propriedades de cada constituinte, o compósito apresenta ainda propriedades 

intermediárias decorrentes da formação de uma região interfacial.  

A adesão de um material a outro está associada ao estabelecimento de interações 

que podem ser dos tipos: eletrostáticas, ligações de hidrogênio, ligações covalentes ou 

forças de Van der Walls. A natureza destas interações está associada à afinidade 

química entre a matriz e a fase dispersa.  
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Callister (2012) propõe uma classificação dos materiais de compósitos de acordo 

com o tipo dos materiais constituintes e dos processos de fabricação. A Figura 3 mostra 

a classificação dos materiais compósitos proposta. 

Figura 3 - Classificação dos materiais compósitos proposta por Callister em 2012. 

 

Fonte: Callister, 2012. 

Um desses tipos de classificação define compósitos em termos da morfologia de 

seus agentes de reforço: compósitos particulados, com fibras ou fibroso e laminados. O 

compósito estudado nessa pesquisa foi do tipo particulado, que consiste na imersão de 

partículas de um ou mais materiais em uma matriz de composição. A Figura 4 mostra 

exemplo de compósito particulado. 

Figura 4 - Compósito particulado. 

 

Fonte: Gomes, 2015 - UFRN. 
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2.2.1. Compósitos poliméricos 

São materiais de moldagem estrutural constituídos por uma fase continua 

polimérica (plástico) reforçada por uma fase descontinua fibrosa e que se agregam 

físico-quimicamente após um processo de polimerização (curado), ou seja, são também 

denominados de plásticos reforçados com fibras. (CALLISTER, 2012) 

De acordo com Filho (2013), várias resinas termoplásticas e termofixas vêm 

sendo utilizadas como matrizes em compósitos, sendo as termofixas mais utilizadas em 

compósitos de alto desempenho, são as fenólicas, epóxis, bismaleimidas e poliamidas 

que exibem excelente resistência a solventes como também a altas temperaturas. 

Segundo estimativas, mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos 

poliméricos são constituídas por polímeros termofixos. 

A crescente procura por materiais ecologicamente corretos, nos últimos anos, tem 

possibilitado o desenvolvimento de materiais de matrizes poliméricas com fibras 

naturais. A utilização destas fibras em compósitos estruturais vem crescendo no setor 

industrial devido à baixa densidade, a menor abrasão nas máquinas de processamento, a 

boa adesão a matriz e aos baixos custos destas fibras, oriundas de fontes renováveis e 

inesgotáveis. 

A utilização de resíduos de sabugo de milho não está muito presente na literatura 

de compósitos, o que é um fator inovador da nossa pesquisa. Dentre os poucos trabalhos 

da literatura destaca-se o estudado por Ramos (2013) sobre compósitos de polipropileno 

e sabugo de milho, onde apresentou o sabugo de milho (SM) como alternativa para 

carga particulada de enchimento em compósito com matriz de polipropileno (PP). 

2.3. Estado da Arte de Compósitos Poliméricos no LMHES/UFRN 

A seguir são apresentados alguns trabalhos em compósitos similares 

desenvolvidos ou em desenvolvimento no LMHES/UFRN pelo grupo de estudos em 

materiais compósitos particulados.  

Souza et al (2015) estudaram a obtenção e caracterização de um  compósito 

polimérico com matriz poliéster e carga de pós de vidro gerado pelo corte de placas de 
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vidro nas indústrias vidraceiras. Mostraram que é viável a obtenção do compósito 

proposto, e que o resíduo se comportou como carga e não como reforço, pois houve 

considerável diminuição das propriedades mecânicas do material compósito. 

Demonstraram que o compósito apresentou uma baixa e que o aspecto visual do 

compósito se mostrava atrativo para a fabricação de mesas, estantes ou objetos de 

decoração ou luminárias. A Figura 5 mostra o compósito obtido. 

Figura 5 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e pó de vidro.  

 

Souza et al (2014) obtiveram um compósito com matriz de resina poliéster e carga 

de pó de aço. Enfatizaram que a descoberta de que as sobras do processo de fabricação 

de aço têm valor econômico e trazem benefícios ambientais mudou o conceito de 

resíduos para o setor. Ressaltaram que o setor produziu cerca de 19 milhões de 

toneladas e reaproveitou 85% no último ano. Foi obtido um compósito de matriz 

polimérica e fabricou-se uma parábola de pequenas dimensões para demonstrar a 

possível viabilidade de manufatura de um fogão solar à concentração com área iguala 

ou maior que 1,0m². Foi possível a utilização de até duas partes de pó de aço para uma 

parte de resina. Pretende-se caracterizar o compósito para várias formulações 

determinando-se a mais viável para os fins propostos. A Figura 6 mostra o compósito 

obtido.
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Figura 6 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e pó de aço. 

 

Souza et al (2015) obtiveram um compósito formado por resina poliéster e 

carga/reforço de resíduo de mármore e granito produzidos pelo corte de pedras 

ornamentais. Os pós de mármore e mármore/granito e os compósitos produzidos foram 

caracterizados para a determinação de propriedades físicas, mecânicas e térmicas, 

determinando a formulação do compósito mais viável. O compósito produzido pode ser 

utilizado na fabricação de mesas, cadeiras, pranchas, obras de arte, peças para 

banheiros, divisórias para ambientes, além de protótipos solares, como fornos e fogões. 

A relação carga/matriz pode ser de até 2,5, o que viabiliza bastante a utilização do 

compósito e pode trazer benefícios ambientais significativos. A Figura 7 mostra o 

compósito obtido. 

Figura 7 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e pó de mármore.  
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Souza et al (2015) obtiveram um compósito polimérico utilizando resíduos de pó 

de café  e resina poliéster. O pó de café foi seco em secador solar para a retirada de 

umidade e peneirado posteriormente. A relação máxima em peso de carga/matriz ficou 

em torno de 40%. Acima desse percentual há uma dificuldade na processabilidade 

manual do compósito. O melhor comportamento do compósito foi em relação as suas 

propriedades térmicas, com condutividade térmica abaixo da resina matriz. A Figura 8 

mostra o compósito obtido. 

Figura 8 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e pó de café. 

 

Souza et al (2015) obtiveram e será estudado um compósito de matriz polimérica 

com carga de pó de casca de ovo para fabricação de peças decorativas, móveis e 

estruturas com baixa solicitação de carga. A matriz será uma resina poliéster. O 

compósito obtido será estudado em várias formulações e posteriormente caracterizando 

mecânica, térmica, física e quimicamente para determinar-se qual a formulação mais 

adequada para os fins propostos. Serão avaliadas as resistências à tração e flexão, 

densidade, absorção de água, impacto, condutividade e difusividade térmica, dentre 

outras. Será demonstrada a viabilidade de obtenção e de fabricação de estruturas de 

diferentes geometrias com o material compósito concebido. A Figura 9 mostra o 

compósito obtido. 

Figura 9 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e pó da casca do ovo. 
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Souza et al obtiveram e caracterizaram um compósito de matriz polimérica de 

resina poliéster ortoftálica, tipo cristal, e carga de resíduos do exoesqueleto do 

caranguejo-uçá. Como possíveis aplicações do compósito obtido estão a fabricação de 

peças de artesanato, peças da indústria moveleira e protótipos solares, aplicações que 

não requerem significativas cargas mecânicas. Utilizou-se a proporção de 1 parte de 

resina e 0,4 parte de resíduos. Houve uma diminuição acentuada na resistência mecânica 

em relação à matriz. A condutividade térmica do compósito foi quase igual a da matriz, 

em torno de 0,19 W/m.K. A Figura 10 mostra o compósito obtido. 

Figura 10 - Compósito de resina poliéster e resíduos do casco do caranguejo. 

 

Souza et al (2015) obtiveram um compósito de matriz polimérica utilizando 

resíduos e fibras de sisal e resina poliéster. O compósito para várias formulações foi 

caracterizado térmica, mecânica e fisicamente, determinando-se a melhor formulação e 

a melhor forma de reforço/carga, se com fibra ou com o resíduo em pó. Foram 

fabricados uma prancha para estante, um banco e um relógio com os resíduos em pó, 

demonstrando-se a viabilidade de processamento e fabricação de estruturas com baixa 

solicitação de carga. O compósito obtido tem uma grande viabilidade térmica. A Figura 

11 mostra o compósito obtido. 
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Figura 11 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e resíduos de sisal. 

 

 

Souza et al obtiveram e está sendo estudado um compósito com resina poliéster e 

resíduos de marcenaria em várias granulometrias. Estão sendo utilizadas as reninas 

poliéster cristal e escura e será determinada a que apresenta maior facilidade de 

obtenção do compósito. O compósito para várias formulações será caracterizado 

térmica, mecânica e fisicamente, determinando-se a melhor formulação e a melhor 

granulometria. Já foi fabricado um tampo de banco com o material compósito produzido 

para uma das granulometrias a ser estudadas. A Figura 12 mostra o compósito obtido. 

Figura 12 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e resíduos de marcenaria. 
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Souza et al (2015) obtiveram um compósito polimérico com matriz de resina 

ortoftálica, e resíduos da casca de arroz. A quantidade de resíduos gerada é significativa 

e seu descarte é feito em aterros, causando um grande problema ecológico, pois seu 

tempo de vida é alto. Testes preliminares foram realizados para determinar-se a 

proporção da carga em relação a matriz. Serão estudadas as propriedades mecânicas, 

físicas e térmicas que demonstrarão a viabilidade de obtenção do compósito. Como 

aplicação para o compósito proposto pretende-se fabricar pranchas utilizadas em 

estantes, tampos para bancos e protótipos solares, estruturas que não estarão sujeitas a 

grandes cargas. A Figura 13 mostra o compósito obtido. 

Figura 13 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e resíduos da casca de arroz. 

 

Souza et al (2014) obtiveram um compósito utilizando como reforço/carga 

subprodutos da macambira, fibras e pó. Serão determinadas várias formulações para a 

escolha da mais viável para o fim proposto. Foi fabricada uma parábola de 1,0m² de um 

fogão solar à concentração destinado ao cozimento de alimentos. O compósito em suas 

várias formulações será caracterizado térmica, mecânica e fisicamente para determinar a 

mais viável para o fim proposto. A Figura 14 mostra o compósito obtido. 

Figura 14 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e resíduos da macambira. 
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Souza et al obtiveram e estudaram um compósito polimérico que aproveitava o 

rejeito da indústria moveleira, o pó de MDF. Foram estudadas as proporções de 0, 10, 

15 e 20 em massa de resíduo e matriz de resina poliéster. Foram fabricados um forno 

solar tipo caixa e uma mesa de 1,5m² com o compósito proposto, o que demonstrou sua 

viabilidade parta a fabricação de elementos estruturais que não requeiram grande 

resistência mecânica, como é o caso de protótipos solares. A Figura 15 mostra o 

compósito obtido. 

Figura 15 - Forno solar fabricado em compósito de resina e resíduos de MDF. 

 

 

Souza et al (2014) obtiveram um compósito polimérico com matriz de resina 

ortoftálica, tipo cristal, e resíduos gerados pela operação de tingimento em botões na 

indústria têxtil. A quantidade de resíduos gerada é significativa e seu descarte é feito em 

aterros, causando um grande problema ecológico, pois tem constituintes tóxicos e seu 

tempo de vida é altíssimo. Como aplicação para o compósito proposto pretende-se 

fabricar pranchas utilizadas em estantes e protótipos solares, estruturas que não estarão 

sujeitas a grandes cargas. Uma característica importante do compósito produzido foi sua 

baixa condutividade térmica. A Figura 16 mostra o compósito obtido. 
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Figura 16 - Compósito obtido a partir de resina poliéster e resíduos gerados no 

tingimento de botões. 

 

Souza et al (2015) estão estudando a obtenção de um compósito com as resina 

de poliuretano de mamona e poliéster e carga/reforço de pneu triturado para três 

diferentes granulometrias com a pretensão de fabricar um para-choque para automóveis. 

Pretende-se também hibridizar o compósito utilizando-se reforço de fibra de vidro. A 

Figura 17 mostra o compósito obtido. 

Figura 17 - Compósito de resinas poliéster e poliuretano de mamona e resíduos de pneu. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Apresenta-se a descrição resumida dos materiais, processos de fabricação dos 

compósitos, metodologia proposta para identificar as propriedades mecânicas, físicas e 

químicas dos compósitos obtidos. Esta metodologia envolve análise macroestrutural, 

análise térmica, ensaios mecânicos de carregamento quase estáticos e absorção de água. 

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). Os sabugos foram 

doados por uma produtora artesanal de produtos alimentício derivados do milho e a 

resina comprada ao custo de 15 reais/Kg. 

3.1.1. Resíduo Vegetal 

O resíduo utilizado como carga no compósito foi dos provenientes do milho, o 

sabugo de milho. A coleta do resíduo foi feita em um pequeno comércio de comidas 

típicas da Região Nordeste. A Tenda da Pamonha fica localizada em Ponta Negra e 

diariamente gera resíduos oriundos do milho. 

A escolha pelo sabugo de milho para a obtenção do compósito foi com o 

propósito de explorar a possibilidade da utilização de um resíduo vegetal como 

enchimento em compósitos de matriz polimérica. 

3.1.2. Resina Poliéster  

A matriz utilizada na obtenção do compósito foi a do tipo teraftálica (escura) da 

ARA Química S/A adquirida no comércio local em loja especializada em artigos para 

manutenção de piscinas, construção de barcos e artesanato.  

Segundo o fabricante ARA Química S/A os valores apresentados na Tabela 1 são 

típicos e baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com variação entre 

as amostras. Sendo esses valores típicos não podem ser garantidos ou servirem como 
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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 a 90° C. 

A Tabela 1 apresenta as propriedades da resina AZ 4.6 padrão (escura) 

comercializada pela Ara Química S/A. 

Tabela 1 - Propriedades da resina Escura 

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 4.6 – PADRÃO 

Gel Time (25° C/1,0 g MEK-P em 100g resina) 10 – 15 min 

Pico Exotérmico Max. 190°C 

Aspecto  Turvo 

Cor após curada Castanha 

Resistência a Tração 55,6 MPa ASTM D-638 

Módulo de Tração 2110,7 MPa ASTM D-638 

Alongamento % 2,0 ASTM D-638 

Resistência a Flexão 69,0 MPa ASTM D-790 

Módulo na Flexão 70,3 MPa ASTM D-790 

 

O principal motivo para a escolha da tereftalica deve-se ao menor valor na 

aquisição e por ser um material fácil de trabalhar. A fabricação de compósitos com 

resina poliéster não necessita de disponibilidade de grandes equipamentos para 

fabricação do compósito proposto, trabalhar em baixas temperaturas e sem risco de 

acidente para quem trabalha compósito ou de danificar a fibra do resíduo. Segundo o 

fabricante a concentração de monômero de estireno na solução da resina poliéster varia 

entre 40 e 44%. 

3.1.3. Desmoldante 

O desmoldante utilizado foi a cera de carnaúba 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 foi necessária atenção para o completo preenchimento dos 

cantos, laterais e partes postas em contato direto com a resina. Fez-se necessária a 
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aplicação de no mínimo duas demãos bem como uma secagem completa do 

desmoldante. Esse procedimento garantia um bom acabamento da superfície.  

3.1.4. Provedor de Cura (Catalizador) 

Chamado de catalisador é um peróxido de metil-etil-cetona em dimetilftalato 

provedor ou iniciador de cura para resina poliéster insaturada e éster vinílica.  Nos 

experimentos para resina escura, utilizou-se o Brasnox DM 50, fabricado pela polinox 

do Brasil, cujo aspecto é incolor, líquido e límpido. 

3.1.5. Molde 

Para fabricação dos corpos de prova foi utilizado um molde em ferro fundido 

cujas dimensões eram 200 x 200 x 8mm. Foi fabricado em ferro fundido para que o 

compósito fosse prensado, pois desse modo acreditava-se que a quantidade de bolhas 

em seu interior seria minimizada.   

A Figura 18 mostra o molde metálico utilizado para a fabricação das placas de 

compósito que apresenta 200 mm de comprimento, 200 mm de largura e 12 mm de 

profundidade.  

 

Figura 18 - Molde de Ferro fundido (200x200x12mm) utilizado para a fabricação das 

placas de compósito. (Foto do Autor) 

 

3.1.6. Outros Materiais 

Para limpeza dos materiais empregados nos experimentos tais como 

misturadores, Baker, pipeta, bancada utilizou-se acetona (CH3)2CO adquirido em 

farmácia e comumente utilizado para remoção de esmalte de unhas. 
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A água destilada, habitualmente usada para reposição de água em baterias ou 

radiadores para arrefecimento de motores a combustão foi adquirida em posto de 

revenda de combustíveis. No experimento a água destilada foi empregada para ensaio 

de absorção de água pelo compósito. 

Coletou-se a água do mar, salgada e rica em sais, 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 pets de 2 litros pós-uso foram aproveitadas como recipiente de 

separação e mistura durante a manipulação dos materiais constituinte dos compósitos 

estudados. As garrafas pets podem ser utilizadas por algumas vezes e depois 

descartadas. Luvas cirúrgicas fabricadas com látex também foram utilizadas para 

proteção das mãos evitando o contato direto com a resina e demais produtos químicos. 

O resíduo e resina foram pesados na balança Marte BL3200H, propriedade do 

laboratório de Energia Renováveis da UFRN. A prensa utilizada no processo foi a 

prensa hidráulica MPH 10 Marcon. 

3.2. Métodos 

Para a obtenção e processabilidade da carga proveniente do sabugo de milho e 

posterior obtenção do compósito foram necessários alguns procedimentos descritos a 

seguir. 

As principais etapas do processo de caracterização e fabricação do compósito 

estão apresentadas nos fluxogramas da Figura 19. 

Figura 19 - Processo de caracterização do compósito. 

 



  

38 

 

3.2.1. Coleta e Preparação do Resíduo 

1. A Coleta dos sabugos foi feita em uma empresa artesanal de fabricação e venda 

de bolos, canjicas e pamonhas; 

2. Os sabugos foram postos para secagem em secador solar por cinco dias, sendo 

recolhidos todas as noites. A Figura 20 mostra a secagem dos sabugos;  

Figura 20 - Sabugos de milho em processo de secagem em um secador solar. 

 

3. A Trituração dos sabugos em forrageira e liquidificador residencial; 

4. O peneiramento dos resíduos permitiu a separação dos resíduos em três 

diferentes tamanhos de partículas – Partículas Fina (2mm), Partículas Médias (3,35mm) 

e Partículas Grandes (4,1mm) (Fig. 21); 

Figura 21 - Granulometrias de resíduos de sabugo de milho produzidas. 
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3.2.2. Testes Iniciais 

Nos testes iniciais para determinar a viabilidade da obtenção dos compósitos 

foram feitas misturas aleatórias entre resina e resíduos do sabugo de milho. Estas 

misturas nos permitiu determinar a saturação de cada granulometria escolhida e escolher 

as formulações a serem estudas na caracterização do compósito. 

Como já foi abordada a saturação entre a matriz e o resíduo deu-se 20% em massa 

para as Partículas Finas, 30% para Partículas Médias e 40% para Partículas Grossas. 

Essa saturação se caracterizava pela impossibilidade de mistura manual entre os 

elementos do compósito. 

Para a análise comparativa entre os diferentes tamanhos das partículas obtidos 

escolheu-se a formulação com 20% de resíduo de sabugo de milho em relação à massa 

total de resina. 

Foras utilizadas as formulações: PF (20%) + Resina (80%); PM (20%) + Resina 

(80%); PG (20%) + Resina (80%). Utilizou-se para o preenchimento do molde 400 g de 

resina e 80 gramas de resíduo, em suas três granulometrias. 

 Para preenchimento total do volume do molde, considerou-se a densidade das 

resinas utilizadas 1g/cm
3
, A Tabela 2 apresenta os compósitos formulados e as 

respectivas adições de resíduo às resinas aplicadas. 

Tabela 2 - Compósitos Formulados com resina escura. 

Matriz 

Utilizada 

Compósito 

Formulado 

Quantidade de 

Resíduo 

(%) 

Quantidade de 

Resina 

(%) 

Massa total do 

Molde 

(%) 

Resina Escura PF 20 80 100 

PM 20 80 100 

PG 20 80 100 
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Para as partículas médias e grossas foram também experimentadas as proporções 

em massa de 30% e 40%, respectivamente.  

 

3.2.3. Fabricação dos Corpos de Prova 

A fabricação dos corpos de prova nas proporções escolhidas se deu conforme 

apresenta o diagrama de Sequência representado na Figura 22.  

Figura 22 - Processo obtenção do compósito estudado. 

 

O desmoldante foi aplicado com uma esponja com a devida atenção para 

preenchimento dos cantos, pequenas fissuras e partes que seriam postas em contato com 

a resina ou compósito.  

A fase de adição do provedor de cura consistiu em acrescentar catalisador na 

proporção de 2,0% em massa em relação à quantidade de resina utilizada. Importante 

catalisar a resina antes de misturá-la ao resíduo, pois após esta adição torna-se difícil 

misturar por completo o catalisador na amostra devida sua consistência.  

O tempo médio para início da reação era de 20 minutos, tempo este que a mistura 

começava a aumentar sua viscosidade. Após 3 horas já era possível se ter o compósito 

solidificado. Neste momento se podia tirar a pressão da prensa, porém era importante 
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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, adicionava-se aos poucos o 

resíduo, sempre misturando por completo, até que se completasse toda a adição de 

rejeito a mistura. 

Após 5 horas de cristalização, a placa de compósito era retirada do molde e em 

seguida eram retiradas as rebarbas e saliências, usando-se uma lixa grossa. Na sequência 

os corpos de prova eram cortados nas medidas exigidas para cada ensaio realizado. 

A Figura 23 (a) corresponde ao molde usado na fabricação das placas que após 

serem cortadas nas dimensões exigidas pelas normas aplicadas deram origem as 

amostras para os ensaios de caracterização. A superfície do molde em ferro fundido foi 

recoberta com uma película fina de desmoldante. 

Apresenta-se na Figura 23 (b) o compósito PM em processo de mistura, formando 

uma massa densa de difícil homogeneização no molde.  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 23 (c) exibe a forma sendo prensada, com pressão máxima de 2 

toneladas para não danificar o molde, a fim de se diminuir a presença de bolhas no 

interior da placa produzida.  

Figura 23 - Fabricação dos corpos de prova: 

(a) Resíduo e resina separados, prontos para misturar e por no molde; (b) Compósito já 

misturado no molde, esperando o tempo de cura para poder prensar; (c) Compósito já na 

prensa. 
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 A Figura 24 mostra a fabricação dos corpos de prova para caracterização 

do compósito e a Figura 25 os corpos de prova para ensaios de tração e flexão. 

Figura 24 - Fabricação dos corpos de prova para caracterização do compósito. 

 

 

Figura 25 - Corpos de prova para ensaios de tração e flexão. 
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Os ensaios de caracterização mecânica, térmica, de densidade e absorção de água 

da rede, destilada e em petróleo do compósito para as formulações escolhidas foram 

realizados em Laboratórios de Engenharia dos Materiais da UFRN, Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos da UFRN e IFRN. 

3.2.4. Levantamento das Propriedades Físicas 

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

dimensões apropriadas seguindo as normas vigentes para as características avaliadas 

conforme Tabela 3. No estudo proposto foram avaliadas apenas as características 

mecânicas e térmicas (Filho, 2013, Santos, 2015, Silva, 2015, Gomes, 2015). 

Tabela 3 - Dimensões corpos de prova. 

Ensaio Comprimento  

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Normas  

utilizadas 

Tração 250 25 8 ASTM D638 

Flexão 250 25 8 ASTM D790 

MEV 15 15 8 ------- 

Absorção de água 50 50 3 ASTM D570 

Densidade 20 20 3  

 

3.2.4.1. Características Mecânicas 

Para levantamento das características mecânicas do compósito foi realizado os 

ensaios de tração e flexão. Através destes foi possível levantar características como 

resistência a tração (RT) e flexão (RF), flexão (MOEF), o alongamento total e a flecha 

na flexão. 

Tanto o ensaio de tração, quanto o ensaio de flexão foram realizados no IFRN em 

uma máquina de ensaios universal Shimadzu servo-pulsada tipo E, com capacidade de 

250 toneladas força. A Figura 26 mostra a máquina utilizada nos ensaios de tração e 

flexão das matrizes e compósitos utilizados.  
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Figura 26 - Máquina universal para ensaios de tração e flexão. 

 

Para os ensaios de tração os procedimentos adotados incluindo as medidas do 

corpo de prova foram extraídos da ASTM-638 -10. 

Com este objetivo foram cortados cinco corpos de prova para cada compósito 

analisado a partir de uma placa com dimensão 200 mm x 200 mm e 8 mm, sendo 

posteriormente colocados em estufa a 80 graus Celsius durante 24 horas para isentar de 

umidade e proporcionar a cura total do compósito.  

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.   

3.2.4.2. Ensaios Térmicos 

Para levantamento das propriedades termofísicas o analisador de propriedades 

térmicas, KD2 Pro (Figura 27) fabricado pela Decagon Devices com precisão de 10% 

foi utilizado, verificou-se as propriedades térmicas: 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.  
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Figura 27 - Equipamento utilizado para levantamento das propriedades térmicas dos 

compósitos. 

 

O KD2 Pro possuir 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. Já 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 térmicas, são apresentados de 

forma resumida os procedimentos para a realização das medidas: 

a) Escolha do sensor apropriado para o material a ser analisado; 

b) Realizar os furos na amostra a ser analisada para inserção de ambos os sensores 

com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento; 
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c) Preencher o furo realizado na amostra com pasta térmica que acompanha o 

equipamento; 

d) Conectar o sensor no aparelho; 

e) Configurar o aparelho para o sensor escolhido; 

f) Inserir o sensor na amostra; 

g) Iniciar a medida. 

O procedimento para realização do experimento é simples de fácil entendimento. 

É recomendado a leitura do manual técnico do KD2 Pro para que os procedimentos 

experimentais sejam seguido para o não comprometimento da qualidade das medidas. 

3.2.4.3. Medição da Densidade Aparente 

Para obtenção da densidade do compósito proposto e das matrizes utilizadas, foi 

utilizado o densímetro digital, Figura 28, DSL 910 com repetitividade de ± 0,003g/cm3.  

Figura 28 - Densímetro digital DSL 910. Fonte: Gomes, 2015. 

 

 

Os procedimentos descritos no manual do fabricante do equipamento devem ser 

seguidos para garantir a qualidade da medida realizada. Porém alguns procedimentos de 

maneira resumida são: 

a) A balança deve estar nivelada conforme manual do fabricante; 
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b) Durante a medida as portas contra vento devem estar fechadas; 

c) Encaixe o cesto côncavo (suporte onde serão postos os corpos de prova 

conforme manual do fabricante); 

d) As amostras devem ter dimensões que caibam no cesto de apoio; 

e) O Baker deve estar posicionado de maneira correta encostado nos dois pinos de 

referência e cheio de água destilada até o nível indicado; 

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

3.2.4.4. Determinação da Absorção de Água  

A exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos em atmosfera úmida 

ou meio aquoso leva à degradação pelo ingresso de água. Como consequência tem-se 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 (da rede e do mar) e a 

água salgada do mar. 

Utilizou-se a equação 3 para determinação do grau de absorção de água (Abs) do 

material. A norma seguida para tal propósito foi a ASTM 570-98 (ASTM, 1998). 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 3,0 mm e, logo após secadas em estufa solar 

durante 5 horas de exposição ao sol. Para obtenção da porção absorvida a equação 1 foi 

utilizada, tanto para absorção de água destilada, água da rede quanto para água do mar. 

                                                          (1) 

Onde: 
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Abs.= Absorção de água; 

Mi = Massa inicial; 

M f = Massa final. 

 

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 (Fabricante: Hitachi; Modelo: Hitachi 

Tabletop Microscope TM-3000; Accelerating voltage: 5kV, 15kV) dos corpos 

de prova anteriormente submetidos ao ensaio de tração e flexão. Os experimentos 

ocorreram à temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa de 80%.  

Com o objetivo de comparar o grau de adesão dos resíduos particulados à 

matriz, analisou-se para as proporções de 20% em concentração de resíduo para resina 

escura a face fraturada nos testes de tração e flexão. A Figura 29 apresenta o 

equipamento de ensaio de MEV em questão. 

 

Figura 29 - Equipamento de Micrografia Eletrônica utilizado. 

 

 

3.2.5. Possíveis Aplicações do Compósito Obtido 
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Para teste de desempenho de material do compósito proposto, fabricou-se alguns 

protótipos de aplicação. Uma prancha para estante e um tampo de banco, mostrados na 

Figura 30. 

Figura 30 – Protótipos para possíveis aplicações práticas do compósito obtido e 

estudado. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresentam-se os resultados dos ensaios utilizados para a caracterização do 

compósito proposto e estudado, a partir da matriz de resina poliéster tereftálica e 

resíduos obtidos do sabugo de milho para três diferentes granulometrias. 

4.1. Caracterização dos Compósitos 

Foram avaliadas as características mecânicas e físicas dos compósitos fabricados a 

partir da resina tereftálica (escura) com adição de resíduo do sabugo do milho nas 

proporções 20% em massa das partículas finas (PF), 20% e 30% das partículas médias 

(PM) e 20 e 40% das partículas grandes (PG). 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. 

4.1.1. Ensaios Mecânicos 

4.1.1.1.  Ensaios de Tração 

A Tabela 4 apresenta os resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os 

parâmetros cedidos pelo fabricante das matrizes utilizadas para a obtenção do 

compósito.  

Tabela 4 - Valores de parâmetros dos ensaios de RT medidos e obtidos do fabricante da 

matriz utilizada 

 RT da Resina 

(MPa) 

Ɛ da Resina 

 (%) 

Medida 20,4 ±1,25 4,88±0,96 

Fabricante 55,6 2,0 

 

A RT medida foi bem inferior à apresentada pelo fabricante, correspondente a 

apenas 37%. Essa diferença enorme de resistência pode estar associada à adulteração na 

revenda da resina que é feita em kg enquanto que o fabricante distribui em tonéis.  
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No alongamento os valores medidos foram superiores aos apresentados pelo 

fabricante e com relação ao módulo houve comportamento idêntico a RT, ou seja, uma 

significativa diminuição. A Tabela 5 apresenta os resultados dos parâmetros de ensaios 

de tração e o gráfico da Figura 31 mostra o comportamento assumido por esses 

parâmetros. 

Tabela 5 - Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matrizes. 

Adição 

(%) 

RT 

(MPa) 

Ɛ 

(%) 

RESINA 20,4 ±1,25 4,77 ± 1,30 

PF 20% 3,25 ±1,29 

2,94 ± 0,42 

3,32 ± 0,99 

2,17 ± 0,52 PM 20% 

PG 20% 2,80 ± 1,00 2,10 ± 0,62 

 

Figura 31 - Comportamento assumido pelos parâmetros de tração. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5 mostram que à medida que se aumenta a 

granulometria há um decréscimo da resistência à tração. O mesmo comportamento pode 

ser observado em relação ao alongamento.  

Essas constatações estão associadas a uma mistura mais homogênea do compósito 

para o pó de menor granulometria, traduzindo-se numa em um melhor comportamento 
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mecânico do material. A formulação de melhor resultado em relação à tração foi a PF 

20%. 

O compósito em suas três granulometrias apresentou um comportamento 

mecânico à tração muito inferior ao da matriz, resina poliéster, o que traduz uma 

fragilidade do compósito, não sendo apropriado para serem utilizado quando submetido 

a médios e significativos esforços de tração.  

Em relação ao alongamento tem-se uma queda em relação à matriz, porém bem 

menor que a verificada quanto à resistência a tração.  

4.1.1.2.  Ensaio de Flexão 

A norma utilizada para o ensaio foi a ASTM–D790, referência para ensaios em 

materiais frágeis. Com este propósito, foram examinadas cinco unidades de cada 

material compósito. As amostras foram colocadas em uma estufa a 80 graus Celsius 

durante 24 horas para a retirada total da umidade.   

A Tabela 6 apresenta os resultados das medidas do ensaio e os parâmetros cedidos 

pelo fabricante das matrizes utilizadas para a obtenção do compósito. 

Tabela 6 - Resultados comparativos entre as medidas do ensaio e os parâmetros cedidos 

pelo fabricante das matrizes utilizadas. 

 Resistência a Flexão 

da Resina (MPa) 

Flecha da Resina (mm) 

Medida 60,4±3,56 5,2 ± 0,02 

Fabricante 69 6,0 

 

A RF da matriz medida é menor em 15% que a apontada pelo fabricante, o que 

também aconteceu para a RT. Isso de deveu mais uma vez a possível alteração nas 

propriedades da resina em função do transporte e mudança de recipiente de embalagem 

entre fabricação e revenda. A Tabela 7 apresenta os resultados dos parâmetros de 

ensaios de flexão e o gráfico da Figura 32 mostra o comportamento assumido por esses 

parâmetros. 
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Tabela 7 - Resultados dos parâmetros de ensaios de flexão. 

Adição 

(%) 

Resistência a Flexão 

(MPa) 

Flecha 

(mm) 

RESINA  60,4 ±3,56 5,23 ± 1,30 

PF  18,70 ±1,15 2,28 ± 0,93 

PM 19,30 ± 0,89 2,08 ± 0,55 

PG 25,3 ± 1,32 2,16 ± 0,64 

                                                   

Figura 32 - Comportamento assumido pelos parâmetros de flexão. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Compósito e matriz tiveram o mesmo comportamento relativo. A resistência à 

flexão dos compósitos para as três granulometrias foi bastante inferior a da matriz, 

porém com valores bem mais significativos que a resistência à tração.  

No que diz respeito à flecha a diminuição foi menor do que a relativa à resistência 

à flexão. O compósito pode ser utilizado em suas três granulometrias, de mesma 

proporção de resíduo, para aplicações que não solicitem grandes esforços de flexão. A 

granulometria que apresentou melhor resistência à flexão foi a PG. 

Observando-se os valores da RF e comparando-os a outros compósitos já 

estudados e apontados pela literatura percebeu-se que os valores medidos para as 

matrizes utilizadas foram compatíveis e às vezes até mais elevados, o que demonstra a 

viabilidade do compósito para as granulometrias e formulação empregadas.  
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4.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

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

nos compósitos a aderência entre particulado e matriz e estudar o mecanismo de fratura. 

O comportamento da fratura em compósitos pode ser afetado por interação 

particulado/matriz, quantidade de vazios (“voids”) na amostra analisada, carga e 

ambiente em que a amostra foi submetida. A Figura 33 mostra as micrografias (500X) 

para matriz, PF, PM e PG na proporção de 20%em massa entre particulado/matriz. 

Figura 33 - MEV (500X) da matriz, PF, PM e PG na proporção de 20%. 

 

A análise de MEV mostra que houve deficiência de adesão na entre matriz e 

resíduo, fratura coesiva na matriz, presença de impureza, que pode ser substância 

contida no particulado, não penetração de resina no interior da estrutura do particulado, 

fratura frágil. 
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4.1.3. Absorção de Águas da Rede, Destilada e do Mar. 

Os métodos adotados para ensaio de absorção de água destilada, água da rede e 

do mar foram os estabelecidos pela norma ASTM D570-98. Em todos os meios 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 8 apresenta os dados médios obtidos no ensaio de absorção de água 

pela resina e formulações do compósito estudadas.  

Tabela 8 - Absorção de água do mar pela resina e compósitos. 

AMOSTRAS ABS. AGUA DO 

MAR (%) 

ABS. ÁGUA 

DESTILADA (%) 

ABS. ÁGUA DA 

REDE (%) 

RESINA 0,561 0,582 0,551 

PF 20% 6,852 7,264 7,001 

PM 20% 7,977 6,747 9,071 

PG 20% 10,805 12,020 12,215 

 

A absorção na água do mar foi muito maior para o compósito nas três 

granulometrias estudadas, sendo o PF o que apresentou melhor resultado, embora 

muitas vezes acima da absorção correspondente a resina. Os resultados obtidos para 

essa propriedade demonstraram-se competitivos com a maioria dos compósitos já 

estudados, e também acima de alguns destes. A formulação para a maior granulometria 

(PG) apresentou absorção de água do mar 57,6 maior que a relativa ao PF. 

A absorção de água destilada pelo compósito apresentou o mesmo comportamento 

que a obtida na água do mar, muito maior que a da matriz. Porém a melhor 

granulometria foi a PM, 6,6%, permanecendo a granulometria PG como a de pior 

comportamento em relação a esse parâmetro. 

Os resultados obtidos para essa propriedade na água destilada demonstraram-se 

competitivos com a maioria dos compósitos já estudados, e também acima de alguns 

destes. A formulação para a maior granulometria (PG) apresentou absorção de água do 

mar 78,2 maior que a relativa ao PM. 
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A absorção de água da rede pelo compósito apresentou comportamento idêntico 

aos observados nos outros dois meios, com a absorção sendo muito maior no compósito 

do que na resina. Os níveis de absorção foram maiores para esse meio. A melhor 

granulometria foi a PF, permanecendo a granulometria PG como a de pior 

comportamento em relação a esse parâmetro. A formulação para a maior granulometria 

(PG) apresentou absorção de água do mar 74,5 maior que a relativa ao PF  

Figura 34 - Comportamento médio da resina e do compósito nos meios aquosos 

experimentados. 

 

O comportamento médio para a absorção de água nos três meios experimentados 

demonstrou uma supremacia muito grande da resina em relação à formulação estudada 

do compósito em suas três granulometrias. A formulação PG 20% foi a de pior 

resultado e a PF20% a de melhor comportamento em relação ao esse parâmetro. Embora 

muito superior a da resina a absorção de água do compósito não inviabiliza sua 

exposição em meio aquoso. 

A resina apresentou uma absorção de água quase idêntica para os três meios. A PF teve 

melhor resultado para a água do mar; a PM para a água destilada e a PG para a água do 

mar. 
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4.1.4. Análise Térmica 

A Tabela 9 apresenta os resultados de Calor Específico, Difusividade Térmica, 

Condutividade Térmica e Resistividade Térmica obtidos em análise térmica da 

formulação PF 20% e para a resina escura, matriz utilizada. 

Tabela 9 - Propriedades Térmicas dos Compósitos. 

Material C(MJ/m
3
K)         

(Calor específico) 

D (mm
2
/s) 

(Difusividade) 

K  (W/mK) 

(Condutividade) 

R (°C·cm/W) 

(Resistividade) 

RESINA  1,628 ± 0,163 0,096 ± 0,010 0,156 ± 0,016 641,2 ± 13,1 

PF 2,073 ± 0,202 0,090 ± 0,010 0,186± 0,025 537,6 ± 12,3 

 

A condutividade térmica do compósito estudado na formulação medida foi 

19% maior em relação a matriz de resina tereftálica. A variação de difusividade foi de 

6,6% e do calor específico de 27,3%. A difusividade do compósito foi menor que a da 

resina tereftálica. Compósito e resina apresentaram boa resistência térmica. 

O compósito pode ser classificado como isolante térmico, pois apresentou 

condutividade térmica abaixo de 0,21 W/m.K. O comportamento térmico do compósito 

estudado é uma das viabilidades encontradas para sua utilização em isolamentos 

térmicos. 

Em relação a outros compósitos já estudados e mostrados pela literatura de 

materiais isolantes térmicos o compósito apresentou condutividade térmica inferior e 

bastante competitiva. 

A Figura 39 mostra o comportamento assumido pelo calor específico 

volumétrico para as matrizes e uma das formulações do compósito estudada. 

Figura 35 - Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico.  
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A Figura 40 mostra o comportamento da difusividade térmica para as matrizes 

e formulações do compósito estudadas.  

Figura 36 - Comportamento da difusividade térmica para as matrizes e formulações do 

compósito 

 

A Figura 41 mostra o comportamento assumido pela condutividade térmica 

para as matrizes e formulações do compósito estudadas. 

Figura 37 - Comportamento assumido pela condutividade térmica dos compósitos. 

 

4.1.5. Densidade 

Medindo-se a densidade da matriz e do compósito foram encontrados os 

resultados expostos na Tabela 10. A Figura 40 mostra o comportamento assumido pela 

densidade para resina e compósito. 
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Tabela 10 - Densidades da resina escura e das formulações do compósito estudadas. 

Compósito - Líquido Água Destilada à  25,5°C Medido g/cm³ 

Escura 1,20 

PF 20% 1,16 

PM 20% 1,10 

PG 20% 1,06 

MÉDIA 1,106 ±0,050 

 

Segundo o fabricante Arazin, a densidade resina escura pode variar entre 1,10 e 

1,15 g/cm3. Todas as formulações do compósito estudadas, para três granulometrias, 

tiveram densidades menores que a da matriz, apresentando para a granulometria grossa, 

uma queda de 11,7%. A densidade média para as formulações estudadas foi de 1,106 

g/cm³. 

Essa propriedade é a que dá maior potencial de utilização do compósito 

proposto aliado ao comportamento térmico. Pode-se fabricar estruturas leves e 

resistentes para algumas aplicabilidades, principalmente para as indústrias moveleira e 

automotiva, além de artesanato com boa estética. 

Figura 38 - Comportamento assumido pela densidade para resina e compósito. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1.  Conclusões 

1. O compósito mostrou-se viável, nas três granulometrias estudadas, para 

fabricação de peças e estruturas aplicáveis a sistemas onde baixos esforços mecânicos 

são solicitados, podendo ter aplicabilidade massiva nas indústrias moveleira e 

automobilística, na fabricação de peças para artesanato de boa estética tais como 

embalagens, recipientes para fornos solar e secadores de frutas, estantes e prateleiras; 

2. O uso do resíduo de sabugo de milho reduz o uso de resina na composição do 

compósito, reduzindo também o custo do compósito fabricado atendendo perfeitamente 

a utilização proposta mesmo com resultados inferiores à matriz. Este fato confirma o 

caráter econômico da utilização do resíduo como carga na formulação do compósito; 

3. O resíduo de sabugo de milho utilizado mostrou-se mais viável em relação às 

propriedades mecânicas para ser utilizado no compósito como carga, principalmente 

devido à resistência à tração e flexão em todas as formulações ter sido inferior à da 

matriz correspondente; 

4. 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); 

5. O comportamento médio para a absorção de água nos três meios experimentados 

demonstrou uma supremacia muito grande da resina em relação à formulação estudada 

do compósito em suas três granulometrias. A formulação PG foi a de pior resultado e a 

PF a de melhor comportamento em relação ao esse parâmetro; 

6. A resina apresentou uma absorção de água quase idêntica para os três meios. A 

PF teve melhor resultado para a água do mar; a PM para a água destilada e a PG para a 

água do mar. 

7. As resistências à tração do compósito para as três granulometrias foram muito 

inferiores a da resina matriz. A medida que se aumenta a granulometria há um 

decréscimo da resistência à tração. O mesmo comportamento pode ser observado em 

relação ao alongamento. A formulação de melhor resultado em relação à tração foi a PF 

20%. 
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8. A resistência à flexão dos compósitos para as três granulometrias também foi 

bastante inferior à da matriz, porém com valores bem mais significativos que a 

resistência à tração. No que diz respeito à flecha a diminuição foi menor do que a 

relativa à resistência à flexão. A granulometria que apresentou melhor resistência à 

flexão foi PG. 

9. Devido à grande capacidade de impregnação de resina ao resíduo sua adição 

máxima viável, com a técnica mistura manual utilizada, ficou em 40% em massa, para o 

PG, 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; 

10. Todas as formulações do compósito estudadas, para três granulometrias, tiveram 

densidades menores que a da matriz, apresentando para a granulometria grossa, uma 

queda de 11,7%. 

5.2.  Sugestões 

1. Estudar a obtenção do compósito com resíduo de sabugo de milho utilizando 

outras matrizes poliméricas; 

2. Ensaiar o compósito obtido para as propriedades de impacto e dureza; 

3. Fazer análise de envelhecimento do compósito; 

4. Ensaiar a absorção do compósito para contato com óleos; 

5. Estudar a adição de um agente compatibilizante como forma de melhorar a 

adesão matriz-resíduo; 

6. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto; 

7. Caracterizar o compósito produzido para outras formulações. 
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