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RESUMO 

 

O descarte de pneus no meio ambiente na forma de resíduo vem causando 

grandes problemas e impactos ambientais. Sendo assim, este trabalho apresenta a 

obtenção e estudo da caracterização de um material compósito, voltado para a fabricação 

de um absorvedor de impacto de para-choque automotivo. Esse material foi fabricado 

com resina matriz de poliuretano (PU) à base de petróleo e carga de resíduos de pneu, 

oriundos do processo de recauchutagem. Para tanto, cinco formulações com diferentes 

percentuais de resíduo de pneu (0%, 30%, 45%, 70% e 100%) foram obtidas e 

caracterizadas no que se refere às suas propriedades mecânicas, térmicas, de absorção de 

umidade, densidade e degradação pela sua exposição às intempéries. Além disso, foram 

realizados os ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) no material para que se pudesse observar sua microestrutura 

(distribuição de resíduos na matriz, vazios, imperfeições e impurezas) e identificar os 

elementos químicos presentes, respectivamente. Como resultado geral, os compósitos 

apresentaram um aumento na sua densidade conforme se aumentava o percentual de 

resíduo de pneu, assim como a condutividade térmica. Quanto às propriedades 

mecânicas, a formulação que teve maior resistência à tração, flexão e compressão foi a de 

45% e a de maior resistência ao impacto foi a de 100%. Com relação à resistência ao 

envelhecimento a formulação de 100% foi a que obteve melhor desempenho. Foi 

fabricado um absorvedor de para-choque com a formulação de 45% que apresentou um 

acréscimo de massa de 28,03%, demonstrando-se a viabilidade de fabricação desse 

componente automotivo. 

 

Palavras-chave: Material compósito. Para-choque automotivo. Poliuretano. 

Resíduo de pneu. Caracterização. 

  



 

ABSTRACT 

 

The disposal of tires in the environment in the form of waste is causing major 

problems and environmental impacts. Thus, this work presents the study and the 

characterization of a composite material, aimed at the manufacture of an automotive 

bumper absorber. This material was manufactured with petroleum based polyurethane 

(PU) matrix resin and tire residue loading, from the retread process. Five formulations 

with different percentages of tire residue (0%, 30%, 45%, 70% and 100%) were obtained 

and characterized with respect to their mechanical and thermal properties, moisture 

absorption, density and degradation by exposure to the elements. Scanning Electron 

Microscopy (SEM) and Dispersive Energy Spectroscopy (EDS) tests were also 

performed on the material so that its microstructure could be observed (distribution of 

residues in the matrix, voids, imperfections and impurities) and to identify the chemical 

elements present , respectively. As a general result, the composites presented an increase 

in their density as the percentage of tire residue increased, as well as the thermal 

conductivity. As for the mechanical properties, the formulation with the highest tensile, 

flexural and compression strength was 45% and the one with the highest impact strength 

was 100%. Regarding the resistance to aging the formulation of 100% was the one that 

obtained better performance. A bumper absorber was manufactured with the 45% 

formulation, which presented a mass increase of 28.03%, demonstrating the feasibility of 

manufacturing this automotive component. 

 

Key words: Composite material. Automotive bumper. Polyurethane. Tire 

residue. Characterization. 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 2.1 - Tipos de cargas utilizadas em materiais compósitos ............................................ 6 

Figura 2.2 - Tipos de matrizes utilizadas em materiais compósitos ......................................... 6 

Figura 2.3 - a) Espuma flexível de PU e b) Espuma Rígida de PU.........................................10 

Figura 2.4 - Processo de moldagem por compressão wet lay-up ............................................12 

Figura 2.5 - Componentes de um pneu ..................................................................................15 

Figura 2.6 - Descarte irregular de pneus no Rio Ipanema em Alagoas ...................................16 

Figura 2.7 - Resíduos da recauchutagem ...............................................................................17 

Figura 2.8 - Para-choque antigo (à esquerda) e moderno (à direita) .......................................19 

Figura 2.9 - Componentes de um para-choque automotivo: a) fascia, b) absorvedor e c) 

alma .....................................................................................................................................20 

Figura 2.10 - Para-choque automotivo completo: a fascia em cor azul, os absorvedores 

em cor amarela e a alma em cor verde ..................................................................................21 

Figura 2.11 - Absorvedor de energia em polipropileno expandido .........................................22 

Figura 2.12 - Equipamento utilizado no ensaio de impacto....................................................28 

Figura 3.1 - Resíduo de Pneu ................................................................................................37 

Figura 3.2 - Resina PU parte A e B. ......................................................................................38 

Figura 3.3 - Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de tração e flexão ...................39 

Figura 3.4 - Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de impacto .............................40 

Figura 3.5 - (a) Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de compressão aberto 

com resina dentro e (b) Molde fechado .................................................................................40 

Figura 3.6 - Parte A e B da resina pesadas e adicionadas uma à outra, prontas para serem 

misturadas ............................................................................................................................41 

Figura 3.7 - Resíduos de pneu sendo misturados à resina ......................................................42 

Figura 3.8 - (a) Mistura adicionada ao molde e (b) Mistura em expansão se acomodando 

ao molde ...............................................................................................................................43 

Figura 3.9 - Molde sob a prensa hidráulica com carga de duas toneladas sendo aplicada .......44 

Figura 3.10 - Corpos de prova de tração/flexão com 100% de resíduo de pneu......................45 

Figura 3.11 - Corpos de prova de compressão com 100% de resíduo de pneu .......................45 

Figura 3.12 - Corpos de prova de impacto com 100% de resíduo de pneu .............................45 



 

Figura 3.13 - a) Máquina Tensolab 3000 Mesdan utilizada para o ensaio de tração e b) 

Máquina universal SHIMADZU AG-X 300 utilizada para o ensaio de flexão .......................47 

Figura 3.14 - a) Ensaio de tração e b) ensaio de flexão de três pontos....................................48 

Figura 3.15 - a) Máquina universal SHIMADZU utilizada para o ensaio de compressão e 

b) Corpo de prova no momento do ensaio .............................................................................49 

Figura 3.16 - Pêndulo analógico utilizado no ensaio de impacto............................................50 

Figura 3.17 - Mostrador da máquina de impacto ...................................................................50 

Figura 3.18 - Densímetro digital modelo DSL 910 ................................................................51 

Figura 3.19 - Corpos de prova durante o ensaio de absorção de água destilada ......................52 

Figura 3.20 - Equipamento KD2 PRO utilizado para aferição das propriedades térmicas ......53 

Figura 3.21 - a) Pasta térmica utilizada para realização do ensaio e b) Análise das 

propriedades térmicas do compósito .....................................................................................54 

Figura 3.22 - Corpos de prova do ensaio de envelhecimento após a realização do ensaio ......55 

Figura 3.23 - Microscópio Eletrônico de Varredura empregado na análise micrográfica 

dessa pesquisa ......................................................................................................................56 

Figura 4.1 - Comportamento da resistência à tração da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................58 

Figura 4.2 - Comportamento da resistência à flexão da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................59 

Figura 4.3 - Comportamento da resistência à compressão da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................61 

Figura 4.4 - Comportamento da energia absorvida pela resina pura e pelas demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................62 

Figura 4.5 - Comportamento da absorção de água destilada da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................64 

Figura 4.6 - Comportamento da absorção de água dor mar da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................66 

Figura 4.7 - Comportamento da absorção de petróleo da resina pura e das demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................68 

Figura 4.8 - Comportamento do grau de absorção para a resina pura e as demais 

formulações do compósito em relação aos três meios aquosos estudados ..............................69 

Figura 4.9 - Comportamento da condutividade térmica assumido pela resina pura e pelas 

demais formulações do compósito ........................................................................................71 



 

Figura 4.10 - Comportamento da capacidade térmica volumétrica assumido pela resina 

pura e pelas demais formulações do compósito .....................................................................72 

Figura 4.11 - Comportamento da difusividade térmica assumido pela resina pura e pelas 

demais formulações do compósito ........................................................................................73 

Figura 4.12 - Comportamento da resistividade térmica assumido pela resina pura e pelas 

demais formulações do compósito ........................................................................................73 

Figura 4.13 - Amostras expostas às condições ambientais variadas no ensaio de 

envelhecimento. À esquerda estão as superfícies que ficaram em contato com as 

intempéries e à direita estão as superfícies que estavam em contato com o suporte de 

madeira.................................................................................................................................75 

Figura 4.14 - Comparação entre as superfícies externas e internas dos corpos de prova de 

0% PP e 70% PP, respectivamente, após o ensaio de envelhecimento ...................................76 

Figura 4.15 - Amostras de cada formulação após o ensaio de envelhecimento com as 

camadas superficiais laterais removidas ................................................................................76 

Figura 4.16 - Micrografias da resina matriz e das formulações do compósito estudado .........77 

Figura 4.17 - Micrografias do resíduo de pneu com ampliação de 40x e 180x, 

respectivamente ....................................................................................................................78 

Figura 4.18 - Percentuais em massa dos elementos presentes na porção de resíduo 

analisada ...............................................................................................................................79 

Figura 4.19 - a) Vista lateral dos absorvedores de polipropileno e poliuretano, 

respectivamente e b) vista superior dos absorvedores de polipropileno e poliuretano, 

respectivamente. ...................................................................................................................81 

Figura 4.20 - Comportamento da energia absorvida assumido pelo polipropileno 

expandido e pelas formulações do compósito estudadas ........................................................81 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 - Composição química de um pneu ......................................................................14 

Tabela 3.1 - Quantidade em massa de cada parte para a fabricação dos corpos de prova .......42 

Tabela 3.2 - Dimensão dos corpos de provas utilizados nos ensaios mecânicos .....................46 

Tabela 4.1 - Resultados médios do ensaio de tração para a resina pura e para as demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................57 

Tabela 4.2 - Resultados médios do ensaio de flexão para a resina pura e para as demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................59 

Tabela 4.3 - Resultados médios do ensaio de compressão para a resina pura e para as 

demais formulações estudadas ..............................................................................................60 

Tabela 4.4 - Resultados médios do ensaio de impacto para a resina pura e para as demais 

formulações estudadas ..........................................................................................................61 

Tabela 4.5 - Valores da densidade para a resina pura e para as demais formulações 

estudadas ..............................................................................................................................63 

Tabela 4.6 - Resultados do grau de absorção de água destilada para a resina pura e para as 

demais formulações estudadas ..............................................................................................64 

Tabela 4.7 - Resultados do grau de absorção de água do mar para a resina pura e para as 

demais formulações ..............................................................................................................66 

Tabela 4.8 - Resultados do grau de absorção de petróleo para a resina pura e para as 

demais formulações ..............................................................................................................67 

Tabela 4.9 - Resultados médios gerais da análise térmica realizada na resina pura e nas 

demais formulações do compósito ........................................................................................70 

Tabela 4.10 - Resultados da variação da massa dos corpos de prova submetidos ao ensaio 

de envelhecimento durante o período de seis meses ..............................................................74 

Tabela 4.11 - Composições em massa e atômica de uma porção de resíduo de pneu..............79 

 

  



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ASTM American Society for Testing Materials 

EDS Energy-dispersive X-ray spectroscopy - Espectroscopia de Energia  

 Dispersiva 

EPS Expanded Polystyrene - Poliestireno Expandido 

EPP Expanded Polypropylene - Polipropileno Expandido 

FIEP Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

LMF Laboratório de Mecânica dos Fluidos 

MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

NBR Norma Brasileira 

SI Sistema Internacional de Unidades 

PP Pó de Pneu 

PU Poliuretano 

TPO Olefina Termoplástica 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Letras Romanas 

 

A Área da seção transversal [m²] 

A Área perpendicular ao sentido da transferência de calor [m²] 

Abs Grau de absorção 

b Largura do corpo de prova 

c Distância perpendicular entre a linha neutra e o ponto onde atua a tensão 

máxima de flexão [m] 

c Calor específico [kJ/kg.K] 

D Deflexão máxima no centro do corpo de prova [m] 

dT/dx Gradiente de temperatura na direção x [K/m] 

E Módulo de elasticidade ou módulo de Young [Pa] 

F Força aplicada [N] 

h Espessura do corpo de prova 

k Condutividade térmica [W/m] 

I Momento de inércia [m
4
] 

L Espessura do material [m] 

l Distância entre os pontos de apoio [m] 

l0 Comprimento inicial [m] 

m Inclinação da curva carga x deflexão 

m Massa [kg] 

mabs Massa absorvida [kg] 

mf Massa final [kg] 

mi Massa inicial [kg] 



 
 

Mmáx  Momento interno resultante máximo [N.m] 

p Carga máxima aplicada [N] 

Q Quantidade de energia [kJ] 

qx Taxa de transferência de calor na direção x [W/m²] 

Rt Resistividade Térmica                                                                    [ºC.m/W] 

V Volume [m³] 

 

Letras Gregas 

 

α Difusividade térmica [mm²/s] 

σmáx Tensão máxima de flexão [Pa] 

σC Resistência à compressão [Pa] 

σF Resistência à flexão [Pa] 

σT Resistência à tração [Pa] 

ε Deformação elástica longitudinal 

Δl Variação do comprimento do corpo [m] 

ΔT Variação de temperatura [K] 

ρ Densidade [kg/m³] 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 1 

1.1 Objetivos .................................................................................................. 4 

1.1.1 Objetivo Geral ...................................................................................... 4 

1.1.2 Objetivos Específicos ........................................................................... 4 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................... 5 

2.1 Materiais Compósitos .............................................................................. 5 

2.2 Matrizes Poliméricas ............................................................................... 8 

2.2.1 Matrizes Poliméricas Termorrígidas ................................................... 8 

2.2.2 Resina Poliuretano (PU) ...................................................................... 9 

2.3 Processos de Fabricação dos Materiais Compósitos ............................. 11 

2.4 Pneu de Borracha .................................................................................. 13 

2.4.1 Constituição Físico-Química do Pneu ............................................... 13 

2.4.2 Descarte do Pneu e Impactos Ambientais ......................................... 15 

2.5 Para-choques Automotivos .................................................................... 19 

2.5.1 Absorvedores de Para-choques.......................................................... 21 

2.6 Propriedades Mecânicas ........................................................................ 22 

2.6.1 Tração ................................................................................................. 22 

2.6.2 Compressão ........................................................................................ 24 

2.6.3 Flexão ................................................................................................. 25 

2.6.4 Impacto ............................................................................................... 27 

2.7 Densidade Aparente ............................................................................... 28 

2.8 Absorção ................................................................................................ 29 

2.9 Propriedades Térmicas .......................................................................... 30 

2.9.1 Condutividade Térmica ..................................................................... 31 

2.9.2 Calor Específico ................................................................................. 32 



 
 

2.9.3 Difusividade Térmica ......................................................................... 33 

2.9.4 Resistividade Térmica ........................................................................ 34 

2.10 Envelhecimento ...................................................................................... 34 

2.11 Ensaio de MEV e EDS ........................................................................... 35 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................... 37 

3.1 Resíduo de Pneu ..................................................................................... 37 

3.2 Resina PU ............................................................................................... 38 

3.3 Moldes .................................................................................................... 39 

3.4 Processo de Obtenção do Compósito .................................................... 40 

3.5 Ensaios Mecânicos ................................................................................. 46 

3.5.1 Ensaio de Tração e Flexão ................................................................. 46 

3.5.2 Ensaio de Compressão ....................................................................... 48 

3.5.3 Ensaio de Impacto .............................................................................. 49 

3.6 Ensaio de Densidade Aparente .............................................................. 51 

3.7 Ensaio de Absorção ................................................................................ 52 

3.8 Ensaio Térmico ...................................................................................... 53 

3.9 Ensaio de Envelhecimento ..................................................................... 55 

3.10 MEV e EDS ............................................................................................ 55 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................. 57 

4.1 Ensaios Mecânicos ................................................................................. 57 

4.1.1 Resistência à Tração .......................................................................... 57 

4.1.2 Resistência à Flexão ........................................................................... 58 

4.1.3 Resistência à Compressão .................................................................. 60 

4.1.4 Resistência ao Impacto....................................................................... 61 

4.2 Densidade ............................................................................................... 63 

4.3 Absorção ................................................................................................ 64 

4.4 Análise Térmica ..................................................................................... 69 



 
 

4.5 Envelhecimento ...................................................................................... 74 

4.6 MEV e EDS ............................................................................................ 77 

4.7. Aplicações............................................................................................... 80 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES ................................................................. 82 

5.1 Conclusões .............................................................................................. 82 

5.2       Sugestões ................................................................................................ 83 

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 84 

 

 



1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A taxa de produção automotiva mundial está aumentando e estima-se que chegue a 

76 milhões de carros por ano até 2020(DAVOODI et al., 2010). Ainda de acordo com as 

estatísticas, cerca de 25% de redução no peso de um veículo contribui para uma economia de 

250 milhões de barris de petróleo bruto (CROMPTON, 2016). 

A utilização de fibras naturais de baixa densidade ou materiais particulados na 

fabricação de componentes automotivos poderia conduzir a uma redução de peso total do 

automóvel da ordem 10-30%(DAVOODI et al., 2010). Além disso, essa estratégia pode levar 

a uma melhora das propriedades de interesse do projeto e/ou redução de custos. Portanto, é 

possível que os fabricantes considerem expandir o uso desses materiais em seus novos 

produtos. Ademais, as preocupações com reciclagem motivadas pelos regulamentos da União 

Europeia estão forçando os fabricantes a considerar os impactos ambientais de sua produção 

e, possivelmente, mudar de materiais à base de petróleo para materiais de base agrícola 

(DAVOODI et al., 2010; RASSHOFER et al., 2001). 

Um para-choque é um conjunto de proteção que é localizado na superfície frontal e 

traseira de um automóvel. Quando uma colisão de baixa velocidade ocorre, este sistema 

absorve o impacto para prevenir ou reduzir danos provocados ao carro e aos passageiros 

(PRABHAKARAN, et al., 2012). Ou seja, é necessário que este componente tenha alta 

resistência ao impacto. Um fator importante e que tem ganhado bastante destaque é o seu 

peso, atualmente a redução do mesmo tem sido o principal foco dos fabricantes de 

automóveis. Isso está sendo possibilitado através do desenvolvimento de melhores projetos, 

melhores materiais e processos de fabricação mais eficientes (PRABHAKARAN, et al., 

2012). 

A utilização do aço como material de para-choques possui muitas vantagens, como 

boa capacidade para suportar cargas (PRABHAKARAN, et al., 2012). No entanto, ele possui 

baixa razão entre resistência mecânica e peso. Neste contexto, os materiais compósitos 

surgem como uma alternativa viável ao aço convencional para esse tipo de componente 

automotivo, pois proporcionam baixo peso, boas propriedades mecânicas específicas (em 

relação ao peso) e manutenção de, pelo menos, o mesmo nível de segurança em relação aos 

para-choques de aço. Além disso, esse tipo de material é caracterizado por alta resistência 
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específica, tanto em condições de carga estática, quanto em condições de carga de impacto, e 

alta rigidez específica (PRABHAKARAN, et al., 2012; BELINGARDI et al. 2015) 

Os compósitos são uma prioridade no campo da engenharia dos materiais. Devido à 

possibilidade de desenvolver materiais desse tipo com determinadas propriedades de 

interesse, eles são buscados para otimizar processos, conduzindo a um aumento de eficiência 

de geração e de processamento. Esses materiais surgiram com a utilização de materiais 

sintéticos como cargas de reforço, sendo os mais utilizados as fibras de vidro, de carbono e de 

kevlar, além de outras fibras sintéticas. As indústrias automotivas, de aviação, aeroespaciais, 

eólicas e náuticas foram as primeiras a utilizar compósitos e atingiram níveis significativos de 

substituição de componentes de materiais convencionais por compósitos. 

No campo energético a utilização de materiais compósitos pode trazer uma 

contribuição profunda na geração de energia, no conforto térmico, no desenvolvimento de 

materiais isolantes térmicos e acústicos, reaproveitando materiais e assim contribuir para a 

minimização de danos ecológicos gerados pelo armazenamento inadequado de resíduos 

industriais. 

A tecnologia vem aumentando sua influência na vida do homem, contribuindo para o 

conforto, comodidade e bem estar da sociedade. Porém sua massiva e crescente demanda 

trouxe consequências funestas para o meio ambiente, principalmente devido à emissão de 

poluentes e descarte inadequado de resíduos gerados. Vários estudos estão sendo realizados 

com o intuito de amenizar os impactos causados por esses avanços. 

O pneu foi uma invenção tecnológica que contribuiu de forma grandiosa para o 

desenvolvimento do mundo moderno. Porém a sua utilização trouxe grandes problemas 

devido ao seu descarte de forma indevida em aterros sanitários, já que o pneu é formado por 

um material que demora, em média, 600 anos para se decompor na natureza (AKATU, 2017). 

Sua geometria, além de prejudicar na compactação para o descarte, retém água o que facilita a 

proliferação de doenças como a dengue. Devido à sua composição química, sua queima é 

ambientalmente inviável. Entretanto, infelizmente são utilizados como combustível em fornos 

de cerâmicas e outros, sem qualquer tratamento dos gases liberados durante esse processo. 

Segundo Vieira (2014), algumas ações de reciclagens do pneu vêm sendo realizadas 

como alternativas para diminuir seu descarte, minimizando os impactos ambientais. Uma 

opção para a reciclagem do pneu é a recauchutagem, um método que aproveita o pneu por 
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mais tempo antes de descartá-lo na natureza. Porém, o processo de recauchutagem também 

tem suas desvantagens, como a grande quantidade de resíduos que é gerada. Uma maneira de 

aproveitar esse resíduo é incorporá-lo na composição de materiais como o concreto, 

substituindo e reduzindo a quantidade agregados comuns (areia e brita) necessários à mistura 

(VIEIRA, 2014). 

Esse trabalho consiste em um estudo e caracterização de um material compósito 

aplicável na fabricação de um componente de para-choque automotivo, fabricado com matriz 

de resina de poliuretano (PU) à base de petróleo e carga de resíduos de pneu, oriundos do 

processo de recauchutagem. 

Serão apresentados os processos de obtenção do material, proposto em cinco 

formulações (incluindo a resina pura) com diferentes percentuais de resíduo e os resultados da 

sua caracterização, destacando-se as propriedades mecânicas, térmicas, de absorção, 

densidade e degradação pela exposição às intempéries. Com isso, através de uma comparação 

entre o material convencionalmente utilizado e o proposto, tem-se o intuito de otimizar esse 

componente em termos de custo e/ou peso e/ou propriedades. 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Referencial Teórico, 

Materiais e Métodos, Resultados e Discussões, Conclusões e Sugestões. 

O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do trabalho, a 

justificativa e a metodologia utilizada. 

O capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes utilizados 

no compósito e das propriedades que serão avaliadas na etapa de caracterização. 

O capítulo 3 detalha como foi realizado o procedimento experimental, tanto a 

obtenção quanto a caracterização do material proposto. 

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito e dos 

ensaios realizados. 

O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Estudar e caracterizar um compósito de matriz polimérica de resina de PU a base de 

petróleo e carga de resíduo de pneu gerado pelo processo de recauchutagem. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Escolher a granulometria de melhor processamento; 

 Definir as formulações do compósito; 

 Fabricar os corpos de prova para a caracterização do compósito, seguindo as normas 

pertinentes; 

 Caracterizar o compósito, determinando suas propriedades mais importantes para o 

objetivo fim; 

 Determinar a formulação mais viável do compósito; 

 Comparar o material proposto com o material convencionalmente utilizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Materiais Compósitos 

 

Atualmente existe uma grande diversidade de materiais disponíveis para o uso 

na engenharia, tendo um material adequado para cada aplicação específica. No cenário 

atual os materiais compósitos representam um caso de particular importância dentro dos 

materiais de engenharia tidos como não convencionais. 

Os avanços tecnológicos estão proporcionando uma redução dos custos de 

processamento das matérias-primas e isso garante um melhor aproveitamento das 

vantagens dos materiais compósitos. Isto se reflete na forma crescente com a qual eles 

estão substituindo os materiais tradicionalmente utilizados na área da engenharia 

(CALLISTER, 2007). A principal motivação para esse crescimento é a possibilidade de 

se produzir um material com boas propriedades mecânicas e baixas densidades, que 

pode substituir aqueles usualmente utilizados, como o aço e a madeira, por exemplo. 

Um material compósito é aquele originado da combinação de dois ou mais 

materiais com características individuais distintas, sendo um deles a fase contínua ou 

matriz (polimérica, cerâmica ou metálica) e o outro uma fase dispersa (carga), obtendo-

se, a partir dessa combinação, um novo material com propriedades distintas das fases 

individuais (HULL, 1981). 

A carga pode ser de enchimento ou de reforço. A primeira é usada 

simplesmente para reduzir os custos do material através da diminuição da quantidade de 

matriz utilizada e/ou melhorar algumas propriedades como condutividade, isolamento 

térmico ou elétrico, resistência à altas temperaturas, etc. Já a de reforço é usada quando 

se quer melhorar propriedades mecânicas do novo material, como resistência à 

tração/compressão, módulo e resistência à abrasão (SOUZA, 2017). Os tipos de carga e 

de matrizes mais utilizados em compósitos estão mostrados, respectivamente, na Figura 

(2.1) e Figura (2.2). 
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Figura 2.1 - Tipos de cargas utilizadas em materiais compósitos 

 

Fonte: SOUZA, 2017 

 

Figura 2.2 - Tipos de matrizes utilizadas em materiais compósitos 

 

Fonte: SOUZA, 2017 
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Diversos tipos de resíduos empregados como carga em compósitos vêm sendo 

amplamente estudados, principalmente devido ao apelo ecológico. 

Oliveira (2015) estudou a viabilidade do uso de resíduos do sabugo de milho 

para a obtenção de um compósito de matriz polimérica. O material apresentou 

comportamento mecânico inferior ao da resina para todas as formulações estudadas. 

Verificou-se também que o material era viável para aplicações térmicas, com 

condutividade térmica inferior a 0,21 W/m, classificando-se como isolante térmico. 

Gomes (2015) adicionou resíduo de MDF em pó em varias proporções a uma 

matriz de poliéster e notou que o material obtido teve resistência mecânica menor do 

que a da matriz e resistência térmica maior que a da resina. 

Santos (2015) estudou um compósito obtido a partir de resíduos de granito e/ou 

mármore, cimento, gesso, areia, EPS triturado e água. Com esse material foram 

fabricados blocos com 10 x 80 x 28 cm produzidos para a construção de cômodos 

domésticos experimentais. A resistência mecânica dos blocos produzidos esteve acima 

de 3,0 MPa. A resistência térmica dos blocos foi comprovada pela diferença de 

temperatura máxima entre as paredes interna e externa dos cômodos edificados em 

torno 8,0 °C. A absorção acústica para o cômodo mais eficiente girou em torno de 31%. 

Silva (2015) comprovou a viabilidade de um compósito polimérico com matriz 

de poliéster tereftálica e carga de resíduos provenientes da prensagem do mesocarpo do 

dendê (tratados e não tratados). Observou-se que os compósitos formulados com 

resíduo tratado apresentaram melhor desempenho mecânico em relação aos compósitos 

com resíduos não tratados. Além disso, observou-se que as propriedades físicas, 

químicas e térmicas analisadas diminuíam conforme se adicionava resíduo ao material, 

seja ele tratado ou não tratado. 

Como se pode observar, o que torna os materiais compósitos mais interessantes 

em relação aos outros é o fato de ser possível combinar diversos materiais para produzir 

um novo, com propriedades superiores às dos componentes isolados. Sendo assim, tem-

se a possibilidade de produzir um material que seja mais adequado à determinada 

aplicação. 
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2.2 Matrizes Poliméricas 

 

Os compósitos de matriz polimérica possuem como matriz uma resina 

polimérica, que tem por função, basicamente, atuar como um meio de transferência de 

carga para os reforços/cargas através do cisalhamento (CALLISTER, 2007). No caso 

dos compósitos reforçados com fibras, a matriz possui várias funções, como manter a 

coesão das fibras, protegê-las do meio envolvente, protegê-las do dano durante o 

manuseamento, distribuir o carregamento pelas fibras, entre outras. 

Os materiais usualmente utilizados como matriz em materiais compósitos são 

os polímeros (termoplásticos e termofixos), os metais e os materiais cerâmicos 

(CALLISTER, 2007). Porém, as matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à 

sua versatilidade de formulação e baixo custo de processamento, quando comparadas a 

outras matrizes (VINCENZINE, 1995). 

Os tipos de resina polimérica mais comumente empregados na produção de 

materiais compósitos são a poliéster ortotoftálica, tereftálica e isoftálica, a epóxi e a 

poliuretano (PU) a base de mamona ou de petróleo. Elas possuem diferentes 

características, porém têm facilidade de processamento, o que contribui para a obtenção 

de materiais de baixo custo. 

 

2.2.1 Matrizes Poliméricas Termorrígidas 

 

As matrizes termorrígidas poliméricas são as mais utilizadas no processamento 

de compósitos. Segundo Mota (2016), isso se deve ao fato de serem fáceis de processar, 

promovendo uma boa molhabilidade dos reforços/cargas, por apresentarem um bom 

balanço de propriedades, além de estarem disponíveis em uma ampla variedade de tipos 

a um custo relativamente baixo. 

Em geral, as resinas termorrígidas são isotrópicas e sua propriedade mais 

relevante é a resposta ao calor, já que não se dissolvem ao aquecê-las (AQUINO, 2016). 
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São obtidas a partir de oligômeros de baixo peso molecular e normalmente se 

apresentam na forma de um líquido de baixa e média viscosidade. (SILVA, 2010). Por 

isso, para a obtenção do seu estado solido é necessário a utilização de catalisadores. São 

leves, de baixo custo e de fácil manuseio e processamento. A maioria delas apresenta 

resistência à exposição ambiental e à altas temperaturas, não sofrendo grandes variações 

em suas propriedades. No entanto, pelo fato de serem termorrígidas, não podem ser 

devolvidas ao seu estado inicial. Porém ainda podem ser recicladas, desde que seja 

utilizada para outra aplicação, normalmente na forma triturada. Os tipos mais comuns 

dessas matrizes são a epóxi, a poliéster e a fenólica (AQUINO, 2016). 

 

2.2.2 Resina Poliuretano (PU) 

 

Poliuretano (PU) é um material polimérico que tem estrutura muito similar à 

uma espuma e é originado a partir da reação entre duas substâncias principais: um poliol 

e um diisocianato. As matérias-primas do processo podem variar de acordo com a 

necessidade da aplicação (ECYCLE, 2017). Ele é encontrado em muitos produtos 

usados no dia a dia, pois é um material que possui excelentes características para a 

indústria, como flexibilidade, baixo peso, resistência à abrasão (riscos) e possibilidade 

de design diferenciado (ECYCLE, 2017). 

Esse material foi desenvolvido por Otto Bayer em 1937 e sua comercialização 

se deu na década de 30, com a fabricação de espumas rígidas, adesivos e tintas. Na 

década de 40, na Alemanha e Inglaterra, foram originados os elastômeros de PU. Na 

década de 50 iniciou-se o grande desenvolvimento comercial dos PU(s), como espumas 

flexíveis. Atualmente, o maior destaque é a moldagem por injeção e reação, RIM, que 

deu ímpeto aos estudos relacionando estrutura molecular e propriedades dos 

poliuretanos (VILAR, 1993). 

O PU pode ter uma variedade de densidades e de durezas, que mudam de 

acordo com o tipo de monômero usado e de acordo com a adição ou não de substâncias 

modificadoras de propriedades, segundo Woods (1990) a densidade desse tipo de resina 

pode variar de 6 a 1220 kg/m
3
, isso a torna bastante versátil no que se refere à sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poliol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isocianato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B4mero
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aplicabilidade. Os aditivos também podem melhorar a resistência à combustão, a 

estabilidade química, entre outras propriedades. 

Mais de três quartos do consumo global desse material é na forma de espumas 

flexível e rígida, vistas na Figura (2.3). Elas são amplamente utilizadas no interior das 

paredes metálicas ou plásticas da maioria dos refrigeradores e freezers, no interior dos 

estofados dos móveis domésticos, nos componentes internos de automóveis (apoio de 

cabeça, descanso de braços, painel de instrumentos, etc.), dentre outras aplicações 

(BOUVIER, 1997). 

 

Figura 2.3 - a) Espuma flexível de PU e b) Espuma Rígida de PU 

 

Fonte: RETAPRENE, 2017; MANUTENÇÃO & SUPRIMENTOS, 2017 

 

Os materiais altamente porosos, como as espumas, têm como principais 

características a boa resistência à compressão e a baixa condutividade térmica. A 

estrutura/morfologia de poros desse tipo de material resulta na sua baixa densidade 

(VLADIMIROV et al., 2011). 

Nas espumas rígidas, o teor de células fechadas afeta diversas propriedades 

físicas importantes, como a condutividade térmica, permeabilidade ao vapor d'água e 

absorção de água. O teor de células fechadas é proporcional ao deslocamento do ar 

contido na amostra de teste, e calculado pela Lei de Boyle-Mariotte (VILAR, 2007). 

As resinas de poliuretano podem ter origem do petróleo ou de fontes naturais, e 

neste caso têm-se os chamados “biomonômeros”, que podem ser obtidos de fontes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
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renováveis, como os óleos vegetais. Esses óleos são derivados da soja, milho, girassol, 

canola, amendoim, oliva, mamona, entre outros (PETROVIC, 1999). 

As diversas vantagens dessa resina em relação às outras fizeram com que seu 

uso se expandisse bastante nos últimos anos. Dentre essas vantagens destaca-se o fato 

de ela ser capaz de preencher formas geométricas complexas e orifícios no momento da 

sua expansão. Elas também podem ser usadas em estruturas do tipo sanduíche, dando ao 

material alta resistência estrutural, com peso relativamente baixo (RESPAN, 2003).  

O PU também possui vantagens em relação a outros tipos de materiais, como 

os metálicos, por exemplo, apresentando menor peso, menor custo de fabricação, maior 

resistência à corrosão, menor desgaste e menor custo de manutenção. 

 

2.3 Processos de Fabricação dos Materiais Compósitos 

 

Existe uma série de métodos de fabricação para os materiais compósitos, os 

quais são escolhidos de acordo com alguns critérios como, custo do processo, escala de 

produção, dimensão física do componente, formato, volume relativo das fibras, 

repetibilidade de características de cada item, entre outros (MENDONÇA, 2005). 

Os processos mais conhecidos são classificados em molde aberto e molde 

fechado. No molde aberto tem-se os métodos de contato manual, projeção à pistola, 

centrifugação e enrolamento. Já no molde fechado têm-se os métodos de moldagem por 

compressão, injeção e pultrusão. 

Em qualquer um desses processos de fabricação é necessário, basicamente, de 

carga (fibras naturais, fibras sintéticas ou particulados), resina polimérica, catalisador 

(para acelerar o processo de endurecimento da resina), desmoldante (cera de carnaúba, 

álcool polivinílico, fluorcarbono, silicone, etc.). 

Para a fabricação do material foco desta pesquisa utilizou-se o método de 

moldagem por compressão wet lay-up a frio, realizado em molde fechado. Com esse 

tipo de processo é possível conceder certas características à peça, como inserções, 
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nervuras, saliências, e a obtenção de bons acabamentos superficiais. Sendo assim, as 

operações subsequentes de corte e usinagem são minimizadas e os custos de mão de 

obra são reduzidos.  

A moldagem por compressão wet lay-up se dá da seguinte maneira: 

inicialmente o molde bipartido é montado sobre uma prensa (hidráulica ou mecânica) e 

o interior da porção inferior do molde é preenchido com camadas alternadas de resina e 

da carga (para o caso de fibras) ou preenchido com a mistura da resina com a carga 

(para o caso de material particulado) (COMPOSITES LAB, 2017). A porção superior 

do molde é colocada sobre a inferior, fechando o molde, e a pressão é aplicada através 

da prensa. Após o período de cura, o molde é aberto e a peça é removida. A Figura (2.4) 

ilustra esse processo. 

Os moldes também podem ser aquecidos utilizando-se vapor, óleo quente, ou 

eletricidade, a fim de se reduzir o período de cura. Sendo nomeado, nesse caso, de 

moldagem por compressão wet lay-up a quente. 

 

Figura 2.4 - Processo de moldagem por compressão wet lay-up 

 

Fonte: COMPOSITES LAB, 2017 
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2.4 Pneu de Borracha 

 

Em 1839, o norte-americano Charles Goodyear notou que a adição do enxofre 

à borracha em alta temperatura fazia com que a sua resistência e elasticidade se 

mantivessem tanto no calor, quanto no frio. Com isso, surgiu o processo de 

vulcanização da borracha, no qual o enxofre é o principal agente responsável pelas 

ligações entre as moléculas dos polímeros. Com essa descoberta foi possível, além de 

dar forma aos pneus, aumentar a segurança dos veículos durante as desacelerações e 

reduzir as trepidações durante seu deslocamento (GRANZOTTO, 2010; VIAS 

SEGURAS, 2017). 

O pneumático, comumente denominado de pneu, é um artefato circular de 

borracha cheio de ar (na maioria dos casos) para uso em veículos como automóveis, 

caminhões, aviões, motos, bicicletas, etc. Esse objeto é um dos componentes mais 

importantes de um veículo automotor, já que ele é responsável por suportar toda a carga 

do veículo, permitir sua tração e, ao mesmo tempo, absorver os choques com o solo 

sobre o qual o mesmo trafega, dar estabilidade, etc. (VIAS SEGURAS, 2017). 

 

2.4.1 Constituição Físico-Química do Pneu 

 

A borracha de pneu é basicamente composta por polímero elastomérico, o qual 

é submetido a diversos processos termoquímicos até adquirir as características 

desejáveis de resistência e durabilidade. A vulcanização é um processo necessário para 

que a borracha tenha um comportamento elastomérico, pois ela aumenta o módulo de 

elasticidade, o limite de resistência à tração, à abrasão e a resistência à degradação por 

oxidação (ALBURQUERQUE, 2009). A Tabela (2.1) mostra a composição química dos 

pneus. 
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Tabela 2.1 - Composição química de um pneu 

Elemento Composto % 

Carbono 70,0 

Hidrogênio 7,0 

Óxidos de Zinco 1,2 

Enxofre 1,3 

Ferro 15 

Outros 5,5 

Fonte: CARVALHO, 2007 

 

De uma maneira geral, fisicamente o pneu é constituído por quatro 

componentes: carcaça, flancos, talões e banda de rodagem. Cada um deles possui uma 

função especifica no pneu e, consequentemente, no veículo.  

A carcaça é a estrutura interna do pneu, construída para receber pressão, carga 

e impacto, ou seja, é o componente mais resistente. Ela é constituída por lonas que 

podem ser fabricadas de nylon, aço ou poliéster, dispostas diagonalmente nos pneus 

convencionais e radialmente nos pneus radiais (GRANZOTTO, 2010). O processo de 

construção da carcaça é responsável por aspectos importantes de dirigibilidade, como 

balanceamento, geometria e simetria. Os flancos são constituídos de um composto de 

borracha de alto grau de flexibilidade, dispostos lateralmente com o objetivo de proteger 

a carcaça contra os agentes externos. Os talões são constituídos internamente por 

arames de aço de grande resistência, unidos e recobertos por borracha. Sua finalidade é 

manter o pneu firmemente acoplado ao aro, mesmo quando submetido a esforços 

laterais, impedindo-o de ter movimentos independentes. Por isso devem ser fabricados 

conforme especificações do diâmetro do aro (GRANZOTTO, 2010). Já a banda de 

rodagem é a parte do pneu que entra diretamente em contato com o solo. Oferece grande 

resistência ao desgaste devido à sua composição de borracha e agentes químicos 

especiais. Seu design visa proporcionar aderência, estabilidade e segurança ao veículo 

para cada tipo de terreno (GRANZOTTO, 2010). 

Na Figura (2.5) é possível visualizar cada um desses componentes e como eles 

se dispõem uns em relação aos outros. 
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Figura 2.5 - Componentes de um pneu 

 

Fonte: VIEIRA, 2014 

 

2.4.2 Descarte do Pneu e Impactos Ambientais 

 

Os pneus vêm sendo utilizados em diversos meios de transporte ao longo dos 

anos e, como consequência disso, a quantidade de pneus a ser descartada em forma de 

lixo vem aumentando cada vez mais, trazendo grandes problemas ambientais.  

Segundo dados do Boletim Informativo da Bolsa de Reciclagem do Sistema da 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), a produção de pneus novos está 

estimada em cerca de dois milhões por dia em todo o mundo. Já o descarte de pneus 

velhos chega a atingir, anualmente, a marca de quase 800 milhões de unidades. Só no 

Brasil são produzidos cerca de 40 milhões de pneus por ano e quase metade dessa 

produção é descartada nesse mesmo período de um ano (ROMUALDO et al., 2011). 

Devido à irreversibilidade do processo de vulcanização, a eliminação natural 

dos pneus se torna difícil, sendo assim, o descarte desse material em locais indevidos 

causa vários danos, já que, segundo Granzotto (2010), o mesmo pode demorar de 400 a 

800 anos para se degradar totalmente. 

O descarte de pneus ao ar livre, nos campos, matas, rios, córregos, lagos e 

mesmo em áreas desertas agride o meio ambiente, pois suas substâncias tóxicas podem 
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ser liberadas na atmosfera e contaminar o solo, o lençol freático e os cursos da água. 

Além disso, polui a paisagem e pode trazer problemas à saúde, como febre amarela e 

dengue, tendo em vista que sua forma de tubo aberto favorece a retenção de água e, 

consequentemente, a proliferação dos insetos transmissores dessas doenças. A Figura 

(2.6) ilustra o descarte indevido desse material, que contribui para o assoreamento dos 

rios e enchentes. 

A disposição dos pneus em aterros sanitários também é bastante preocupante. 

Quando são compactados inteiros, os pneus tendem a voltar à sua forma original e 

retornam à superfície, causando uma movimentação no solo que libera gases provindos 

da decomposição do lixo orgânico, como o metano. Para ser possível depositá-los em 

aterros, os pneus devem ser desintegrados, o que incide no custo dessa operação e, 

embora minimize o volume ocupado, não resolve a questão da ocupação do espaço pois 

a quantidade de pneus inservíveis gerados, nos centros urbanos, na atualidade, é muito 

grande (SETOR RECICLAGEM, 2017). 

 

Figura 2.6 - Descarte irregular de pneus no Rio Ipanema em Alagoas 

 

Fonte: ALAGOAS 24 HORAS, 2017 

 

Como forma de tentar amenizar esses danos, foram desenvolvidas algumas 

estratégias de reciclagem e reaproveitamento de pneus. Dentre elas, a recauchutagem se 

torna mais atrativa por ter um melhor custo beneficio para o consumidor. Esse processo 
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permite a reutilização da carcaça e um menor consumo de energia, já que para se 

fabricar um pneu de passeio novo são necessários 26 litros de petróleo, mas apenas 9 

litros para recauchutá-lo (LACERDA, 2001). Todavia, o estresse físico ou a fadiga 

acumulada limita o número de recauchutagens que um pneu pode receber. Em média 

esta operação é efetuada uma vez para pneus de veículos ligeiros, duas a três vezes em 

pneus pesados ou industriais, e cerca de dez vezes em pneus de avião. 

Apesar de a recauchutagem ser uma forma de amenizar os descartes de pneu, 

ela gera resíduos de borracha provenientes de uma das etapas do processo (raspagem da 

banda de rodagem do pneu). Esses resíduos são degradados de forma muita lenta, 

tornando sua disposição em aterros inadequada, pois acarreta em consequências para o 

meio ambiente e para a saúde humana. A Figura (2.7) mostra o resíduo decorrente do 

processo de recauchutagem. 

 

Figura 2.7 - Resíduos da recauchutagem 

 

Fonte: VIEIRA, 2014 

 

O uso do resíduo de pneu (em forma de fibra ou moído) na composição de 

materiais compósitos vem sendo estudado há algum tempo a fim de se avaliar a sua 

viabilidade de aplicação e de se dar um destino mais apropriado a esse material. 
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Vieira (2014) demonstrou a viabilidade da utilização de um compósito 

cerâmico contendo resíduos de pneu na fabricação de blocos intervalados.  Eles foram 

produzidos com diferentes formulações e proporções entre os elementos constituintes: 

brita, areia, cimento e fibra de pneu. Observou-se que presença da borracha fragilizou o 

concreto e que a formulação mais viável deve ser utilizada em condições de baixa 

solicitação como praças, calçadas e também na fabricação de meio fio e sarjetas, por 

apresentar resistência à compressão em torno de 20 MPa. 

Santos (2012) utilizou resíduos de borracha de pneu para substituir o agregado 

de quartzo na fabricação de compósitos cimentícios (cimento Portland) e identificou o 

efeito dessas partículas nas propriedades mecânicas desses compósitos. Os resultados 

revelaram que quanto maior o teor de borracha de pneu incorporado ao compósito, 

maior a redução das propriedades tais como: densidade aparente, resistência a 

compressão, módulo de elasticidade estático. Além disso, promoveu um aumento da 

porosidade aparente, absorção de água e permeabilidade. 

Lima (2012) fabricou um compósito cerâmico constituído de gesso, EPS, 

resíduo de pneu, cimento e água. Foram realizados estudos de resistência térmica e 

mecânica nesse material e os resultados mostraram que a diferença de temperatura entre 

as superfícies internas e externas das paredes alcançou níveis de 12,4°C e a temperatura 

ambiente no interior do espaço se manteve na faixa de 33,3°C. Além disso, sua 

resistência mecânica se mostrou apropriada para paredes de vedação. 

Rosa et al. (2007) estudaram e avaliaram algumas propriedades de um 

compósito cerâmico constituído por cimento Portland comum, areia, brita basáltica e 

resíduos de borracha de pneus inservíveis em substituição parcial ao agregado miúdo de 

5 e 10% em volume do mesmo. Eles notaram que a adição destes resíduos de pneu 

provocou uma redução na resistência à compressão, enquanto que houve um aumento 

na absorção de água. 

Macedo (2008) produziu e estudou um compósito de matriz polimérica, 

constituído de resina fenólica, partículas de madeira e partículas de borracha, e outro de 

matriz cerâmica contendo cimento, partículas de madeira e pneu, ambos com 4 

proporções diferentes de resíduo de pneu na mistura. Foi observado que nos compósitos 

de matriz polimérica a borracha causou diminuição de suas propriedades mecânicas e 
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melhoria na estabilidade dimensional. Nos compósitos de matriz cerâmica a adição de 

borracha levou a uma redução da massa específica, do módulo de ruptura e o módulo de 

elasticidade. 

 

2.5 Para-choques Automotivos 

 

O para-choque é um equipamento de segurança localizado na carroceria do 

carro, projetado para evitar ou reduzir danos físicos ao capô, ao porta-malas e a sistemas 

tais como o de arrefecimento, exaustão e de combustível em colisões de baixa 

velocidade (PRABHAKARAN et al., 2012). Também protegem equipamentos de 

segurança tais como luzes de estacionamento, faróis e lanternas. 

Estes dispositivos não são capazes de reduzir danos aos ocupantes do veículo 

durante impactos de alta velocidade, mas estão cada vez mais sendo projetados para 

amenizar lesões provocadas aos pedestres atingidos por carros. Ele passou a ser 

equipamento de série em todos os carros a partir de 1925. Desde então o que era apenas 

uma viga de metal simples ligada à dianteira e à traseira do veículo, evoluiu para um 

componente complexo que é essencial para a proteção do mesmo (UDDANDAPU, 

2013). A Figura (2.8) mostra um exemplo de para-choque utilizado anos atrás e um 

mais moderno. 

 

Figura 2.8 - Para-choque antigo (à esquerda) e moderno (à direita) 

 

Fontes: WIKIPÉDIA, 2016; NOVIDADE DIÁRIA, 2017 
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Um sistema de para-choque é constituído, de modo geral, por três componentes 

principais: a fascia, o absorvedor e a alma (SAPUAN et al., 2005). A fascia, além de ser 

responsável pela estética do sistema, tem a função de reduzir a força de arrasto 

aerodinâmico. Entretanto, não é projetado para suportar impactos, por este motivo, é 

considerado um componente não estrutural. O absorvedor é projetado para amortecer 

parte da energia cinética durante uma possível colisão. A alma é a estrutura chave, pois 

auxilia na absorção de energia cinética durante uma colisão de alto impacto, além de 

fornecer resistência à flexão durante uma colisão de baixo impacto. Portanto, ela é 

considerada um componente estrutural (DAVOODI et al., 2008). 

Na Figura (2.9) pode ser observado a fascia, o absorvedor e a alma do para-

choque individualmente e na Figura (2.10) há uma ilustração de como eles se encaixam 

para formar o para-choque. 

 

Figura 2.9 - Componentes de um para-choque automotivo: a) fascia, b) absorvedor e c) alma 

 

Fontes: AZ ACESSÓRIOS, 2017; ACCIOLY, 2017; MERCADO LIVRE, 2017 
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Figura 2.10 - Para-choque automotivo completo: a fascia em cor azul, os absorvedores em cor amarela e a 

alma em cor verde 

 

Fontes: DAVOODI et al., 2011 

 

Há alguns anos esse conjunto era fabricado utilizando como material o aço ou 

outros metais pesados. Hoje em dia esses materiais vêm sendo substituídos por 

borrachas, plásticos e outros materiais resilientes. A maioria dos para-choques dos 

carros modernos é feitos de olefinas termoplásticas (TPOs), policarbonatos, poliéster, 

polipropileno, poliamidas, ou uma mistura destes com fibra de vidro, por exemplo, para 

a força e rigidez estrutural. Esses materiais devem cumprir alguns requisitos como ter 

boa tenacidade e resistência a corrosão, alta resistência mecânica, baixo peso, facilidade 

para fabricar em larga escala e, além de tudo, baixo custo. 

 

2.5.1 Absorvedores de Para-choques 

 

O absorvedor de energia é um componente localizado entre a fascia e a 

carroceria do automóvel, podendo ser utilizado em substituição à alma ou juntamente 

com a mesma (SCHUTT, 2014). A Figura (2.11) ilustra um componente desses. 
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Figura 2.11 - Absorvedor de energia em polipropileno expandido 

 

Fonte: SCHUTT, 2014 

 

Ele tem como principal função melhorar a capacidade de absorção de energia 

de impacto do para-choque como um todo em colisões de baixas velocidades (colisões 

leves), reduzindo danos à estrutura do veículo, incluindo o próprio para-choque. 

Normalmente se utilizam compostos plásticos ou espuma de polipropileno 

expandido (EPP) para a fabricação desse componente, visando a uma redução de custo e 

massa em relação a outros materiais (CAMPO GRANDE NEWS, 2017). 

 

2.6 Propriedades Mecânicas 

 

As propriedades mecânicas definem o comportamento do material quando ele é 

sujeito a cargas externas, demonstrando sua capacidade de resistir e transmitir esses 

esforços sem se fraturar ou deformar de forma incontrolada. (CHIAVERINI, 1986). No 

estudo proposto, serão avaliadas as propriedades mecânicas através do ensaio de tração, 

compressão, flexão e impacto. 

 

2.6.1 Tração 

 

A tração é um fenômeno que pode ocorrer quando uma força longitudinal age 

sobre as extremidades de um corpo, provocando uma deformação na direção do esforço 
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e produzindo uma tensão que age sobre a seção transversal desse corpo. Se essa força 

tender ao alongamento, essa tensão é chamada de tensão de tração. A relação entre a 

força de tração aplicada sobre um corpo e a tensão de tração que age nesse corpo está 

representada pela Equação (1). 

 

 (1) 

 

Na qual: 

σT = Tensão de tração; 

F = Força aplicada; 

A = Área da seção transversal sobre a qual a força age. 

 

Quando um corpo é tracionado, o seu aumento de comprimento é linearmente 

proporcional à força de tração aplicada. A Lei de Hooke estabelece essa relação direta 

entre tensão e deformação, como pode ser visto na Equação (2). 

 

 (2) 

 

 

Na qual: 

E = Módulo de elasticidade ou Módulo de Young do material do corpo; 

σ = Tensão de tração que age sobre o corpo; 

ε = Deformação elástica longitudinal sofrida pelo corpo. 
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Essa lei é válida somente na parte linear, no regime elástico. A deformação 

plástica não segue o regime linear e, portanto, não obedece a Lei de Hooke. 

A Equação (3) demonstra como se calcula a deformação elástica longitudinal 

sofrida por um corpo quando ele é tracionado. 

 

 (3) 

 

Na qual: 

Δl = Variação do comprimento do corpo; 

l0 = comprimento inicial do corpo. 

 

O ensaio de tração é muito importante para indicar a resistência mecânica de 

um material, pois mostra a habilidade que o mesmo tem de suportar forças que atuam na 

direção da sua distensão. O ensaio consiste em aplicar uma força longitudinal nas 

extremidades do corpo de prova até que o mesmo se rompa. Por meio desse, é possível 

levantar as características mecânicas do material, tais como resistência à tração, 

deformação máxima e módulo de elasticidade, sendo este último relacionado com a 

dureza e tenacidade do material (CALLISTER, 2007). 

 

2.6.2 Compressão 

 

Pode-se dizer que um corpo está sob compressão quando esse é submetido à 

ação de duas forças opostas aplicadas nas suas extremidades. Tais forças tendem a 

reduzir o tamanho do corpo, sendo esse esforço o oposto do esforço de tração em termos 

de aplicação de carga. 
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O comportamento elástico de uma peça metálica quando sujeita à carga de 

compressão também é semelhante ao seu comportamento elástico quando sujeita à carga 

de tração, principalmente para o caso dos metais dúcteis (CHIAVERINI, 1986). Na fase 

elástica, sob uma ação de uma carga compressiva, o comportamento desses materiais 

também obedecerá a Lei de Hooke. Já na fase plástica, conforme a carga aumenta, o 

material se achata, sem que ocorra ruptura. Para o caso de materiais frágeis, ocorre a 

ruptura em sua maioria, não surgindo grandes deformações laterais, conforme a carga 

aumenta, gerando uma tensão que provoca a sua ruptura. 

A máquina utilizada no ensaio de tração é mesma utilizada no ensaio de 

compressão e, de um modo geral, ambos verificam as mesmas propriedades. Em geral, 

esse ensaio é mais indicado e eficaz para observar o comportamento de materiais 

frágeis, como o ferro fundido (ZOLIN, 2011). Ele apresenta certas limitações em sua 

execução, como dificuldade de aplicação de uma carga axial ou verdadeiramente 

concêntrica e o efeito de flambagem, que é uma estabilidade do material dúctil sob ação 

de carga de compressão (CHIAVERINI, 1986). 

 

2.6.3 Flexão 

 

A flexão acontece quando uma força age perpendicularmente a um corpo, ou 

seja, sua deformação é perpendicular ao eixo do corpo e paralela à força atuante. 

De um modo geral, o ensaio de flexão consiste em se aplicar uma carga 

crescente em determinados pontos de um corpo de prova, partindo de um valor inicial 

igual a zero e aumentando lentamente até sua ruptura (MOTA, 2016). O ensaio de 

flexão é utilizado principalmente para avaliar o quanto um determinado material é 

dúctil/frágil e estudar suas propriedades mecânicas (LION FILHO, 2013). 

A Equação (4) permite calcular a tensão máxima de flexão a qual um corpo 

pode ser submetido (HIBBELER, 2004). 
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 (4) 

 

Na qual: 

Mmáx = Momento interno resultante máximo (em torno da linha neutra); 

c = Distância perpendicular entre a linha neutra e o ponto no qual σmáx atua; 

I = Momento de inércia da área da seção transversal, calculado em torno da 

linha neutra. 

 

O ensaio de flexão realizado nessa pesquisa foi o de 3 pontos, o qual consiste 

em se aplicar uma carga na região central de um corpo de prova biapoiado. Para medir a 

deflexão (ou flecha) no centro do corpo de prova é utilizado um extensômetro na região 

sujeita a flexão. 

Considerando-se que o corpo de prova deve ter seção transversal retangular e 

que o momento interno resultante máximo é dado pela multiplicação entre a força 

aplicada ao corpo e a distância entre o ponto de aplicação dela e os dois apoios, tem-se 

que a tensão máxima de flexão é dada pela Equação (5). 

 

 (5) 

 

Na qual: 

p = Carga máxima aplicada; 

l = distância entre os pontos de apoio; 

b e h = largura e espessura dos corpos de prova. 
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De acordo com a norma ASTM D-790-10, que rege a realização desse tipo de 

ensaio, o módulo de elasticidade à flexão e a deformação de flexão máxima podem ser 

calculados pelas Equações (6) e (7). 

 

 (6) 

 

Na qual: 

m = inclinação da curva carga x deflexão. 

 

 (7) 

 

Na qual: 

D = deflexão máxima no centro do corpo de prova. 

 

2.6.4 Impacto 

 

O impacto é um esforço de natureza dinâmica, sendo assim, aplicado de forma 

brusca e repentina. É um esforço muito comum em maquinas e em suas peças, por 

exemplo. Estudar esse tipo de carga é importante, pois o comportamento de um material 

submetido a cargas dinâmicas difere bastante do comportamento desse mesmo material 

submetido a cargas estáticas (CHIAVERINI, 1986). 

O ensaio de impacto tem a função de medir a energia absorvida pelo corpo que 

está sendo submetido a um esforço de choque de valor conhecido, assim, esse ensaio 
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determina a tenacidade do material e o seu comportamento de maneira frágil 

(CHIAVERINI, 1986). 

A maneira mais comum de se aplicar o choque durante o ensaio é sob flexão e 

utilizando o método do golpe, realizado por uma máquina chamada martelo pendular, 

esquematizada na Figura (2.12). O peso em suspensão, chamado martelo, é elevado até 

uma altura inicial (h), adquirindo uma energia inicial. Em seguida ele é solto e encontra 

o corpo de prova no seu percurso, rompendo-o. Sua trajetória prossegue até uma altura 

inferior à de partida (h'), onde adquire uma energia final (CHIAVERINI, 1986). A 

diferença entre as energias inicial e final corresponde à energia absorvida pelo material, 

a qual é medida em (J) no Sistema Internacional (SI). 

 

Figura 2.12 - Equipamento utilizado no ensaio de impacto 

 

Fonte: CHIAVERINI, 1986 

 

2.7 Densidade Aparente 

 

A densidade é definida como a relação entre a massa da amostra de um 

material ou substância e o volume por ela ocupado (FOX, 2010), como na Equação 
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(12). Sendo assim, ela é uma propriedade física que indica o grau de concentração 

molecular de determinado material.  

 

 (12) 

 

Na qual: 

ρ = Densidade do corpo em questão; 

m = Massa do corpo em questão; 

V = Volume do corpo em questão. 

 

Essa propriedade é de grande importante para o engenheiro, pois ao se fabricar 

uma peça de certo material e sabendo o valor da sua densidade, tem-se a possibilidade 

de determinar o peso final da peça fabricada. 

Para a realização do ensaio de densidade se faz necessário o uso de um 

densímetro, o que proporciona a obtenção de resultados mais confiáveis. Existe outra 

forma de se determinar a densidade de um material, a qual consiste em medir a massa e 

o volume do corpo e realizar o cálculo apresentado pela Equação (12). 

 

2.8 Absorção 

 

A exposição de um material em uma atmosfera úmida e/ou meio aquoso pode 

causar sua degradação prematura devido à consequente penetração de água ou outro 

meio aquoso. Isso varia entre os materiais de acordo com o mecanismo de absorção e 

com as características químicas de suas moléculas (SANTOS, 2010). 
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A absorção de água em materiais compósitos de matriz polimérica pode causar 

vários danos como o inchamento das fibras, o que afeta a matriz por iniciação de trincas 

ou enfraquecimento das interações da interface fibra-matriz (WANG et al., 2005; 

WAMBUA et al., 2003; GASSAN, 2002). 

O grau de absorção de um material em termos relativos pode ser obtido 

dividindo-se a massa absorvida após a imersão e a massa do material antes da imersão, 

como visto na Equação (13). 

 (13) 

 

Na qual: 

Abs = Grau de absorção; 

mabs = Massa absorvida; 

mf = Massa final do material; 

mi = Massa inicial do material; 

 

2.9 Propriedades Térmicas 

 

Analisar as propriedades térmicas de um material é de suma importância para a 

sua caracterização e para direcioná-lo à aplicação mais adequada possível. As 

propriedades térmicas mais relevantes para materiais poliméricos e para compósitos de 

matrizes poliméricas são: condutividade térmica, calor específico, resistência térmica e 

difusividade térmica. 

O ensaio térmico é responsável por determinar o valor de cada uma dessas 

propriedades. Inicialmente o corpo de prova é submetido a um fluxo de calor, 

promovido normalmente pelo aquecimento de hastes que são introduzidas em furos 
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realizados na superfície que se deseja analisar. Através de sucessivas leituras de 

temperatura, que indicam o comportamento do material quanto à transferência e 

armazenamento de energia, é possível determinar todas essas propriedades com boa 

precisão. 

 

2.9.1 Condutividade Térmica 

 

A taxa com a qual a energia em forma de calor é transferida através de 

determinado material é indicada pela condutividade térmica. Ela depende da estrutura 

física, atômica e molecular da matéria (INCROPERA, 2008). 

Condução se refere ao transporte de energia em um meio devido a um 

gradiente de temperatura e o mecanismo físico é a atividade atômica ou molecular 

aleatória. Ou seja, a transferência de calor se dá a nível microscópio: as partículas mais 

energéticas transferem energia para as menos energéticas através de interações físicas. 

Temperaturas mais altas estão associadas às energias moleculares mais altas e quando 

moléculas vizinhas se chocam, como o fazem constantemente, uma transferência de 

energia das moléculas mais energéticas para as menos energéticas deve ocorrer 

(INCROPERA, 2008).  

Esse mecanismo de transferência de calor é governado pela lei de Fourier, que 

pode ser utilizada para determinar o valor de uma taxa de transferência de calor, de uma 

diferença de temperaturas entre dois pontos quaisquer em um corpo ou ainda da 

condutividade térmica de um corpo (INCROPERA, 2008). A lei de Fourier para uma 

transferência de calor unidimensional (na direção x) e em regime permanente é 

apresentada na Equação (14). 

 

 (14) 
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Na qual: 

k = Condutividade térmica do material; 

qx = Taxa de transferência de calor na direção x; 

A = Área perpendicular ao sentido da transferência de calor; 

dT/dx = Gradiente de temperatura na direção x. 

 

Quanto maior a condutividade térmica de um material maior será sua 

capacidade de transferir calor entre suas moléculas, então esse material terá uma 

característica de condutor térmico. Já os materiais com baixa condutividade possuem 

características de material isolante térmico. Os metais de maneira geral são bons 

condutores térmicos, enquanto que a madeira e a lã de vidro não conduzem calor com 

facilidade. 

 

2.9.2 Calor Específico 

 

A determinação do calor específico é importante, pois permite comparar as 

capacidades de armazenamento de energia de várias substâncias. Ele é definido como 

sendo a capacidade que um material possui de armazenar energia térmica (ÇENGEL, 

2013). 

Para o caso de um corpo sólido que opera em uma faixa de temperaturas na 

qual a variação do calor específico seja desprezível, o calor específico pode ser 

calculado através da expressão presente na Equação (15). 

 

 (15) 
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Na qual: 

c = Calor específico do material em questão; 

Q = Quantidade de energia fornecida ao corpo em questão; 

∆T = Acréscimo de temperatura sofrido pelo corpo em questão. 

 

2.9.3 Difusividade Térmica 

 

A difusividade térmica é a relação entre a condutividade térmica, o calor 

específico e a densidade de um material, visto na Equação (16). 

 

 (16) 

 

Na qual: 

α = Difusividade térmica 

k= Condutividade térmica 

 

Essa propriedade é definida como a medida da rapidez com qual o calor se 

propaga no material, portanto, os materiais com elevado α responderão rapidamente a 

mudanças nas condições térmicas a eles impostas, enquanto materiais com reduzidos α 

responderão mais lentamente, levando mais tempo para atingir uma nova condição de 

equilíbrio (INCROPERA, 2008). 
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2.9.4 Resistividade Térmica 

 

Essa propriedade foi descoberta a partir de uma analogia entre propriedades 

térmicas e elétricas. Definindo resistência como a razão entre um potencial motriz e a 

correspondente taxa de transferência, como visto na Eq.(17), criou-se o conceito de 

resistência térmica para a condução (INCROPERA, 2008). 

 

 (17) 

 

Na qual: 

Rt,cond= Resistência térmica para a condução; 

L = Espessura do material; 

ΔT = Diferença de temperatura no sentido da transferência de calor. 

 

2.10 Envelhecimento 

 

Degradação é qualquer reação destrutiva que pode ser causada por agentes 

químicos, físicos ou mecânicos ou em simultaneidade (RODRIGUES, 2007). Para o 

caso dos materiais poliméricos essa degradação ao longo do tempo pode deteriorar 

progressivamente suas propriedades e até mesmo o seu aspecto visual. Nos materiais 

compósitos poliméricos a degradação pode ocorrer em todo o material ou em apenas um 

de seus componentes (na matriz ou na carga). 

A análise da degradação de um material compósito é feita através do ensaio de 

envelhecimento que pode ser de forma natural ou acelerada. No primeiro os compósitos 
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são expostos às condições as quais serão submetidas durante sua vida de serviço 

(SILVA, 2017). Esse método tem como principal vantagem a proximidade com as 

condições reais de uso do material, porém ele é mais lento, pois requer longos tempos 

de exposição para que os fatores de degradação possam agir sobre o material.  

O ensaio de envelhecimento acelerado simula as condições de exposição dos 

compósitos em intensidades elevadas, de modo a acelerar o processo de degradação. 

Sua principal vantagem é de fornecer, de maneira mais rápida, dados sobre o provável 

desempenho do material ao longo da sua vida útil, porém a aceleração desse ensaio 

pode fornecer resultados não precisos em função de mecanismos paralelos que podem 

agir sobre os corpos de provas ensaiados (SILVA, 2017). 

 

2.11 Ensaio de MEV e EDS 

 

O microscópio eletrônico de varredura, comumente chamado de MEV, é um 

equipamento capaz de produzir imagens com até 2.000.000 vezes de ampliação e 

resolução de até 0,5 nm. Essas imagens são de caráter virtual, pois o que é visualizado 

no monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons. Na área 

de materiais, como nas pesquisas que envolvem compósitos de matriz polimérica, esse 

equipamento é bastante utilizado para o estudo de mecanismos de dano sofridos por 

estes materiais (MARINUCCI, 2011). 

O seu funcionamento consiste na emissão de feixes de elétrons em substituição 

a luz visível ou ultravioleta como nos microscópios ópticos. Esses elétrons são emitidos 

por um filamento de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV, e são concentrados, controlados 

e reduzidos por um sistema de lentes eletromagnéticas, diafragmas e bobinas. Só então 

incidem sobre a amostra, provocando uma série de emissões de sinais relacionados com 

a interação do feixe de elétrons incidente e a amostra (MANSUR, 2012).  

Além dessa tecnologia, a Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) também 

é uma técnica/acessório essencial para o estudo de caracterização microscópica de 

materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais 
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externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, fazendo com que mudem de 

níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia adquirida, 

a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios-x. Um detector instalado 

na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os elétrons 

de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de 

incidência do feixe, determinar quais elementos químicos estão presentes naquele 

material. O diâmetro reduzido do feixe permite a determinação da composição mineral 

em amostras de tamanhos muito reduzidos, permitindo a analise quase pontual. 

O uso em conjunto do MEV e EDS é de grande importância e muito utilizados 

para a caracterização dos materiais, pois enquanto o MEV proporciona nítidas imagens, 

o EDS permite a imediata identificação dos componentes químicos presentes e 

mapeamento da distribuição desses elementos, gerando mapas composicionais de 

elementos desejados (MICROLAB, 2017). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse capítulo é destinado à descrição do procedimento utilizado para a fabricação do 

material compósito proposto nessa pesquisa, bem como os ensaios realizados para a sua 

caracterização. 

 

3.1 Resíduo de Pneu 

 

O resíduo de pneu que foi utilizado como carga para o compósito polimérico 

proposto para essa pesquisa foi obtido a partir da trituração de restos de borracha provindas do 

processo de recauchutagem. Na Figura (3.1) esse material pode ser observado. 

 

Figura 3.1 - Resíduo de Pneu 

 

Fonte: Autor 

 

Esse processo de trituração foi realizado em outra pesquisa, entretanto, como não 

havia sido determinada a granulometria desse resíduo, realizou-se um ensaio para determinar 

esse valor, que foi de 0,6 mm. Além disso, como o material particulado em questão ficou 
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armazenado por um tempo prolongado, tornou-se necessário fazer um processo de secagem a 

fim de reduzir a umidade acumulada. Para tal, utilizou-se um forno solar tipo caixa com 

temperatura interna em torno de 100°C durante aproximadamente 3 horas. 

 

3.2 Resina PU 

 

A resina utilizada como matriz foi a de poliuretano com base de petróleo, adquirida 

na loja virtual da Redelease, distribuidora especializada em produtos químicos. Essa resina é 

formada por uma mistura de dois componentes: parte A e parte B, como pode ser visto na 

Figura (3.2). Cada componente é utilizado em uma proporção diferente na mistura, sendo 

recomendada pelo fabricante uma proporção de 1,1 da parte B para cada parte A (em massa). 

 

Figura 3.2 - Resina PU parte A e B. 

 

Fonte: Autor 

 

O principal motivo para a escolha desse tipo de resina foi o fato de ela ser uma 

espuma e, por isso, ser mais elástica e ter a possibilidade de absorver mais impacto, que é uma 

solicitação importante para o fim pretendido. 
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3.3 Moldes 

 

Os corpos de prova utilizados nos ensaios de caracterização foram obtidos a partir de 

placas que foram confeccionadas em três moldes cujas dimensões estão de acordo com as 

normas específicas da ASTM para cada ensaio. 

As placas para os corpos de prova de tração e flexão foram fabricadas utilizando-se 

um molde metálico prismático com dimensões de 200 mm x 200 mm x 8 mm, o qual pode ser 

observado na Figura (3.3). Para fabricar as placas para os corpos de prova do ensaio de 

impacto também foi utilizado um molde metálico prismático, porém com dimensões de 120 

mm x 120 mm x 10 mm, como mostrado na Figura (3.4). O molde utilizado para obter as 

placas para os corpos de prova de compressão foi fabricado a partir de uma placa de madeira 

com dimensões de 60 mm x 60 mm x 30 mm conforme visto na Figura (3.5). 

Não foi necessária a confecção de moldes específicos para fabricar os corpos de 

prova utilizados nos outros ensaios, pois eles foram obtidos a partir das placas confeccionadas 

para os ensaios mecânicos. Todos com as dimensões em conformidade com as especificidades 

das normas ASTM D792, ASTM D2240 e ASTM D570. 

 

Figura 3.3 - Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de tração e flexão 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.4 - Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de impacto 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.5 - (a) Molde utilizado para fabricar os corpos de prova de compressão aberto com resina dentro e (b) 

Molde fechado 

 

Fonte: Autor 

 

3.4 Processo de Obtenção do Compósito 

 

Antes de se iniciar o processo de fabricação das placas, para o posterior corte dos 

corpos de prova, foram definidas as formulações a serem estudadas, as quais foram 

determinadas de acordo com o percentual em massa de resíduo de pneu na matriz. Esses 

percentuais foram de 0%, 30%, 45%, 70% e 100% em relação à massa utilizada de resina. O 

percentual máximo ficou limitado a 100%, pois percentuais maiores tornaram a mistura entre 

matriz e carga bastante viscosa e de difícil homogeneidade, o que dificultou a 
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processabilidade do material. Os percentuais intermediários fora selecionados de modo que 

não houvesse um grande intervalo entre um e outro e não foi utilizado nenhum trabalho como 

base para a escolha das proporções devido à ausência de tal conteúdo na literatura. 

Utilizou-se como desmoldante a cera de carnaúba, a qual foi utilizada com o intuito 

de se obter um melhor acabamento nas superfícies das placas fabricadas, bem como facilitar a 

sua desmoldagem ao final do processo de fabricação. É importante, durante esse processo, o 

preenchimento adequado de todas as superfícies do molde que entrarão em contato direto com 

a resina. 

Para se fabricar as placas de compósito, independentemente do molde utilizado e da 

formulação desejada, utilizou-se o mesmo procedimento. Inicialmente aplicava-se o 

desmoldante em toda a superfície do molde. Em seguida, utilizando-se uma balança de 

precisão, era realizado o processo de mistura da parte A e B da resina proporcionalmente, de 

acordo com a recomendação do fabricante, conforme se vê na Figura (3.6). 

 

Figura 3.6 - Parte A e B da resina pesadas e adicionadas uma à outra, prontas para serem misturadas 

 

Fonte: Autor 

 

Em seguida, para cada formulação diferente do compósito, adicionava-se a essa 

mistura a quantidade percentual de resíduo de pneu correspondente a cada uma em relação à 
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massa de resina que foi utilizada, conforme a Figura (3.7). Para isso foi necessário o uso de 

uma balança de precisão. Esse processo era realizado de forma ágil, para que a resina não 

começasse a expandir antes de ser adicionada ao seu molde. 

 

Figura 3.7 - Resíduos de pneu sendo misturados à resina 

 

Fonte: Autor 

 

A Tabela (3.1) contém as quantidades das massas de parte A e parte B utilizadas para 

as fabricações das placas das quais foram cortados os corpos de prova para cada ensaio 

mecânico. 

 

Tabela 3.1 - Quantidade em massa de cada parte para a fabricação dos corpos de prova 

Ensaio Quantidade da Parte A (g) Quantidade da Parte B (g) 

Tração 20,0 22,0 

Flexão 20,0 22,0 

Compressão 5,0 5,5 

Impacto 10,0 11,0 

Fonte: Autor 
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Por conseguinte, a mistura de resina e resíduo de pneu de cada formulação era 

inserida no molde. O objetivo foi fabricar duas placas de cada formulação para cada ensaio 

mecânico. Quando a resina estava completamente acomodada dentro do molde e iniciando a 

sua expansão, como observado na Fig. (3.8a e 3.8b), ele era fechado e posicionado sob uma 

prensa hidráulica da marca Marcon (de capacidade máxima de 10 toneladas), a qual aplicava 

sobre ele uma carga de 2 toneladas. Essa carga foi selecionada de acordo com outras 

pesquisas consultadas na literatura de compósitos com matriz de poliuretano. 

 

Figura 3.8 - (a) Mistura adicionada ao molde e (b) Mistura em expansão se acomodando ao molde 

 

Fonte: Autor 

 

Esse processo de prensagem aconteceu para que se garantisse uma distribuição 

homogênea da mistura dentro do molde e para evitar a formação de vazios e outros defeitos 

dentro do material curado, já que se trata de uma resina bastante viscosa e expansiva. A 

Figura (3.9) mostra um dos moldes fechado sob a prensa hidráulica. 

Cada molde permaneceu sob essas condições durante o período de 24 horas para que 

o processo de cura ocorresse adequadamente, tentando reduzir ao máximo os defeitos das 

placas. 
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Figura 3.9 - Molde sob a prensa hidráulica com carga de duas toneladas sendo aplicada 

 

Fonte: Autor 

 

Posteriormente a esse período de cura, ocorreu o processo de desmoldagem, no qual 

a placa era retirada do molde com bastante cuidado, de modo a não produzir nenhum dano à 

mesma. Ao final do processo de fabricação, que se deu em dias diferentes, foram obtidos 25 

corpos de prova de compressão e 15 placas, as quais passaram pelo processo de corte nas 

dimensões dos seus respectivos corpos de prova, fazendo uso de uma serra de disco de 

bancada. As Figuras (3.10), (3.11) e (3.12) mostram os corpos de prova com formulação de 

100% de resíduo de pneu que foram cortados para a realização do ensaio de tração/flexão, 

compressão e impacto, respectivamente. 
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Figura 3.10 - Corpos de prova de tração/flexão com 100% de resíduo de pneu 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.11 - Corpos de prova de compressão com 100% de resíduo de pneu 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.12 - Corpos de prova de impacto com 100% de resíduo de pneu 

 

Fonte: Autor 
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A Tabela (3.2) contém as dimensões finais dos corpos de prova de tração, flexão, 

compressão e impacto após o processo de corte das suas placas. 

 

Tabela 3.2 - Dimensão dos corpos de provas utilizados nos ensaios mecânicos 

Corpo de prova Dimensões (mm) 

Tração 200x25x8 

Flexão 200x25x8 

Compressão 60 x 60 x 30 

Impacto 12x10x10 

Fonte: Autor 

 

3.5 Ensaios Mecânicos 

 

3.5.1 Ensaio de Tração e Flexão 

 

Os ensaios de tração e flexão foram realizados no Laboratório de Caracterização de 

Materiais Têxteis do Departamento Engenharia Têxtil da UFRN e no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, respectivamente. Para o 

primeiro, utilizou-se uma máquina Tensolab 3000 Mesdan, que tem capacidade de carga 10 N 

a 5kN e velocidade de 10 a 500 mm/min. Para o segundo utilizou-se uma máquina universal 

SHIMADZU modelo AG-X 300, cuja capacidade máxima é de 300 kN. A Figura (3.13) 

mostra ambas as máquinas utilizadas. 
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Figura 3.13 - a) Máquina Tensolab 3000 Mesdan utilizada para o ensaio de tração e b) Máquina universal 

SHIMADZU AG-X 300 utilizada para o ensaio de flexão 

 

Fonte: Autor 

 

Foram utilizados três corpos de prova de cada formulação para cada um dos ensaios, 

para se ter uma boa repetibilidade entre os resultados obtidos. Os corpos de prova possuíam as 

mesmas dimensões, de acordo com essas normas pertinentes a cada ensaio. 

O ensaio de tração foi executado segundo a ASTM D638-10 e o de flexão em três 

pontos segundo a ASTM D790-15e2. Esse último, além de determinar a resistência, como no 

ensaio de tração, também determina o módulo à flexão e a flecha dos corpos de prova de cada 

formulação do compósito.  

Primeiramente realizou-se o ensaio de tração com os três corpos de prova de cada 

formulação e, em seguida, a máquina universal de ensaios mecânicos foi adaptada para o 

ensaio de flexão. Os corpos de prova eram posicionados, um a um, na máquina e a carga era 

aplicada até o momento que ocorria a ruptura do material. No caso do ensaio de flexão, essa 

carga era aplicada no centro da amostra, com distância entre os apoios de 100 mm. 
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A Figura (3.14) mostra um corpo de prova submetido ao ensaio de tração e outro 

submetido ao ensaio de flexão, respectivamente. 

 

Figura 3.14 - a) Ensaio de tração e b) ensaio de flexão de três pontos 

 

Fonte: Autor 

 

3.5.2 Ensaio de Compressão 

 

O ensaio de resistência à compressão nos corpos de prova com e sem resíduo de pneu 

também foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia 

de Materiais da UFRN. Utilizou-se a máquina universal SHIMADZU modelo AG-X 300, 

vista na Fig.(3.15 a), cuja capacidade máxima é de 300 kN. 

Para a realização desse ensaio, seguiu-se a norma NBR 8082/83 e quatro corpos de 

prova de cada formulação foram utilizados, os quais eram posicionados na máquina e a carga 

compressiva era aplicada com velocidade de 0,25 cm/min até o corpo de prova ter uma 

redução de 10% na sua altura inicial. A Figura (3.15 b) mostra um corpo de prova no 

momento do ensaio. 
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Figura 3.15 - a) Máquina universal SHIMADZU utilizada para o ensaio de compressão e b) Corpo de prova no 

momento do ensaio 

 

Fonte: Autor 

 

3.5.3 Ensaio de Impacto 

 

Para o ensaio de impacto do tipo Charpy foi utilizado um pêndulo analógico de 400 

gramas (Fig.3.16), pertencente Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN. Foram utilizados cinco corpos de prova de cada 

formulação com dimensões apontadas pela norma ASTM D6110-10. 

Os corpos de prova eram posicionados no suporte da máquina e o martelo era solto, 

ocorrendo o rompimento do material por impacto. Com isso, o mostrador da máquina, Figura 

(3.17), registrava o valor da energia absorvida pelo corpo de prova em kpm, unidade de 

energia, a qual foi convertida para Joule. 
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Figura 3.16 - Pêndulo analógico utilizado no ensaio de impacto 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.17 - Mostrador da máquina de impacto 

 

Fonte: Autor 
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3.6 Ensaio de Densidade Aparente 

 

A densidade das formulações do compósito foi determinada no Laboratório de 

Mecânica dos Fluidos - LMF/UFRN, utilizando-se um densímetro digital, modelo DSL 910 

da Gehaka, visto na Figura (3.18). 

 

Figura 3.18 - Densímetro digital modelo DSL 910 

 

Fonte: Autor 

 

Para realização desse ensaio, foram utilizados três corpos de prova de cada 

formulação. Inicialmente o densímetro era calibrado e logo depois foram feitas as pesagens 

dos corpos de prova sobre o prato da balança (massa seca) e as pesagens dos corpos de prova 

submersos no cesto (massa molhada). Assim, a densidade pôde ser calculada em g/cm
3
. 
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3.7 Ensaio de Absorção 

 

O ensaio de absorção foi realizado de acordo com a norma ASTM D570-09 e em três 

meios aquosos: água destilada, água do mar e petróleo. A Figura (3.19) mostra os corpos de 

prova imersos em água destilada para a realização do ensaio. Para cada meio aquoso utilizou-

se um corpo de prova de cada formulação, incluindo o corpo de prova com 0% de resíduo. 

 

Figura 3.19 - Corpos de prova durante o ensaio de absorção de água destilada 

 

Fonte: Autor 

 

Esses corpos de prova foram fabricados com as mesmas dimensões dos que foram 

utilizados no ensaio de compressão. Eles foram pesados antes da imersão, após 24 horas da 

imersão e a cada semana que se passava, durante 60 dias, quando não houve mais variação de 

massa. 

A cada medição da massa, os corpos eram enxugados com papel toalha e pesados 

utilizando-se uma balança de precisão, cuja sensibilidade é de 0,001 g. O valor da massa era 

anotado para posteriormente se calcular o grau de absorção em termos relativos, através da 

Equação (13). 
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3.8 Ensaio Térmico 

 

Para se avaliar as propriedades térmicas do material fabricado utilizou-se o KD2 Pro 

(Fig. 3.20), um analisador de propriedades térmicas, fabricado pela Decagon Devices. Foram 

determinadas a condutividade térmica, o calor específico, a resistência térmica e a 

difusividade para todas as formulações do compósito estudado e para a resina pura (0% de 

resíduo de pneu). Os corpos de prova utilizados nesse ensaio tiveram as mesmas dimensões 

dos que foram utilizados no ensaio de compressão. 

 

Figura 3.20 - Equipamento KD2 PRO utilizado para aferição das propriedades térmicas 

 

Fonte: Autor 

 

Esse equipamento possui três sensores: o KS-1, TR-1, e SH-1. Porém, para o ensaio 

realizado nessa pesquisa optou-se por utilizar o sensor SH-1, pois ele apresenta dois sensores 

para medições de calor especifico volumétrico, difusividade térmica, condutividade e 

resistividade térmica, além de ser compatível com muitos sólidos e materiais granulados, se 

mostrando mais adequado que os outros. 
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Após a escolha mais apropriada do sensor a ser utilizado, a realização do ensaio e 

levantamento das propriedades térmicas se deu da seguinte maneira: 

 Realizaram-se furos em quatro das seis faces dos corpos de prova a serem analisados, 

para a inserção de ambos os sensores. Isso foi feito com o auxílio de um gabarito que 

acompanha o equipamento; 

 Preencheram-se os sensores com pasta térmica (Fig. 3.21-a), a qual acompanha o 

equipamento, com o intuito de propiciar uma melhor área de contato para a 

propagação do calor por condução; 

 Conectaram-se os sensores no aparelho; 

 Configurou-se o aparelho para o sensor escolhido; 

 O sensor foi inserido na amostra e iniciaram-se as medições das propriedades que se 

queria. 

 

A Figura (3.21-a) apresenta o procedimento experimental realizado para a leitura das 

propriedades térmicas. Entre uma medição e outra era necessário aguardar cerca de quinze 

minutos para haver o equilíbrio entre as leituras. 

 

Figura 3.21 - a) Pasta térmica utilizada para realização do ensaio e b) Análise das propriedades térmicas do 

compósito 

 

Fonte: Autor 
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3.9 Ensaio de Envelhecimento 

 

O ensaio de envelhecimento foi realizado com intuito de se observar e analisar a 

influência do meio sobre a degradação física do compósito (degradação superficial). 

Cinco corpos de prova, incluindo um de resina pura, foram posicionados sobre um 

suporte de madeira e expostos sobre o telhado do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN 

sob condições de envelhecimento natural durante um período de seis meses, dentro do qual o 

material ficou exposto tanto a condições de sol, quanto de chuva (clima predominantemente 

tropical). 

Cada um dos corpos foi pesado e fotografado antes e após sua exposição, para que se 

pudesse fazer uma comparação entre aparências físicas. A Figura (3.22) apresenta os corpos 

de prova após a realização do ensaio. Suas dimensões são as mesmas dos corpos utilizados no 

ensaio de compressão. 

 

Figura 3.22 - Corpos de prova do ensaio de envelhecimento após a realização do ensaio 

 

Fonte: Autor 

 

3.10 MEV e EDS 

 

Os ensaios de MEV e de EDS foram realizados no Laboratório de Caracterização 

Estrutural dos Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. As amostras 
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utilizadas nesses ensaios tinham 1,0 cm
2
 e foram retiradas a partir dos corpos de prova que 

foram submetidos ao ensaio de tração. As mesmas não passaram por nenhum revestimento 

condutivo, ou seja: não foram metalizadas. 

O ensaio de MEV foi realizado para todas as formulações do compósito e para a 

resina com intuito de se observar a distribuição do resíduo na matriz, bem como a presença de 

vazios, impurezas e imperfeições no material, provindas do processo de fabricação. Para 

tanto, o equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura da marca Hitachi, 

modelo TM 3000, mostrado na Figura (3.23). Utilizou-se uma tensão de 15 KV e o material 

foi disposto no porta amostra com o auxílio de uma fita. 

O ensaio de EDS foi realizado apenas no material resíduo e teve intenção de se 

identificar e quantificar os elementos químicos presentes nesse material. O equipamento 

utilizado foi o mesmo microscópio utilizado para o ensaio de MEV, com um periférico 

acoplado do tipo EDS SWIFT ED 3000. 

 

Figura 3.23 - Microscópio Eletrônico de Varredura empregado na análise micrográfica dessa pesquisa 

 

Fonte: SANTOS, 2015 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados correspondentes aos ensaios realizados 

nessa pesquisa. A título de simplificação, as formulações que foram apresentadas previamente 

foram nomeadas de acordo com o percentual de pó de pneu (% PP) presente na matriz em 

cada uma. 

 

4.1 Ensaios Mecânicos 

 

4.1.1 Resistência à Tração 

 

A Tabela (4.1) apresenta os resultados de resistência à tração (σT) e alongamento (l) 

obtidos no ensaio de tração para a resina pura e para as demais formulações estudadas. 

 

Tabela 4.1 - Resultados médios do ensaio de tração para a resina pura e para as demais formulações estudadas 

Formulação σT (MPa) l (%) 

0% PP 1,97 5,3 

30% PP 2,17 4,7 

45% PP 2,43 4,5 

70% PP 2,25 4,5 

100% PP 2,12 3,6 

Fonte:Autor 

 

Todas as formulações do compósito apresentaram resistência à tração maiores que a 

da resina pura (0% PP). Sendo assim, o resíduo de pó de pneu esteve presente no compósito 

como carga de reforço, uma vez que proporcionou a obtenção de uma maior resistência à 
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tração. O maior valor aconteceu para a fomulação 45% PP, a qual foi superior à da resina em 

23,3%. Já a formulação de menor resistência foi de 100% PP, porém superior à da resina em 

7,6%. 

A resistência à tração sofreu um decréscimo em seu valor para porcentagens de 

resíduo de pneu na resina acima de 45%. Uma possível explicação para isso é que não houve 

quantidade suficiente de matriz para aglomerar toda a carga, trazendo prejuízos à resistência à 

tração dessas formulações do compósito. O gráfico da Fig. (4.1) mostra o comportamento dos 

resultados obtidos para a resistência à tração do material estudado. 

 

Figura 4.1 - Comportamento da resistência à tração da resina pura e das demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 

 

4.1.2 Resistência à Flexão 

 

A Tabela (4.2) apresenta os resultados de módulo de elasticidade transversal (E), 

resistência à flexão (σF) e flecha do ensaio de flexão para a resina pura e para as demais 

formulações estudadas. 
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Tabela 4.2 - Resultados médios do ensaio de flexão para a resina pura e para as demais formulações estudadas 

Formulação E (MPa) σF (MPa) Flecha (mm) 

0% PP 37,20 1,97 5,3 

30% PP 46,20 2,17 4,7 

45% PP 54,00 2,43 4,5 

70% PP 50,00 2,25 4,5 

100% PP 58,90 2,12 3,6 

Fonte:Autor 

A resistência à flexão se comportou de maneira similar à resistência à tração, porém 

seus resultados foram mais significativos. A melhor formulação em relação a essa propriedade 

foi a de 45% PP, apresentando um valor maior do que o dobro do valor da resistência à tração. 

Em relação à resina, a formulação mais eficiente (45% PP) apresentou crescimento de 70,7% 

e a de menor eficiência (100% PP) igual a 47,1%. 

Todas as formulações apresentaram maior resistência em relação à resina de 

poliuretano, concluíndo-se também que o resíduo de pneu esteve presente no compósito como 

carga de reforço. O gráfico da Fig. (4.2) mostra o comportamento dos resultados obtidos para 

a resistência à flexão do material estudado. 

 

Figura 4.2 - Comportamento da resistência à flexão da resina pura e das demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 
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4.1.3 Resistência à Compressão 

 

A Tabela (4.3) apresenta os resultados de resistência à compressão (σC) para a resina 

pura e para as demais formulações estudadas. 

 

Tabela 4.3 - Resultados médios do ensaio de compressão para a resina pura e para as demais formulações 

estudadas 

Formulação σC (MPa) 

0% PP 0,372 

30% PP 0,373 

45% PP 0,381 

70% PP 0,472 

100% PP 0,421 

Fonte:Autor 

 

Todas as formulações do compósito apresentaram resistência à compressão maior 

que a da resina. É possível concluir que o resíduo de pneu esteve presente no compósito como 

carga de reforço. A formulação mais eficiente foi a de 70% PP, com aumento de 26,9% em 

relação à resina e a menos eficiente, a de 30% PP, com aumento de 0,27%. 

Apesar do decréscimo da resistência à compressão a partir da formulação de 70% PP, 

houve uma superioridade com relação à resina, demonstrando-se a eficiência do resíduo de 

pneu no aumento dessa propriedade mecânica. O gráfico da Fig. (4.3) mostra o 

comportamento dos resultados obtidos para a resistência à compressão do material estudado. 
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Figura 4.3 - Comportamento da resistência à compressão da resina pura e das demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 

 

4.1.4 Resistência ao Impacto 

 

A Tabela (4.4) apresenta os resultados da energia absorvida no ensaio de impacto 

Charpy, realizado em seis amostras da resina pura e das demais formulações estudadas. 

 

Tabela 4.4 - Resultados médios do ensaio de impacto para a resina pura e para as demais formulações estudadas 

Formulação Energia Absorvida (J) 

0% PP 0,112 

30% PP 0,186 

45% PP 0,198 

70% PP 0,243 

100% PP 0,318 

Fonte:Autor 
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Houve um aumento dos níveis de absorção de energia de impacto em relação à resina 

para todas as formulações do compósito, os quais foram proporcionais ao aumento da 

porcentagem de pó de pneu no compósito. A formulação mais eficaz para essa importante 

propriedade mecânica foi a 100% PP, com aumento em relação à resina de 183,9%. A 

formulação de menor capacidade de resistência ao impacto (30% PP) teve aumento com 

relação à resina de 66,1%. 

Ficou comprovada a eficácia do resíduo de pneu no aumento significativo da 

capacidade de absorção de energia, o que já era esperado por tratar-se de um elastômero. Esse 

resultado foi muito promissor em relação à aplicação proposta para o trabalho, a fabricação de 

um absorvedor de impacto de para-choque. 

Em relação a outros trabalhos científicos, nos quais foram estudados a resistência ao 

impacto da resina poliuretano, encontrou-se o mesmo problema já detectado para a análise das 

outras propriedades: a disparidade entre os resultados decorrente do modo como o compósito 

foi processado e obtido. O gráfico da Fig. (4.4) mostra o comportamento dos resultados 

obtidos para a absorção de energia do material estudado. 

 

Figura 4.4 - Comportamento da energia absorvida pela resina pura e pelas demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 
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4.2 Densidade 

 

Os resultados obtidos a partir do ensaio de densidade para a resina pura e para as 

demais formulações estudadas estão apresentados na Tabela (4.5). 

 

Tabela 4.5 - Valores da densidade para a resina pura e para as demais formulações estudadas 

Formulação 

DENSIDADE (g/cm³) 

Aumento de Massa (%) 
Corpo de 

Prova 1 

Corpo de 

Prova 2 

Corpo de 

Prova 3 
Média 

0% PP 0,074 0,069 0,072 0,072 0 

30% PP 0,113 0,112 0,12 0,115 37,4 

45% PP 0,124 0,135 0,133 0,131 81,9 

70% PP 0,209 0,191 0,219 0,206 186,1 

100% PP 0,217 0,198 0,22 0,212 194,4 

Fonte: Autor 

 

Como já era esperado, o valor da densidade do compósito foi superior ao da resina 

pura (0% PP) para todas as formulações estudadas. Isso pode ser explicado pela densidade do 

pó de pneu (0,4 g/cm³), a qual é superior à da resina. 

Conforme se acrescentou pó de pneu à resina, ocorreu um aumento significativo da 

densidade do compósito. A formulação com menor quantidade de resíduo de pneu, 30% PP, 

apresentou densidade 37,4% maior em relação à resina, enquanto a de maior quantidade, 

100% PP, 194,4% maior. 
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4.3 Absorção 

 

Como dito anteriormente, a absorção foi estudada em três meios aquosos: água 

destilada, água do mar e petróleo. A Tabela (4.6) apresenta os resultados da absorção de água 

destilada para a resina de poliuretano de petróleo e para as demais formulações do compósito. 

Na Figura (4.5) observa-se através do gráfico o comportamento assumido por esse parâmetro. 

 

Tabela 4.6 - Resultados do grau de absorção de água destilada para a resina pura e para as demais formulações 

estudadas 

Formulação Grau de Absorção (%) 

0% PP 126,2 

30% PP 67,2 

45% PP 50,7 

70% PP 45,9 

100% PP 26,1 

Fonte:Autor 

 

Figura 4.5 - Comportamento da absorção de água destilada da resina pura e das demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 
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Observou-se que o grau de absorção do compósito nesse meio aquoso foi inferior ao 

da matriz para todas as formulações ensaiadas. Essa redução foi significativa, alcançando 

79,3% para a formulação com maior percentual de PP. Isso está atrelado à redução da 

porosidade do compósito em relação à matriz, conforme se aumentou a quantidade de resíduo. 

Como na resina pura há uma maior quantidade de poros (vazios), o nível de absorção de água 

foi maior. 

Esse resultado, além de trazer possibilidades de aplicação para esse material, é 

bastante positivo para o objetivo pretendido, pois o fato de se ter uma menor capacidade de 

absorção de água não provoca aumento de massa e, consequentemente, de peso do para-

choque, caso haja contato com meios aquosos. 

Comparado a outras pesquisas presentes na literatura, notou-se que houve um maior 

nível de absorção da resina de poliuretano, como no caso de Praxedes (2014), o qual relatou 

em seu estudo um nível de absorção em torno de 50%. Além dessa, outras pesquisas 

apresentaram níveis ainda menores, como a de Silva (2003), porém o tempo de imersão das 

amostras desses estudos foi bem inferior ao das amostras dessa pesquisa. 

Essa discrepância entre os valores de absorção obtidos nas diferentes pesquisas 

também pode ser justificada por uma diferença entre a porosidade resultante para os materiais 

ensaiados. Tal propriedade está diretamente ligada ao nível de expansão gerado na resina, à 

carga de prensagem e à proporção utilizada para cada um dos dois compostos da resina. 

A Tabela (4.7) apresenta os resultados da absorção de água do mar para a resina de 

poliuretano de petróleo e para as demais formulações do compósito. Na Figura (4.6) observa-

se através do gráfico o comportamento assumido por esse parâmetro. 
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Tabela 4.7 - Resultados do grau de absorção de água do mar para a resina pura e para as demais formulações 

Formulação Grau de Absorção (%) 

0% PP 105,1 

30% PP 65,6 

45% PP 56,7 

70% PP 55,0 

100% PP 29,3 

Fonte:Autor 

 

Figura 4.6 - Comportamento da absorção de água dor mar da resina pura e das demais formulações estudadas 

 

Fonte: Autor 
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à água destilada, em torno de 3,0%. A única diminuição do grau de absorção aconteceu para 

resina e foi correspondente a 21,1%. 

105,1 

65,6 
56,7 55,0 

29,3 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0% PP 30% PP 45% PP 70% PP 100% PP 

Grau de Absorção de Água do Mar 
(%) 



67 
 

As formulações do compósito continuaram a apresentar graus de absorção menores 

que os da resina, com redução maior novamente acontecendo para a formulação com maior 

quantidade de resíduo de pneu (em torno de 72,1%). 

Como já foi ressaltado, torna-se difícil estabelecer-se um padrão comparativo com 

outros estudos já realizados, pois para cada proporção entre os componentes da resina e para 

cada carga de prensagem utilizada, a expansão varia, modificando-se a densidade, a 

porosidade e consequentemente o grau de absorção de água. 

Analisou-se também a absorção de petróleo, meio muito estudado para essa 

propriedade, com possíveis aplicações na indústria petrolífera. A Tabela (4.8) apresenta os 

resultados da absorção de petróleo para a resina de poliuretano de petróleo e para as demais 

formulações do compósito. Na Figura (4.7) observa-se através do gráfico o comportamento 

assumido por esse parâmetro. 

 

Tabela 4.8 - Resultados do grau de absorção de petróleo para a resina pura e para as demais formulações 

Formulação Grau de Absorção (%) 

0% PP 97,5 

30% PP 75,8 

45% PP 63,2 

70% PP 39,5 

100% PP 28,9 

Fonte:Autor 
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Figura 4.7 - Comportamento da absorção de petróleo da resina pura e das demais formulações 

estudadas 

 

Fonte: Autor 

 

Para esse meio aquoso houve um maior grau de absorção, o que traz boas 

perspectivas para o uso do poliuretano e do compósito em desastres ambientais provocados 

pelo derramamento de óleo, principalmente no mar. 

Todas as formulações do compósito continuaram a apresentar níveis de absorção 

bem menores que o da resina. A formulação de menor absorção, 100% PP, apresentou uma 

redução de absorção em torno de 70%, enquanto a de menor percentual de resíduo, 30% PP, 

teve uma redução pouco acima de 20%. 

O gráfico da Fig. (4.8) apresenta o comportamento assumido por cada formulação 

em relação ao grau de absorção para os três meios aquosos. Percebe-se que o comportamento 

do grau de absorção variou para as diferentes formulações, não sendo seguido um padrão. 

Como os meios aquosos não sofreram nenhuma alteração, isso pode ser atribuído a erros 

experimentais que ocorreram ao longo da realização do ensaio. 
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Figura 4.8 - Comportamento do grau de absorção para a resina pura e as demais formulações do compósito em 

relação aos três meios aquosos estudados 

 

Fonte: Autor 

 

4.4 Análise Térmica 

 

A Tabela (4.9) apresenta os resultados médios da análise térmica realizada na resina 

pura e nas demais formulações do compósito. 
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componentes A e B da resina, bem como à carga de prensagem. Além disso, não houve 

diferença significativa entre as medições efetuadas para as quatro faces, o que prova que as 

propriedades térmicas são praticamente homogêneas em todo o material. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0% PP 30% PP 45% PP 70% PP 100% PP 

Grau de Absorção dos Três Meios 
Aquosos (%)  

%H2O Destilada 

%H2O do Mar 

%Petróleo 



70 
 

Tabela 4.9 - Resultados médios gerais da análise térmica realizada na resina pura e nas demais formulações do 

compósito 

Formulação 

K C D R 

(W/m.K) (MJ/m³.K) (mm²/s) (°C.m/K) 

0% PP 0,0375 0,2260 0,1650 26,73 

30% PP 0,0440 0,3265 0,1295 22,52 

45% PP 0,0480 0,3530 0,1295 20,80 

70% PP 0,0490 0,3970 0,1225 20,40 

100% PP 0,0505 0,4020 0,1215 19,86 

Fonte: Autor 

 

Notou-se que a condutividade térmica do compósito cresceu à medida que se 

aumentava o percentual de resíduo no material. Isso provavelmente ocorreu devido ao 

preenchimento dos poros da resina matriz pelo resíduo, já que a borracha possui maior 

densidade e, consequentemente, conduz mais calor do que o ar, que preenche os poros que 

contém pouca ou nenhuma borracha em seu interior. 

A formulação do compósito com maior e menor percentual de resíduo tiveram um 

acréscimo de 34,7% e de 17,3%, respectivamente, em relação à matriz de poliuretano. O 

aumento da condutividade térmica entre essas duas formulações foi de 14,8%, enquanto que o 

aumento do percentual de resíduo foi de 70%. Assim, pode-se concluir que o aumento de 

condutividade térmica não foi significativamente influenciado pelo aumento do percentual de 

resíduo. 

O gráfico da Fig. (4.9) mostra o comportamento da condutividade térmica assumido 

pela formulações do compósito. 
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Figura 4.9 - Comportamento da condutividade térmica assumido pela resina pura e pelas demais formulações do 

compósito 

 

Fonte: Autor 

 

Com relação à capacidade térmica volumétrica do compósito, observou-se que a 

mesma também cresceu conforme o percentual de resíduo aumentou. Isso ocorreu devido à 

presença da borracha, que tem capacidade térmica superior à do poliuretano, produzindo, 

portanto, um material com maior capacidade de retenção de calor. 

A formulação com maior percentual de resíduo teve acréscimo de 77,9% em relação 

à matriz de poliuretano e a de menor percentual de 44,5%. O aumento da capacidade térmica 

volumétrica entre as formulações de maior e menor percentuais de resíduo foi de 23,1%, 

enquanto que o aumento do percentual de resíduo foi de 70%. Com isso, concluiu-se que o 

aumento dessa propriedade térmica também não foi significativamente influenciado pelo 

aumento da porcentagem de resíduo, assim como no caso da condutividade térmica. 

O gráfico da Fig. (4.10) mostra o comportamento da capacidade térmica volumétrica 

assumido pela formulações do compósito. 
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Figura 4.10 - Comportamento da capacidade térmica volumétrica assumido pela resina pura e pelas demais 

formulações do compósito 

 

Fonte: Autor 

 

A difusividade térmica apresentou comportamento diferente do verificado para as 

duas propriedades já comentadas, com diminuição em relação à resina matriz. Apresentou 

também comportamento similar entre as formulações do compósito. Comparando-se com 

outras pesquisas, foi constatado que a difusividade térmica da resina foi inferior à encontrada 

por Cardoso (2010) em sua dissertação de mestrado, correspondente a 0,265 mm
2
/s. 

Esse comportamento pode ser explicado pelos aumentos de densidade e capacidade 

térmica volumétrica terem sido mais significativos do que o verificado para a condutividade, 

uma vez que a difusividade é influenciada por esses três parâmetros. O gráfico da Fig. (4.11) 

mostra o comportamento da difusividade térmica assumido pelas formulações do compósito. 

Já para o caso da resistividade térmica, ocorreu uma redução dos valores à medida 

que se aumentava a quantidade de pneu no compósito, tendo em vista que a resistividade 

térmica do compósito é dada pelo inverso da condutividade térmica. O gráfico da Fig. (4.12) 

mostra o comportamento da resistividade térmica assumido pelas formulações do compósito. 
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Figura 4.11 - Comportamento da difusividade térmica assumido pela resina pura e pelas demais formulações do 

compósito 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.12 - Comportamento da resistividade térmica assumido pela resina pura e pelas demais formulações do 

compósito 

 

Fonte: Autor 
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4.5 Envelhecimento 

 

A Tabela (4.10) apresenta os resultados da variação da massa dos corpos de prova 

submetidos ao ensaio de envelhecimento em ambiente natural para todas as formulações e 

para a resina. 

 

Tabela 4.10 - Resultados da variação da massa dos corpos de prova submetidos ao ensaio de envelhecimento 

durante o período de seis meses 

Formulação Massa Antes (g) Massa Depois 

(g) 

Perda de Massa 

(%) 

0% PP 8,50 7,80 8,24 

30% PP 12,70 12,30 3,15 

45% PP 13,60 13,20 2,94 

70% PP 17,90 17,40 2,79 

100% PP 23,00 22,60 1,74 

Fonte: Autor 

 

A perda de massa apresentou comportamento decrescente com o aumento do 

percentual de resíduo de pneu no compósito, ou seja, todas as formulações apresentaram 

maior resistência às condições ambientais variáveis do que a resina. A formulação de 100% 

PP, a de maior resistência, teve uma diminuição na perda de massa relativa à resina de 78,9%, 

que foi bastante significativa. 

As imagens da Figura (4.13) revelaram uma mudança externa significativa na 

aparência das amostras expostas pelo período de seis meses. As imagens do lado esquerdo são 

correspondentes às superfícies das amostras que estavam expostas às intempéries e as do lado 

direito correspondem às superfícies que estavam em contato com o suporte de madeira, 

praticamente sem sofrer degradação. 
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Figura 4.13 - Amostras expostas às condições ambientais variadas no ensaio de envelhecimento. À esquerda 

estão as superfícies que ficaram em contato com as intempéries e à direita estão as superfícies que estavam em 

contato com o suporte de madeira 

 

Fonte: Autor 

 

Foram realizados alguns cortes retirando-se parte das faces laterais das amostras após 

o ensaio envelhecimento a fim de se averiguar se essa degradação ocorria também em nível 

interno. Os cortes revelaram que a degradação com mudança significativa de coloração não 

ocorreu internamente, como visto na Fig. (4.14), para as amostras 0% PP e 70% PP. A Figura 

(4.15) apresenta os corpos de prova após a retirada da camada das suas superfícies laterais. 
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Figura 4.14 - Comparação entre as superfícies externas e internas dos corpos de prova de 0% PP e 70% PP, 

respectivamente, após o ensaio de envelhecimento 

 

Fonte: Autor 

 

O resultado alcançado pelas formulações do compósito é promissor, uma vez que a 

degradação pela exposição com variações climáticas de chuva, umidade e radiação solar em 

seus vários níveis espectrais, se deu de modo mais agressivo e aparente em nível superficial 

externo. Para que se possa confirmar esses resultados seria necessário que se realizasse novos 

ensaios mecânicos nessas amostras para averiguar se a exposição atingiu as propriedades 

mecânicas do material. 

 

Figura 4.15 - Amostras de cada formulação após o ensaio de envelhecimento com as camadas superficiais 

laterais removidas 

 

Fonte: Autor 



77 
 

4.6 MEV e EDS 

 

O ensaio de MEV foi realizado nos corpos de prova de todas as formulações do 

compósito e na resina matriz, como visto nas imagens da Figura (4.16). Todas as micrografias 

tiveram ampliação de 40x, pois foi o aumento com melhor resolução sem que se provocasse 

queimaduras na superfície da amostra. 

 

Figura 4.16 - Micrografias da resina matriz e das formulações do compósito estudado 

 

Fonte: Autor 

 

Observaram-se estruturas esponjosas, em coerência com o material, que é a espuma 

expansiva da resina de poliuretano. A estrutura predominante é do tipo colmeia, com poros 

fechados, os quais foram preenchidos com partículas de pneu à medida que o mesmo era 

adicionado ao material. O fechamento dos poros deveu-se ao processo de prensagem. Isso 



78 
 

dificultou a visualização das partículas de pneu no interior dos poros da resina em algumas 

imagens. 

As partículas de pneu produziram no compósito uma modificação estrutural diferente 

do observado por Galvão (2014), mais uma vez devido à forma como os materiais de ambas 

as pesquisas foram produzidos e, principalmente, com relação à carga utilizada para a 

prensagem. 

A microscopia também foi realizada no resíduo de pneu, na qual foram observadas 

impurezas decorrentes do processo de trituração, como visto na Figura (4.17). Tais impurezas, 

por conseguinte, estiveram presentes em todas as formulações do compósito. 

 

Figura 4.17 - Micrografias do resíduo de pneu com ampliação de 40x e 180x, respectivamente 

 

Fonte: Autor 

 

Como dito na sessão anterior, também foi realizada uma investigação por EDS em 

uma porção de resíduo de pneu. A Tabela (4.11) apresenta os percentuais em massa e atômico 

dos elementos presentes na amostra de resíduo, com predomínio do ferro, seguido do silício, 

sódio, enxofre, alumínio e cálcio. A Figura (4.18) mostra os percentuais em massa dos 

elementos presentes na formulação analisada. 
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Tabela 4.11 - Composições em massa e atômica de uma porção de resíduo de pneu 

Elemento Composição em Massa (%) Composição Atômica (%) 

Ferro 70,83 54,59 

Silício 9,30 14,26 

Sódio 6,97 13,06 

Enxofre 6,02 8,08 

Alumínio 5,04 8,03 

Cálcio 1,84 1,98 

Fonte:Autor 

 

Figura 4.18 - Percentuais em massa dos elementos presentes na porção de resíduo analisada 

 

Fonte: Autor 

 

Conforme se observa na Tab. (4.11), na amostra ensaiada foram detectados seis 

elementos químicos com proporções diferentes, sendo o ferro o mais predominante. Esse 

elemento, juntamente com o alumínio, é originado do talão e das lonas de reforço. Os aços 

AISI 1070 e AISI 1080 são os mais utilizados para a confecção desses componentes. O sódio 

é utilizado como catalisador na produção do polibutadieno, uma borracha sintética que tem 

alta resistência à abrasão e que é utilizada para a fabricação de pneus. O cálcio provém do 
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carbonato de cálcio, material que é utilizado como enchimento para a borracha, conferindo 

elasticidade, resistência à abrasão e ao cisalhamento. O silício é originário do óxido de silício, 

um composto mais leve que a borracha sintética, que vem sendo utilizado para a fabricação de 

pneus com o intuito de reduzir o consumo de combustível dos carros. Por último, o enxofre é 

um elemento químico utilizado como agente vulcanizador, tendo a função de deixar a 

borracha mais resistente, conforme já discutido. 

 

4.7. Aplicações 

 

Com o intuito de se avaliar o desempenho do material proposto, fabricou-se um 

absorvedor de impacto. Para tal, foi construído um molde bipartido a partir de um absorvedor 

de polipropileno expandido de um carro popular, o qual foi adquirido em uma oficina 

mecânica. Depois de fabricado, o absorvedor proposto ficou com dimensões bastante 

próximas do original. 

Tendo em vista que a formulação de 45% PP foi a de melhor desempenho mecânico 

com relação à resistência à tração, à flexão e à compressão, selecionou-se essa formulação 

para a fabricação da peça. Apesar de essa não ter sido a melhor formulação para a resistência 

ao impacto, ela teve um bom desempenho nessa propriedade, além de não ter tido um 

aumento tão significativo na densidade do material, como visto no caso da formulação de 

100%, que teve a maior capacidade absorção de energia enquanto sua densidade aumentou em 

torno de 194% em relação à resina pura. 

As Figuras (4.19 - a) e (4.19 - b) mostram as vistas superior e frontal do absorvedor 

de polipropileno expandido e do absorvedor fabricado de poliuretano, respectivamente. 

Para se comparar esses dois materiais em termos de massa e de resistência ao 

impacto, foi realizada uma pesagem das duas peças e um ensaio de impacto em um corpo de 

prova retirado do absorvedor convencional. O primeiro processo identificou que o absorvedor 

de polipropileno expandido é cerca de 28% mais leve que o absorvedor proposto. O ensaio de 

impacto revelou que a resistência ao impacto Charpy do material convencional é de 0,163 

J/cm². Esse valor é menor do que o da formulação com menor percentual de pó de pneu e é 

21,4% menor do que o valor para a formulação 45% PP. 



81 
 

O gráfico da Fig. (4.20) mostra o comportamento comparativo dos resultados obtidos 

para a absorção de energia do material convecional selecionado e das formulações do 

compósito estudado. 

 

Figura 4.19 - a) Vista lateral dos absorvedores de polipropileno e poliuretano, respectivamente e b) vista superior 

dos absorvedores de polipropileno e poliuretano, respectivamente. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.20 - Comportamento da energia absorvida assumido pelo polipropileno expandido e pelas formulações 

do compósito estudadas 

 

Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com base nos objetivos delineados nesse trabalho e na análise dos resultados da 

caracterização do compósito em suas várias formulações, apresentam-se as conclusões e 

sugestões pertinentes. 

 

5.1 Conclusões 

 

1. A viabilidade de obtenção de um material compósito utilizando resíduos de pneu e 

resina de poliuretano à base de petróleo foi demonstrada; 

2. Demonstrou-se que o resíduo de pneu teve função de carga de reforço no material, 

uma vez que todas as formulações estudadas apresentaram propriedades mecânicas 

maiores que as da matriz de poliuretano; 

3. A carga aumentou significativamente a densidade do material, comparada à densidade 

da resina pura; 

4. O percentual de absorção de água destilada do material compósito foi bem inferior ao 

da matriz de poliuretano para todas as formulações obtidas; 

5. O nível médio de absorção de água do mar para as todas as formulações do compósito 

foi maior quando comparado à absorção de água destilada; 

6. O nível de absorção de petróleo foi maior quando comparado aos outros dois meios 

ensaiados. Todas as formulações do compósito continuaram a apresentar níveis de 

absorção bem menores que a resina; 

7. O comportamento térmico de todas as formulações ensaiadas foi inferior ao da resina 

matriz. Notou-se que a condutividade térmica do compósito cresceu conforme o 

aumento do percentual de PP; 

8. Todas as formulações do compósito apresentaram aumento das propriedades 

mecânicas em relação à resina matriz, concluindo-se que o resíduo de pneu esteve 

presente no compósito como carga de reforço. 

9. No ensaio de envelhecimento a perda de massa apresentou comportamento 

decrescente com o aumento do percentual de resíduo de pneu no compósito. As 
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imagens revelaram uma mudança muito significativa na aparência da superfície 

externa das amostras que foram expostas durante o período de seis meses, não sendo 

verificada em nível interno; 

10. As micrografias do ensaio de MEV revelaram estruturas esponjosas do material 

fabricado para todas as suas formulações. A estrutura predominante foi do tipo 

colmeia, com poros fechados, preenchidos com partículas de pneu; 

11. Levando em conta que a propriedade mais relevante para a aplicação proposta desse 

material é a resistência ao impacto, a formulação mais eficiente foi a 100% PP; 

12. O compósito estudado poderia ser utilizado em aplicações com baixas solicitações de 

cargas. 

13. Comparado ao polipropileno, material convencional, o compósito produzido teve uma 

melhora significativa na absorção de energia conforme se aumentou o percentual de 

resíduo. Sendo a formulação de 100% PP capaz de absorver o dobro de energia em 

relação ao polipropileno.  

 

5.2 Sugestões 

 

1. Obter e ensaiar um compósito com resíduo de pó de pneu utilizando outras matrizes 

poliméricas; 

2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais distintas 

por mais de um ano e caracterizá-las antes e após o término do ensaio; 

3. Realizar novos ensaios mecânicos nas amostras que foram submetidas ao ensaio de 

envelhecimento para averiguar se a exposição atingiu as propriedades mecânicas do 

material; 

4. Estudar o compósito produzido para outras granulometrias de pó de pneu e comparar 

seus resultados com o material compósito proposto e estudado. 
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