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RESUMO 

 

O uso de materiais compósitos tem crescido principalmente daqueles que apresentam resíduos 

na sua composição, uma vez que os impactos ambientais gerados com o mau destino desses 

materiais têm preocupado a sociedade. Este trabalho apresenta o estudo e caracterização de 

um material compósito obtido da mistura de matriz polimérica de resina poliéster e resíduos 

da casca de ovo de galinha. As cascas recolhidas foram secas e quebradas para a obtenção de 

três granulometrias (fina, média e grossa). As matrizes utilizadas foram às resinas poliéster 

ortoftálica e tereftálica, escolhendo-se o percentual de resíduo de 100% em massa em relação 

à matriz, em função de testes preliminares para o diagnóstico da saturação do compósito. Os 

corpos de prova foram construídos e submetidos a testes para caracterizá-los através de suas 

propriedades térmicas (condutividade térmica, capacidade térmica, difusividade e 

resistividade), mecânicas (resistências à tração, flexão e impacto) e físicas (densidade, 

absorção de umidade e envelhecimento). Como esperado, o compósito proposto apresentou 

menor resistência mecânica do que a matriz, caracterizando o resíduo como carga de 

enchimento. Desta forma, todas as formulações do compósito apresentaram-se aplicáveis em 

estruturas que não requerem resistência a grandes esforços. O compósito apresentou 

condutividade térmica superior às resinas matrizes para todas as formulações, com 

condutividade térmica superior a 0,21 W/m.K, classificando-se como condutor térmico. A 

densidade aparente dos compósitos não apresentou variação significativa em relação à resina. 

A maior qualidade do compósito estudado foi a diminuição da quantidade de resina a ser 

utilizada, uma vez que a carga de pó de resíduo pode alcançar 100% em relação à matriz, 

diminuindo-se o custo do material obtido para a fabricação de estruturas diversas. 

 

Palavras-chaves: materiais compósitos, resíduos, casca de ovo de galinha. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of composite materials has grown mainly from those that present residues in their 

composition, since the environmental impacts generated by the bad destiny of these materials 

have worried society. This work presents the study and characterization of a composite 

material obtained from the mixture of polymer matrix of polyester resin and residues of 

chicken eggshell. The collected shells were dried and broken to obtain three granulometries 

(fine, medium and coarse). The matrices used were the orthophthalic and terephthalic 

polyester resins, being chosen the percentage of residue of 100% in mass in relation to the 

matrix, as a function of preliminary tests for the diagnosis of composite saturation. The test 

specimens were constructed and subjected to tests to characterize them through their thermal 

properties (thermal conductivity, thermal capacity, diffusivity and resistivity), mechanical 

(tensile strength, flexural and impact strength) and physical properties (density, moisture 

absorption and aging). As expected, the proposed composite presented lower mechanical 

resistance than the matrix, characterizing the residue as filling load. In this way, all the 

formulations of the composite were applicable in structures that do not require resistance to 

great efforts. The composite presented superior thermal conductivity to the matrix resins for 

all the formulations, with thermal conductivity superior to 0,21 W/m.K, being classified as 

thermal conductor. The apparent density of the composites did not show significant variation 

in relation to the resin. The higher quality of the composite studied was the reduction of the 

amount of resin to be used, since the residue dust load can reach 100% in relation to the 

matrix, reducing the cost of the material obtained for the manufacture of diverse structures. 

 

Keywords: composite materials, residues, eggshells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do trabalho 

 

O consumo descontrola do e crescente de recursos não-renováveis é uma das maiores 

preocupações da sociedade, visto que o acúmulo de resíduos pode causar riscos à saúde 

pública, à contaminação dos recursos hídricos e à poluição do meio ambiente. Desta forma, a 

demanda de aplicações dos materiais de rejeito cresceu significativamente devido à 

dificuldade de descarte, reciclagem ou reutilização desses componentes. 

A busca por aproveitar o máximo que a matéria-prima pode oferecer tem 

merecido destaque em recentes pesquisas científicas para a obtenção de materiais com 

propriedades mecânicas, físicas e térmicas desejadas. Com esse propósito, os compósitos têm 

sido utilizados em larga escala, principalmente aqueles que possuem resíduos em sua 

composição. Essa vertente deve-se à busca de minimizar os efeitos danosos da exposição 

desses resíduos na natureza (MOTA, 2016). 

Ainda segundo Mota (2016), o apelo ecológico, a degradação ambiental pela 

deposição de materiais de rejeito e imensa variedade de rejeitos levaram à mudança da 

definição de compósito. Antes se considerava apenas a mistura de materiais que 

proporcionasse maior resistência mecânica e, atualmente, as cargas são incluídas como 

elementos formadores de compósitos. Ressalte-se, ainda, que a retirada desses materiais do 

meio ambiente minimiza os efeitos danosos causados à sustentabilidade do planeta. 

Dentre as diversas definições de materiais compósitos, a norma ASTM D3878-07 

denomina compósitos como substâncias formadas por dois ou mais materiais, insolúveis entre 

si, combinados para desenvolver um material útil com propriedades não encontradas 

isoladamente. 

Segundo Callister (2012), dependendo de sua matriz, os compósitos podem ser 

classificados em cerâmicos, metálicos ou poliméricos. Os compósitos poliméricos, estudados 

neste trabalho, abrangem resíduos particulados em duas matrizes de resinas poliéster. A 

aplicabilidade dos compósitos poliméricos é ampla, destacando-se o uso na indústria 

automotiva e em processos industriais. 

No âmbito do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar (LMHES) da 

UFRN existe um grupo de pesquisa em Energia e Materiais, há quatorze anos, que já obteve e 

estudou inúmeros compósitos de matrizes cerâmicas e poliméricas utilizando diversos 

resíduos.  
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As principais aplicações dos compósitos utilizados no LMHES foram para a 

construção civil e indústria de artesanato, destacando-se a utilização de buchas vegetais, 

tecido de algodão, tecido de juta, pó de madeira e MDF, cabelo humano, piaçava, macambira 

e carnaúba, resíduos de mármore granito, particulados do sabugo de milho e de sisal, dentre 

outros. 

O Brasil encontra-se entre os grandes representantes da avicultura no cenário 

mundial, chegando a bater recorde de produção nacional com cerca de 778,82 milhões de 

dúzias de ovos no terceiro trimestre de 2016,segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016).  

A industrialização de ovos (ovos em pó, líquidos, congelados, etc.) proporciona 

vantagens econômicas, extensão da vida útil do produto, facilidades no transporte e 

conservação, porém, gera um número expressivo de cascas, sendo ainda consideradas como 

resíduos. Sabendo-se que a casca representa 10% do peso do ovo, resíduo gerado corresponde 

a cerca de 5,92 milhões de toneladas por ano em todo o mundo (OLIVEIRA, BENELLI, 

AMANTE, 2009). 

A casca do ovo é uma rica fonte de sais minerais, servindo como base para 

desenvolvimento de produtos na indústria cosmética, suplementos alimentares, bases 

biocerâmicas, fertilizantes, implantes ósseos e dentários e como agentes antitártaro em cremes 

dentais (MURAKAMI, 2006). 

Embora existam pesquisas científicas no uso de cascas de ovos em compósitos 

cerâmicos, a aplicação em compósitos poliméricos foi pouco explorada. Com isso, a obtenção 

e caracterização de compósitos de matriz polimérica e casca de ovo de galinha apresenta 

relevância, podendo ter uso em diversos âmbitos, como na engenharia, movelaria, artesanato. 

O compósito objeto de estudo deste trabalho foi obtido da mistura de matriz de resina 

poliéster, de dois tipos ortoftálica e tereftálica, e resíduos da casca de ovo, para três 

granulometrias. Escolheu-se o percentual de carga do resíduo correspondente a 100% em 

massa, em função de testes preliminares para o diagnóstico da saturação da mistura. 

A caracterização do compósito foi feita obedecendo às normas pertinentes e foram 

avaliadas, entre outras, as propriedades térmicas, as resistências mecânicas a tração, flexão e 

impacto, densidade, absorção de umidade (água destilada e água do mar) e ensaio de 

envelhecimento. 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Revisão bibliográfica, 

Materiais e Métodos, Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões. 
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 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 sua importância. 

 O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização 

dos procedimentos empregados. 

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

dos ensaios mecânicos, térmicos, químicos e físicos.   

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

sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Obter e estudar um compósito de matriz polimérica com resina poliéster e resíduo de 

casca de ovo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Preparar o resíduo em diferentes granulometrias; 

2. Obter o compósito proposto; 

3. Escolher a formulação a ser estudada; 

4. Realizar o processo de fabricação do compósito; 

5. Caracterizar o compósito mecanicamente e termicamente; 

6.  Fabricar peças de movelaria.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Materiais compósitos 

 

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

mais materiais distintos para obtenção de um terceiro com propriedades particulares. A 

combinação desses dois materiais dá origem a um terceiro material, denominado compósito 

(SALLES, 2008). 

Atualmente, busca-se adequadas combinações de propriedades de materiais não 

encontradas convencionalmente. Assim sendo, os materiais compósitos tornam-se uma 

pertinente forma de conseguir uma combinação de propriedades mecânicas, térmicas e, 

inclusive, acústica.  

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

tendência é aumentar o número de pesquisas acerca do assunto. Ainda são necessárias mais 

investigações e desenvolvimento desta classe de material para melhor entendimento de suas 

características, da melhor maneira de processo de obtenção e onde melhor aplicá-los 

(OLIVEIRA, 2015). 

Desta forma, o uso de materiais compósitos tem crescido, principalmente, aqueles 

que possuem resíduos em sua composição haja vista que a destinação de materiais de rejeitos 

tem se tornado uma grande preocupação na busca pela minimização dos impactos ambientais 

do descarte mal direcionado desses resíduos. 

Os compósitos a partir de recursos renováveis ganharam muita importância 

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

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

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

substitutos atraentes para serem utilizadas como reforço e enchimentos ao fazer compósitos 

plásticos (OLIVEIRA, 2015). 

Muitos compósitos são constituídos por apenas duas fases; uma denominada matriz, 

a qual é contínua e envolve a outra fase, chamada de fase dispersa. As propriedades dos 

compósitos são função das propriedades das fases constituintes, de suas quantidades relativas 

e da geometria da fase dispersa. Assim, a forma das partículas, a distribuição e sua orientação 

interferem nas propriedades do compósito (CALLISTER, 2012). 

A definição de compósito considerava, até pouco tempo, apenas misturas de 

materiais que conferissem um aumento na resistência mecânica. Porém, a necessidade de 
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minimizar os efeitos danosos de materiais de descarte no meio ambiente levou a mudança 

dessa definição, incluindo as cargas como constituintes de compósito.  

Callister (2012) propõe uma classificação de materiais compósitos de acordo com os 

elementos constituintes e os processos de fabricação. A Figura 1 mostra a classificação 

proposta para os materiais compósitos. 

Figura 1. Classificação de materiais compósitos. 

 

Fonte: CALLISTER, 2012. 

Além da classificação de acordo com a morfologia dos elementos formadores, os 

materiais compósitos podem ainda ser classificados conforme o tipo de matriz utilizada. A 

Figura2mostra a classificação com os tipos de matrizes utilizadas. 

Figura 2. Classificação de materiais compósitos conforme o tipo de matriz utilizada. 

 

Fonte: CALLISTER, 2012. 

O compósito a ser estudado nesta pesquisa foi do tipo particulado e imerso em matriz 

polimérica.  A Figura 3 mostra um exemplo de compósito particulado. 



18 

 

Figura 3. Compósito particulado 

 

Fonte: GOMES, 2015. 

 

2.1.1 Compósitos poliméricos 

 

Os polímeros são materiais formados por macromoléculas. Essas macromoléculas 

são cadeias constituídas pela repetição de uma unidade básica, chamado “mero”. Daí o nome: 

poli (muitos) + mero. Os meros estão dispostos um após o outro, como pérolas num colar. 

Uma macromolécula assume formato muito semelhante ao de um cordão. A matéria-prima 

que dá origem ao polímero chama-se monômero (BAGGIO, 2005). Por sua vez, os 

compósitos poliméricos são aqueles de matriz constituída por polímeros. 

A matriz nos materiais compósitos tem por finalidade básica atuar como um meio de 

transferência de carga para os reforços/cargas através do cisalhamento e proteger o reforço da 

abrasão mútua, danos a meios de degradação (CORREIA, 1988). 

Como já foram mencionadas, as matrizes são classificadas em poliméricas, metálicas 

e cerâmicas. As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à versatilidade de 

formulação e baixo custo de processamento, quando comparada a outras matrizes. 

(VINCENZINE, 1995). 

São consideradas duas classificações importantes para aplicação de compósitos 

poliméricos: termoplástico – permitem ser moldados, conformados ou reciclados em alta 

temperatura controlada; termofixo ou termorrígido – não permitem modificações em sua 

forma ou reciclagem depois de curados ou solidificados (CALLISTER, 2012). 

As matrizes termorrígidas poliméricas são as mais utilizadas no processamento de 

compósitos. Isto 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. 

As resinas termorrígidas são obtidas a partir de oligômeros de baixo peso molecular e 

normalmente se apresentam na forma de um líquido de baixa e média viscosidade. A reação 
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de reticulação se dá através da adição de um agente de cura (e.g. iniciador ou endurecedor) ou 

pelo aumento da temperatura (SILVA, 2010). 

 

2.2. Ovo de galinha 

 

O ovo de galinha (Gallus gallus domesticus) é o resultado da fecundação entre o 

gameta feminino e masculino de aves, tendo como função biológica fornecer nutrientes e 

outras substâncias essenciais ao normal desenvolvimento e proteção do embrião num 

ambiente externo. Em termos de composição física, o ovo pode ser dividido em três partes, a 

clara (59%), a gema (31%) e a casca (10%), como mostrada Figura 4. (NYSET et al, 2011). 

Figura 4. Composição química do ovo. 

 

Fonte: NYSET et al, 2011. 

No ponto de vista alimentício, o ovo é um alimento de origem animal. Considerado 

um dos mais nutritivos da natureza e uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, o ovo 

é conhecido como um alimento rico em proteínas e de baixo valor calórico.  Segundo A 

Lavoura (2012), quase todos os nutrientes de que o corpo necessita podem ser encontrados no 

ovo, por isso, deve fazer parte do cardápio das pessoas de todas as idades. 

O ovo de galinha é considerado pela Organização Mundial da Saúde – OMS um 

alimento de proteína padrão de consumo e de fácil digestão. Além disso, é fonte de vitaminas 

do complexo B (a mais importante é a B12) e possui vitaminas lipossolúveis e minerais que 

enriquecem qualquer tipo de refeição (A LAVOURA, 2012). 
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A busca por alimentos com boa carga de nutrientes tem feito pesquisas nessa 

área avançarem ao longo do tempo. Uma das revelações que a ciência trouxe foi à quebra do 

paradigma em que o consumo de ovos deveria ser regrado. Atualmente o ovo é visto como 

uma boa fonte protéica, rica em nutrientes, podendo ser consumido diariamente. Com isso, as 

campanhas pró-consumo e o cenário favorável no mercado de proteínas mais acessíveis 

contribuíram para o crescimento do índice de consumo de ovos per capita, como mostrado na 

Figura 5, chegando a 191 unidades em 2015 no Brasil segundo a ABPA. 

Figura 5. Crescimento do consumo de ovos per capita no Brasil. 

 

Fonte: ABPA 

 

Diante do crescimento do consumo de ovos, também houve aumento na geração de 

resíduos ligada a essa atividade. Assim, o descarte do resíduo de casca de ovo, na maioria das 

vezes, é indevido em lixões podendo causar danos ao meio ambiente. 

 

2.2.1. Casca de ovo de galinha 

 

A casca é considerada a parte rígida, externa e protetora dos ovos e, segundo 

Brostow et al. (1999), a casca corresponde em média a 11% do peso total do ovo, composta 

por 94% de carbonato de cálcio, 1% de fosfato de cálcio, 4% de substâncias orgânicas e 1% 

de carbonato de magnésio.Na Figura 6 mostra-se o resíduo de casca de ovo de galinha. 
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Figura 6.  Imagem do resíduo. 

 

 

No Brasil, um grande número de indústrias alimentícias está constantemente 

acumulando quantidades substanciais de resíduos de casca de ovo aviário. De acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, cerca de 120 mil toneladas de resíduos de 

cascas de ovos de aves são geradas anualmente (NOVELLI, 2005).  

A casca de casca de ovo é um resíduo pouco valorizado, mas que representa um 

valor econômico potencial. Aspectos ambientais devem ser considerados na valorização das 

cascas de ovo, pois, além de diminuir o problema de poluição, quando estas são descartadas 

diretamente no meio ambiente, contendo um teor considerável de proteínas, o uso destas 

cascas como fonte alternativa de CaCO3 (carbonato de cálcio) pode diminuir o impacto sobre 

as reservas naturais de rocha calcária, uma fonte natural não-renovável (NEVES,1998; 

BORON, 2004). 

Embora não seja perigoso, na maioria das vezes esse resíduo é eliminado diretamente 

no ambiente, ocasionando um enorme problema de poluição ambiental e de saúde pública, já 

que ele pode atrair pragas, bem como promover a proliferação microbiana, devido a sua 

matriz orgânica (FREIRE e HOLANDA, 2006). 

A fim de amenizar os problemas causados pelo descarte incorreto desse resíduo, sua 

valorização vem sendo feita a partir da utilização na agricultura, com a finalidade de corrigir o 

pH em solos ácidos, no desenvolvimento de produtos na indústria cosmética, em suplementos 

alimentares, bases biocerâmicas, fertilizantes, implantes ósseos e dentários, entre outros, já 

que é uma fonte de carbonato de cálcio (MURAKAMI, 2006; OLIVEIRA et al., 2009; PIN et 

al, 2015). 

Pesquisas recentes apontam que o pó de carbonato de cálcio obtido a partir da casca de 

ovo pode atuar como agente na remoção de metais pesados em meio aquoso. Demonstrando 
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ser capaz de remover significativamente os íons chumbo de solução aquosa, podendo chegar 

a72% de eficiência de acordo com o tempo de contato (VIEIRA, 2004 apud OLIVEIRA, 

2009). 

 

2.3. Resina poliéster 

 

O Poliéster consiste em polímeros formados por meio de uma reação de condensação 

entre um poliálcool e um ácido policarboxilico. O tipo de ácido caracteriza as propriedades 

finais das resinas poliésteres ortoftálicas, isoftálicas e tereftálicas. Se um ou ambos 

constituintes principais são insaturados, ou seja, contém uma ligação dupla relativa entre os 

átomos de carbono, a resina resultante é insaturada. 

As resinas poliéster possuem vantagens como a estabilidade dimensional, boas 

propriedades elétricas, resistência a ambientes quimicamente agressivos, fácil pigmentação, 

cura a frio e utilização de moldes simples e baratos. A Tabela 1 apresenta alguns tipos de 

resina poliéster. 

Tabela 1. Tipos de resina poliéster 

Tipos Comentários 

Ortoftálica Resina mais comum, de menor custo. 

Tereftálica Possui resistência física um pouco superior à 

ortoftálica, porém baixa resistência à UV. 

Isoftálica Melhores características mecânicas, químicas 

e térmicas que as anteriores. 

Isoftálica c/ NPG O NPG melhora a resistência à hidrólise. 

Bisfenólica Possui as melhores características químicas e 

térmicas. 

Fonte: SILVA, 2010. 

As resinas poliéster selecionadas para o uso como matrizes foram a ortoftálica e 

tereftálica, por possuir menor custo de aquisição e sendo usualmente empregadas na 

manutenção de piscinas de fibra de vidro. 

 

2.3.1. Resina ortoftálica 

 

Segundo a Silaex (2016), as resinas ortoftálicas são aquelas que na sua composição, 

são utilizadas como ácidos modificadores, o ftálico ou seu anidrido.  Suas propriedades 

mecânicas e químicas são inferiores às demais, devido à dificuldade de se obter polímeros de 
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alto peso molecular.  A anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar a partir dos meios 

ésteres do ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a presença de espécies de 

baixo peso molecular, altamente sensíveis ao ataque químico. Essas resinas são mais rígidas 

em relação às isoftálicas, possui menor resistência química, menos viscosa, e apresentam 

menor resistência mecânica à tração e impacto. 

A fabricante Elekeiroz (2016) diz que as Resinas Poliéster Insaturadas Ortoftálicas 

são as mais utilizadas e apresentam uma baixa temperatura de deflexão térmica (HDT) e baixa 

resistência físico-mecânica. Apresentam uma cor clara e tem aplicações nos mercados 

náuticos, vitrificação translúcida, botões, etc. O mero de formação da resina poliéster 

ortoftálica é mostrado na Figura 7. 

Figura 7. Mero de formação da resina poliéster ortoftálica. 

 

Fonte: SILAEX, 2016. 

2.3.2. Resina tereftálica 

 

São resinas onde parte dos ácidos é substituída por ácido tereftálico, apresentando 

desempenho similar às resinas isoftálicas quanto à resistência química, hidrólise e 

térmica.  Porém possuem baixa resistência a UV amarelando com facilidade (SILAEX, 2016). 

Para REBEIZ et al 1995, as resinas poliéster insaturada teraftálica originadas do PET 

(Teraftalato de etileno) reciclado apresentam estruturas reticuladas com propriedades 

mecânicas superiores as bases ortoftálicas. 

Enquanto a Elekeiroz (2016) afirma que as Resinas Poliéster Insaturadas Tereftálicas 

(PET) apresentam uma maior resistência mecânica que as ortoftálicas, leve turbidez e baixa 

resistência a radiação ultravioleta (UV).  Sendo comumente utilizadas na fabricação de 

piscinas, caixas d’água, etc. A Figura 8 mostra o mero de formação da resina poliéster 

tereftálica. 
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Figura 8.Mero de formação da resina poliéster tereftálica. 

 

Fonte: SILAEX, 2016. 

 

2.4 Estado da arte da utilização dos resíduos de casca de ovo de galinha 

 

São apresentados alguns estudos realizados no campo dos materiais compósitos 

utilizando resíduos de casca de ovo. Apesar de ser um resíduo pouco explorado em 

compósitos, a preocupação com a retirada de materiais de rejeito do meio ambiente tem 

aumentado ao longo do tempo. O reaproveitamento dos resíduos pode ser operacionalizado 

para a obtenção de compósitos cerâmicos e poliméricos. 

Freire e Holanda (2006) estudaram as características química, mineralógica e física 

de uma amostra de resíduo de casca de ovo natural. Avaliaram também sua utilização em 

revestimento cerâmico poroso, demonstrando a viabilidade para essa aplicação.  

Toro et al (2007) compararam diferentes proporções de casca de ovo como material 

de preenchimento biológico para um compósito de polipropileno com cargas de enchimento 

de diferentes tamanhos e proporções de partículas de talco comercial e carbonato de cálcio em 

testes de tração. O módulo de Young (E) foi melhorado com a adição das cargas, 

apresentando-se melhor do que o polipropileno puro, para todos os tipos de carga de 

carbonato com diferentes tamanhos de partículas utilizados no estudo. Embora tenha sido 

observado que o compósito com carga de casca de ovo tem E menor, o enchimento do talco 

pode ser substituído 75% por casca, mantendo uma rigidez e E semelhante em comparação 

com os compósitos de talco.  

Oliveira et al (2013) chegaram à conclusão que não era comum usar casca de ovo em 

processos industriais e apresentaram várias propostas para adicionar valor à casca de ovo 

como matéria-prima para novos produtos. Entre as propostas estava o uso de cálcio para 

suplementos nutricionais humanos; pó de casca de ovo para fertilizante agrícola/hortícola, 

ração animal e/ou remoção de metais pesados; uso do óxido de cálcio (CaO) como catalisador 

na produção de biodiesel; purificação de carbonato de cálcio e produção de hidroxiopatite. O 
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estudo estimou o custo-benefício das propostas, podendo confirmar a viabilidade tecnológica 

e econômica dessas aplicações. 

Figueira (2014) realizou um estudo do aproveitamento das cascas de ovo e, por ser 

rico em carbonato de cálcio, poderia ser aplicado comumente como aditivo em processos 

industriais. Porém, após a caracterização estrutural da casca (com e sem membrana) e o efeito 

da temperatura foi observado que a presença da membrana dificultou a compatibilidade com 

eventuais aplicações pelo motivo da matéria orgânica dar pigmentação indesejada ao produto. 

Gross e Pinto (2014) realizaram estudos de inflamabilidade e tensão em compósitos 

de polipropileno reforçados com 5% e 10% de resíduo de casca de ovo. Com teste de 

inflamabilidade, o compósito apresentou baixa variabilidade nas taxas de queima em relação 

ao polipropileno puro. Entretanto, no teste de tensão foi possível observar a queda de 

resistência mecânica dos compósitos de polipropileno e resíduo de casca de ovo em relação ao 

PPi puro, como também a independência da porcentagem de agregado utilizada (5% ou 10%).  

Guedes (2014) estudou a viabilidade da formulação de silicato de cálcio a partir de 

resíduos de casca de ovo e chamote, na preparação de materiais cerâmicos para isolação 

térmica de baixa temperatura. Foram feitas misturas distintas, uma com chamote e casca de 

ovo sem calcinar e outra com a casca de ovo calcinada, obedecendo a razão de 1:1. Foi 

realizada a caracterização mineralógica, química, física e morfológica nas matérias-primas. 

Os corpos cerâmicos foram produzidos e submetidos a ensaios os quais indicaram a 

viabilidade da síntese do material de silicato de cálcio a partir dos resíduos, apresentando a 

mistura do chamote com casca de ovo sem calcinar melhor para a aplicação pretendida.  

Almeida et al (2015) realizaram a caracterização dos resíduos da casca do ovo e 

estudo da viabilidade de seu uso na indústria cerâmica em substituição de recursos minerais 

naturais escassos. A viabilidade do reaproveitamento deste resíduo sólido foi comprovada 

através de técnicas de caracterização as quais apresentaram as características deste resíduo 

apropriadas para ser utilizado como matéria-prima alternativa, de baixo custo, para fabricação 

de produtos cerâmicos. 

Pin et al (2015) demonstraram a viabilidade técnica da remoção do metal pesado 

Cd2+, utilizando como biossorventes as cascas de ovos e carbonato de cálcio isolado das 

cascas. Após testes de adsorção, foram observadas altas remoções para ambos os materiais. 

Quando se comparou os resultados do carvão ativado usado industrialmente com os 

biossorventes propostos, obteve-se percentual de remoção semelhante. Desta forma, 

apresentaram a capacidade de remoção de Cd2+ promissora, podendo ser aplicados no 

tratamento de águas residuais.  
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Leong (2016) investigou as propriedades de tração e térmicas de compósitos de 

polipropileno com casca de ovo em diferentes proporções de carga de enchimento (0 a 40% 

de carga em relação a resina). Neste estudo os ensaios mostraram que o módulo da força de 

tração aumentou à medida que se aumentou a carga. Em contrapartida, o “alongamento a 

ruptura” diminuiu para maiores cargas de enchimento.  

Silva etal (2016) estudaram o teor de carbonato de cálcio contido em cascas de ovos 

através da espectrometria de infravermelho, EDS, EDX, DRX e FRX. Os testes comprovaram 

o alto teor de carbonato de cálcio presente na casca de ovo, caracterizando-a como fonte 

potencial desse composto, além de demonstrar a viabilidade de sua aplicação como 

biomateriais em regeneração óssea por ser biocompatível. 

 

2.5 Ensaios de caracterização 

 

Tendo em vista que um material compósito é formado por dois ou mais materiais 

diferentes com o intuito de criar um terceiro, com novas propriedades, o estudo do 

comportamento deste material é de grande importância e pode ser realizado através dos 

ensaios para a determinação das propriedades mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas, 

acústicas. Entretanto, neste trabalho nos detemos na avaliação das propriedades mecânicas, 

térmicas, densidade, envelhecimento e absorção de umidade. 

 

2.5.1 Propriedades mecânicas 

 

Para o levantamento das características mecânicas do compósito em estudo, foram 

realizados os ensaios de tração, flexão e Impacto Charpy. Através desses ensaios foi possível 

obter as características de resistência à tração (RT), resistência à flexão (RF), energia 

absorvida, módulo de elasticidade na tração (MOET) e flexão (MOEF), assim como o 

alongamento apresentado durante os ensaios de tração e flexão. 

 

2.5.1.1 Ensaio de tração 

 

O ensaio de tração indica a resistência mecânica de um material, mostrando a 

habilidade de suportar forças atuantes na direção da sua distensão. O ensaio consiste na 

aplicação de uma força longitudinal nas extremidades do corpo de prova até rompê-lo, sendo 

possível levantar as características mecânicas do material, tais como resistência à tração, 
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deformação máxima e módulo de elasticidade, sendo este último relacionado com a dureza e 

tenacidade do material (CALLISTER, 2007). 

A relação entre a força aplicada sobre um corpo e a tensão que age nesse corpo está 

representada pela Equação (1). 

 (1) 

Onde: 

σ = Tensão de tração; 

F = Força aplicada; 

A = Área da seção transversal em que a força é aplicada. 

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

proporcional à força aplicada. Assim, a Lei de Hooke faz a relação direta entre tensão e 

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

 (2) 

Onde: 

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

σ = Tensão de tração; 

ε = Deformação elástica longitudinal. 

 Como deformação plástica não segue o regime linear, não obedece a Lei de Hooke. 

Assim, a Equação (3) demonstra como se calcula a deformação elástica longitudinal por um 

corpo tracionado. 

 (3) 

Onde: 

Δl = Variação do comprimento; 

l0 = comprimento inicial. 

 

2.5.1.2 Ensaio de flexão 

 

O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga crescente em um corpo de 

prova, em pontos determinados e de geometria padronizada, até sua ruptura. Este tipo de 

ensaio é realizado principalmente para avaliar as propriedades mecânicas de materiais frágeis 

e dúcteis, analisando as tensões internas na fase elástica. (FILHO, 2013). 
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Nesta pesquisa foi realizado o ensaio de flexão de3 pontos, o qual consiste em aplicar 

uma carga na região central de um corpo de prova apoiado em dois pontos. Para medir a 

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

sujeita a flexão. 

Tem-se que a tensão máxima de flexão é dada pela Equação (4). 

 (4) 

Na qual: 

p = Carga máxima aplicada; 

l = distância entre os pontos de apoio; 

b e h = largura e espessura dos corpos de prova. 

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 (5) e (6). 

 (5) 

Onde: 

m = inclinação da curva carga x deflexão. 

 (6) 

Onde: 

D = deflexão máxima no centro do corpo de prova. 

 

2.5.1.3 Impacto Charpy 

 

O ensaio consiste na liberação de um pêndulo, com massa e comprimento 

conhecidos, de uma altura pré-definida (Hq), causando a ruptura do corpo de prova o qual 

estava apoiado em um suporte na base na máquina. A altura de elevação do martelo após o 

impacto (hf), em comparação com a anterior, dá a medida da energia absorvida pelo corpo de 

prova. A Figura9 apresenta uma máquina esquemática utilizada no ensaio de Impacto Charpy. 
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Figura 9. Representação da máquina utilizada no ensaio. 

 

Fonte: CLARO, 2017. 

Neste ensaio os corpos de prova são duplamente apoiados nos suportes localizados 

na base da máquina e são dispostos de modo que o entalhe fique na face oposta àquela que 

receberá o impacto do martelo pendular. Os entalhes podem ter três configurações diferentes: 

tipo V, com um ângulo de 45º e profundidade de aproximadamente 2 mm; tipo U, com raio da 

ponta do entalhe de 1mm e profundidade geralmente de 5mm; e entalhe cilíndrico, formado 

por um rasgo com um furo em sua extremidade (keyhole). A posição do entalhe é tal que o 

impacto ocorre na região de maior tensão, seção transversal média do corpo de prova, como 

mostrado na Figura 10. 

Figura 10. Representação esquemática do posicionamento do corpo de prova para o 

ensaio de Impacto Charpy. 

. 

FONTE: CLARO, 2017. 
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2.5.2 Propriedades térmicas 

 

A análise do desempenho térmico de sistemas construtivos está vinculada ao 

conhecimento das propriedades térmicas de seus elementos, os quais podem ser definidos pela 

condutividade térmica, densidade de massa aparente e pelo calor específico (GIGLIO, 2005). 

Para os materiais poliméricos, a transferência de energia é realizada através da 

vibração e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica e 

condutividade térmica dos polímeros estão relacionadas com o grau de cristalinidade do 

material. Quanto mais cristalino o material se apresentar, maior será sua condutividade 

térmica, tendo em vista que a vibração das moléculas ocorrerá de forma coordenada e mais 

efetiva entre as cadeias moleculares (CALLISTER, 2012). 

As principais propriedades térmicas, condutividade térmica, o calor específico, a 

resistência térmica e a difusividade, podem ser mensuradas quando o calor é adicionado e 

removido de um material.  

A condutividade térmica é uma característica específica de cada material e, 

caracteriza-se pela capacidade de um material em transferir calor de um ponto onde sua 

temperatura é maior, para outro ponto onde sua temperatura é menor. 

A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier como 

descrito por Kreith (2003), e a partir dela a condutividade térmica é definida na Equação 7 

como:   

𝑘 =
𝑞𝑘

𝐴⁄

|𝑑𝑇
𝑑𝑥⁄ |

 (w/mk)     (7) 

 

Onde:  

K: Condutividade térmica do material [W/(m.K)] 

qk: Fluxo de calor (W) 

A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m2) 

dT: Temperatura (ºC ou K) 

dx: Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m) 

Assim, quanto maior a condutividade térmica de um material, maior será sua 

capacidade de transferir calor entre suas moléculas, caracterizando o material como condutor 

térmico. Em contrapartida, os materiais com baixa condutividade térmica são caracterizados 

como isolante térmico. 
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A resistência térmica (Rt), o inverso da condutividade térmica e dependente da 

espessura do material, mensura a dificuldade da transmissão de calor entre as moléculas. A 

determinação da resistência térmica pode ser realizada a partir da Equação 8. 

𝑅𝑡 =
∆𝑥

𝑘
 (8) 

Onde: 

Rt: Resistência térmica (m².K/W); 

∆𝑥: Espessura do material (m); 

K: condutividade térmica (W/m. K). 

 A capacidade de um material armazenar calor é denominada de calor específico e pode 

ser calculado pela Equação 9. 

𝐶 = 𝑄/∆𝑇    (9) 

Onde: 

C = Calor específico (kJ/kg.K); 

Q = Quantidade de energia fornecida (W); 

∆T  = Acréscimo de temperatura (ºC). 

A difusividade térmica é uma propriedade que depende, por um lado, da condutividade 

(K) ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do material e, por outro lado, 

do calor específico volumétrico (μ) ou da quantidade de energia térmica necessária para 

aumentar a temperatura de determinado volume do material.  

A difusividade é uma variável mais importante para o controle térmico das 

construções do que a condutividade (K), por expressara rapidez que um corpo se ajusta por 

inteiro à temperatura de seu entorno. Esta propriedade pode ser calculada através da Equação 

10. 

𝐷 =
𝑘

𝜇
                   (10) 

 Onde: 

 D: Difusividade térmica (mm²/s); 

 K: condutividade térmica (W/m.K); 

 µ: Calor específico volumétrico (MJ/m³.K). 

 

2.5.3 Densidade aparente 

 

A relação entre a massa da amostra de um material ou substância e o volume por ela 

ocupado chama-se densidade. Ao conhecer essa propriedade, torna-se possível estimar a 
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massa de um corpo, visto que tem grande importância para a determinação da aplicabilidade 

do material em um dado projeto. Assim, a densidade é representada pela Equação 11 (ASTM 

D792-08). 

𝜌 = m
v⁄       (11) 

Onde: 

ρ: densidade aparente (g/cm3); 

m: massa (g); 

 v: volume da amostra (cm3). 

 

2.5.4 Absorção de umidade 

 

A absorção de umidade pela exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos 

em atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela penetração de água ou 

outro líquido no interior do material compósito. Como consequência temos o aumento de 

volume, degradação da estrutura molecular por hidrólise, aparecimento de trincas e perda de 

adesão fibra/matriz, causando gradual perda nas propriedades mecânicas (SANTOS, 2010). 

A exposição de um material a um meio úmida pode causar sua degradação prematura 

devido a penetração de água em seu interior. Essa absorção de umidade varia entre os 

materiais e pode ser determinada a partir da Equação 11. 

O grau de absorção de água (Abs) em termos relativos pode ser obtido pelo quociente 

entre a massa final do material após a imersão e a massa inicial antes da imersão subtraído de 

uma unidade.  

Para obtenção deste valor em porcentagem basta multiplicar o resultado por cem 

(100). A Equação 11 representa o grau de absorção de água por um material. 

 

𝐴𝑏𝑠% = (
𝑚𝑓

𝑚𝑖
−  1) ∗ 100     (11) 

Onde: 

Abs: absorção de água; 

mi: massa inicial;  

mf:: massa final.  

 

2.5.5 Ensaio de envelhecimento 

 

Com o passar do tempo, os materiais podem sofrer degradações e ocasionar o 

comprometimento de suas propriedades. A degradação pode ser causada por agentes 
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químicos, físicos ou mecânicos ou em simultaneidade. As modificações causadas ao material 

podem ser irreversíveis, sendo evidenciada pela deterioração progressiva de suas 

propriedades, incluindo o aspecto visual. 

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

envelhecimento que pode ser de forma natural ou acelerada, como proposto por Silva (2012). 

No primeiro, os compósitos são expostos às condições as quais serão submetidas durante seu 

uso, apresentando como a proximidade com as condições reais de uso do material. Entretanto, 

esse processo é lento, necessitando de longos tempos de exposição para que os fatores de 

degradação possam agir no 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, 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nos materiais e métodos são apresentadas as descrições resumidas dos materiais, 

processos de fabricação, metodologia para determinar as propriedades mecânicas, físicas e 

químicas do compósito obtido.  

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Resíduo 

 

O resíduo utilizado como carga no compósito foi proveniente do ovo de galinha, a 

casca do ovo. A coleta foi realizada em uma padaria. A padaria Kipão Seridó é localizada no 

bairro de Nova Parnamirim, no município de Parnamirim/RN e produz grandes quantidades 

de resíduos do ovo, com consumo médio de 270 ovos por dia.  

3.1.2 Resina Poliéster 

 

As resinas utilizadas na fabricação dos compósitos propostos foram do tipo 

ortoftálica e tereftálica, ambas adquiridas diretamente com a distribuidora Redelease, com 

sede em São Paulo/SP, via compra online com custo de R$25,00/kg (ortoftálica) e 

R$21,00/Kg (tereftálica). As Tabelas 2 e 3 apresentam as propriedades das resinas utilizadas 

como matrizes, comercializada pela Redelease.  

Tabela 2. Propriedades da resina ortoftálica. 

PROPRIEDADES DA RESINA ORTOFTÁLICA  

Gel Time (25°C/ 1,0g MEK-P em 100g resina) 10 – 14min 

Pico Exotérmico Máx. 170°C 

Aspecto Líquido viscoso, incolor. 

Cor após cura Incolor 

Resistência à tração 8100 psi ASTM D-638 

Módulo de tração 2,85 105psi ASTM D-638 

Alongamento % 3,2 ASTM D-638 

Resistência à flexão 12000 psi ASTM D-790 

Módulo na flexão 4,0 105psi ASTM D-790 

Fonte: REDELEASE 
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Tabela 3. Propriedades da resina tereftálica. 

PROPRIEDADES DA RESINA ORTO-TEREFTÁLICA 

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

Pico Exotérmico Máx. 190°C 

Aspecto Líquido viscoso, caramelo. 

Cor após cura Caramelo 

Resistência à tração 9000 psi ASTM D-638 

Módulo de tração 3,14 105psi ASTM D-638 

Alongamento % 2,9 ASTM D-638 

Resistência à flexão 12200 psi ASTM D-790 

Módulo na flexão 4,2 105psi ASTM D-790 

Fonte: REDELEASE 

Segundo o fabricante Redelease, os valores apresentados na tabela são típicos e 

baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com variação entre amostras. Sendo 

que esses valores não podem ser garantidos ou servirem como item de especificação.  

A Figura 11 mostra as resinas e catalisadores usados neste trabalho. A escolha das 

resinas foi baseada no seu baixo custo aliado a fácil manipulação do material. 

Figura 11. (a). Resina tereftálica. (b) Resina ortoftálica. (c) Catalizadores - Butanox 

M50. 
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A fabricação dos compósitos com resinas poliéster não necessitam da disponibilidade 

de grandes equipamentos, trabalhando-se em baixas temperaturas e sem risco de acidentes de 

trabalho.  

3.1.3 Catalisador 

 

O provedor de cura é um peróxido de metil-etil-cetona em dimetilftalato provedor ou 

indicador de cura para resina insaturada e éster vinílica. Nos experimentos foi utilizado 

Butanox M50, com percentual de 2% em massa em relação a matriz, fabricado pela 

Redelease, cujo aspecto incolor, líquido e límpido. 

 

3.1.4 Desmoldante 

 

O desmoldante utilizado foi a cera de carnaúba para obter-se uma superfície melhor 

acabada, além de facilitar a retirada dos corpos de prova do molde. A Figura 12 mostra o 

desmoldante utilizado. 

Figura 12. Desmoldante utilizado no processo de fabricação de corpos de prova.

 

 

Durante a aplicação necessitou-se um cuidado especial com o preenchimento das 

arestas e partes colocadas em contato direto com a resina. Fez-se necessária a aplicação de 

duas demãos, respeitando a secagem do desmoldante. Esse procedimento garantia um bom da 

superfície. 

3.1.5 Molde 

 

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

de placas confeccionadas em moldes conforme as dimensões especificadas pelas normas 

ASTM de cada ensaio. 
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Na fabricação dos corpos de prova para os ensaios de tração e flexão foi utilizado um 

molde em ferro fundido cujas dimensões eram 200 x 200 x 8 mm, o qual é apresentado na 

Figura 11. Para fabricar os corpos de prova para o ensaio de impacto também foi utilizado um 

molde em ferro fundido semelhante ao molde anterior, porém com dimensões 120 mm x 120 

mm x 10. Nos demais ensaios não se fizeram necessário o uso de moldes específicos, pois 

foram aproveitadas as placas confeccionadas para ensaios mecânicos. 

Figura 13. Molde utilizado na fabricação de corpos de prova dos ensaios de 

resistência à tração e flexão. 

 
3.1.6. Outros materiais 

 

Para a realização dos experimentos foram empregados outros materiais tais como 

misturadores, Baker, balança digital, alicate, espátula e outras ferramentas. 

Durante o processo de fabricação do compósito utilizou-se de uma prensa hidráulica 

da marca Marcon, com capacidade máxima de capacidade máxima de até 10 toneladas.  

A serra de disco de bancada convencional foi utilizada para o corte dos corpos de 

prova, os quais foram submetidos aos ensaios de caracterização posteriormente.  

A água destilada, habitualmente usada para reposição de água em baterias ou 

radiadores para arrefecimento de mores a combustão foi adquirida em posto de revenda de 

combustíveis. Neste trabalho, a água destilada foi empregada para ensaio de absorção de água 

pelo compósito. 

A água do mar utilizada para o ensaio de absorção de água salgada do mar pelo 

compósito e matrizes poliméricas foi coletada na praia de Ponta Negra, em Natal/RN. 

Os recipientes de sorvetes de Polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) foram 

reaproveitados para misturar e manipular os materiais durante a fabricação dos compósitos. A 

Figura 14 mostra o recipiente utilizado na mistura para fabricação do compósito proposto 
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Figura 14. Recipiente com compósito. 

 

3.2. Métodos 

 

Para obtenção e processabilidade da carga da casca de ovo e posterior fabricação do 

compósito foram adotados procedimentos descritos a seguir. 

As principais etapas do processo de caracterização e fabricação do compósito estão 

apresentadas no fluxograma da Figura 15. 

Figura 15. Fluxograma das etapas do processo de fabricação do compósito proposto.

 

 

Obtenção do 
resíduo

Obtenção das 
resinas

Preparação do 
molde

Mistura de 
resina e 

catalisador

Adição do 
resíduo a 
mistura

Colocar a 
mistura no 

molde
Prensagem

Processo de 
cura

Retirada da 
amostra do 

molde 

Corte dos 
corpos de 

prova
Ensaios



39 

 

3.2.1. Preparação do resíduo 

 

Após coleta, as cascas foram postas para secagem solar por um dia, sendo recolhida a 

noite, em um secador confeccionado a partir de sucata de tambor fabricado no LMHES da 

UFRN, objeto de estudo da dissertação de mestrado de Silva (2013). A Figura 16 mostra o 

processo de secagem do resíduo no secador solar. 

Figura 16. Cascas de ovo em processo de secagem. 

 

 

 A trituração do material foi realizada manualmente com o auxílio de luvas de 

proteção e, em seguida, o resíduo foi colocado em peneiras para determinação das 

granulometrias obtidas. Neste trabalho foram utilizadas as granulometrias grossa (G3) e 

média (G2), enquanto que um liquidificador doméstico foi usado para obtenção pó (G1). 

Desta forma, foram fabricados corpos de prova para as três granulometrias mostradas na 

Figura 17, com dimensões de grão apresentadas na Tabela 4. 
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Figura 17. Diferentes granulometrias do resíduo de casca de ovo de galinha, pó fino 

(G1), pó médio (G2) e pó grosso (G3). 

 

 

Tabela 4. Dimensões das granulometrias utilizadas. 

Granulometria Dimensão (mm) 

G1 0,6 – 0,5 

G2 1,20 – 1,50 

G3 2 – 3,35 

 

3.2.2. Fabricação de corpos de prova 

 

Antes de iniciar o processo de fabricação dos corpos de prova a serem submetidos 

aos ensaios, foram definidas as formulações a serem estudadas. Essas formulações foram 

escolhidas a partir de testes de saturação, onde foi analisada a máxima quantidade de resíduo 

que a resina matriz pode trabalhar sem comprometer a processabilidade do material. Assim, o 

percentual escolhido foi de100% em massa de resíduo em relação às matrizes utilizadas. 

Desta forma, os compósitos fabricados variaram as granulometrias (G1, G2 e G3) para ambas 

as matrizes (resina poliéster ortoftálica e tereftálica). 

O processo de fabricação dos corpos de prova utilizado neste trabalho foi o de 

moldagem e por compressão a frio. O desmoldante foi aplicado no molde com atenção para 

garantir uniformidade na cobertura, a fim de facilitar a retirada das placas, obtendo bom 

acabamento. 
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O processo para a fabricação do compósito foi o mesmo, independente do molde a 

ser utilizado. Inicialmente, o molde era preparado com a aplicação do desmoldante nas 

superfícies que entravam em contato com o compósito. Em seguida, utilizando uma balança 

de precisão eram realizadas as pesagens das quantidades de resina, catalisador e resíduo serem 

utilizados. 

De acordo com recomendação do fabricante, era necessário o uso de 2% em massa 

de catalisador em relação a quantidade de resina.Foi de suma importância catalisar a resina 

antes de misturá-la ao resíduo, devido à dificuldade de misturar uniformemente o catalisador 

ao compósito. Após a adição do catalisador, o resíduo era adicionado de forma graduada para 

realizar a completa mistura entre a matriz e a carga. 

Em seguida a mistura de resina e resíduo foi colocada no molde fechado e levado a 

prensa hidráulica, onde se aplicava carga de 2 toneladas até a total solidificação total do 

material, a qual dura 12 horas. 

O processo de prensagem visava garantir a distribuição homogênea da mistura dentro 

e a diminuição da presença de bolhas e outros defeitos no interior da placa. 

Após a espera do tempo de cura, as placas foram retiradas do molde cuidadosamente 

para não provocar danos a amostra. O processo de fabricação do compósito finalizou-se com 

o corte das placas, utilizando uma serra de disco de bancada, para a obtenção dos corpos de 

prova a serem ensaiados. 

Para determinar as propriedades dos compósitos foram confeccionados corpos de 

prova, cujas dimensões seguem os padrões das normas ASTM utilizadas neste trabalho, 

conforme são apresentadas na Tabela5. 

Tabela 5. Dimensões dos corpos de prova. 

Ensaios Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) 

Tração 200 25 8 

Flexão 200 25 8 

Impacto Charpy 120 10 10 

Térmico 65 ϕ50 - 

Absorção de 

umidade 

25 25 8 

Densidade aparente 25 10 8 

Envelhecimento 200 25 8 
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3.2.3. Levantamento das propriedades físicas 

3.2.3.1. Ensaio de tração e flexão 

 

Para obtenção das propriedades mecânicas do compósito foram realizados ensaios de 

tração e flexão. Sendo possível determinar características como resistência a tração (RT) e 

flexão (RF), alongamento total e a flecha de flexão. 

Os ensaios mecânicos foram realizados utilizando uma máquina Shimadzu AG-X, 

com capacidade de 300 kN, no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos do Departamento 

de Engenharia dos Materiais da UFRN. Por ser uma máquina universal, foi necessária sua 

adaptação para cada tipo de ensaio. 

Para obter repetitividade dos resultados, foram submetidos três corpos de prova de 

cada formulação ao ensaio de tração, enquanto no ensaio de flexão foram usados cinco corpos 

de prova. Os corpos de prova foram submetidos a carga até a ruptura do material, nos dois 

ensaios, e possuíam as dimensões (200 x 200 x 8 mm) conforme as normas pertinentes a cada 

ensaio. 

Para a realização do ensaio de tração a máquina foi ajustada e colocada as 

ferramentas, distanciadas de 100 mm, as quais aplicariam cargas nas extremidades do corpo 

de prova. Em seguida o corpo de prova foi posicionado e, então, a máquina aplicou forças nas 

extremidades no sentido longitudinal até que o corpo de prova fraturasse. Desta forma, 

obtinha-se a carga máxima a qual o material pode ser submetido à tração para que o corpo não 

frature e o quanto ele se deforma ao ter carga aplicada. 

Do mesmo modo que o ensaio de tração, a máquina foi preparada para o ensaio de 

flexão em três pontos, com os apoios distanciados de 100 mm entre si, utilizando ferramentas 

adequadas para o ensaio. Em seguida, o corpo de prova era posicionado e, então, submetido a 

carga transversal no centro da amostra até a ruptura do corpo de prova.  

O ensaio de tração seguiu a norma ASTM-638-10 e o de flexão de três pontos, a 

norma ASTM D-790. A Figura 18 mostra a máquina utilizada nos ensaios de tração e flexão. 
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Figura 18. Máquina Shimadzu realizando ensaio de tração (a) e ensaio de flexão (b). 

 

3.2.3.2. Ensaios térmicos 

 

Para levantamento das propriedades termofísicas o analisador de propriedades KD2 

Pro fabricado pela Decagon Devices foi utilizado. Neste ensaio foram obtidas a condutividade 

térmica, calor específico, resistência térmica e difusividade das matrizes usadas e do 

compósito proposto. 

O KD2 Pro possui três sensores distintos: KS-1, TR-1e SH-1. O KS-1 e TR-1 são 

utilizados para leituras de condutividade e resistividade térmica em líquidos e sólidos, 

respectivamente, e apresentam um único sensor. Já o SH-1 apresenta dois sensores para 

medidas de calor específico volumétricos, difusividade térmica, condutividade e resistividade 

térmica. Este sensor SH-1 é compatível com muitos sólidos e materiais granulados. 

Visando as propriedades de resistência e condutividade térmica, calor específico e 

difusividade térmica, o sensor SH-1 foi escolhido por ser o mais apropriado para obter tais 

propriedades. 

Os procedimentos adotados para a obtenção das propriedades térmicas são 

apresentados a seguir de forma reduzida: 

i. Escolha do sensor apropriado para o material a ser analisado; 
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ii. Realizar os furos na amostra para inserção dos sensores com auxílio de um 

gabarito que acompanha o equipamento; 

iii. Preencher o furo realizado com pasta térmica; 

iv. Conectar o sensor ao aparelho; 

v. Configurar o equipamento para o sensor escolhido; 

vi. Inserir o sensor na amostra; 

vii. Iniciar a medição. 

A Figura 19 apresenta o procedimento realizado para ensaio térmico em uma amostra 

do compósito estudado. 

Figura 19. Ensaio térmico no compósito de matriz resina poliéster tereftálica e G3. 

 

Apesar de o procedimento experimental ser simples e de fácil entendimento, 

recomenda-se a leitura do manual técnico do KD2 Pro para não ocorrer erros, comprometendo 

a qualidade da medição.  

3.2.4. Densidade aparente 

 

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

utilizado o densímetro digital do Laboratório de Mecânica dos Fluidos – LMF/UFRN, 

mostrado na Figura20, DSL 910 com repetitividade de ± 0,003g/cm³. 
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Figura 20. Densímetro digital DSL 910. 

 

 

Os procedimentos descritos pelo fabricante, no manual do equipamento, devem ser 

seguidos para garantir a qualidade da medição. Apesar disso, os procedimentos podem ser 

resumidos em: 

i. Verificar se o nivelamento da balança está conforme o manual do 

fabricante; 

ii. Evitar entrada de correntes de ar durante o ensaio; 

iii. Encaixar corretamente o cesto onde serão colocados os corpos de prova; 

iv. Posicionar o Baker, conforme indicação do fabricante, em contato com os 

dois pinos de referência e com nível de água destilada até o indicado; 

v. Verificar no manual do fabricante o procedimento a ser seguido para 

realização do ensaio. 

Para a determinação da densidade aparente dos compósitos foram submetidos ao 

ensaio três corpos de prova de cada formulação. Inicialmente o densímetro era calibrado e, em 

seguida, foram feitas as pesagens dos corpos de prova para obter a massa seca e as pesagens 

dos as amostras submersas, massa molhada. Desta forma, a densidade aparente dos 

compósitos estudados pôde ser determinada, em g/cm3. 

 



46 

 

3.2.5. Absorção de água 

 

Como as resinas poliéster ortoftálicas e tereftálicas são frequentemente aplicadas em 

objetos e equipamentos expostos a umidade intensa, é importante verificar o comportamento 

do material proposto quando submetidos a ambientes de extrema umidade, como a imersão 

em água doce e água do mar. 

As amostras e procedimentos para o ensaio de absorção de umidade seguiram a 

norma ASTM 570-98. Três amostras de dimensões 25 mm x 25 mm x 8 mm foram 

submetidas de cada formulação foram imersas em dois líquidos diferentes, água destilada e 

água do mar. A Figura21 apresenta algumas etapas do ensaio. 

Figura 21.  Partes das etapas do ensaio de absorção. A) Preparação das amostras para 

ensaio, B) Corpos de prova imersos em água destilada, c) retirando excesso de umidade do 

compósito em papel toalha, d) Corpo de prova pesado após seco. 

 

Com a finalidade de mensurar o comportamento da absorção de umidade em peças 

de resina com acabamentos, foi realizada aplicação de resinas nas extremidades de corpos de 

prova antes de colocá-los no ensaio de absorção de umidade. 

Os corpos de prova foram obtidos a partir das placas de compósito para os ensaios de 

tração e flexão. Eles foram pesados antes da imersão, após 24 horas e semanalmente, durante 

60 dias, quando já havia estabilizado a variação de massa. 

3.2.6. Ensaio de Impacto Charpy 

 

Para o ensaio de Impacto Charpy foi utilizado pêndulo analógico da máquina VEB 

WERSTOFFMASCHINEN LEIPZIG, mostrada na Figura 22, pertencente ao Laboratório de 
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Metais e Ensaios Mecânicos na UFRN, com metodologia adotada pela ASTM E 23, 

utilizando cinco corpos de prova com dimensões sugeridas pela norma. 

No ensaio de impacto, a massa do martelo e a aceleração da gravidade são 

conhecidas. A altura inicial também é conhecida, tendo como única variável desconhecida 

altura final que é obtida no ensaio. Assim, os corpos de prova eram posicionados no suporte 

do equipamento e, então, o martelo era solto para colidir, rompendo o material. Com isso, a 

máquina indicava o valor de energia absorvida pelo material. 

Figura 22. Máquina utilizada para o ensaio de impacto Charpy.

 

 

3.2.6.1. Ensaio de envelhecimento 

 

Com o propósito de analisar a influência das condições naturais do meio sob o 

compósito estudado, oito corpos de prova, um de cada formulação e resinas matriz, foram 

expostos a condições naturais de envelhecimento no Núcleo de Tecnologia Industrial da 

UFRN durante nove meses e dez dias. 
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Cada amostra foi pesada e fotografada antes e após exposição, para poder comparar a 

mudança na aparência. As dimensões dos corpos de prova são as mesmas dos utilizados no 

ensaio de tração e flexão. 

 

3.2.7. Aplicações do compósito proposto 

 

Observando-se a possibilidade de aplicações em peças ornamentais, o material 

compósito de matriz de resina poliéster ortoftálica e granulometria grossa (G3), por ser 

esteticamente mais atrativo, foi utilizado na fabricação de uma bancada de pia de banheiro e 

um tampo de banco a fim de testar o despenho do material.  As Figuras 23 e 24 mostram as 

aplicações do compósito em fase de fabricação. 

Figura 23. Bancada de pia do compósito proposto ainda no molde. 

 

Figura 24. Tampo de banco produzido com o compósito proposto ainda no molde. 
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 Na fabricação da bancada de pia o molde foi construído a partir de sucata de porta, 

podendo ser realizado para outras peças desde que as proporções sejam respeitadas. Usando 

mesma formulação, o tampo de banco foi feito em forma de pizza com 30 cm de diâmetro. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios utilizados para a 

caracterização do compósito proposto e estudado, a partir das matrizes poliéster tereftálica e 

ortoftálica e os resíduos obtidos de diferentes granulometrias da casca do ovo. 

 

4.1. Caracterização 

4.1.1. Ensaio de tração 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados comparativos entre as medidas no ensaio e os 

parâmetros cedidos pelo fabricante das matrizes utilizadas para a obtenção do compósito. 

Tabela 6. Valores de parâmetros dos ensaios de RT medidos e obtidos do fabricante. 

Resina 

Ortoftálica 

RT 

(Mpa) 

 

Resina 

Tereftálica 

RT 

(Mpa) 

Medida 40,0 

 

Medida 39,62 

Fabricante 55,84 

 

Fabricante 62,05 

 

As resistências à tração (RT) medidas foram inferiores à apresentada pelo fabricante, 

apresentando redução de 28,37% para a resina ortoftálica e 36,15% na resina tereftálica. Essa 

diferença pode estar associada aos problemas no processo de fabricação das amostras, assim 

como a perda de propriedades devido a mudança das condições ambientais de produção da 

resina até seu uso. 

Para a caracterização do compósito, amostras foram submetidas ao ensaio de tração. A 

Tabela 7apresenta os resultados durante o ensaio e os comportamentos obtidos são 

apresentados na Figura 25. 

Tabela 7. Resultados do ensaio de resistência à tração. 

Formulação 

(Ortoftálica) RT(MPa) 

Alongamento 

(mm) 

 

Formulação 

(Tereftálica) RT(MPa) 

Alongamento 

(mm) 

Resina 40,0 0,46 

 

Resina 39,62 0,6 

G1 37,33 0,39 

 

G1 37,41 0,66 

G2 28,51 0,33 

 

G2 31,00 0,31 

G3 26,93 0,32 

 

G3 26, 38 0,28 
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Figura 25. Gráfico dos resultados do ensaio de resistência à tração. 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 5 mostraram que à medida que se 

aumenta a granulometria há um decréscimo da resistência a tração para as duas matrizes 

utilizadas. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao alongamento. 

 Com os resultados do ensaio, pode-se constatar que adição do resíduo 

fragilizou o material, porém a menor granulometria apresentou comportamento mais próximo 

ao das matrizes. Esse comportamento pode ser explicado por a menor granulometria facilitar a 

homogeneidade da mistura, não contendo grandes descontinuidades que fragilizam o material. 

Desta forma, o resíduo é caracterizado como carga de enchimento devido sua adição diminuir 

a resistência mecânica à tração do material. 

 Ao fazer comparação entre os dois tipos de matrizes para os compósitos, pôde 

ser observado que a resistência à tração da resina tereftálica foi superior à ortoftálica. Assim, 

acredita-se que a resina tereftálica tenha melhor aderência com os grãos do resíduo utilizado. 

 O alongamento apresentado pelos corpos de prova antes da ruptura mostrou 

que os compósitos apresentam baixa capacidade de deformar-se sem danificar o material.  

 Em relação aos resultados apresentados por Oliveira (2015), Oliveira (2017) e 

até mesmo com o compósito fibroso estudado por Marques (2016), o compósito proposto 

apresentou resistência mecânica à tração superior.  
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4.1.2. Ensaio de flexão 

 

No ensaio de flexão foram examinadas cinco amostras de cada grupo de material 

compósito, seguindo a norma ASTM-D790. Os resultados das resinas puras são comparados 

na Tabela 8 com os dados fornecidos pelo fabricante. 

Tabela 8. Resultado comparativo da resistência à flexão medida e fornecida pelo 

fabricante. 

Resina 

Ortoftálica 

RF 

(Mpa) 

 

Resina 

Tereftálica 

RF 

(Mpa) 

Medida 66,63 

 

Medida 55,71 

Fabricante 82,74 

 

Fabricante 84,12 

 

A resistência a flexão (RF) apresentou uma queda de 19,5% quando comparada à RF 

da resina ortoftálica cedida pelo fabricante. Enquanto que a resina tereftálica apresentou RF 

33,8% menor do que a apontada pelo fabricante. Assim como no ensaio de tração, esses 

resultados podem ser justificados pela alteração de propriedades das resinas em função do 

transporte, mudança das condições ambientais e problemas no processo de fabricação das 

amostras. A Tabela 9 apresenta os resultados do ensaio de flexão para o compósito proposto 

nas duas matrizes. 

Tabela 9. Resultados obtidos no ensaio de resistência à flexão. 

Formulação 

(Ortoftálica) RF(MPa) Flecha(mm) 

 

Formulação 

(Tereftálica) RF(MPa) Flecha(mm) 

Resina 66,63 5,55 

 

Resina 55,71 5,94 

G1 14,82 1,27 

 

G1 17,47 0,98 

G2 14,46 0,98 

 

G2 17,12 0,89 

G3 12,57 0,85 

 

G3 13,99 0,75 

 

As resistências à flexão do compósito e das matrizes caíram quando comparados aos 

dados fornecidos pelo fabricante, porém o compósito possui melhor resistência à flexão do 

que tração.  
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Assim como na RT, houve perda de resistência à flexão à medida que aumentou os 

grãos, pelo fato de que as descontinuidades, geradas pela má compactação dos grãos, 

fragilizam o material. 

A redução da resistência já era esperada, uma vez que os particulados como 

demonstram Oliveira (2015) e Gomes (2015), diminuem a resistência mecânica dos novos 

materiais gerados, quando comparados a matriz. 

Esses resultados não inviabilizaram o compósito nas configurações propostas, porém 

esse material não deve ser usado em aplicações com altas solicitações de carga. 

Em relação as formulações de maior resistência mecânica, os compósitos de menor 

granulometria apresentaram melhor desempenho, como mostrado na Figura 26. O ensaio 

apontou ainda uma diferença entre as matrizes, onde a resina tereftálica obteve, em média, 

desempenho em RF 16%melhor do que a resina ortoftálica e na RT essa diferença cai para 

14%. 

Figura 26. Gráfico dos resultados de resistência à flexão. 
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como pode ser observado nas baixas flechas obtidas no ensaio, fragilizando o compósito para 

flexão. 

Ao comparar as duas matrizes utilizadas, pôde observar a resistência à flexão da 

resina tereftálica superior à ortoftálica. Sendo explicado, novamente, pela maior aderência 

entre resina e grãos quando se trabalhou com a resina tereftálica. 

Comparando aos resultados obtidos por Oliveira (2015), os compósitos com resíduos 

de casca de ovo apresentam resistência a flexão inferiores aos de sabugo de milho. 

4.1.3. Ensaio de Impacto Charpy 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados da energia absorvida no ensaio de impacto 

Charpy realizado com seis amostras de cada formulação e matriz proposta.  

Tabela 10. Resultados da energia absorvida no Impacto Charpy. 

Formulação 

(Ortoftálica) 

Energia 

absorvida 

(J/cm²) 

 

Formulação 

(Tereftálica) 
Energia 

absorvida (J/cm²) 

Resina 
0,26 

 

Resina 
0,3 

G1 
0,22 

 

G1 
0,3 

G2 
0,12 

 

G2 
0,31 

G3 
0,1 

 

G3 
0,34 

 

A capacidade de absorção de energia decresce à medida que se aumenta o tamanho 

do grão na resina ortoftálica. No entanto, o aumento da energia absorvida nas amostras de 

matriz de resina tereftálica pode-se considerar irrelevante pelo fato da mudança de 

granulometria ocasionar acréscimo apenas na segunda casa decimal. 

Ao comparar os resultados dos compósitos Marques (2016) e Costa (2017), é 

observada a fragilidade desse material por absorver pequena quantidade de energia no 

impacto. 

4.1.4. Ensaio térmico 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados médios das propriedades da análise térmica das 

matrizes e das formulações estudadas do compósito. 
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Tabela 11. Resultados médios do ensaio térmico. 

AMOSTRAS C (MJ/m³.K) D (mm²/s) K (W/m.K) °R (°C.cm/W) 

Resina Ortoftálica 1,853 0,0975 0,1785 562,45 

G1 1,028 0,1925 0,289 351,3 

G2 1,6965 0,178 0,3015 337,85 

G3 1,707 0,209 0,36 287,55 

Resina Tereftálica 1,357 0,1075 0,144 700,95 

G1 1,8385 0,185 0,3385 298,1 

G2 2,169 0,1745 0,338 301,35 

G3 2,391 0,194 0,42 242,05 

Como o ensaio térmico foi realizado através de um sensor em contato direto com os 

corpos de prova, um ponto relevante nos resultados é o grau de compactação dos grãos em 

cada amostra. Desta forma, a medida que se aumenta a granulometria a compactação entre 

grãos e a matriz diminui, permitindo que o sensor entre em contato com mais resíduo do que a 

resina nas amostras de maior granulometria, por exemplo. 

O comportamento da condutividade térmica do compósito proposto foi maior em 

relação às matrizes utilizadas, como pode ser visto na Figura 27. Assim, podemos concluir 

que a adição do resíduo da casca do ovo agrega ao material maior capacidade de conduzir 

calor, pelo fato do carbonato de cálcio (maior componente do resíduo) apresentar maior 

condutividade térmica do que as resinas poliéster utilizadas. 

Figura 27. Condutividade térmica das amostras ensaiadas. 

 

Notou-se que a condutividade térmica do compósito aumentou conforme o aumento 

do tamanho do grão de resíduo. Isso provavelmente aconteceu devido o maior grão não se 

misturar homogeneamente às matrizes. Assim, quando o ensaio é realizado é mais provável 
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que o sensor entre em maior contato com o resíduo (maior condutividade) do que com as 

resinas (menor condutividade), aumentando a condutividade relativa ao material. 

Em relação aos resultados obtidos por Oliveira (2015), o compósito com resíduo de 

casca de ovo de galinha obteve condutividade térmica superior. O material proposto, em todas 

as formulações, não pode ser considerado um isolante térmico por apresentar condutividade 

térmica superior a 0,21W/m.K (BERGMAN et al, 2014). 

Tendo em vista que a resistividade térmica é o inverso da condutividade, é esperado 

que o compósito apresente diminuição da resistência do material a conduzir calor e esse 

comportamento foi obtido, como mostrado na Figura 28. 

Figura 28. Comportamento da resistividade térmica dos corpos de prova ensaiados. 

 

Quanto ao comportamento do calor específico volumétrico assumido pelas amostras 

dos compósitos e matrizes propostas, a Figura 29 apresenta-os. 

Como o calor específico volumétrico representa a capacidade de o material reter 

calor, os ensaios mostram que a matriz de resina tereftálica apresentou aumento de retenção 

de calor conforme o aumento do tamanho de grão e a adição do resíduo. Entretanto, a resina 

ortoftálica reduziu a quantidade de calor retido com a adição do resíduo. Esses diferentes 

comportamentos podem ser explicados devido a diferença na polimerização das resinas. 
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Figura 29. Comportamento do calor específico volumétrico assumido pelas amostras 

ensaiadas. 

 

O comportamento da difusividade térmica sofre influência da densidade aparente e 

calor específico, assim podem ser explicados os resultados obtidos na Figura 30 que apresenta 

os resultados da difusividade térmica assumida pelas amostras de matrizes e compósitos 

propostos. 

Figura 30. Comportamento da difusividade térmica assumida pelas amostras de 

matrizes e compósitos propostos. 

 

4.1.5. Absorção de umidade 

 

Os métodos adotados para o ensaio de absorção de água destilada e água do mar 

foram estabelecidos pela norma ASTM D570-98. As amostras saturaram, em média, com 40 

dias de imersão. 
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Como apresentado anteriormente, o compósito foi submetido ao ensaio de absorção 

de umidade em dois meios aquosos: água destilada e água do mar. Foram ensaiadas ainda 

amostras imersas em água destilada com uma película de resina, simulando acabamentos em 

peças. A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos no ensaio de absorção de umidade. 

Tabela 12. Absorção de umidade média nos diferentes meios de imersão. 

AMOSTRAS 

ABS. ÁGUA 

DESTILADA c/ 

PELÍCULA (%) 

ABS. ÁGUA 

DESTILADA s/ 

PELÍCULA (%) 

ABS. ÁGUA 

DO MAR (%) 

Resina Ortoftálica 2,457 
2,7 0 

G1 2,644 
3,53 0,877 

G2 3,027 
3,536 3,741 

G3 3,986 
4,346 4,835 

Resina Tereftálica 
1,099 2,028 2,623 

G1 
1,107 2,449 3,455 

G2 
1,360 3,028 3,942 

G3 3,739 
4,398 4,634 

A absorção nos dois meios foi maior para os compósitos nas três granulometrias 

estudadas quando foram comparadas às resinas. O compósito apresenta esse comportamento 

devido à adição de resíduo de casca de ovo aumentar a porosidade do material, quando 

comparado à matriz utilizada.  

Pode ser observado, ainda, o aumento percentual da absorção de umidade à medida 

que aumenta o tamanho do grão do resíduo. Esse comportamento se deve ao fato da casca de 

ovo ser mais hidrofílico que a resina e quanto menor o grão, maior a facilidade a resina 

apresenta de selá-lo. 

Dentre as resinas utilizadas, a matriz tereftálica apresentou menor absorção de 

umidade em todas as formulações e esse comportamento é devido a menor interação entre 

esse tipo de resina e a água. 

Assim como esperado, a aplicação da película protetora teve efeito positivo, visto 

que diminuiu a absorção de umidade dos corpos de prova quando comparados a aqueles que 

não têm película e também foram imersos em água destilada. O comportamento da absorção 

de umidade das amostras com película protetora pode ser observado na Figura 31. 
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Figura 31. Absorção de umidade em água destilada. 

 

Assim como obtido por Oliveira (2017), a película aplicada reduziu a absorção de 

água destilada e apresentou redução média de 28,4% em relação as amostras sem película. 

 Os corpos de prova imersos na água do mar apresentaram comportamento semelhante 

aos imersos em água destilada, em que a absorção de umidade cresceu conforme se aumentou 

o tamanho do grão do resíduo, como mostrado na Figura 32. 

Figura 32. Comportamento da absorção de umidade em água do mar. 
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suas resinas matriz, como podem ser observadas na Figura 33. Ao comparar a absorção em a 

água destilada e água do mar, nota-se que as amostras absorveram mais umidade quando 

imersas em água salgada. Esse comportamento pode ser explicado pelo fato dos sais presentes 
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nesse meio aquoso reagirem mais com o resíduo, fazendo-o absorver maior quantidade de 

umidade. 

Figura 33. Comportamento da absorção de umidade nos diferentes meios de imersão. 

 

 Apesar de haver aumento da absorção de umidade do compósito em relação a matriz, 

pode-se dizer que o compósito proposto pode ser aplicado em meios aquosos tendo em vista 

que a absorção de umidade foi baixa e ainda foi inferior aos resultados obtidos por Oliveira 

(2015). 

4.1.6. Densidade aparente 

 

Medindo-se a densidade aparente das matrizes e dos compósitos propostos, 

obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 13. A Figura 34 indica o comportamento 

da densidade assumido pelas amostras ensaiadas. 

Tabela 13.  Densidades das matrizes e formulações estudadas. 

Formulação 

(Ortoftálica) 
Densidade aparente 

(g/cm³) 

 

Formulação 

(Tereftálica) 
Densidade 

aparente (g/cm³) 

Resina 
1,306 

 

Resina 
1,279 

G1 
1,772 

 

G1 
1,704 

G2 
1,716 

 

G2 
1,653 

G3 
1,716 

 

G3 
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Em todas as formulações estudadas houve aumento da densidade aparente do 

compósito quando comparadas às matrizes puras. Como carga de casca de ovo apresenta 

densidade maior do que as matrizes utilizadas, sua adição no compósito confere ganhos no 

valor de densidade. 

Figura 34. Densidades aparentes das amostras ensaiadas. 

 

Apesar disso, a densidade do compósito decresceu à medida que se aumentou o 

tamanho dos grãos. Assim, os compósitos de menor densidade foram os de G3 (maior 

granulometria). Esse comportamento foi obtido porque o maior grão apresenta dificuldade de 

compactação quando comparado ao G1. Assim, é possível que nas amostras ensaiadas possua 

menor quantidade de resíduo à medida que se aumenta o tamanho do grão de resíduo. 

Ao comparar as mudanças do valor de densidade para as duas resinas, pode-se notar 

pequena diferença de resultados entre ambas as matrizes, mostrando a baixa influência do tipo 

de resina nesse ensaio. 

Em comparação aos resultados obtidos por Oliveira (2015), Gomes (2016) e Oliveira 

(2017), o compósito proposto apresentou densidades aparente superiores aos relatados nesses 

estudos. Entretanto, o percentual de 100% de massa da carga em relação a matriz traz maiores 

vantagens do que o aumento da densidade aparente, tendo em vista que o uso do resíduo 

diminui a quantidade de resina utilizada, diminuindo também o custo de fabricação.  

A densidade pode indicar aplicações do compósito, principalmente quando se busca 

fabricar estruturas leves e resistentes.  Assim, quando se compara as duas matrizes estudadas, 

a resina tereftálica torna-se mais viável por apresentar menor densidade. 

1,306

1,772
1,716

1,716

1,279

1,704
1,653

1,597

1,00000

1,10000

1,20000

1,30000

1,40000

1,50000

1,60000

1,70000

1,80000

1,90000

Resina G1 G2 G3

D
en

si
d

ad
e 

ap
ar

en
te

 (
g/

cm
³)

Amostras

Resina Ortoftálica

Resina Tereftálica



62 

 

4.1.7. Ensaio de envelhecimento 

 

Amostras foram expostas ao ambiente, no Núcleo de Tecnologia Industrial da 

UFRN, ficando submetidas às variações climáticas, com chuvas e níveis de radiação solar 

variáveis durante nove meses e dez dias.  

Observou-se uma mudança de coloração nas amostras, mais acentuada nas amostras 

de resina ortoftálica, conforme mostra as imagens da Figura 35 e 36. 

Figura 35. Amostras dos compósitos propostos de matriz de resina ortoftálica 

submetidas ao ensaio de envelhecimento. 

 

Figura 36. Amostras dos compósitos propostos de matriz de resina tereftálica 

submetidas ao ensaio de envelhecimento. 
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A Tabela 14 apresenta as massas das amostras antes e após a exposição de nove 

meses e dez dias em Natal. 

Tabela 14. Massas iniciais e finais das amostras expostas ao ambiente. 

Formulação 

(Ortoftálica) 
mi(g) mf(g) 

Perda de 

massa (%) 

 

Formulação 

(Tereftálica) 
mi(g) 

mf 

(g) 

Perda de 

massa (%) 

Resina 
43 42,8 0,0047 

 

Resina 
41,9 41,8 0,0024 

G1 
51,4 51,2 0,0039 

 

G1 
65,9 65,5 0,0061 

G2 
65,3 64,9 0,0061 

 

G2 
76,4 76,1 0,0039 

G3 
68 67,7 0,0044 

 

G3 
72,7 72,4 0,0041 

 

A perda de massa das amostras foi insignificante ao longo do período de exposição 

para as duas matrizes estudadas. Dessa forma, os compósitos propostos mostraram-se viáveis 

para aplicações em que podem ser expostos ao ambiente, onde a aparência não seja um fator 

muito importante. 

Em comparação aos resultados obtidos por Oliveira (2017) e Costa (2017), os 

compósitos de resina poliéster ortoftálica e tereftálica com carga de casca de ovo de galinha 

apresentaram resultados melhores, tendo em vista que não é desejada a perda de massa do 

material ao longo do tempo. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1. Conclusões 

 

1. O compósito mostrou-se viável, nas três granulometrias e nas matrizes ortoftálicas e 

tereftálicas estudadas; 

2. O compósito pode ser usado para fabricar peças e estruturas aplicáveis a sistemas 

submetidos a baixos esforços mecânicos devido às baixas resistências a tração e flexão; 

3. O resíduo apresentou-se como carga de enchimento, devido às propriedades mecânicas de 

o compósito ser inferiores às matrizes correspondentes; 

4. A adição da casca de ovo reduziu a quantidade de resina na composição do compósito, 

minimizando o custo de fabricação; 

5. Todas as formulações do compósito apresentaram absorção de umidade superior às resinas 

matrizes, com crescimento da absorção à medida que se aumentava a granulometria do 

resíduo de casca de ovo; 

6. A adição do resíduo de casca de ovo causou aumento de absorção de umidade do material; 

7. Os compósitos de matriz tereftálica apresentaram resistências à tração e flexão maiores do 

que os de matriz ortoftálica. A formulação do compósito de maior resistência à tração e flexão 

foi a formulação de resina tereftálica com G1; 

8. A capacidade dos compósitos absorverem de energia de impacto diminuiu à medida que se 

aumentou a granulometria do resíduo, tendo perda significativa apenas para resina ortoftálica; 

9. A perda de massa no ensaio de envelhecimento foi insignificante, porém a mudança de 

coloração após o ensaio foi maior nos compósitos com matriz de resina ortoftálica; 

10. A densidade aparente do material compósito aumentou com a adição do resíduo de 

casca de ovo; 

11. O comportamento térmico do material caiu, em relação às matrizes, com o uso do 

resíduo, uma vez que a condutividade do resíduo é maior do que as resinas. O compósito de 

melhor comportamento térmico foi o de resina ortoftálica e G1, enquanto o pior 

comportamento foi observado na formulação com matriz de resina tereftálica e resíduo com 

maior granulometria (G3); 

12. A melhor formulação foi a de resina tereftálica e G1 por apresentar as maiores 

propriedades mecânicas e baixa absorção de água. 
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5.2. Sugestões 

 

1. Testar a obtenção do compósito com resíduo de casca de ovo utilizando outras matrizes 

poliméricas; 

2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais por mais de um 

ano e caracterizá-las antes e após o término do ensaio; 

3. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto. 
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