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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a preocupação com a preservação do meio ambiente tem 

incentivado as pesquisas de novos materiais que utilizem matérias primas de fontes 

naturais renováveis. Neste trabalho, foram produzidos materiais compósitos a partir 

da associação da espuma rígida de poliuretano, derivado do óleo de mamona, e o 

pó de macambira (Bromélia Laciniosa).  Produziram-se três composições em molde 

fechado com 5, 10 e 15% em massa do pó de macambira, denominados PU5, PU10 

e PU15, além da espuma rígida de poliuretano puro, PU. As espumas rígidas de PU 

e seus compósitos foram caracterizados fisicamente através da densidade aparente, 

absorção de água e teor de umidade. A morfologia foi observada através de 

imagens feitas por micrografia eletrônica de varredura (MEV). A identificação dos 

principais grupos orgânicos foi possível com a espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR). Foram realizados ensaios de compressão, tração, 

flexão em três pontos e dureza para avaliar o comportamento mecânico. Além disso, 

as análises de DRX possibilitaram a determinação da cristalinidade do material. A 

termogravimetria possibilitou determinação das temperaturas limite de resistência à 

degradação térmica dos materiais. Parâmetros como a capacidade calorífica, a 

condutividade, difusividade e resistividade térmicas também foram determinados. Os 

compósitos PU10 e PU15 apresentaram propriedades térmicas semelhantes ao 

poliuretano puro. Isso mostrou que a utilização do pó de macambira como carga nas 

proporções de 10 e 15% em massa é viável, uma vez que, apesar das semelhanças 

nas propriedades, as espumas compósitos apresentam vantagens do ponto de vista 

ambiental e econômico, pois parte do volume da espuma é ocupado pelo pó de 

macambira, um material biodegradável originado de fonte renovável. 

 

Palavras-chave: compósitos, espuma rígida, poliuretano e pó de macambira. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In recent years, concern for the preservation of the environment has encouraged 

research into new materials that use raw materials from renewable natural sources. 

In this work, composite materials were produced from the association of rigid 

polyurethane foam derived from castor oil and macambira powder (Bromelia 

Laciniosa). Three compositions in closed mold with 5, 10 and 15% by mass of the 

macambira powder, denominated PU5, PU10 and PU15, were produced in addition 

to the rigid polyurethane rigid PU foam. The rigid PU foams and their composites 

were physically characterized by apparent density, water absorption and moisture 

content. The morphology was observed through images made by scanning electron 

micrograph (SEM). The identification of the main organic groups was possible with 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Compression, tensile, three point 

bending and hardness tests were performed to evaluate the mechanical behavior. In 

addition, the XRD analyzes enabled the determination of the crystallinity of the 

material. Thermogravimetry allowed the determination of the limiting temperatures of 

resistance to the thermal degradation of the materials. Parameters such as heat 

capacity, conductivity, diffusivity and thermal resistivity were also determined. The 

PU10 and PU15 composites presented thermal properties similar to pure 

polyurethane. This showed that the use of the macambira powder as a filling in the 

proportions of 10 and 15% by mass is feasible, because, despite the similarities in 

properties, the composite foams have advantages from the environmental and 

economic point of view, since part of the volume of the foam is occupied by the 

macambira powder, a biodegradable material originating from a renewable source. 

 

Keywords: composites, rigid foam, polyurethane and macambira powder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico exige a produção de materiais que apresentem 

propriedades que não são encontradas em polímeros, metais ou cerâmicas. Diante 

disso, nas ultimas décadas uma nova classe de materiais, os compósitos, vem se 

desenvolvendo com o intuito de apresentarem propriedades únicas que podem ser 

aplicadas em diversas áreas da indústria, que vão desde produção de artigos 

esportivos até a produção de peças para aeronaves. 

Um compósito pode ser considerado como um material multifásico que exibe 

uma proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o compõe, de 

modo que assim, é obtida uma melhoria e equilíbrio em algumas propriedades 

(CALLISTER e RETHWISCH, 2015). Eles são constituídos, basicamente, por uma 

matriz e um reforço, formando um material com propriedades adequadas a inúmeras 

aplicações, dependendo da combinação das diferentes matérias-primas. Os 

compósitos de matriz polimérica por apresentarem boas propriedades mecânicas 

específicas, aliadas ao baixo custo relativo de fabricação são competitivos dentro do 

mercado, substituindo materiais convencionais, tais como madeira, metal, entre 

outros (SILVA, 2003).  

Nos últimos anos um grande interesse mundial tem surgido pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitem a utilização de produtos com 

menor impacto ambiental. Neste contexto os materiais plásticos sintéticos têm 

recebido especial atenção por originarem várias questões que devem ser 

focalizadas, principalmente a não-biodegradabilidade e a dificuldade de reciclagem, 

o que acaba por gerar um grande acúmulo deste tipo de material em depósitos, 

lixões e na própria natureza (MARINELLI et al., 2008). 

Destaque deve ser dado à utilização de fibras naturais de origem vegetal, em 

razão da enorme variedade de plantas disponíveis na biodiversidade, passíveis de 

serem pesquisadas, e por ser uma fonte de recurso renovável. Diversas fibras 

naturais vegetais são produzidas em praticamente todos os países e usualmente 

são designadas por materiais lignocelulósicos (MARINELLI et al., 2008).  A celulose 

é o principal componente estrutural das fibras vegetais. Os componentes lignina e 
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hemicelulose também têm uma importante participação nas propriedades 

(SANCHEZ et al., 2010). 

O uso de materiais lignocelulósicos como reforço ou carga em compósitos de 

matriz polimérica, com o objetivo de substituir total ou parcialmente materiais 

sintéticos, tem recebido muita atenção nos últimos anos. Isto porque os materiais 

vegetais apresentam vantagens importantes como: baixo custo, baixa densidade, 

boa resistência mecânica, baixa abrasividade aos equipamentos de processo e 

também por serem provenientes de fontes renováveis de matéria-prima, disponíveis 

em todo o mundo (LI et al., 2008; FURLAN et al., 2012). Além disto, os materiais 

lignocelulósicos são biodegradáveis e não são tóxicos ou poluentes, de modo que o 

seu descarte, em geral, não acarreta problemas ambientais. As principais 

desvantagens no emprego desses materiais em compósitos poliméricos são 

relacionadas à natureza polar e hidrofílica bem como à susceptibilidade destes ao 

ataque de fungos e bactérias (MANGAL et al., 2003). A natureza hidrofílica das 

fibras vegetais resulta em pobre umectação e adsorção de grande parte dos 

polímeros em sua superfície, resultando em fraca adesão interfacial polímero-fibra 

(CARVALHO e CALVALCANTI, 2006). 

Varias fibras vegetais vem sendo utilizadas nas ultima décadas para a 

composição artigos utilizados na indústria automotiva, como bancos, revestimentos 

de portas, além de reforço em materiais plásticos. Também são usadas na 

construção civil, na indústria naval e aeroespacial. Uma das propriedades que 

chamam a atenção das fibras vegetais é a baixa condutividade térmica, que 

possibilita a aplicação do mesmo como isolante térmico. 

Os isolantes térmicos são de fundamental importância em sistemas de 

resfriamento ou aquecimento, pois diminuem as trocas de calor entre o sistema e o 

meio, uma vez que dificultam a condução, convecção e irradiação, que são as 

formas de propagação do calor. A utilização de isolantes térmicos proporciona uma 

maior economia de energia, segurança, uma fez que isola componentes que estão 

em alta ou baixa temperatura, e conforto térmico (INCROPERA et al., 2008). 

Uma classe de polímeros denominada de poliuretanos se destaca no campo 

dos materiais que são usados como isolantes térmicos. Os poliuretanos ou 

simplesmente PUs, são usados na confecção de refrigeradores, no revestimento de 
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tubulações, na produção de painéis e de telhas, no revestimento de paredes e tetos, 

entre outras aplicações, com a finalidade principal de isolamento térmico. 

Os materiais compósitos de matriz polimérica, também chamados de plásticos 

reforçados, se destacam devido a sua versatilidade que proporciona um grande 

número de aplicações. No entanto, as preocupações com o aumento de resíduos 

plásticos não degradáveis, têm gerado interesse significativo nos chamados 

biopolímeros, que são produzidos a partir de fontes renováveis (HEMSRI et al., 

2012).  

Numerosos fatores, tais como o aquecimento global e o esgotamento dos 

recursos petroquímicos, estão levando a substituição de polióis derivados do 

beneficiamento do petróleo, como o polietileno glicol, por poliós obtidos a partir de 

recursos biológicos renováveis (PAUZI et al., 2014). Assim, óleos vegetais derivados 

da canola, girassol, soja, mamona e outros, podem ser usados como matéria-prima 

para a confecção do poliuretano (YUAN e SHI., 2009; XU et al., 2015). 

A espuma rígida de poliuretano é um material muito utilizado como isolante 

térmico que pode suportar uma determinada carga sem sofrer deformação, sendo 

amplamente utilizado em várias áreas como construção, transporte, petroquímica, 

aeronáutica e astronáutica, devido à sua baixa densidade, elevada resistência à 

compressão, boa estabilidade dimensional e baixa condutividade térmica (XU et al., 

2015). A adição de reforço/carga sintética ou de origem vegetal pode melhorar 

propriedades mecânicas, como a dureza e a resistência a compressão, como 

também aportar propriedades térmicas, diminuindo a condutividade térmica no caso 

da adição de fibras vegetais (LI et al., 2008; LIU et al., 2012). 

Embora não sejam tão populares como outras fibras naturais como é o caso 

do sisal e da juta, as fibras das folhas da macambira (Bromélia Laciniosa) podem ser 

utilizadas para a confecção de diversos artigos como tapetes e cestos, além de 

apresentarem potencial para a produção de novos materiais compósitos. Como as 

demais fibras vegetais, a fibra da macambira é composta prioritariamente por 

celulose, hemicelulose e lignina (LI et al., 2008; LIU et al., 2012; CARVALHO e 

CAVALCANTI, 2006; MANGAL et al., 2003). 

O presente trabalho propôs o desenvolvimento de um novo material 

compósito, confeccionado a partir da associação entre uma matriz constituída por 
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uma espuma rígida de poliuretano derivado do óleo de mamona e o pó das folhas de 

macambira, nas proporções em massa de 5, 10 e 15% pré-expansão. As 

propriedades térmicas e mecânicas das espumas compósitos foram comparadas 

com as propriedades do poliuretano puro. Assim foi possível avaliar a viabilidade dos 

compósitos produzidos no emprego dos mesmos como isolantes térmicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade técnica na utilização como isolante térmico de um 

compósito formado pela associação da espuma rígida de poliuretano com resíduos 

vegetais em pó, derivados das folhas da macambira. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

 Produzir um novo compósito polimérico usando a espuma rígida de 

poliuretano associado ao pó das folhas de macambira nas proporções de 5, 

10 e 15% em massa pré-expansão, denominados PU5, PU10 e PU15; 

 Determinar às propriedades físicas, os principais grupos orgânicos, a 

cristalinidade e o limite de resistência à degradação térmica do pó de 

macambira; 

 Determinar as características físicas e analisar a microestrutura do 

poliuretano e dos compósitos;  

 Descrever os principais grupos orgânicos presentes no PU e nos compósitos; 

 Determinar o grau de cristalinidade e o limite de resistência à degradação 

térmica do PU e compósitos; 

 Avaliar o desempenho mecânico e a condutividade térmica do PU e dos 

compósitos em função da porcentagem de carga vegetal; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Compósitos 

 

Apesar dos diversos tipos e das diversas aplicações tecnológicas, os 

primeiros materiais compósitos surgiram há centenas de anos atrás. É possível 

observar a utilização desse material na produção dos famosos arco e flecha do 

exército do conquistador mongol Gêngis Khan (1162-1227), produzidos pela 

associação da madeira ou bambu com tendão seco de animais. Essa associação 

garantia uma alta resistência e flexibilidade do arco, além de precisão nos tiros, 

proporcionando a produção de arcos menores e mais leves. Pode-se dizer que a 

utilização de materiais compósitos remota à antiguidade, ao período Neolítico, 

quando tijolos eram fabricados com barro e palha (2500 a.c), os sarcófagos eram 

fabricados com madeira aglomerada (1500 a.c) (MARINUCCI, 2011; NETO e 

PARDINI, 2006; DE MOURA et al., 2005). 

O advento dos compósitos como uma classe de materiais distinta deu-se na 

metade do século XX, com a fabricação de compósitos multifásicos deliberadamente 

projetados, tais como os polímeros reforçados com fibras de vidro. Embora materiais 

multifásicos, tais como madeira, tijolos de argila reforçada com palha, conchas 

marinhas e mesmo ligas como o aço já fossem conhecidos, o reconhecimento de 

combinar materiais diferentes durante a fabricação levou à identificação dos 

compósitos como uma nova classe de materiais distinta dos metais, cerâmicas e 

polímeros. O conceito de compósitos fornece uma enorme variedade de 

combinações o que possibilita a produção de novos materiais com propriedades não 

atendidas por nenhuma liga metálica, cerâmicas ou polímero monolítico 

convencional (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). 

Um compósito consiste na combinação física de dois ou mais materiais com 

características individuais distintas. Um é a fase contínua, também chamada matriz, 

e a outra, é a fase descontínua ou reforço. Em compósitos, as cargas ou reforços 

são embebidos na matriz e cada constituinte permanece com as suas características 

individuais (LEÃO, 2013). 
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A grande vantagem dos materiais compósitos é a de que eles são capazes de 

aliar as melhores qualidades de seus constituintes. O sucesso dos materiais 

compósitos reside na habilidade de se fazer uso das seguintes características: baixa 

densidade; alta resistência; alta rigidez; grande resistência à fadiga; possibilidade de 

escolha da orientação da fibra; versatilidade de projeto; larga variedade de 

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

dimensional; baixa transmissão de ruídos; vida longa. Obviamente nem todas estas 

vantagens podem ser exploradas ao mesmo tempo e, geralmente, não há essa 

necessidade (CAVALCANTI, 2006). 

A matriz de um material compósito possui função de atuar como meio de 

transferência ou distribuição de tensões para o reforço. Além disso também possui 

função de aglutinar a carga ou reforço, bem como proteger a fase dispersa, evitando 

a degradação pré-matura da mesma.  

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

interações que podem ser: eletrostáticas, metálicas, covalente, ou ainda ligações 

intermoleculares. A natureza destas interações está associada à afinidade química 

entre a matriz e a fase dispersa. A interação entre constituintes com natureza 

química semelhante produz uma forte interação entre a matriz e fase dispersa. Por 

exemplo, uma matriz hidrofóbica interage bem com uma fase dispersa de mesma 

natureza. O mesmo não acontece entre uma matriz hidrofóbica e uma carga 

hidrofílica. 

Quanto à classificação dos compósitos, a literatura apresenta vários tipos com 

base na fase dispersa e nos processos de fabricação. Considerando a morfologia da 

carga ou reforço os materiais compósitos podem ser classificados em: compósitos 

particulados, compósitos fibrosos, compósitos laminares ou ainda compósitos 

híbridos. 

 Compósitos particulados – são formados pela imersão e dispersão de 

partículas, que podem atingir a escala namométrica, em uma matriz 

que pode ser cerâmica, metálica ou polimérica. Uma aplicação desse 

tipo de compósito e a produção de ferramentas de corte, formada pela 

dispesão de particulas de alta dureza como carbetos em uma matriz 

metálica. 
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 Compósitos fibrosos – são constituidos pela dispersão de fibras longas 

ou curtas em uma matriz na codição de reforço. O aranjo das fibras 

podem ser unidirecionais ou aleatórias. Fibras sintéticas feitas de vidro 

e carbono têm destaque na produção de compósitos fibrosos, podendo 

serem utilizados na forma de tecitos, mantas, fios longo ou curtos, 

interagindo bem com muitas matrizes poliméricas.  

 Compósitos laminados – consistem na laminação de diferentes 

camadas de materiais distintos, combinando suas caracteristicas 

mecânicas. Existem varios exemplos dessa classe de material como 

laminados bimateriais, ou estruturas “sanduíche”, em que o nucleo 

mais macio é coberto com chapas de maior resistência mecânica. 

Consegue-se atingir uma alta resistência à flexão nessas estruturas, 

utilizando camadas finas de um material rígido intercaladas por um 

núcleo espesso de pouca resistência (LEÃO, 2013). 

 Compósitos híbridos - Mistura de mais de dois componentes em forma 

de fibra ou partículas ou os dois ao mesmo tempo.  

Na Figura 1 é possivel observar alguns tipos de compósitos considerando a 

morfológia dos mesmos. 

 

Figura 1 - Alguns tipos de compósitos. 
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3.1.1 Matriz polimérica 

 

Os materiais compósitos têm sido convencionalmente classificados de acordo 

com a sua natureza química e física em: cerâmicos, metálicos e poliméricos. Os 

materiais cerâmicos são inorgânicos e têm como características principais a elevada 

resistência ao calor e sua extrema fragilidade; os materiais metálicos apresentam 

como características gerais a ductilidade e excelente condutividade térmica e 

elétrica. A grande limitação do uso de metais em compósitos é a sua elevada 

densidade e custo do processo de fabricação. Os materiais poliméricos, por sua vez 

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

elétrica (CAVALCANTI, 2006). 

Por reações de polimerização entendem-se aquelas em que substâncias 

simples (monômeros) reagem entre si, combinando suas moléculas e formando 

moléculas maiores, caracterizadas pela repetição de uma unidade básica. Por essa 

razão, os produtos desse tipo de reação são também conhecidos como polímeros 

(LEÃO, 2013).  

O número de vezes que a unidade básica na molécula do polímero é repetida 

representa o grau de polimerização. Normalmente, maiores graus de polimerização 

asseguram melhores propriedades físicas do produto e, por isso, o objetivo da 

produção de polímeros será o de obter os chamados altos polímeros, para materiais 

plásticos em geral. O processo de polimerização está representado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Reação de formação de polímeros. 
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Entretanto, ao contrário do que ocorre com os produtos químicos comuns, os 

polímeros se constituem, na verdade, de uma mistura de moléculas com massas 

moleculares variadas, estatisticamente distribuídos em torno de um valor médio. 

Assim sendo, também o grau de polimerização é um valor médio, que dá uma 

indicação do comprimento médio das moléculas presentes na resina. 

Os compósitos poliméricos são constituídos por uma fase contínua  

polimérica (plástico) associada a uma fase descontínua, que pode ser fibrosa, 

particulada ou na forma de escamas, e que se agregam  

físico-quimicamente após um processo de polimerização (CALLISTER e 

RETHWISCH, 2015).  

Geralmente, a fase descontínua é formada por fibra de vidro, aramida ou de  

carbono, dependendo da aplicação final. Esses materiais são usados na maior 

diversidade de aplicações dos compósitos, assim como nas maiores quantidades, 

como consequência de suas propriedades à temperatura ambiente, da facilidade de 

fabricação e do custo (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). 

Na moldagem destas duas fases ocorre um "endurecimento" polimérico  

através de um processo de cura, que acopla as duas fases, proporcionando ao 

material final, propriedades especiais que definem sua moderna e ampla  

aplicabilidade. Propriedades como leveza, flexibilidade, durabilidade, resistência, 

adaptabilidade transformam os compósitos poliméricos nos materiais do futuro  

(LEÃO, 2013).  

Várias resinas termoplásticas e termofixas vêm sendo utilizadas como  

matrizes em compósitos. As resinas termofixas mais utilizadas em compósitos de  

alto desempenho são as fenólicas, epóxis, bismaleimidas e poliamidas. Essas  

resinas exibem excelente resistência a solventes assim como a altas temperaturas.  

Estima-se que mais de três quartos de todas as matrizes de compósitos poliméricos  

sejam constituídas por polímeros termofixos (MOTA, 2010).  
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3.1.2 Classificação das matrizes poliméricas 

 

Os polímeros podem ter suas cadeias sem ramificações, admitindo 

conformação em ziguezague (polímeros lineares) ou podem apresentar ramificações 

cujo grau de complexidade pode ir até o extremo da formação de retículos,  

resultando então no que se denomina polímero reticulado, ou polímero com ligações  

cruzadas, ou polímero tridimensional. Como consequências imediatas, surgem  

propriedades diferentes no produto, especialmente em relação à fusibilidade e  

solubilidade (LEÃO, 2013).  

O processamento de um compósito de matriz polimérica não envolve, 

necessariamente, altas pressões e não requer altas temperaturas. Além disso, os 

problemas associados com a degradação do reforço durante a manufatura são 

menos significativos para os compósitos com matrizes poliméricas do que para os 

compósitos com outras matrizes. Ainda, os equipamentos necessários para se  

obter compósitos com matrizes poliméricas são simples de usar. Por estas razões,  

os compósitos com matrizes poliméricas se desenvolveram rapidamente e logo se  

tornaram aceitos para aplicações estruturais (MOTA, 2010).  

A boa interação na interface entre a matriz e o reforço é fator fundamental no  

desempenho mecânico do compósito. Para que ocorra interação entre componentes  

de naturezas químicas diferentes e de quaisquer dimensões ou formas, é essencial  

a existência de uma área de contato entre elas. Quanto maior for essa área, maior a  

possibilidade de ocorrer entre os dois componentes uma interação de natureza  

física, química ou físico-química (OLIVEIRA, 2007).  

Os ramos laterais dificultam a aproximação das cadeias poliméricas, portanto  

diminuindo as interações moleculares, acarretam prejuízo às propriedades 

mecânicas, "plastificando" internamente o polímero (LEÃO,  

2013).  

Os polímeros podem ser agrupados em função do tipo de reação utilizada em  

sua obtenção e quanto à técnica de polimerização empregada. Esses fatores afetam  

significativamente as características dos polímeros produzidos. Existem quatro  

técnicas industriais empregadas na polimerização de um monômero: a 

polimerização em massa, em dispersão, em suspensão e em emulsão. Cada uma 
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dessas técnicas possui condições específicas, originando polímeros com 

características diferentes (LEÃO, 2013).  

Em função do comportamento mecânico, os polímeros são classificados em  

três grupos denominados plásticos, elastômeros e fibras (CANEVAROLO, 2006), 

descritos a seguir.  

O Plástico é um material polimérico sólido na temperatura de utilização, 

normalmente a ambiente ou próximo dela. Eles podem ser classificados em 

termoplásticos ou termorrígidos (CANEVAROLO, 2006). O nome “plástico” não se 

refere a um único material. Assim como a palavra “metal” não define apenas o ferro 

ou alumínio, a palavra “plástico” caracteriza diversos materiais com estrutura, 

qualidade e composições diferentes. As qualidades dos plásticos são tão variadas, 

que frequentemente substituem materiais tradicionais como madeira e metal 

(MICHAELI et al., 2013). 

Os termoplásticos (termos = calor; plasso = forma) são fusíveis e solúveis. 

Variam, a temperatura ambiente, de maleáveis a rígidos ou frágeis. São 

diferenciados entre termoplásticos amorfo (amorph = desordenado), que possuem 

estado de ordenação molecular semelhante ao vidro e são transparentes e em 

termoplásticos semi-cristalinos, que apresentam uma aparência opaca. Os 

termoplásticos representam a maior parcela dos polímeros (MICHAELI et al., 2013). 

Os termorrígidos ou duropláticos (durus = rígido) são rígidos e em todas as 

direções estreitamente encadeados, ou seja, possuem ligações cruzadas. Eles não 

são deformáveis plasticamente, não são fusíveis e por isso, extremante estáveis a 

variação de temperatura (MICHAELI et al., 2013). Assim, os termorrígidos são 

moldados quando ainda na forma de pré-polimero, ou seja, antes da cura, sem 

ligações cruzadas.  

Os elastômeros (elasto = elástico, meros = partes) são polímeros que na 

temperatura ambiente podem deforma-se no mínimo duas vezes o seu comprimento 

inicial, retornado ao comprimento original rapidamente depois de retirado o esforço 

(CANEVAROLO, 2006). Não são fusíveis e insolúveis, mas podem ser amolecidos. 

Sua estrutura molecular é composta por encadeamento espaçado com baixa 

densidade de ligações cruzadas, por isso é encontrado em estado elástico a 

temperatura ambiente (MICHAELI et al., 2013). 
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As fibras são termoplásticos orientados, com um sentido longitudinal dito eixo 

principal da fibra, satisfazendo a condição geométrica de largura/diâmetro ≥ 100. A 

orientação das cadeias e dos cristais, feita de modo forçado durante a fiação, 

aumenta a resistência mecânica desta classe de materiais, tornando-os possíveis de 

serem usados na forma de fios finos (CANEVAROLO, 2006). 

 

3.1.3 Reforço nos compósitos 

 

O componente de reforço no compósito pode estar na forma particulada, na 

forma de laminados ou de fibras. O maior volume de aplicação de reforço envolve 

fibras, filamentos ou monofilamentos. O aspecto unidirecional da fibra permite a 

fabricação da estrutura do compósito, através das facilidades têxteis a que as fibras 

podem ser submetidas, como: tecidos, não-tecidos (nonwoven), mechas (roving), 

fios e outros (CAVALCANTI, 2006). Um esquema simples para a classificação dos 

materiais compósitos está observado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Classificação dos compósitos em relação ao tipo de reforço. 

 
FONTE: CALLISTER e RETHWISCH, 2015. 

 

Dependendo do comportamento mecânico a fibra pode ter apenas função de 

carga. Uma fibra tem comportamento de carga quando a mesma não aumenta a 

resistência mecânica do material. As fibras podem ser naturais ou sintéticas.  
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Nos últimos anos, a procura por materiais ecologicamente corretos tem  

desenvolvido materiais de matrizes poliméricas com fibras naturais. Os baixos  

custos destas fibras, originárias de fontes renováveis e inesgotáveis, a baixa  

densidade, menor abrasão nas máquinas de processamento e a boa adesão à  

matriz fazem com que o uso destas fibras em compósitos estruturais cresça no setor  

industrial (MOTA, 2010).  

Fibras naturais são aquelas encontradas na natureza e dividem-se em: fibras 

de origem mineral, animal e vegetal. As fibras vegetais são as de maior interesse 

econômico, devido à grande diversidade da flora mundial e por serem uma fonte 

renovável de recursos.  Fibras vegetais são tradicionalmente utilizadas para a 

produção de fios, cordas, sacarias, mantas, tapetes, artefatos de decoração, etc 

(ANGELIM, 2007). 

Os materiais compósitos estruturais aparecem como um importante campo 

para a utilização destas fibras, como reforço em matrizes poliméricas termofixas ou 

termoplásticas, em substituição às fibras sintéticas.  A utilização de compósitos 

poliméricos reforçados com fibras vegetais não é recente e as primeiras patentes 

datam da década de 60. Durante os anos 70 e 80, as fibras sintéticas substituíram 

as fibras vegetais, devido ao seu melhor desempenho e aos aspectos econômicos 

(MOSIEWICKI et al., 2009)  .  

A partir da década de 90, uma visão mais realística ou “ecológica” do 

processo industrial fez ressurgir o interesse em materiais renováveis, tais como as 

fibras e os óleos vegetais, principalmente na indústria automotiva. Além dos 

aspectos ecológicos, há também os aspectos tecnológicos e as vantagens 

econômicas no uso destes materiais (MOTHÉ e ARAUJO, 2004).   

A questão social é também um forte argumento para o incentivo da produção 

destes compósitos com fibras vegetais, uma vez que estes materiais são geralmente 

oriundos de regiões economicamente pobres.  
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3.1.4 Principais processos de fabricação de compósitos 

 

A fabricação de materiais compósitos consiste basicamente em impregnar 

uma determinada carga ou reforço em uma matriz, de tal forma que ao final do 

processo o componente sólido esteja praticamente em condições de ser usado com 

a mínima necessidade de desbaste ou usinagem (NETO e PARDINI, 2006). 

Os processos de produção de um compósito variam de acordo com as 

características da matriz e do reforço utilizado, podendo ser utilizados dois ou mais 

métodos diferentes para a produção de um mesmo compósito. As diferenças nos 

processos de fabricação dos compósitos poliméricos se devem aos processos de 

transformação físico-química a que são sujeitas as matrizes durante a fase de 

moldagem. 

Para as resinas termorrígidas os processos podem ocorrem em molde aberto 

ou fechado. Os principais métodos em molde aberto são: 

 Moldagem manual (hand lay-up): é realizado pela disposição e 

empilhamento do reforço, na forma de mantas e/ou tecidos sobre um 

molde; 

 Moldagem por aspersão (spray-up): compreende a utilização de um 

dispositivo que realiza a aspersão de uma mistura de fibras curtas e 

resina em um molde; 

 Bobinagem contínua (filament winding): cabos de filamentos são 

impregnados pelo polímero e submetidos à bobinagem sobre um 

mandril rotatório (NETO e PARDINI, 2006). 

As principais técnicas em molde fechado para as resinas termorrígidas são: 

 Moldagem por transferência de resina (RTM): a designação desse 

processo se deve ao fato de o mesmo ocorrer pela transferência da 

resina localizada no vaso de injeção adjacente à câmara do molde. 

 Moldagem por Compressão: compósitos termorrígidos moldados por 

compressão podem ser obtidos pelo empilhamento de lâminas de pré-

impregnados ou pela moldagem de pré-misturas de reforço e matriz 

apropriadamente formuladas; 
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 Pultrusão: método em que mechas contínuas de filamentos de reforço 

são impregnadas por uma matriz e em seguida adentra em um molde 

que vai conferir uma geometria ao componente (NETO e PARDINI, 

2006). 

Para as resinas termoplásticas, os principais processos de moldagem podem 

ser por injeção e fusão de granulados ou por estampagem.  

 

3.2 Poliuretano 

 

Os primeiros poliuretanos (PU) foram desenvolvidos por Otto Bayer em 1937. 

A sua comercialização teve início ainda na década de 30, com a fabricação de 

espumas rígidas, adesivos e tintas. A década de 50 registrou o grande 

desenvolvimento comercial dos PUs com espumas flexíveis (SILVA, 2003). 

A porção principal do mercado de poliuretanos ainda está concentrada em 

espumas rígidas e flexíveis. Em relação ao mercado de plásticos industriais e 

polímeros sintéticos, o poliuretano, responde por 10% dos materiais consumidos 

(ALMEIDA, 2006). 

Os materiais de poliuretano podem ser rígidos, flexíveis ou, ainda, ter a forma 

de espuma, dependendo das condições em que ocorre a reação. Na produção de 

espuma, por exemplo, a um dos reagentes é misturado o gás freon, que durante a 

reação tende a se desprender, provocando a expansão do polímero. Seu uso pode 

ocorrer em várias áreas, dependendo das características. O poliuretano pode ser 

usado em isolamentos, aglutinantes de combustíveis de foguete, revestimentos 

internos de roupa, espumas para estofado, pranchas de surfe, forração de tapetes, 

de couros sintéticos, em tintas e, em substituição à madeira, é usado em peças de 

móveis e molduras. 

Pode-se definir poliuretano como grupo de materiais compostos por 

macromoléculas contendo a ligação uretana repetidas vezes, geralmente resultado 

da reação de isocianato com grupos hidroxilas, ambos di ou polifuncionais 

(RODRIGUES, 2005). 
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A reação fundamental na preparação do polímero de uretana, como já foi 

colocado anteriormente, é a reação química entre um grupo isocianato e uma 

hidroxila representado na Figura 4. A ligação N=C=O dos isocianatos é altamente 

polarizada, o que torna o carbono do grupo carbonila suscetível ao ataque de 

nucleófilos (RODRIGUES, 2005). 

 

Figura 4 - Formação do poliuretano. 

 

 

As resinas de poliuretano podem ser derivadas tanto do petróleo como de 

fontes naturais, e neste caso tem-se os chamados “biomonômeros” que podem ser 

obtidos de fontes renováveis, como os óleos vegetais. Estes óleos derivam de um 

grande número de vegetais, tais como soja, milho, açafrão, girassol, canola, 

amendoim, oliva, mamona, entre outros (SILVA, 2003). 

 

3.2.1 Estruturas e Propriedades dos poliuretanos 

 

Embora todos os poliuretanos possuam obviamente um grupo uretana que se 

agrupam, eles também podem conter uma multiplicidade de outros grupos, como 

ureia, éster, e éter, como também anéis aromáticos e insaturações ressonantes que 

afetam as propriedades do polímero. A adição de reagentes, que podem ser 

difuncionais, trifuncionais, ou com funcionalidade tridimensional, formam diversos 

polímeros, resultante das várias combinações entre os reagentes (ALMEIDA, 2006).  
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Segundo Almeida 2006, os princípios gerais, normalmente utilizados para 

explicar as propriedades dos materiais, podem ser considerados para explicar 

algumas propriedades dos poliuretanos. São eles: 

 Massa Molar - Em geral para qualquer substância, propriedades como 

ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e viscosidade, tendem a 

aumentar quanto a massa molar aumenta. No caso dos polímeros, 

essas propriedades aumentam até um determinado limite e então 

permanecem relativamente constantes, com o aumento da massa 

molar. A solubilidade geralmente diminui com o aumento da massa 

molar; 

 Forças Intermolecular e Interatômicas - A intensidade das forças 

intermoleculares e interatômicas, também afetam com muita 

intensidade as propriedades físicas e químicas não só dos 

poliuretanos, mas também de outros materiais. Os polímeros por 

apresentarem grandes cadeias carbônicas, apresentam 

predominantemente ligações intermoleculares do tipo dipolo induzido, 

podendo apresentar também ligações do tipo dipolo permanente e 

ligações de hidrogênio, dependendo dos grupamentos presentes na 

estrutura polimérica. Entre estruturas ramificadas podem surgi às 

chamadas ligações cruzadas, que são forças interatômicas, que por 

sua natureza são muito mais intensas que as forças intermoleculares. 

Essas ligações influenciam de forma significativa a densidade e a 

rigidez dos poliuretanos; 

 Tenacidade da cadeia - A formação de unidades com rotação limitada, 

como é o caso de duplas ligações entre carbonos, tende a endurecer 

as cadeias do polímero.  

 Cristalização - A cristalização do polímero é realizada por forças 

intermoleculares fortes, que possibilitam o ajuste e a compactação da 

cadeia do polímero, linearidade, e unidades na cadeia que restringem a 

rotação. Um aumento da cristalização geralmente conduz a redução da 

solubilidade, elasticidade, alongamento, flexibilidade, aumenta as 

forças de tensão, o ponto de ebulição e a dureza; 
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 Ligações cruzadas (reticuladas) - Sabe-se que o aumento do grau de 

reticulação de um polímero aumenta a rigidez, o ponto de fusão e o 

módulo elástico do polímero (ALMEIDA, 2006). 

 

3.2.2 Espumas de Poliuretano 

 

Espumas de poliuretano são normalmente produzidos com preparados de 

diisocianatos e produtos de poliálcoois em poliéter ou poliéster. Compostos lineares 

ou pouco ramificados são usados para promover a formação de espumas flexíveis. 

Já polímeros altamente ramificados promovem a formação da espuma rígida (SILVA, 

2008). 

A espumação pode ser feita com água, que reage com o isocianato 

produzindo gás carbônico, um agente natural de expansão. Para espumas rígidas, 

um líquido com baixo ponto de ebulição como o triclorofluorometano, pode ser usado 

com um agente de sobro ou agente de expansão, porém apresenta o grande 

inconveniente de ser um CFC. Catalisadores e estabilizadores apropriados 

controlam a formação da espuma e consequentemente a cura final (ALMEIDA, 

2006). 

 

3.2.2.1 Espumas flexíveis 

 

As principais matérias primas empregadas na preparação das espumas 

flexíveis são diisocianatos, polióis polifuncionais, associado aos agentes 

catalisadores e surfactantes, entre outros. Também podem ser usados produtos 

especiais para modificar ou acentuar determinadas propriedades, tais como 

antichama, inibidor de amarelamento, entre outros (ALMEIDA, 2006). 

A água é frequentemente usada na produção do poliuretano flexível, para 

produzir dióxido de carbono que é um agente de expansão ecologicamente correto. 

Fluorados orgânicos contendo compostos com baixo ponto de ebulição podem ser 

usados em adição com a água quando se deseja reduzir a densidade da espuma 

(SILVA, 2003). 
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Os catalisadores usados com mais frequência para os sistemas de espuma 

flexível, são combinações de aminas terciárias e de organometálicos. O processo de 

espumação e as propriedades de espuma resultante são influenciados pelo tipo e 

quantia de catalisador usado no processo. Surfactantes são utilizados nas 

formulações para dar estabilidade ao sistema e regular o tamanho da célula. Os 

surfactantes normalmente utilizados são não iônicos, iônicos ou silicones (ALMEIDA, 

2006). 

As espumas flexíveis podem ser preparadas basicamente por três métodos: 

a) Processo com pré-polímero. 

Nesse processo um poliol poliéter ou poliéster reage com um excesso de 

diisocianato antes de espumar. Essa relação entre os dois reagentes é composta de 

duas partes de diisocianato para uma de poliol. Esse excesso de diisocianato 

continua ativo no sistema para formar poliuretano. 

A espumação acontece na reação do pré-polímero com água, formando 

acoplamentos de ureia e formando dióxido de carbono. Catalisadores e surfactantes 

regulam a espumação, a taxa de crescimento e o tamanho da célula (ALMEIDA, 

2006). 

b) Processo com semi-prepolímero. 

Nesse caso, um diisocianato reage com uma porção pequena de poliéster ou 

poliéter, produzindo um polímero de baixo peso molecular e com baixa viscosidade, 

dissolvido em um excesso de diisocianato. 

A espumação acontece na reação entre o semi prepolímero com poliol e água 

na presença de catalisadores e surfactantes. Este método é bastante utilizado para 

a preparação da espuma rígida e semi-rígida, mas raramente é usado na produção 

de espumas flexíveis (ALMEIDA, 2006). 

c) Processo one shot ou tiro único 

No processo de tiro único, os vários componentes da espuma são 

simultaneamente misturados no cabeçote da máquina de injeção. Esse processo 

originalmente foi utilizado na preparação de espumas de poliéster, mas agora é 

amplamente usado na preparação das espumas de poliéter-poliuretano em blocos 

ou em moldes (ALMEIDA, 2006). 
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3.2.2.2 Espumas rígidas 

 

Geralmente os polióis usados nessas espumas são à base de poliéter, 

derivados do óxido de propileno ou outros derivados de aminas ou álcoois 

polifuncionais, como o glicerol, pentaeritriol, trimetilol propano, sorbitol, α-metil 

glucosídeo, sacarose e etileno diamina. O poliéter apresenta predominantemente 

uma terminação hidroxil secundária, como os encontrados nos compostos derivados 

do óxido de etileno. Outros polióis poliéster podem também ser utilizados na 

produção de espuma rígida, mas devido ao alto custo dessas resinas, elas estão 

sendo gradualmente substituídas por poliéteres (ALMEIDA, 2006). 

As primeiras espumas rígidas de poliuretano foram preparadas na década de 

40 a partir da reação do isocianato 2,4 - tolueno diisocianato (TDI), com um poliol do 

tipo poliéster e água como agente de expansão, a qual ao reagir com o isocianato 

libera gás carbônico, CO2 (SILVA, 2008). Porém atualmente a produção se baseia 

em um isocianato polimérico, o difenil metano diisocianato, MDI (ALMEIDA, 2006). 

As estruturas dos isocianatos TDI e MDI, bem como a reação do agente espumante 

CO2, estão representados na Figura 5.  

  

Figura 5 - Estruturas do TDI e MDI. Reação de formação do agente de expansão. 

 

 

Hidrocarbonetos halogenados podem ser usados com agente de expansão, 

apesar do seu alto impacto ao meio ambiente. A água também pode ser usada para 
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o processo de espumação, uma vez que a mesma reage com o diisocianato, 

produzindo gás carbônico, um expansor menos impactante ao meio ambiente 

(SILVA, 2008). 

Nos sistemas expandidos com solventes halogenados, normalmente são 

usados catalisadores com o grupo amina como o trietilenodiamina ou 1,2,3-

trimetilpiperazina, ou ainda composto de estanho como o dibutilestanhodilaurato ou 

o octoato estanhoso. Os catalisadores nos sistema que utilizam água com agente de 

expansão, normalmente são usados aminas terciárias como a N-etilmorfolina ou 

trietilamina (ALMEIDA, 2006). 

Os surfactantes mais usados nas espumas rígidas são os silicones solúveis 

em água, como o polioxialquileno, polidimetilsiloxina ou copolímeros. Estes 

normalmente formam células praticamente perfeitas e espuma uniforme. Para 

espumas rígidas usadas na construção, há a necessidade de um retardante de 

chama, que podem ser obtidos incorporando combinações inorgânicas como óxidos 

metálicos, sulfatos metálicos, fosfatos, boratos e titânio, ou ainda compostos 

contendo grupos fosforosos ou clorados (ALMEIDA, 2006 ; SILVA, 2008).  

As técnicas utilizadas para a preparação da espuma rígida são semelhantes 

às técnicas usadas na preparação da espuma flexível. Atualmente os métodos que 

utilizam um semi-prepolímero e o one shot (tiro único) são os mais usados no 

preparo da espuma rígida que em geral, são produzidas em blocos de caixote, por 

spray aplicado sobre o local, ou ainda moldado em peças técnicas. 

A espuma rígida de poliuretano possui diversas características que a tornam 

um material extremamente versátil, que pode ser utilizada na produção de diversos 

artigos com diversas finalidades. Assim, destacamos algumas propriedades das 

espumas rígidas: 

 Excelente isolante térmico, principalmente quando expandido com 

hidrocarbonetos fluorados; 

 Combinação de alta resistência mecânica e baixo peso; 

 Boa resistência ao aquecimento; 

 Boa absorção de energia, com atenuação de sons e vibrações; 

 Excelente adesão na madeira, metal, vidro, cerâmica e fibras. 
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Um dos principais usos da espuma de poliuretano rígida é na produção de 

refrigeradores domésticos. Também é usada no isolamento de tanques e baús de 

caminhões refrigerados, pois além de ter propriedades isolantes, também 

contribuem na força estrutural do caminhão, tem baixa absorção de umidade, baixo 

peso, podem resistir ao ataque de solventes como gasolina e temperaturas de até 

100°C (ALMEIDA, 2006). 

No campo da construção civil, são usadas no isolamento de paredes e telhas 

metálicas.  Além disso, devido a sua estrutura rígida, podem ser usadas na 

construção de painéis pré-moldados para a estrutura de paredes divisórias e ainda 

pode ser aplicada por spray diretamente sobre paredes e telhados. 

Outra aplicação que chama a atenção é a sua utilização como equipamento 

de flutuação. A maioria dos barcos construídos atualmente utiliza espuma rígida 

para ajudar na flutuabilidade. Navios maiores utilizam a espuma de poliuretano 

rígido como enchimento de espaços vazios (ALMEIDA, 2006). 

 

3.2.3 Efeitos da adição de carga em poliuretanos  

 

Tirumal et al. (2010) estudaram as propriedades dos compósitos formados a 

partir da espuma rígida de poliuretano associada com alumina trihidratata (ATH) e 

trifenilfosfato (TPP). Os resultados obtidos mostram uma diminuição inicial da 

resistência à compressão com a adição de ATH, mas ao continuar o aumento do 

teor de alumina a resistência à compressão apresenta um aumento. A redução 

inicial das propriedades mecânicas é explicada pela irregularidade da estrutura 

devido a adição de carga. Sabe-se que o grau de formação de espuma de PU 

depende da viscosidade e tensão superficial da formulação. Cargas mais elevadas 

de ATH resultaram em um aumento na viscosidade, e isso levou a uma diminuição 

do sopro ou expansão da espuma de poliuretano (TIRUMAL et al., 2010). 

Segundo XU et al. (2015) a diminuição inicial da resistência à compressão 

nos compósitos poliuretano/grafita expansível/fosfito de alumínio (PU/EG/AHP), foi 

devido aos danos nas células da espumas causado pela  adição de carga (XU et al., 

2015). 
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A resistência à compressão é um indicador importante para avaliar as 

propriedades mecânicas das espumas. Nas espumas compósitos de 

poliuretano/nanotubos de carbono (PU/CNT) observa-se uma diminuição da 

resistência à compressão em relação à espuma de poliuretano puro. Devido à 

morfologia irregular das células, a tensão de compressão nos compósitos é menor 

do que a espuma de poliuretano puro, quando a deformação é inferior a 20% (ZHAI 

et al., 2015). 

É bem conhecido que as propriedades mecânicas do polímero compósito 

podem ser melhoradas quando as nanopartículas são bem distribuídas dentro da 

matriz, isso permite uma boa interação entre as partículas e a matriz de polímero 

(MADALENO et al., 2013). 

Nas espumas compósitos de poliuretano e nonoargila a resistência à 

compressão da espuma aumentou gradualmente à medida as cargas nanoargila 

aumentaram. Isto se deve à dispersão uniforme da nanoargila dentro da matriz de 

PU. Além disso, com o aumento da carga de argila, a viscosidade também 

aumentou, resultando em menor velocidade de ruptura de células (PAUZI et al., 

2014). 

 

3.2.4 Cristalinidade dos poliuretanos  

 

Poliuretanos em geral são amorfos, mas no caso de poliuretanos lineares, é 

possível obter certo grau de cristalinidade devido à organização e segregação dos 

segmentos rígidos e interação entre os mesmos.  De modo geral, a segregação de 

fases é mais pronunciada em poli(éter-uretanos) do que em poli(ésteres-uretanos). A 

estrutura do éter é menos polar e interage menos com os segmentos mais polares 

de uretanos (SOUZA, 2013). 

Alguns trabalhos sobre DRX de poliuretanos mostraram difratogramas 

semelhantes, apresentando um pico alargado em 2θ próximo de 20°. É possível 

observar a presença de outros picos largos. Em poliuretanos contendo elevadas 

quantidades de segmentos rígidos é possível observar um pico de 2θ  próximo de 

12°. O pico em 11° é observado em poliuretanos semirrígidos e rígidos, e a 
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intensidade deste aumenta com o aumento da fase rígida e da cristalinidade 

(FIORE, 2011).  

 

3.2.5 Degradação térmica do PU 

                          

Para a degradação térmica de poliuretanos são atribuídos de dois a três 

estágios de degradação. No caso de três estágios, o primeiro é atribuído à liberação 

de pequenas moléculas. Segundo Gavgani et al. (2014), a segunda fase é atribuída 

principalmente à despolimerização do PU para formar isocianato, poliol, entre outros 

(GAVGANI et al., 2014). Para Savas et al. (2017), o segundo e o terceiro estágios de 

degradação estão relacionados com a decomposição da ligação uretânica nos 

segmentos rígidos e a fragmentação dos polióis nos segmentos flexíveis, 

respectivamente (SAVAS et al., 2017). 

Segundo Chattopadhyay e Webstaer (2009), em geral, a decomposição 

térmica dos PUs começam com a decomposição do segmento rígido (SR), e 

depende  de alguns parâmetros como as características dos segmentos rígidos e 

flexíveis (SF), do extensor de cadeia (EC), do peso molecular, da razão NCO/OH, da 

natureza do catalisador e da densidade de reticulação. Em geral, a degradação 

térmica de PUs envolve uma fase inicial, antes da degradação dos segmentos 

rígidos, em que os materiais voláteis são liberados. O passo seguinte é a cisão e a 

despolimerização, resultando em perda de massa e modificação nas propriedades 

do PU. Finalmente, uma ruptura térmica as cadeias produzem mistura de 

hidrocarbonetos simples, CO, CO2, HCN, MeOH, acetonitrilo, acrilonitrilo, 

propionitrilo, piridina, anilina, benzonitrilo, quinolina  fenilisocianato e um resíduo 

complexo. A partir da literatura sobre o tema, é possível observar que a degradação 

térmica de PUs ocorre em um processo de dois a três passos. O primeiro passo é 

devido à degradação do SR, que resulta na formação de isocianato e álcool, aminas 

e olefinas e CO2. A taxa da primeira fase de degradação diminui quando é utilizado 

um teor mais elevado de segmentos flexíveis.  A etapa seguinte corresponde à 

decomposição térmica do segmento flexível. Após o primeiro passo de 

decomposição, cisão dos segmentos rígidos, as etapas seguintes são muito mais 
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lentas e dependem da estrutura e da sua disposição tridimensional 

(CHATTOPADHYAY e WEBSTAER, 2009).  

Compósitos de poliuretano e lignina, um material renovável contendo grupos 

hidroxila aromáticos e alifáticos, apresentam melhores propriedades térmicas e 

relação ao poliuretano puro. Compósitos PU/lignina, apresentam menor taxa de 

degradação térmica devido a maior densidade das ligações cruzadas 

(CHATTOPADHYAY e WEBSTAER, 2009).   

 

3.3 Fibras Vegetais 

 

3.3.1 Estrutura, composição e propriedades das fibras vegetais 

 

As fibras classificadas como naturais podem ser subdivididas em vegetais, 

animais e minerais. As fibras minerais são formadas por cadeias cristalinas com 

grande comprimento. As fibras de origem animal têm cadeias protéicas, enquanto as 

vegetais apresentam natureza celulósica (BARBOSA, 2011). As fibras vegetais são 

classificadas de acordo com a sua origem e podem ser agrupadas em fibras de 

sementes (algodão), fibras de caule (juta, linho, cânhamo), fibras de folhas 

(bananeira, sisal, piaçava, curauá), fibras de fruto (coco) e fibras de raiz (zacatão). 

(SILVA, 2003). 

O uso de fibras naturais como material de reforço é uma alternativa atrativa à 

utilização de fibras/cargas sintéticas, uma vez que são de baixo custo e disponíveis 

a partir de recursos renováveis, reduzindo as preocupações ambientais. As 

densidades das fibras naturais são da mesma ordem que as dos plásticos e apenas 

40% a 50% da densidade das fibras de vidro. Devido a isso, os plásticos podem ser 

reforçados ou preenchidos sem ter efeitos significativos na densidade dos 

compósitos. Além disso, as fibras lignocelulósicas possuem grupos que podem 

interagir com os grupos de isocianato, levando a uma excelente adesividade da 

matriz de fibras. Os materiais espumados reforçados com fibras naturais têm uma 

importância considerável devido à possibilidade de reduzir a densidade das peças 
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em virtude da estrutura celular do polímero e da baixa densidade da reforço/carga 

(MOSIEWICKI et al., 2009). 

Em relação às fibras sintéticas, as fibras vegetais possuem algumas 

vantagens como serem provenientes de fontes renováveis, baixo custo, baixa 

densidade, boas propriedades especificas, baixa abrasividade, atóxicas e 

biodegradáveis (BLEDZKI e GASSAN, 1999). Apesar disso, elas apresentam a 

desvantagem de serem hidrofílicas, são susceptíveis ao ataque de microrganismos, 

apresentam propriedades mecânicas inferiores, apresentam baixa temperatura de 

processamento e falta de uniformidade nas propriedades (SILVA, 2003). A Tabela 1 

apresenta dados comparativos entre as fibras vegetais e as fibras sintéticas. 

 

Tabela 1 - Propriedades de algumas fibras lignocelulósicas e fibras sintéticas. 

Fibras Densidade 

(g.cm-3) 

Tensão 

Máxima (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Bambu  1,03-1,49 106 - 

Banana 0,67-1,50 700-800 27-32 

Buriti 0,63-1,12 129-254 - 

Coco 1,15-1,52 95-220 4-6 

Algodão 1,51-1,60 287-800 6-13 

Curauá 0,57-0,92 117-3000 27-80 

LInho 1,30-1,50 344-1035 26-28 

Juta 1,30-1,45 393-800 13-27 

Piassava 1,10-1,45 109-1750 5-6 

Abacaxi 1,44-1,56 362-1627 35-83 

Rami 1,5 400-1620 61-128 

Sisal 1,26-1,50 287-913 9-28 

Vidro 2,50-2,58 2000-3450 70-73 

Carbono 1,78-1,81 2500-6350 230-400 

Aramida 1,44 3000-4100 63-131 

FONTE: MONTEIRO et al., 2011. 

 

As condições climáticas, idade e o processo de nutrição digestiva influenciam 

não só a estrutura da fibra vegetal, mas também na sua composição química. As 
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fibras vegetais são chamadas de lignocelulósicas por terem constituição básica de 

celulose, hemicelulose, lignina além de quantidades de pectina, sais inorgânicos, 

substâncias nitrogenadas, corantes naturais, que são incluídos no que se denomina 

de fração de solúveis (BLEDZKI e GASSAN, 1999). Na Tabela 2 observa-se a 

composição de algumas fibras vegetais. 

 

Tabela 2 - Composição de algumas fibras vegetais em % em massa. 

Fibra Celulose Hemicelulose Lignina Solúveis 

em água 

Umidade 

Sisal 67-78 10-14,2 8-11 16,2 11 

Coco 36-43 0,15-0,25 41-45 - - 

Algodão 82,7 5,7 - 1,0 10 

Juta 61-71,5 13,6-20,4 12-13 1,1 12,6 

Linho 64,1 16,7 2 3,9 10 

Rami 68,6 13,1 0,6 5,5 8 

FONTE: SILVA, 2003. 

 

Cada fibra-celular individual tem estrutura complexa formada por paredes 

celulares que circundam o lúmen. Essas paredes recebem denominações 

sucessivas da parte externa para interna: primária, secundária, e assim por diante. 

As paredes são constituídas de camadas formadas por feixes de microfibrilas que 

crescem no vegetal em forma de espiral, com diferentes orientações angulares. A 

Figura 6 é a representação de uma fibra-celular, a qual pode conter regiões de 

seção transversal circular, oval ou achatada (BARBOSA, 2011). 

 

Figura 6 - Estrutura da fibra-celular vegetal. 

 
FONTE: BLEDZKI e GASSAN, 1999. 
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O principal componente das microfibrilas é a celulose, as microfibrilas de 

celulose estão interligadas por uma rede de moléculas de hemicelulose. A rede 

celulose-hemicelulose é permeada por pectinas. Outro importante constituinte das 

paredes é a lignina, substância hidrofóbica impregnada principalmente nas camadas 

próximas à superfície, e que tem função de sustentação (BLEDZKI e GASSAN, 

1999). 

A celulose (C6H10O5)n é um polímero, mais especificamente um 

polissacarídeo ou carboidrato, constituído de apenas um monômero (glicose). A 

celulose é o componente essencial de todas as plantas e é o polímero natural 

existente em maior abundância e devido à presença de grupos hidroxila (OH), 

possui fortes ligações de hidrogênio, sendo altamente hidrofílica (BARBOSA, 2011). 

A estrutura da celulose pode ser observada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Estrutura química da celulose. 

 
FONTE: SOLOMONS e FRYHLER, 2009. 

 

O termo hemicelulose é utilizado coletivamente para denominar grupos 

distintos de polissacarídeos constituídos por vários açúcares incluindo glicose, 

xilose, galactose, arabinose e manose. A hemicelulose é diferente da celulose em 

três importantes aspectos. Em primeiro lugar, ela contém várias unidades de 

açúcares já a celulose tem apenas as unidades 1,4-BD-glucopiranose. Em segundo 

lugar, apresenta um considerável grau de ramificação de cadeias poliméricas, 
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enquanto a celulose é um polímero estritamente linear. Em terceiro lugar, o grau de 

polimerização é cerca de um décimo a um centésimo daquele encontrado para a 

celulose. Normalmente a hemicelulose atua como um elemento de ligação entre a 

celulose e a lignina, não estando diretamente correlacionada à resistência e dureza 

das fibras. Ao contrário da celulose, os constituintes da hemicelulose diferem de 

planta para planta (BARBOSA, 2011). 

A lignina, por sua vez, é uma macromolécula sintetizada por via radicalar a 

partir de três álcoois p-hidróxi-cinamílicos precursores: p-cumarílico, coniferílico e 

sinapílico. Polímero complexo de estrutura amorfa, com constituintes aromáticos e 

alifáticos, que une as fibras celulósicas formando a parede celular. Fornece 

resistência à compressão ao tecido celular e às fibras, enrijecendo a parede celular 

e protegendo os carboidratos (açúcares) contra danos físicos e químicos. Sua 

concentração nas fibras influencia a estrutura, as propriedades, a morfologia, a 

flexibilidade e a taxa de hidrólise. Fibras com alto teor de lignina são de excelente 

qualidade e bastante flexíveis (BARBOSA, 2011). 

Fibras vegetais são tradicionalmente utilizadas para a produção de fios, 

cordas, sacarias, mantas, tapetes, artefatos de decoração, etc (SILVA, 2003). Existe 

um crescente interesse em encontrar novas aplicações para este abundante e 

renovável recurso natural que pode ser utilizado na produção de novos materiais 

compósitos com função estruturante ou de isolamento térmico. 

Além disso, as fibras vegetais, diferentemente do que ocorre com outras 

matrizes, tendem a ter uma boa adesão com os poliuretanos, uma vez que grupos 

uretanos da matriz polimérica podem realizar ligações de hidrogênio com o grupo 

hidroxila da celulose.  

 

3.3.2 Cristalinidade de fibras naturais 

 

A técnica de difração de raio X é um método de identificação das fases 

cristalinas presentes em um material, desde que se conheça a composição 

aproximada do mesmo. Através do comparativo entre fichas cristalográficas de 

referência de elementos puros já conhecidos com o difratograma obtido pelo 
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material a ser analisado, pode se afirmar que determinados elementos estão 

presentes no material em análise (LEÃO, 2013). 

Na Tabela 3, são mostrados índices de cristalinidade de algumas fibras 

naturais. 

 

Tabela 3 - Índice de cristalinidade de algumas fibras vegetais. 

Fibras Índice de cristalinidade (%) 

Dendê 25,67 

Sisal 32,30 

Coco 33,73 

Licuri 45,45 

Bambu 59,7 

FONTE: LION FILHO 2013 e LIU et al., 2012. 

 

 O índice de cristalinidade exerce influencia sobre as propriedades 

mecânicas, pois está relacionada com as ligações intermoleculares que existem em 

grande número em regiões cristalinas e com o nível de compactação nessas regiões 

(SILVA, 2003). O índice de cristalinidade também exerce influência nas propriedades 

térmicas do material uma vez que está diretamente relacionada com a condutividade 

térmica transversal (LIU et al., 2012).  

 

 3.3.3 Estabilidade térmica de materiais lignocelulósicos 

 

No estudo realizado por Yang et al. (2007), é possível observar uma grande 

diferença na faixa de decomposição dos três componentes principais das fibras 

naturais. A hemicelulose, formada por vários sacarídeos como xilose, namose, 

galactose e glicose, é facilmente degradada na faixa de 220-315°C. A pirólise da 

celulose ocorre em uma faixa mais alta entre 315-400°C, sendo possível observar 

que acima dessa faixa quase 100% da celulose foi degradada, apresentando uma 

quantidade mínima de resíduos. Entre os três componentes, a lignina foi o mais 

difícil de sofrer degradação, apresentando uma decomposição lenta em todo 
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intervalo de temperatura. O resíduo sólido resultante da decomposição da lignina foi 

o mais elevado (YANG et al., 2007). 

A temperatura máxima de resistência à degradação térmica (T0) e a 

temperatura máxima de taxa de degradação (Tmáx) são importantes para avaliar a 

degradação térmica. Esses valores mudam para fibras de uma mesma espécie, pois 

dependem da composição da fibra natural que é influenciada pela quantidade de 

água e de substrato disponível para a planta. Na Tabela 4 é possível observar a T0 e 

Tmáx para algumas fibras naturais. 

 

Tabela 4 - Temperaturas de decomposição de algumas fibras naturais. 

Fibra Natural T0 (°C) Tmáx (°C) 

Quiabo 220 359 

Cânhamo 250 390 

Curauá 230 335 

Kenaf 219 284 

Juta 205 283 

FONTE: DE ROSA et al., 2010. 

   

3.4 Macambira 

 

Macambira é uma planta da família das Bromeliáceas, do gênero Bromélia, 

registrada como Bromélia Laciniosa. Seu fruto é uma baga trilocular de 3 a 5 cm de 

comprimento, com diâmetro variável de 10 a 20 mm, quando maduras as bagas são 

amarelas e os eixos principal e secundário roxo ou cor de vinho. As sementes são 

arredondadas, pequenas, duras, e de cor castanha (DUTRA et al., 2010). 

A macambira vegeta nas caatingas secas dos sertões do Nordeste desde a 

Bahia ao Piauí. No Ceará a sua faixa de ocorrência está compreendida entre 100 e 

400 metros de altitude (DUTRA et al., 2010). Têm raízes finas, caule de forma 

cilíndrica e folhas (constituídas de duas partes distintas: base dilatada e limbo) 

distribuídas em torno do caule (ANGELIM et al., 2007). As principais partes da planta 

de macambira podem ser visualizadas na Figura 8. 
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Figura 8 - Partes da macambira: (a) raízes, (b) folhas e caule e (c) haste central. 

 

 

A Bromélia Laciniosa é uma espécie que pouco se tem referências, apesar de 

ser vista como uma das alternativas, oferecidas pela Caatinga, para pequenos 

criadores do Nordeste como complementação alimentar de suas criações (caprinos, 

ovinos e suínos), e até mesmo para a alimentação humana, uma vez que, da base 

das folhas é extraída uma massa, da qual se fabrica um tipo de pão (ANGELIM et 

al., 2007). 

Com a massa, em uma cuscuzeira, os sertanejos fazem um pão semelhante 

ao de milho. Costuma-se adicionar um pouco de farinha de mandioca à massa, para 

aumentar a liga e diminuir o travo no gosto. A massa também é comida em forma de 

pirão, com leite, ou carnes, que advêm da caça de animais presentes nas caatingas: 

cotia, gambá, tatu, teju, veado-catingueiro, preá e aves (pomba, asa-branca, 

quenquém e juriti). A massa pode ser estocada de um ano para outro. Em tempos 

de penúria extrema, a macambira auxilia a sobrevivência do sertanejo e dos 

rebanhos (VAINSENCHER, 2009). 

A macambira possui na sua parte aérea, 4,9% de proteína bruta, 2,8% de 

amido e 1,1% de cálcio, apresenta folhas dispostas na forma de roseta, onde se 

acumula água; tem raiz tipo fasciculada e, por conta dessa característica pode ser 

(a) 

(b)

) 

(c) 
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utilizada no combate a erosão (ANGELIM et al., 2007). A composição mássica total 

da planta apresenta altos teores de amido, como pode ser observado na Tabela 5, o 

que justifica sua utilização como fonte alimentar alternativa. 

 

Tabela 5 - Composição geral da macambira. 

Componentes Valor (%) 

Amido 63,10 

Açúcar 4,36 

Proteínas 5,14 

Minerais 4,27 

Fibra bruta e não dosada 13,63 

FONTE: PIMENTEL, 2012. 

 

Embora não sejam tão populares como outras fibras naturais como é o caso 

do sisal e da juta, as fibras da macambira podem ser utilizadas para a confecção de 

diversos artigos como tapetes e cestos, além apresentarem potencial para a 

produção de novos materiais compósitos. Como as demais fibras vegetais, a fibra da 

macambira é composta prioritariamente por celulose, hemicelulose e lignina.  

Segundo estudo de Pimentel (2012), a composição química da fibra da 

macambira permaneceu dentro dos padrões para as fibras vegetais, como pode ser 

observado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição química das fibras da macambira. 

COMPONENTES VALOR MÉDIO (%) 

α-Celulose 58,72 ± 6,82 

Hemicelulose 19,37 ± 5,12  

Lignina 12,62 ± 1,48 

Extrativos 6,27 ± 0,60 

Cinzas 2,69 ± 0,02 

Umidade 8,94 ± 0,15 

FONTE: PIMENTEL, 2012. 
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A composição química das fibras lignocelulósicas varia ligeiramente de 

acordo com o tipo de fibra, região de cultivo, tipo de solo e condições climáticas 

(LEÃO, 2013).  

Em geral, para as fibras vegetais o teor de celulose varia entre 60-80%, o teor 

de lignina em torno de 5-20%, enquanto que outras misturas cerca de 20%, exceto 

para algumas espécies, como por exemplo, o algodão, em que o teor de celulose 

pode chegar até 95% O percentual de umidade ficou próximo aos percentuais de 

umidade das outras fibras de mesma natureza (PIMENTEL, 2012). 

 

3.5 Isolantes Térmicos  

 

Isolantes Térmicos são constituídos por materiais de baixa condutividade 

térmica, que podem ser combinados para obter uma condutividade térmica no 

sistema ainda menor. Nos isolantes tradicionais do tipo fibras, pós ou flocos, o 

material sólido encontra-se finamente disperso em um espaço contendo ar. Tais 

sistemas são caracterizados por uma condutividade térmica efetiva, que depende da 

condutividade térmica e das propriedades radiantes da superfície do material sólido, 

bem como da natureza e da fração volumétrica de ar ou espaços vazios. Um 

importante parâmetro do sistema é a sua densidade aparente (massa do 

sólido/volume total), que depende fortemente da forma na qual o material está 

empacotado (INCROPERA et al., 2008). 

O isolamento térmico consiste em proteger as superfícies aquecidas, como a 

parede de um forno, ou resfriadas, como a parede de um refrigerador, através da 

aplicação de materiais de baixa condutividade térmica (k). O isolamento visa 

minimizar as trocas de calor, o que possibilita um menor gasto de energia, maior 

segurança e ainda proporciona conforto térmico (INCROPERA et al., 2008).  

Polímeros e cerâmicas são materiais que em geral apresentam baixa 

condutividade térmica, sendo assim bastante utilizados como isolantes térmicos. As 

propriedades térmicas desses materiais podem ser melhoradas pela a introdução de 

pequenos poros, ao quais são formados pela espumação durante o processo de 
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fabricação (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). Na Tabela 7 observa-se a 

condutividade térmica de alguns materiais. 

 

Tabela 7 - Condutividade térmica de alguns materiais. 

Material Condutividade térmica (W.m-1.K-1) 

Prata 428 

Ouro 315 

Tungstênio 155 

Molibdênio 142 

Zinco 108 

Tântalo 54,4 

Aço 1020 51,9 

Grafita extrudada 130-190 

Óxido de alumínio  39 

Vidro E 1,3 

Polietileno (PEAD) 0,48 

Cloreto de polivinila (PVC) 0,15-0,21 

Madeira (carvalho- vermelho 12% 

umidade) 

0,18 

FONTE: CALLISTER e RETHWISCH, 2015. 

 

Se pequenos espaços são formados pela ligação ou fundição de porções do 

material sólido, uma matriz rígida é criada. Quando não há ligação entre esses 

espaços, o sistema é conhecido como um isolante celular. Exemplos de tais 

isolantes rígidos são sistemas de espumas, particularmente aqueles feitos com 

materiais plásticos ou vítreos. Isolantes refletivos são compostos por múltiplas e 

paralelas camadas de folhas finas ou lâminas de alta refletividade, que são 

espaçadas entre si de modo a refletir a energia radiante de volta a sua origem. O 

espaçamento entre as folhas é projetado de modo a restringir o movimento de ar e, 

em isolantes de alta performance, vácuo nesses espaços. Em todos os tipos de 

isolantes, vácuo entre as folhas implica na redução da condutividade térmica efetiva 

do sistema (INCROPERA et al., 2008). 
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É importante reconhecer que a transferência de calor através de qualquer um 

desses sistemas de isolamento pode incluir vários modos: condução através dos 

materiais sólidos, convecção e troca radiante entre superfícies da matriz sólida 

(INCROPERA et al., 2008). Os isolantes térmicos têm como finalidade evitar ou 

reduzir a condução, a convecção e a irradiação, diminuindo assim as trocas de calor 

entre o sistema e o ambiente. 

A função primária de um isolante térmico é reduzir a taxa de transferência de 

calor entre um sistema e o meio. Com ampla aplicação na engenharia, são 

selecionados em função de aspectos que variam de econômicos até funcionais e 

inclusive de segurança. Assim partes de um sistema térmico devem ser revestidas 

com material que possua propriedades e espessura tais que a temperatura se 

mantenha dentro de um determinado intervalo (NEIRA, 2011). 

Um sistema de isolação térmica é composto basicamente do isolante 

propriamente dito, da proteção e do sistema de fixação. A proteção mecânica ou 

material complementar destina-se à proteção do isolante contra intempéries e/ou 

para criar barreira de vapor. O sistema de fixação tem a função de facilitar a 

montagem e prender os materiais isolantes (NEIRA, 2011). 

As espumas de poliuretano representam uma versátil classe de materiais que 

podem ser aplicados em uma vasta gama de produtos industriais como forro para 

carpete, mancais, painéis isolantes e refrigeradores. As espumas rígidas têm 

destaque como isolante térmico, principalmente expandida com agentes de baixa 

condutividade. 

Conhecer as propriedades térmicas dos materiais é importante para o projeto 

de sistemas térmicos. Para ser considerado um bom isolante um material deve 

apresentar características como baixa condutividade térmica, baixa difusividade 

térmica, resistência à combustão, baixo coeficiente de expansão térmica, 

estabilidade química e física, resistência ao ataque de roedores, insetos e fungos e 

baixa higroscopicidade. É praticamente impossível dispor de algum material que 

possua todas as características descritas (NEIRA, 2011). 
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3.6 Condutividade térmica em compósitos reforçados com fibras vegetais 

 

Nas duas últimas décadas, houve um crescimento considerado no uso de 

fibras naturais como reforço em compósitos poliméricos em automóveis, decks e 

materiais de construção. As fibras vegetais são materiais renováveis, 

biodegradáveis, leves, apresentam propriedades mecânicas moderadas, inferiores 

quando comparadas a fibras sintéticas como as fibras de vidro e de carbono, e em 

geral apresentam baixa condutividade térmica.  

No campo dos materiais de isolamento térmico, as fibras naturais têm se 

apresentado como um bom candidato e mostra potencial para uma ampla aplicação 

com propriedades mecânicas moderadas. Assim, compósitos têm sido produzidos 

com várias fibras naturais com: cânhamo, linho, bambu, o óleo de palma, folha de 

abacaxi entre outros. Esses trabalhos demonstraram que a condutividade térmica 

tende a diminuir com o aumento do teor de fibras. 

Liu et al. (2012) estudaram a condutividade térmica transversal em 

compósitos produzidos pela combinação de resina epóxi com fibras unidirecionais 

de abaca e bambu. Os compósitos foram produzidos por transferência de resina em 

um molde (RTM). A condutividade térmica transversal destes dois tipos de 

compósitos foi medida em uma plataforma de estado estacionário. Difratometria de 

raios-X e microscopia eletrônica de varredura foram aplicadas para analisar a 

microestrutura e morfologia de ambas as fibras e compósitos. Os resultados indicam 

que a condutividade térmica transversal mostrou duas tendências com o acréscimo 

de fibras: cada vez maior nos compósitos de fibra de bambu, e diminuindo para 

compósitos de fibra de abaca (LIU et al., 2012).  

Behzad e Sain (2007) prepararam compósitos a partir de um polímero acrílico 

termofixo à base de água e fibras de cânhamo. Os resultados mostraram que a 

orientação das fibras tem um efeito significativo sobre a condutividade térmica do 

compósitos. No sentido transversal, a condutividade térmica diminui com o aumento 

do teor de fibras. Já no sentido longitudinal a condutividade térmica aumentou com o 

acréscimo de fibras. Os resultados experimentais foram comparados com modelos e 

apresentaram concordância com os valores teóricos (BEHZAD e SAIN, 2007). 
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Li et al. (2008) produziram compósitos utilizando polietileno de alta densidade 

reforçado com fibras de linho, no qual foram determinados a condutividade térmica, 

a difusividade térmica e o calor específico no intervalo de temperatura de 170-

200°C. O conteúdo de fibras nos compósitos foram 10%, 20%, e 30% em massa.    

Verificou-se que a condutividade térmica, a difusividade térmica e o calor específico 

diminuem com o aumento do teor de fibras, mas a condutividade térmica e 

difusividade térmica não apresentaram mudanças significativas (LI et al., 2008). 

Takagi et al. (2007) fabricaram compósitos "verdes" a partir de ácido 

poliláctico (PLA) e fibras de bambu, usando um método convencional de prensagem 

a quente. As propriedades de isolamento foram avaliadas por determinação da 

condutividade térmica, que foi medido usando um método de fio quente. Os valores 

de condutividade térmica foram comparados com estimativas teóricas. Demonstrou-

se que a condutividade térmica nos compósitos PLA/fibra de bambu é menor do que 

a dos compósitos convencionais, tais como os plásticos reforçados com fibra de 

vidro (GFRPs) e plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRPs). A 

condutividade térmica dos compósitos PLA/fibra de bambu foi significativamente 

influenciada pela sua densidade, e estava de acordo com as previsões teóricas 

considerando o modelo de Russell (TAKAGI et al., 2007).  

Agrawal et al. (2000) preparam compósitos utilizando fibras de óleo de palma 

como reforço e fenolformaldeído como matriz, e estudaram o efeito na condutividade 

térmica e difusividade térmica quando as fibras são submetidas a três tratamentos 

diferentes. Todos os compósitos foram preparados com 40% em massa de fibra. As 

fibras foram tratadas com solução alcalina (Composto 2), solução de silano 

(Composto 3), e ácido acético (composto 4). O compósito 1 foi produzido com fibras 

não tratadas e foi a referencia do trabalho. A condutividade térmica e difusividade 

térmica dos compósitos aumentaram, com intensidades diferentes, após o 

tratamento. A condutividade térmica das fibras tratadas, bem como das fibras não 

tratadas foram calculadas teoricamente. Os resultados do modelo mostram que a 

condutividade térmica das fibras não tratadas foi menor do que a condutividade 

térmica das fibras tratadas (AGRAWAL et al., 2000). 

Mangal et al. (2003) realizaram a medição simultânea da condutividade 

térmica efetiva e difusividade térmica efetiva em compósitos de fenolformaldeido 

(PF) reforçados com fibra de folha de abacaxi, utilizando a técnica da fonte do plano 
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transversal. No estudo, foram produzidos amostras de diferentes porcentagens em 

massa, 15, 20, 30, 40 e 50%. Verificou-se que a condutividade térmica efetiva e a 

difusividade térmica efetiva diminuíram com o aumento da porcentagem de fibras 

nos compósitos. A condutividade térmica da fibra pura foi determinada por 

extrapolação dos valores experimentais e comparada com o modelo de Y. Agari 

para a condutividade térmica das fibras. Além disso, os valores experimentais foram 

comparados com os modelos de Rayleigh-Maxwell e Meredith-Tobias. Nas 

comparações mostraram uma boa concordância entre os valores experimentais e 

teóricos (MANGAL et al., 2003). 

A condutividade térmica é um importante parâmetro para avaliar a capacidade 

de isolamento térmico de um material, pois quanto menor a condutividade, maior a 

eficiência na isolação térmica (HAN et al., 2009). A condutividade térmica nos 

compósitos depende de alguns fatores como a natureza da carga/reforço, da 

estrutura células, se as células estão abertas ou fechadas e do tamanho das células 

(HAN et al., 2009; IQBAL et al., 2012;  KANG et al., 2009; KIM et al., 2007).  

Em sistemas espumados, os modos dominantes de transferência de calor são 

radiação térmica e a condução nas fases sólida e gasosa. Da condutividade total 

das espumas PU de célula fechada, cerca de dois terços é do ar estagnado. Isso 

promove uma baixa condutividade térmica no material devido à baixa condutividade 

do gás (agente espumante) dentro da espuma (MOSIEWICKI et al., 2009). A adição 

de cargas sólidas compromete a formação das células tornando as mesmas 

irregulares e abertas, causando aumento na condutividade térmica da espuma. 

As células fechadas no PU são inicialmente cheias com gás que tem uma 

condutividade térmica relativamente menor do que a do ar. A condutividade do PU 

muda ao longo do tempo, por causa da difusão dos gases para fora das células e da 

entrada de gases atmosféricos para o interior das células. Portanto, uma diminuição 

no número de células fechadas aumenta a condutividade térmica do PU. Assim, a 

propriedade de isolamento do PU pode ser determinada não apenas pelo tamanho 

da estrutura celular, mas pela quantidade de células fechadas no sistema (KANG et 

al., 2009). 

Cargas no estado sólido tendem a diminuir o número de células fechadas. 

Isso indica que nas espumas compósitos produzidas com partículas sólidas, a 

película polimérica que reveste a célula é rompida mais facilmente durante a 
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formação de espuma. As cargas sólidas têm um efeito negativo na morfologia da 

espuma porque interferem no processo de expansão da espuma conduzindo assim 

a uma estrutura pior (KANG et al., 2009). 

O tamanho da célula possui papel importante na condutividade térmica, pois 

quanto maior o diâmetro da célula, maior a condutividade térmica (HAN et al., 2009; 

KANG et al., 2009; KIM et al., 2007). A relação entre condutividade térmica e 

diâmetro das células pode ser observada na Figura 9. 

 

Figura 9 - Relação entre o diâmetro das células e a condutividade térmica. 

 
FONTE: KANG et al, 2009. 

 

Nos compósitos produzidos por Kim et al. (2007) a partir da espuma rígida de 

poliuretano com argila, houve uma diminuição da condutividade térmica com a 

adição de carga. Tal fato é explicado pela dispersão uniforme da argila, que funciona 

como uma barreira de dificulta a difusão do gás dentro da espuma. Além disso, a 

própria argila pode servir como um agente de nucleação e muito mais 

borbulhamento é esperado na superfície da argila finamente dispersa. Portanto, o 

número total de células aumenta mais o tamanho é diminuído (KIM et al., 2007). 

Han et al. (2009) estudaram o efeito  do tamanho das células na 

condutividade térmica das espumas rígidas de poliuretano PU. Nesse trabalho o 
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poliuretano foi associado com quatro tensoativos de silicone denominados de A, B, 

C e D. Os resultados mostram que o aumento do teor do tensoativo, em geral, 

promove a formação de células com tamanhos menores o que promove uma 

diminuição na condutividade térmica da espuma. A condutividade térmica é o fator 

mais importante para materiais de isolamento térmico (HAN et al., 2009). 

Kang et al. (2009) sugerem que as propriedades de isolamento do PU podem 

ser determinadas pelo tamanho da estrutura celular e pela quantidade de células 

fechadas contidas no sistema. À medida que o tamanho das células diminui e 

consequentemente o número de células do sistema aumenta, a condutividade 

térmica diminui. Essa variação no tamanho e na quantidade de células foi possível 

com a adição de tetrametilsilano líquido, aeorsil 200 e argila 30B sólidas, sendo o 

líquido mais efetivo na diminuição do tamanho das células. A razão pela qual o 

aditivo líquido é mais eficaz que os sólidos na redução do tamanho das células, é 

que a adição de partículas sólidas aumentam a viscosidade da mistura polimérica e 

mais energia é necessária para a nucleação, devido à alta tensão superficial. No 

entanto, cada pequena partícula pode atuar como ponto de nucleação e serve como 

local para o crescimento da bolha com a formação de novas bolhas em sistema 

heterogêneo. Como resultado, sempre que os aditivos atuem como agentes 

nucleantes, independentemente da fase, à medida que o teor de agente de 

nucleação é aumentado, o tamanho da bolha é diminuído e consequentemente 

aumentando o número de bolhas (KANG et al., 2009).  

Iqbal et al. (2012) mostram a influencia da natureza da carga na 

condutividade térmica. Eles analisaram a condutividade térmica nos compósitos 

formados a partir da espuma rígida de poliuretano com partículas de prata de 

tamanhos micro e nanométricos. Foi verificado que o aumento do teor de prata, 

aumenta a condutividade térmica da espuma, independente da forma de 

apresentação e do tamanho da prata (IQBAL et al., 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Poliuretano 

 

A matriz utilizada foi uma espuma rígida de poliuretano RESPAN D-40 

derivada de óleo de mamona, fornecida pela Rici Chem Produtos Químicos Ltda. A 

espuma é produzida a partir da combinação dos componentes A e B, na proporção 

de 1:2 em massa, apresentando como componentes primários ésteres do ácido 

ricinoléico e pré-polimeros derivados do óleo de mamona. Mais informações sobre o 

poliuretano comercial estão no ANEXO A. 

 

4.2 Pó da Macambira 

 

A macambira foi coletada na cidade de Mossoró/RN. Foram arrancadas 10 

macambiras ainda verdes e suas folhas foram separadas, limpas e secas por 10 

dias em um secador solar de radiação direta do Laboratório de Máquinas Hidráulicas 

e Energia Solar na UFRN (Figura 10a). Aproximadamente 5,2 kg de folhas secas 

foram trituradas em uma forrageira MC1n LABOREMUS. O material obtido passou 

por peneira de aço com abertura de aproximadamente 5 (cinco) milímetros como 

pode ser observado na Figura 10b. 

 

Figura 10 - Processamento inicial das folhas da macambira: (a) secagem em estufa 
solar e (b) primeiro peneiramento após a moagem. 

 
(a) (b)

) 
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O pó da macambira resultante do primeiro peneiramento foi submetido a um 

segundo peneiramento com peneira de aço de 14 mesh (Figura 11a). Isso garantiu 

que o diâmetro máximo das partículas que passaram pelo sistema seja de 1,18 mm. 

Ao final do processo obteve-se aproximadamente 3,7 kg de pó. Na Figura 11b 

observa-se o pó da macambira obtido após o segundo peneiramento 

 

Figura 11 - Etapa final da obtenção do pó de macambira: (a) segundo peneiramento 
e (b) pó de macambira. 

 

 

Antes da preparação dos compósitos, o pó da macambira foi levado a uma 

estufa de secagem e esterilização LUCADEMA 80/64 no Laboratório de Química 

Geral do IFRN em São Gonçalo do Amarante, onde permaneceu 2h a uma 

temperatura de 105ºC.  

 

4.3 Preparação dos compósitos 

 

Os compósitos foram preparados em molde fechado pela técnica de moldagem 

por transferência de resina (RTM) nas porcentagens de 5, 10 e 15 % em massa de 

pó vegetal, além do poliuretano sem carga. Foi utilizado um molde de madeira com 

tampas móveis, medindo aproximadamente 430 mm x 220 mm x 90 mm (L x P x A), 

conforme ilustrado nas Figuras 12a e 12b.  Para facilitar a retirada dos blocos 

(Figura 12c) do molde, foi usado filme desmoldante (Terphane) à base de poliéster 

biorientado transparente e cera desmoldante Tecglaze-N. 

(a) (b)

) 
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Figura 12 - Preparo das espumas compósitos: (a) Molde aberto, (b) molde fechado e 
(c) blocos de espumas compósitos com 5, 10 e 15% m/m de pó de macambira. 

 

 

Os componentes A e B foram misturados em um agitador mecânico do tipo 

hélice com rotação de 1000 rpm durante 20 segundos. Em seguida foi adicionado o 

pó de macambira e a mistura foi agitada por mais 30 segundos e rapidamente 

transferida para o molde onde ficou por 24 horas até ser desmoldado (Figura 13). 

 

Figura 13 - Preparo dos compósitos PU/pó de macambira. 

 

(a) 

(b)

) 

(c) 
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4.4  Determinação da densidade da macambira 

 

A densidade do pó da macambira foi determinada, em triplicata, utilizando-se 

um picnômetro de 50 mL. O não-solvente utilizado foi água destilada, cuja densidade 

foi determinada previamente (0,9917 g.cm-3). Inicialmente, adicionou-se ao 

picnômetro uma quantidade do pó (de 0,1 a 0,2 g), completando-se o volume com 

água. A massa da água adicionada foi medida, e com o valor da densidade obtida 

anteriormente, determinou-se o seu volume. Conhecendo-se o volume ocupado pela 

água e o volume do picnômetro, determinou-se o volume ocupado pelo sólido. Como 

já se conhecia a massa do pó da macambira, calculou-se o valor da densidade 

utilizando-se a Equação 1. 

d = 
 𝑚

𝑉
                                                                          (1) 

Onde:  

d é a densidade (g.cm-3), 

m é a massa (g), e  

V é o volume do pó de macambira em (cm3). 

 

O procedimento foi realizado no Laboratório de Química Geral do IFRN em 

São Gonçalo do Amarante. 

 

4.5 Determinação do teor de umidade do pó de macambira 

 

Três amostras do pó da macambira tiveram suas massas determinadas em 

uma balança analítica SHIMADZU AY 220 com precisão de 4 (quatro) casas 

decimais e em seguida levadas para a secagem em estufa LUCADEMA 80/64, com 

circulação e remoção de ar, por um período de 24 (vinte e quatro) horas a 105ºC. 

Após o período de secagem o pó da macambira foi imediatamente pesado em 

balança analítica, possibilitando a determinação da umidade (U) através da Equação 

2. 
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U =
m − ms

m
 x 100%                                                        (2) 

Onde:  

U é o teor de umidade (%),  

m a massa do pó de macambira (g), e  

ms a massa do pó de macambira seco (g). 

O teste foi realizado no Laboratório de Química Geral do IFRN em São 

Gonçalo do Amarante. A determinação do teor de umidade é importante, pois a água 

atua como agente de expansão.  

 

4.6 Granulometria do pó de macambira 

 

A granulometria das partículas foi determinada de acordo com os 

procedimentos descritos na norma ASTM D1921-12. Os resíduos, 50 g de pó de 

macambira, foram submetidos a peneiramento em agitador SOLOTEST 110/220V-

50/60Hz, com dispositivo para controle das vibrações, equipado com 

peneiras 35, 48, 100, 200 mesh e mais a bandeja coletora, com ilustrado na Figura 

14. 

  

Figura 14 - Sistema de peneiramento. 
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A amostra permaneceu sobre vibração mecânica por um período de 20 

minutos a uma freqüência de 2,0 Hz. De posse do valor de massas retidas em cada 

peneira, foi determinado o diâmetro médio das partículas a partir da Equação 3. 

Dm =  
∑ Pi . Di

100%
                                                                   (3)  

Onde: 

Dm é o diâmetro médio das partículas (mm), 

Pi é o material retido na peneira em (%), e 

Di é o tamanho médio das partículas de material na peneira (mm). 

O procedimento foi realizado no Laboratório de Construção Civil do IFRN em 

São Gonçalo do Amarante. 

 

4.7 Determinação da densidade aparente do PU e compósitos 

 

A densidade das espumas foi medida de acordo com a norma ASTM D 1622 

com amostras no formato de cubos medindo 50 mm x 50 mm x 30 mm (L x P x A). 

Foi feita a média de cinco amostras para cada composição. A densidade foi calcula 

com base na Equação 4.  

densidade aparente =
𝑚

𝑉
                                                    (4) 

Onde:  

m é a massa (g), e  

V é o volume (cm3). 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Química Geral do IFRN em São 

Gonçalo do Amarante. A massas foram medidas em balança analítica SHIMADZU 

AY 220 com precisão de 4 (quatro) casas decimais. 
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4.8 Absorção de água e umidade do PU e compósitos 

 

O ensaio de absorção de água foi realizado no Laboratório de Química Geral 

do IFRN em São Gonçalo do Amarante e seguiu o procedimento descrito por 

Cavalcanti (2006), em que corpos de prova cúbicos com dimensões de 20 mm x 20 

mm x 20 mm (L x P x A) foram colocados em estufa a 105ºC por 24 horas. 

Imediatamente depois de secas as amostras foram pesadas e, em seguida, imersas 

em água destilada à temperatura ambiente. Em tempos pré-determinados (1, 7, 14, 

21, 28 e 35 dias) as amostras eram retiradas da água, secas rapidamente com papel 

ou tecido de baixa absorção e pesadas em balança analítica. O teor de água 

absorvido foi calculado comparando-se o peso inicial e após a imersão em água, de 

acordo com a Equação 5 (CAVALCANTI 2006). 

absorção de água =  
mu −  ms

ms
 . 100%                                          (5) 

Onde:  

mu é a massa úmida (g), 

ms é a massa seca (g).  

Já o teor de umidade das espumas foi determinado pela Equação 6. 

teor de umidade =  
m −  ms

m
 . 100%                                         (6) 

Onde:  

m é a massa da espuma (g), e  

ms é a massa da espuma seca (g). 

 

4.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Foram obtidas imgens para análise da morfologia do poliuretano e compósitos 

utilizando o Microscópio Eletrônico de Varredura VEGA3 da TESCAN, empregando 

5 kV de voltagem de aceleração do feixe de elétrons. A metalização prévia ocorreu 

em um equipamento QUORUM Q150R ES, utilizando ouro por 60 segundos. O 

Procedimento ocorreu no Laboratório de Caracterização de Minerais/Materiais - 

LACAMM – DIAREN, no IFRN central.  
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4.10 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Foi utilizado um espectrofotômetro Shimadzu IRTracer-100  Fourier Transform 

Infrared Spectrophotometer. Os espectros foram obtidos com uma resolução de 4 

cm-1, 32 scans e número de onda de 4000 a 400 cm-1, utilizando pastilhas de 

brometo de potássio no modo de refletância total atenuada (ATR) no Laboratório de 

Caracterização Estrutural dos Materiais da Pós Graduação em Ciência e Engenharia 

dos Materiais na UFRN. 

 

4.11 Difratometria de raio X (DRX) 

 

Possibilitou a determinação da cristalinidade do material, assim o DRX foi 

utilizado no pó da macambira, no poliuretano e seus compósitos. As amostras foram 

analisadas no difratômetro de raios-X Shimadzu XRD – 7000, scan em 1°/min (rotina 

Rietveld) e 2θ de 0° a 120°, radiação Kα de cobre (λ = 1,5418 Å), corrente máxima 

de 80 mA e voltagem máxima de 60 kV no Laboratório de Caracterização Estrutural 

dos Materiais da Pós Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais na UFRN. 

O índice de cristalinidade de cada material foi determinada pelo método da 

intensidade de pico representada pela Equação 7 (LIU et al., 2012). 

IC =  
Ic − Ia 

Ic
 x 100%                                                         (7) 

Onde: 

IC é o índice de cristalinidade (%),  

Ic é a intensidade do pico cristalino (u.a), e  

Ia é a intensidade do pico amorfo (u.a). 
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4.12 Análise termogravimétrica 

 

As análises termogravimétricas (TG) foram realizadas no Laboratório de 

Química Analítica do Instituto de Química na UFRN, com taxa de aquecimento de 

10°/min variando da temperatura ambiente até 800°C, em cadinho de alumina 

(Al2O3) e atmosfera inerte de nitrogênio (N2). 

 

4.13 Ensaios mecânicos do PU e compósitos 

 

Os ensaios de compressão, tração e flexão foram realizados em uma 

máquina de ensaios universal – SHIMADZU AUTOGRAPH AG-X – no Laboratório 

de Metais e Ensaios Mecânicos (LABMEM-DEMat-CT/UFRN). 

Para a produção dos corpos de prova, os blocos da espuma de PU e 

compósitos foram cortados na ARQUITETAR MARCENARIA Parnamirim/RN com 

serra de fita de bancada 750W 110/220V - Tander Profissional, nas dimensões 

próximas da recomendada pela norma. Assim produziram-se os corpos de prova 

para os ensaios de compressão e dureza, e placas utilizadas no preparo dos corpos 

de prova para os ensaios de tração e flexão. As placas foram desbastadas com o 

auxilio de um gabarito em MDF de 6 (seis) milímetros produzidos na Corte e Formas 

a Laser em Parnamirim/RN. Foram utilizadas lixas de madeira 180, 220 e 320 para 

finalizar o processo. Na Figura 15 observa-se o gabarito utilizado na produção dos 

corpos de prova para o ensaio de tração. 

 

Figura 15 - Cortes dos corpos de prova utilizando gabarito. 

 

http://www.agrotama.com.br/produtos/serra-fita-de-bancada-750w-110-220v/tander-profissional-TSFB75BI,40,264/
http://www.agrotama.com.br/grandesmarcas/tander-profissional/101604/
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4.13.1 Ensaio de compressão 

 

O ensaio de compressão seguiu as recomendações da norma ASTM D 1621-

10. Segundo a norma as amostras devem ser quadradas ou circulares com área 

mínima de 25,8 cm2 e máxima de 232 cm2. Já a altura mínima deve ser de 25,4 mm 

e a altura máxima não deve ser maior do que o largura ou diâmetro do espécime. 

Assim foram produzidos 5 (cinco) amostras de 60 mm x 60 mm x 30 mm (L x P x A)  

e o ensaio foi realizado a uma velocidade de 2,5 mm / min com 1 N de pré-carga até 

a redução de 10% da altura do corpo de prova. Os corpos de prova e o equipamento 

utilizado no ensaio podem ser visualizados na Figura 16. 

 

Figura 16 - Ensaio de compressão: (a) corpos de prova PU10, (b) corpos de prova 
do PU e compósitos e (c) execução do ensaio de compressão com 10% de 

deformação. 

 

 

(a) 

(b)

) 

(c) 
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4.13.2 Ensaio de tração 

 

Foram utilizados 5 (cinco) corpos de prova para cada composição, sendo 

estes obtidos segundo a norma ASTM D 638 – 14 – Tipo III. As análises foram 

conduzidas com velocidade de estiramento de 5 mm/min. Os corpos de prova e o 

equipamento utilizado no ensaio podem ser visualizados na Figura 17.  

 

Figura 17 - Ensaio de tração: (a) corpos de prova PU, (b) ruptura do corpo de prova 
(c) execução do ensaio de tração. 

 

 

4.13.3 Ensaio de flexão 

 

Os ensaios de flexão foram realizados de acordo com a norma ASTM 790 

procedimento A, aplicado em materiais que rompem em deflexões pequenas. O 

ensaio deve parar quando houver ruptura ou deformação máxima de 5%. Os corpos 

(a) 

(b)

) 

(c) 
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de prova possuíam formato retangular com 220 mm x 40 mm x 10 mm (L x P x A). 

Os corpos de prova e a execução do ensaio estão ilustrados na Figura 18. 

 

Figura 18 - Ensaio de Flexão: (a) corpos de prova PU, (b) deformação do corpo de 
prova e (c) execução do ensaio de flexão. 

 

 

Os ensaios foram realizados a uma taxa de deformação na superfície oposta 

ao carregamento (Z) de 0,01 mm/mm/min até a deformação máxima na superfície 

oposta ao carregamento de 5%. Foram ensaiados 5 (cinco) corpos de prova à 

temperatura ambiente, aproximadamente 25ºC. 

Para ajustar o equipamento de ensaio foi necessário calcular a velocidade do 

ensaio e a deflexão usando as Equações 8 e 9. 

R =  
Z. L2

6d
                                                                       (8) 

D =  
r. L2

6d
                                                                       (9) 

 

(a) 

(b)

) 

(c) 
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Onde: 

R é a velocidade do travessão (mm/min), 

L é a distância entre apoios (mm), 

d é a espessura em (mm), 

Z é a taxa de deformação na superfície oposta ao carregamento (0,01 

mm/mm/min), 

D é a deflexão em (mm), e 

r é a deformação máxima na superfície oposta ao carregamento 0,05 mm/mm 

= 5%). 

Assim a velocidade do ensaio foi de 4 mm/min e a deflexão para 5% de 

deformação foi de 21 mm. 

 

4.13.4 Ensaio de dureza 

 

A dureza dos PU e compósitos foi determinada por um durômetro Shore A da 

KORI SEKI MFG. CO. LTD. (Japão) – de bancada com ponta aguda, disponível no 

Laboratório de Tribologia e Dinâmica – NTI/UFRN. Detalhes do corpo de prova e do 

equipamento utilizado no ensaio estão ilustrados na Figura 19. 

 

Figura 19 - Ensaio de dureza Shore A: (a) corpo de prova e duromêtro e (b) 
execução do ensaio de dureza Shore A. 

 
(a) (b)

) 
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Segundo a norma ASTM D-2240, a medição da dureza se dá pela pressão de 

um penetrador de aço sobre o corpo de prova à temperatura ambiente (25 ± 1ºC). O 

aparelho tem um indicador que permite ler o valor medido diretamente na escala 

graduada (de 0 a 100 Sh A) após 15 ± 1 segundos (GALVÃO, 2014). 

 

4.14 Propriedades térmicas 

 

Foram determinadas propriedades térmicas tais como, condutividade térmica, 

capacidade calorífica, difusividade térmica e resistividade térmica do PU e 

compósitos, utilizando equipamento KD2 Pro, disponível no Laboratório de Mecânica 

dos Fluidos – NTI/UFRN, o qual possui um sensor SH-1, agulhas térmicas duplas, 

que serve para capturar os valores após 2 minutos de inserção nos corpos de prova. 

Este sensor trabalha na faixa de 0,02 a 2,00 W. m-1.K-1 (GALVÃO, 2014). As 

medições foram realizadas a uma temperatura de 24±1°C e em cada face dos 

corpos de prova foram feitas 3 (três) medições. O corpo de prova e o equipamento 

utilizado estão ilustrados na Figura 20. 

 

Figura 20 - Medição da condutividade, difusividade, resistividade térmicas e 
capacidade calorífica. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização do Pó de Macambira 

 

5.1.1 Granulometria do pó de macambira 

 

A granulometria é um parâmetro que permite caracterizar o pó de macambira 

em relação ao tamanho das partículas. Deste modo a Tabela 8 mostra a distribuição 

granulométrica dos resíduos, identificando as frações de massa retida em relação a 

cada peneira utilizada. 

 

Tabela 8 - Distribuição granulométrica do pó de macambira. 

Peneira  

(mesh) 

Abertura  

(mm) 

Massa  

retida (%) 

Di  

(mm) 

35 0,425 46,18 0,80 

48 0,300 20,53 0,36 

100 0,150 20,00 0,23 

200 0,075 10,63 0,11 

0 0 2,66 0,038 

 

Os resultados obtidos revelam que apesar das frações mássicas retidas 

serem distintas, revelando a heterogeneidade do material, observa-se que a maior 

parte das partículas ficou retida na peneira de 35 mesh, ou seja, possuem diâmetro 

entre 0,425 e 1,18 mm. Uma fração expressiva também ficou retida nas peneiras de 

48 mesh, partículas com diâmetro entre 0,300 e 0,425 mm, e 100 mesh, partículas 

com diâmetro entre 0,150 e 0,300 mm.  Essa tendência pode ser visualizada no 

Histograma de distribuição granulométrica do pó de Macambira (Figura 21). 
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Figura 21 - Histograma de distribuição granulométrica do pó de macambira. 

 

 

A partir do material retido na peneira em porcentagem (Pi) e o tamanho médio 

das partículas de material na peneira (Di), foi possível calcular o diâmetro médio de 

toda a amostra que foi de 0,5 mm. A Figura 22 ilustra as frações obtidas após o 

peneiramento do pó de macambira. 

 

Figura 22 - Frações do pó de macambira. 
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5.1.2 Teor de Umidade e Densidade do Pó da Macambira 

 

Na Figura 23 observa-se a curva de perda da umidade em função do tempo 

para o pó de macambira. Nela é possível observar que 85,33±2,06% da umidade é 

perdida nos 15 primeiros minutos de secagem e a partir de 120 minutos a massa do 

resíduo se manteve constante até o final da secagem, ou seja, toda a umidade 

presente no pó é eliminada nos 120 primeiros minutos de secagem. 

 

Figura 23 - Curva de perda de umidade em função do tempo. 

 

 

O pó da macambira apresentou um teor de umidade de 15,12 ± 0,26% em 

massa. Resíduos vegetais tendem a ter um relevante teor de umidade, uma vez que 

as substâncias que compõem esse tipo de material apresentam vários grupos 

hidrofílicos, como as hidroxilas, o que explica a forte tendência de absorção de água. 

O pó de macambira é um material lignocelulósico higroscópico sendo que o principal 

responsável pela absorção de água são os seus elementos constituintes, tais como: 

a celulose, a hemicelulose e os extrativos presentes nas células de parênquima e 

vasos condutores (MARINHO et al., 2013). 
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A densidade aparente do pó de macambira foi de 0,186±0,016 g.cm-3. A 

composição química e propriedades como teor de umidade variam mesmo para 

plantas da mesma espécie (LEÃO, 2013). 

 

5.1.3 DRX do pó de macambira 

 

A Figura 24 observa-se o perfil do difratograma do pó de macambira. 

 

Figura 24 - Difratograma do pó de macambira. 

 

 

Através da avaliação da curva cristalográfica do material, podemos observar 

duas fases distintas uma amorfa, caracterizada pela presença de lignina e 

hemicelulose, e uma cristalina, caracterizada pela presença de celulose. 

Assim, o difratograma do pó da macambira demostra o caráter amorfo do 

material, observado pela ausência de picos que representam planos cristalográficos. 
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Pelo método da medida da intensidade do pico, foi possível detectar o índice 

de cristalinidade para o pó da macambira que é de aproximadamente 59,3% devido 

à presença de celulose.  

 

5.1.4 FTIR do pó de macambira 

 

A estrutura química dos componentes do pó de macambira foi analisada por 

FTIR. Os principais picos de interesse do espectro foram identificados na Figura 25. 

O espectro de FTIR mostra as bandas de absorção dos grupos característicos de 

materiais lignocelulósicos. Esse tipo de material é composto principalmente de 

grupos alquenos e aromáticos, e vários grupos funcionais contendo oxigênio como 

éster, cetona e álcool (DE ROSA et al., 2010).   As bandas da espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) para o pó da macambira podem 

ser visualizadas na Figura 25. 

 

Figura 25 - Espectro FTIR do pó de macambira. 
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A banda larga em 3339 cm-1 indica vibração de estiramento do grupo hidroxila 

(OH) em ligação de hidrogênio. É importante ressaltar que a largura desse pico 

deve-se às ligações de hidrogênio entre hidroxilas ou entre a hidroxila e a água. O 

pico estreito em 1028 cm-1 indica vibração de estiramento do oxigênio em um grupo 

alcoxi (R1–O–R2) de um éter ou de um grupo hidroxila (OH) de um álcool 

(VOLLHARDT e SHORE, 2004; DE ROSA et al., 2010). 

Todos os hidrocarbonetos dão picos no espectro na região entre 2800-3300 

cm-1, associados às vibrações de estiramento da ligação carbono-hidrogênio. 

Podemos utilizar estes picos na interpretação dos espectros IV, pois a localização 

exata do pico depende da força e a da rigidez da ligação C–H, que por sua vez 

depende do estado de hibridização do carbono. As ligações carbono-hidrogênio 

envolvendo carbonos hibridizados em sp são mais fortes que a dos carbonos 

hibridizados em sp2 que por sua vez são mais forte que dos carbonos hibridizados 

em sp3 (SOLOMOS e FRYHLER, 2009). Assim a banda média em 2915 cm-1 indica 

a vibração de estiramento da ligação C–H de um grupo metila (CH3-) sendo o 

carbono hibridizado em sp3. A banda em 2845 cm-1 é atribuída à vibração de 

estiramento da ligação Csp3–H de um grupo metileno (–CH2–) (MOSIEWICKI et al., 

2009; DE ROSA et al., 2010). 

As vibrações de estiramento na ligação carbono–carbono também dão picos 

de absorção no espectro de infravermelho. O pico forte de absorção em 1644 cm-1 

indica o estiramento da ligação dupla entre carbonos, C=C (SOLOMOS e FRYHLER, 

2009). 

Em 1423 cm-1 observa-se a banda de deformação característica de grupo 

metileno alifático (CH2) (SILVA, 2008). As bandas de absorção observadas em 1371 

cm-1 e 1318 cm-1 podem ser atribuídas aos modos de deformação dos grupos C-H e 

C-OH, respectivamente (SILVA, 2008). 

As ligações C–X dos halogeno-alcanos têm frequência de absorção no 

infravermelho na faixa de energias muito baixas e não são uteis para a 

caracterização (VOLLHARDT e SHORE, 2004). No entanto, para SILVA (2008), as 

bandas de absorção entre 800 e 500 cm-1 são atribuídas a deformação fora do plano 

das ligações O–H e/ou C–H (SILVA, 2008). 
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5.1.5 Análise termogravimétrica do pó de macambira 

 

Um dos fatores limitantes para a utilização de fibras naturais como reforço em 

biocompósitos é sua baixa estabilidade térmica (DE ROSA et al., 2010). O pó de 

macambira obtido a partir da folha da Bromélia Laciniosa é composto basicamente 

por celulose, hemicelulose e lignina. Na Figura 26 observa-se as curvas referentes 

ao TG e DTG do pó de macambira. 

 

Figura 26 - Curvas de TG e DTG para o pó de macambira. 

 

 

Na curva da TG observa-se três estágios de decomposição para o pó de 

macambira. O primeiro que vai da temperatura ambiente até aproximadamente 110 

°C se refere à vaporização da água e extrativos solúveis em água, com perda de 

massa de aproximadamente 6%. O segundo estágio se refere à decomposição 

principal que se inicia em torno de 220°C e vai até aproximadamente 350°C 

representando a degradação da hemicelulose e celulose com perda mássica de 

52%. Nesse estágio há despolimerização da hemicelulose, da pectina e das ligações 

glicosídicas da celulose seguido da degradação total da hemicelulose e da celulose. 
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A terceira etapa entre 350 e 500°C se refere à degradação de parte da lignina com 

perda de 10% em massa. Geralmente, a decomposição da lignina, devido à 

complexidade da sua estrutura, ocorre lentamente durante toda a faixa de 

temperatura. Ao fim do processo houve um resíduo sólido de 22% referente ao 

carbono produzido no processo.  

A curva da DTG reforça as observações feitas, nela é possível observar três 

estágios distintos. O primeiro no qual se observa um pico em 60°C referente à perda 

da umidade contida no pó de macambira. O outro a 304°C referente à degradação 

da hemicelulose e da celulose. O pico discreto em 489°C se refere à degradação de 

resíduos originados principalmente da lignina. 

 

5.2 Caracterização do PU e compósitos 

 

5.2.1 Propriedades Físicas 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de densidade, teor 

de umidade e absorção de água, nos corpos de prova do PU puro e compósitos 

PU/Pó de Macambira com 5, 10 e 15% em massa. 

 

Tabela 9 - Propriedades físicas do PU e compósitos PU/Pó de macambira. 

Material Densidade 

aparente (g.cm-3) 

Teor de 

umidade (%) 

Absorção de 

água (%) 

PU 0,047±0,003 1,21±0,04 68,72±5,27 

PU5 0,059±0,001 1,64±0,05 98,27±8,17 

PU10 0,06±0,0017 1,99±0,006 118±9,29 

PU15 0,07±0,005 2,43±0,03 125±8,69 
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A densidade do PU puro foi muito próxima do valor descrito na embalagem do 

produto que era de 0,04 g.cm-3 ou 40 kg.m-3. É possível observar um aumento da 

densidade aparente conforme a porcentagem em massa do pó de macambira 

aumenta. Isso se deve a dificuldade de crescimento das células causada pela a 

adição da carga que promove um aumento de viscosidade da mistura antes da 

expansão (MADALENO et al., 2013). 

O teor de umidade e o índice máximo de absorção de água também 

aumentaram com o acréscimo de carga vegetal. Esse comportamento é explicado 

pelo caráter hidrofílico dos constituintes do pó de macambira e pela permeabilidade 

deste tipo de carga (CAVALCANTI, 2006). Apesar do caráter hidrofóbico da matriz 

de poliuretano, houve uma grande absorção de água até mesmo para o poliuretano 

puro. Isso se deve a estrutura porosa dos materiais em questão, que possibilita a 

difusão da água para o interior da estrutura. 

 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Na Figura 27 observam-se as microestruturas do PU e dos compósitos PU/pó 

de macambira. Na espuma formada com PU, é possível perceber que as células 

tendem a ter forma esférica (Figura 27a). Todavia com a adição do pó de 

macambira, as células das espumas tornam-se irregulares (Figuras 27b, 27c e 27d).  

Devido ao efeito da nucleação causada pela adição de carga, mais poros podem ser 

gerados na espuma compósito, durante o processo de formação da espuma, o que 

resulta em um tamanho médio de célula menor (ZHAI et al., 2015). Além disso, o 

aumento da viscosidade na mistura pré-polimerização promove a mesclagem de 

células no processo de formação de espuma, o que leva à morfologia celular 

irregular em espumas compósitos (MADALENO et al., 2013 e ZHAI et al., 2015). 
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Figura 27 - MEV em 50x do PU e compósitos: (a) PU, (b) PU5, (c) PU10 e (d) PU15. 

 

 

Pode-se observar que a espuma rígida de poliuretano possui pequenos poros 

ou células, distribuídos e separados por uma pequena parede. De acordo com a 

norma ASTM D 6226 (2005), plásticos celulares são compostos de membranas ou 

paredes de polímeros separando pequenas cavidades ou células. Estas células 

podem estar interconectadas (célula aberta) ou não conectadas (célula fechada) ou 

ainda, combinadas (NEIRA, 2011). Na Figura 28 é possível visualizar as paredes 

poliméricas que dividem as células na espuma de PU. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 28 - MEV em 100x do PU. 

 
 

 

As micrografias também sugerem que o PU de mamona apresenta 

predominantemente células fechadas, característica esta que favorece o processo 

de isolação térmica de um sistema, uma vez que o gás em pequenos vazios é 

isolante térmico (NEIRA, 2011). É possível perceber que cada célula é revestida por 

uma película (Figura 29), que caracteriza a célula como sendo fechada. 

 

Figura 29 - MEV em 200x. Estrutura celular do PU. 
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Nas micrografias ampliadas das espumas compósitos é possível perceber a 

deformação das células em torno da macambira. A adição da carga vegetal 

modificou a estrutura celular das espumas, deixando as mesmas irregulares e 

abertas, principalmente em torno das partículas de macambira. Na Figura 30 

observa-se a formação de células irregulares em torno da macambira. 

 

Figura 30 - MEV em 200x do compósito PU10. 

 

 

Na Figura 31 é possível observar a boa interação interfacial entre partículas 

de macambira e a matriz de poliuretano, muito provavelmente resultado da ligação 

de grupos funcionais semelhantes de ambos os componentes. Uma boa interação 

interfacial sugere que as tensões durante um carregamento podem ser transferidas 

da matriz para as fibras (MOSIEWICKI et al., 2009).  
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Figura 31 - MEV em 400x da adesão entre a matriz de poliuretano e o pó de 
macambira. 

 

 

A boa adesão entre carga e matriz era esperada, uma vez que apesar de ser 

hidrofóbico, o poliuretano possui grupos fortemente polares como o grupo uretana (–

NHCOO–) que podem interagir com grupos hidroxila (OH) presente nos constituintes 

do pó de macambira. 

 

5.2.3 DRX 

 

Na Figura 32 observa-se o perfil do difratograma da espuma rígida de 

poliuretano, PU, e seus compósitos PU5, PU10 e PU15. É possível observar um pico 

alargado em 2θ igual a 20°, referente a cristalinidade na formação e interação de 

segmentos rígidos. 
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Figura 32 - Difratograma do PU e compósitos PU/Pó de macambira. 

 

 

O difratograma (Figura 32) mostra a natureza predominantemente amorfa do 

poliuretano e seus compósitos confirmados pela ausência de picos estreitos de 

difração (MAHFUZ et al., 2004). Como pode ser observado no difratograma, a 

cristalinidade diminui com o aumento do teor do pó de macambira até o limite de 

10% m/m de carga vegetal. Usando o método da medida da intensidade do pico, foi 

possível detectar o índice de cristalinidade para o poliuretano e seus compósitos que 

foi de aproximadamente 82,19% para o PU, 81,68% para o PU5, 72,61% para o 

PU10 e 74,38% para o PU15. A adição do pó da macambira interferiu na formação e 

compactação dos segmentos rígidos o que justifica a diminuição da cristalinidade 

nos compósitos. 

 

5.2.4 FTIR 

 

As bandas de absorção da espectroscopia no infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR) para a espuma rígida de poliuretano podem ser visualizadas na 

Figura 33. 
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Figura 33 - Bandas de absorção FTIR do PU. 

 

 

Os grupos hidroxilas (OH) de álcoois e fenóis são facilmente reconhecidos 

nos espectros de infravermelho através das absorções de estiramento da ligação 

entre o oxigênio e o hidrogênio (O–H) do grupo hidroxila em ligação de hidrogênio. 

Assim, a banda larga de 3309 cm-1 observado na Figura 31, indica as vibrações de 

estiramento do grupo hidroxila (BOLSONI, 2008; SOLOMONS e FRYHLE, 2009). 

As bandas de estiramento dos átomos de hidrogênio ligados a átomos de 

carbono com hibridização sp3 ocorrem em frequência menores que os hibridizados 

em sp2 e sp, na faixa de 2800-3000 cm-1 (SOLOMOS e FRYHLE, 2009). Desta 

forma, as bandas 2928 e 2852 cm-1, são atribuídas a vibração de estiramento da 

ligação entre carbono e hidrogênio (C–H) dos grupos metil (CH3) e metileno (CH2) 

respectivamente, lembrando que o carbono está com hibridização do tipo sp3 (CHEN 

et al., 2011).  

A espectroscopia de infravermelho também é útil pra detectar a presença de 

grupos carbonila (C=O). A deformação axial da ligação C=O dá origem a uma banda 

intensa que aparece em uma região na faixa de 1630 a 1780 cm-1. Este grupo está 

presente em aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos e amidas (SOLOMOS e 

FRYHLE, 2009). A localização exata do pico dependerá da função na qual a 
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carbonila forma. Ao pico estreito e forte de 1720 cm-1 na Figura 33 é atribuído ao 

estiramento da ligação dupla da carbonila (C=O) de uma função aldeído ou cetona, 

ou ainda a carbonila de uma uretana (PAUZI et al., 2014). 

O pico estreito em 1068cm-1 indica vibração de estiramento do oxigênio em 

um grupo alcoxi (R–O–R) de um éter ou de um grupo hidroxila (–OH) de um álcool 

(VOLLHARDT e SHORE, 2004). 

No espectro de FTIR da espuma rígida de poliuretano puro, o pico 

característico de grupos isocianato (N=C=O) é 2273 cm-1 (LI et al., 2015). No 

espectro (Figura 33), pode se observar esse pico é bem discreto, indicando que os 

grupos isocianatos desapareceram quase por completo, dando origem a grupos 

uretânicos (–NHCOO–). 

A banda de 1600 cm-1 foi atribuída à torção da ligação carbono-nitrogênio 

(PAUZI et al., 2014). Assim os picos em 1720 e 1600 cm-1, indicam a presença das 

ligações C=O e C–N, respectivamente, comprovando a existência de grupos 

uretânicos na estrutura do PU. A Figura 34 apresenta um comparativo entre os 

espectros do PU e compósitos. 

 

Figura 34 - Bandas de absorção FTIR do PU e compósitos PU/Pó de macambira. 
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Segundo Silva (2008), a obtenção do polímero de poliuretana (R1–NHCOO–

R2), é evidenciada nos espectros da espuma matriz e das espumas compósitos, 

(Figuras 31 e 33), através das bandas características do grupo uretano em 3309 e 

1720 cm-1, atribuídas ao estiramento de grupos N–H e C=O e 1515 cm-1 

característica da deformação do grupo N–H (SILVA, 2008). 

A presença de grupo isocianato é evidenciada pela existência da banda em 

2273 cm-1 nos espectros da espuma matriz e seus compósitos, enquanto que, as 

bandas de absorção em 2133 e 2104 cm -1 são características do grupo carboimida 

(SILVA, 2008). 

A Figura 35 ilustra a sobreposição dos espectros do PU e compósitos PU/pó 

de macambira. 

 

Figura 35 - Sobreposição dos espectros FTIR do PU e compósitos. 

 

 

Os espectros dos compósitos PU5, PU10 e PU15 apresentam um pequeno 

deslocamento da banda de absorção observada na amostra matriz em 1720 cm-1 e 

da banda de absorção em 3309 cm-1 para regiões de maior número de onda. Este 
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deslocamento sugere que esteja ocorrendo ligação de hidrogênio entre a matriz 

polimérica e o pó da macambira.  

Observou-se em todos os espectros das espumas compósitos a obtenção do 

polímero de poliuretana, mas não foram evidenciadas bandas provenientes da 

estrutura do pó de macambira, o que pode estar relacionado com a quantidade de 

pó na amostra analisada ou a imersão desse pó no interior das células da espuma. 

A Tabela 10 apresenta um comparativo em relação às principais bandas de 

absorção observadas na macambira, poliuretano e compósitos. 

 

Tabela 10 - Principais espectros observados na macambira, PU e compósitos. 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

Macambira PU PU5 PU10 PU15  

3339 3309 3321 3325 3329 Estiramento 

O – H ou N – H 

2915 2928 2925 2925 2961 Estiramento C – H no CH3 

2845 2852 2848 2851 2875 Estiramento C – H no CH2 

- 1720 1713 1725 1726 Estiramento C = O 

1644 - - - - Estiramento C=C 

- 1600 1593 1598 1598 Torção C – N 

1423 - - - - Deformação CH2 

1371 - - - - Deformação C – H 

1318 - - - - Deformação C – OH 

1028 1068 1060 1058 1058 Estiramento do oxigênio em OH 

ou R1 – O – R2 
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5.2.5 Análise termogravimétrica 

 

A estabilidade térmica da espuma rígida de poliuretano (PU) e dos 

compósitos PU/pó de macambira (PU5, PU10 e PU15), foram investigados na 

análise termogravimétrica, realizadas em atmosfera de nitrogênio até a temperatura 

de 800°C, no qual foram determinadas as curvas de TG e DTG, mostradas nas 

Figuras 36 e 37. 

 

Figura 36 - Curvas de TG para o PU e compósitos PU/Pó de macambira. 

 

 

 

Figura 37 - Curvas de DTG para o PU e compósitos PU/Pó de macambira. 
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Os estágios de decomposição e os picos de temperatura podem ser 

visualizados com mais facilidade nas Figuras 38, 39, 40 e 41, que ilustram as curvas 

de TG e DTG do PU e de cada composição dos compósitos.  

 

Figura 38 - Curvas de TG e DTG do poliuretano puro. 

 

 

Na curva da TG para o PU puro (Figura 38) é possível observar três estágios 

de decomposição nos intervalos de 220-300, 300-424 e 424-500°C. O primeiro 

estágio apresentou uma perda de massa em torno de 15% e se refere à liberação de 

pequenas moléculas. O segundo estágio se refere à degradação dos segmentos 

rígidos, apresentando perda de massa de aproximadamente 35%. A terceira etapa 

ocorre com perda de massa de 10% e se refere à decomposição dos segmentos 

flexíveis. No final do processo é possível observar um resíduo de aproximadamente 

27%, referente ao carbono elementar formado do final do processo e aos aditivos do 

poliuretano.  

A curva da DTG reforça os eventos observados na TG com três picos 

distintos, que se referem à temperatura na qual a taxa de degradação atingiu seu 
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valor máximo. O primeiro pico em 260°C, o segundo a 317°C e o terceiro a 447°C, 

representam os três estágios iniciais da degradação do poliuretano.  

A Figura 39 apresenta as curvas de TG e DTG para o compósito PU5. 

 

Figura 39 - Curvas de TG e DTG do compósito PU5. 

 

 

A decomposição do compósito PU5 ocorre em quatro etapas. O primeiro 

estágio ocorre entre 229-307°C, com perda de 15% da massa, pode ser atribuída à 

vaporização de voláteis e degradação da hemicelulose. Os voláteis podem ser 

extrativos solúveis em água como ceras, ácidos graxos, resinas, óleos essenciais, 

tanino dentre outros (MARINHO et al., 2013). O segundo estágio, 307-343°C, e o 

terceiro, 343-382°C, podem ser atribuídos às degradações da celulose e dos 

segmentos rígidos, com perda de massa de 15,4% e 10,46% respectivamente. O 

quarto estágio ocorre entre 382-503°C é referente à degradação dos segmentos 

flexíveis e de parte da lignina apresentou 39,27% de perda mássica.    

Na curva da TG para o PU5, também é possível observar a formação de um 

resíduo de 11%. A curva da DTG mostra a ocorrência dos quatro estágios 

representados pelos picos em 258, 323, 421 e 460°C. 
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As Figuras 40 e 41 apresentam as curvas de TG e DTG dos compósitos PU10 

e PU15 respectivamente. 

 

Figura 40 - Curvas de TG e DTG do compósito PU10. 

 

 

Figura 41 - Curvas de TG e DTG do compósito PU15. 
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Diferentemente do compósito PU5, nos compósitos PU10 e PU15 foi possível 

observar o estágio de decomposição que vai da temperatura ambiente até 110°C, 

referente à vaporização da água principalmente. Nessa etapa houve perda de 2% da 

massa no PU10 e 2,4% no PU15. Para ambos os compósitos, PU10 e PU15, é 

possível observar apenas dois grandes estágios de decomposição. O primeiro de 

235-340°C para o PU10 e de 232-340°C para o PU15, apresentou uma perda de 

massa de 34% para as duas composições. O segundo de 340-506°C para o PU10 e 

de 340-503°C para o PU15, apresentaram uma perda de massa de 40 e 26% 

respectivamente. Esses estágios referem-se às decomposições da hemicelulose, da 

celulose, dos segmentos rígidos e flexíveis, como também da degradação de lignina, 

não sendo possível identificar nesses compósitos com precisão cada estágio de 

decomposição.  

Ainda para os compósitos PU10 e PU15, foi possível observar a formação 

12,90 e 24%, respectivamente, de resíduo ao final do processo. O aumento do teor 

de resíduo no PU15 pode ser atribuído ao aumento da quantidade de lignina.  

As curvas de DTG para os compósitos PU10 e PU15 evidenciam a presença 

de quatro picos. O primeiro a 60°C para ambas composições, se refere a 

vaporização da água. O compósito PU10 ainda apresenta picos em 320, 418 e 

457°C. Os três últimos picos observados no PU15 foram semelhantes ao PU10, 

sendo 314, 388 e 463°C. 

A estabilidade térmica do PU e compósitos, foi analisada pelas temperaturas 

Td0-5%, Td-75%, a temperatura da taxa máxima de perda de massa (Tmáx) e o teor 

de resíduo. Esses dados estão listados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Dados da análise termogravimétrica para o PU e compósito PU/Pó de 
macambira. 

Amostra Td0-5% (°C) Td-75% (°C) Tmax(°C) Resíduo (%) 

PU puro 247,2 800* 317 27,6 

PU5 244,9 461,3 323 11 

PU10 248,5 460,4 320 12,9 

PU15 242,70 732,1 314 24 

* Temperatura na qual a perda de massa é de 72,4%. 
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Os dados da Tabela 11 indicam que os compósitos apresentam temperatura 

final de degradação inferior ao poliuretano. Já a temperatura inicial de degradação, 

ou seja, a temperatura limite de resistência à degradação térmica apresentou 

praticamente o mesmo valor para os compósitos e o PU. As temperaturas de taxa 

máxima de degradação também não sofreram mudanças significativas. 

 

5.2.6 Propriedades mecânicas 

 

Para avaliar as propriedades mecânicas das espumas rígidas de poliuretano e 

seus compósitos com pó de macambira, foram feitos ensaios de compressão, 

tração, flexão em três pontos e dureza. Os três primeiros ensaios mostraram um 

comportamento semelhante entre o PU puro e seus compósitos, com a diminuição 

das resistências mecânicas com a adição de carga vegetal. O principal fator que 

influenciou essa tendência foi a forma irregular das células e o tamanho das 

mesmas, modificadas com a adição da carga vegetal. Já para o ensaio de dureza 

observou-se um discreto aumento dessa propriedade com a adição do pó de 

macambira. 

A resistência à compressão em função da porcentagem mássica do pó de 

macambira bem como as curvas de tensão-deformação do ensaio de compressão 

podem ser visualizados nas Figuras 42 e 43. 

 

Figura 42 - Resistências à compressão do PU e compósitos. 
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Figura 43 - Diagrama Tensão x Deformação para o ensaio de compressão. 

 

 

Os resultados mostram uma redução de 12,81% da resistência à compressão 

do compósito PU5 em relação ao PU. Já os compósitos PU10 e PU15 tiveram uma 

redução menor da resistência à compressão com diminuição de 11,68% e 9,74% 

respectivamente. 

A resistência à tração em função da porcentagem mássica do pó de 

macambira bem como a curva tensão-deformação, podem ser visualizados nas 

Figuras 44 e 45. 

 

Figura 44 - Resistências à tração do PU e compósitos. 
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Figura 45 - Diagrama Tensão x Deformação para o ensaio de tração. 

 

 

Os resultados mostram uma redução de 50,71% da resistência à tração do 

compósito PU5 em relação ao PU. Já os compósitos PU10 e PU15 tiveram uma 

redução bem menor da resistência à tração, com diminuição de 3,73% e 1,79% 

respectivamente. O compósito com 15% em massa apresentou resistência à tração 

semelhante ao poliuretano puro, embora a deformação até a ruptura tenha sido 

muito menor, aproximadamente 53% menor em relação à espuma de PU. 

As resistências à flexão em função da porcentagem mássica do pó de 

macambira até a ruptura ou deformação máxima de 5%, podem ser visualizadas na 

Figura 46. 

 

Figura 46 - Resistências à flexão do PU e compósitos. 
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Os resultados mostram uma redução de 53,58% e 49,20% da resistência à 

flexão para os compósitos PU5 e PU10, respectivamente, em relação ao PU. Já o 

compósito PU15 teve uma redução menor da resistência à flexão com diminuição de 

15,13%. 

As propriedades mecânicas das espumas rígidas dependem da densidade, da 

estrutura celular e do processo de fabricação. A estrutura celular formada por um 

esqueleto e paredes que suportam a construção da espuma deve ser forte para 

resistir às tensões, e dependem do tamanho das células e especialmente do 

formato. As células esféricas exibem as mesmas propriedades em todas as 

direções, enquanto as alongadas (elípticas) apresentarão propriedades diferentes, 

dependentes da direção (BOLSONI, 2008). 

Como pode ser observado nas micrografias das amostras, as espuma 

compósitos apresentaram paredes células irregulares, explicando o empobrecimento 

da resistência mecânica das espumas com adição do pó de macambira em 

comparação a espuma confeccionada apenas com poliuretano puro. 

A melhora nas propriedades dos compósitos PU10 e PU15 em relação à 

espuma compósita PU5, se deve principalmente ao aumento da viscosidade da 

mistura pré-expansão como descrito por Tirumal et al. (2010), que promove um 

aumento da densidade aparente das espumas compósitos em relação a espuma de 

PU. A distribuição uniforme da carga, também exerce influencia nas propriedades 

mecânicas.  

Para a dureza se Shore A foi possível observar uma elevação gradativa dessa 

propriedade em função do aumento mássico do pó de macambira, variando de 22,8 

ShA para o PU até 27,5 ShA, indicando um aumento de 25% nessa propriedade. O 

aumento da dureza pode ser associado ao aumento da viscosidade da mistura pré-

polimerização o que levou a uma diminuição da expansão do polímero, algo 

comprovado com o aumento da densidade aparente.  

Os resultados da dureza Shore A do material em função da porcentagem 

mássica do pó de macambira podem ser visualizadas na Figura 47. 

 



84 
 

Figura 47 - Dureza Shore A do PU e compósitos. 

 

 

5.2.7 Propriedades Térmicas 

 

Na Figura 48 observa-se a variação da condutividade térmica, k, em função 

da porcentagem mássica do pó de macambira. 

 

Figura 48 - Condutividade térmica do PU e compósitos. 
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condutividade do poliuretano, PU, foi cerca de 0,0374 W/m.K e com adição de 5% 

m/m de pó de macambira houve um aumento na condutividade para 0,047 W/m.K no 

compósito PU5, mas com o acréscimo de carga vegetal em 10 e 15% m/m, a 

condutividade voltou a diminuir chegando aos valores de 0,0394 e 0,0372 W/m.K 

nos compósitos PU10 e PU15 respectivamente. É possível observar que apesar do 

aumento inicial da condutividade térmica, o compósito PU15 apresentou 

condutividade semelhante ao poliuretano puro, PU. 

O aumento da condutividade térmica do compósito PU5 em relação ao 

poliuretano pode ser atribuído a irregularidades na estrutura da espuma, com um 

maior número de células abertas e irregulares. Apesar disso, o aumento no teor de 

carga sólida pode diminuir a condutividade térmica, uma vez que cada partícula 

sólida pode atuar como ponto de nucleação, promovendo a formação de um número 

maior de células com diâmetro menor.  

Outros parâmetros como a capacidade calorífica, a difusividade térmica e a 

resistividade térmica, podem ser utilizados para avaliar a transferência de calor na 

espuma. A Figura 49 mostra a variação da capacidade calorífica no poliuretano e 

seus compósitos. 

 

Figura 49 - Capacidade calorífica do PU e compósitos. 
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Na Figura 49 é possível observar que há um aumento da capacidade 

calorífica do PU5, 0,282 MJ/m3.K, em relação ao PU, 0,251 MJ/m3.K. Porém com o 

aumento da porcentagem mássica do pó de macambira, os valores das capacidades 

caloríficas baixaram para 0,264 e 0,252 MJ/m3.K para os compósitos PU10 e PU15 

respectivamente. 

Os valores da difusividade térmica em função da porcentagem em massa do 

pó de macambira são ilustrados na Figura 50. 

 

Figura 50 - Difusividade térmica do PU e compósitos. 
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Figura 51 - Resistividade térmica do PU e compósitos. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

6.1 Conclusões 

 

 Devido ao caráter hidrofílico da macambira houve aumento no teor de 

umidade e no índice de absorção de água nos compósitos.  

 As mudanças nas propriedades físicas e mecânicas nos compósitos se 

devem ao aumento da viscosidade da mistura pré-polimerização, que 

promoveu a formação de células com tamanhos e formas irregulares, como 

observado nas micrografias.  

 O FTIR revelou um pequeno pico em 2273 cm-1 que se refere ao grupo 

isocianato. Isso mostra que houve uma boa polimerização na formação das 

espumas.  

 Não foi observado no FTIR bandas de absorção atribuídas ao pó da 

macambira nos compósitos. 

 O Poliuretano e os compósitos apresentaram temperaturas limite de 

resistência à degradação térmica semelhantes. 

 A adição de carga interferiu na formação e compactação dos segmentos 

rígidos, diminuindo o grau de cristalinidade dos compósitos. 

 A diminuição nas resistências mecânicas não interfere na aplicação dos 

compósitos como isolante.  

 Viabilidade na utilização da macambira como matéria prima na confecção de 

compósitos. 

 A utilização do pó de macambira na confecção dos compósitos induziu a 

formação de um isolante térmico. 

 Todos os compósitos podem ser utilizados no lugar do PU, com a vantagem 

de parte do volume da espuma ser composta pelo pó de macambira. A 

utilização do pó de macambira mostra vantagens ambientais e econômicas, 
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uma vez que a macambira é uma planta abundante no nordeste brasileiro, 

que cresce em ambiente árido. 

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Caracterização dos compósitos PU/pó de macambira, após processo de 

envelhecimento; 

 Síntese e caracterização de compósitos PU/carga mineral (caulinita, óxido 

metálicos, etc); 

 Síntese e caracterização de compósitos PU/lignina. 

 Propriedades mecânicas dos compósitos PU/pó de macambira com 0,5, 1, 2,5 

e 5% em massa de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

7 REFERÊNCIAS 

 

AGRAWAL, R.; SAXENA, N. S.; SREEKALA, M. S.; THOMAS, S. Effect of treatment 

on the thermal conductivity and thermal diffusivity of oil-palm-fiber-reinforced 

phenolformaldehyde composites. Journal of Polymer Science Part B: Polymer 

Physics, v. 38, n. 7, p. 916-921, 2000. 

 

ALMEIDA, J. F. Conhecendo um pouco mais sobre o poliuretano. 1 ed. São Paulo: 

G.B. Materiais Didáticos, 2006. 

 

ANGELIM, A. E. S.; MORAES de, J. P. S.; SILVA da, J. A. B.; GERVÁSIO, R. de C. 

R. G. Germinação e Aspectos Morfológicos de Plantas de Macambira (Bromelia 

Laciniosa), encontradas na Região do Vale do São Francisco. Revista Brasileira de 

Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 1065-1067, jul. 2007. 

 

BARBOSA, A. de P. Características Estruturais e Propriedades de Compósitos 

Poliméricos Reforçados com Fibras de Buriti. 2011. 159f. Tese (Doutorado em 

Ciência dos Materiais). Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais, 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, Goytacazes. 

 

BEHZAD, T.; SAIN M. Measurement and prediction of thermal conductivity for hemp 

fiber reinforced composites. Polymer Engineering & Science, v.47, n.7, p. 977–983, 

2007.  

 

BLEDZKI, A. K.; GASSAN, J. Composites reinforced with cellulose-based fibres. 

Progress in Polymer Science, v. 24, n. 2, p. 221-274, 1999. 

 

BOLSONI, E. Estudo do reaproveitamento e Reutilização das espumas rígidas de 

Poliuretano pós-consumo. 2008. 118 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Ciências 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796700


91 
 

dos Materiais). Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba. 

 

CALLISTER Jr., W.D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma 

Introdução. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

 

CANEVAROLO Jr, S. V. Ciência dos polímeros: Um texto básico para tecnólogos e 

engenheiros. 2 ed. São Paulo: Artliber Editora, 2006. 

 

CARVALHO, L. H.; CAVALCANTI, W. S. Propriedades Mecânicas de Tração de 

Compósitos Poliéster/Tecidos Híbridos Sisal/Vidro. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 

v. 16, n. 1, p. 33-37, 2006.  

 

CAVALCANTI, W. S. Compósitos poliéster/tecidos tramados vegetal-vidro: 

Caracterização mecânica e simulação da sorção de água. 2006. 141f. Tese 

(Doutorado em Engenharia de Materiais). Centro de Ciências e Tecnologia. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande. 

 

CHATTOPADHYAY D, K.; WEBSTER, D. C. Thermal stability and flame retardancy 

of polyurethanes. Progress in Polymer Science, v. 34, p. 1068–1133, 2009. 

 

CHEN, H.; ZENG, D.; XIAO, X.; ZHENG, M.; KE, C.; LI, Y. Influence of organic 

modification on the structure and properties of polyurethane/sepiolite 

nanocomposites. Materials Science and Engineering: A, v. 528, n. 3, p. 1656-1661, 

2011. 

 

DE MOURA, M. F. S. F.; DE MORAIS, A. B.; DE MAGALHÃES, A. G. Materiais 

compósitos-Materiais, Fabrico e Comportamento Mecânico. Porto: Publindústria, 

2005.  



92 
 

DE ROSA, I. M.; KENNY, J. M.; PUGLIA, D.; SANTULLI, C.; SARASINI, F. 

Morphological, thermal and mechanical characterization of okra (Abelmoschus 

esculentus) fibres as potential reinforcement in polymer composites. Composites 

Science and Technology, v. 70, p. 116–122, 2010. 

 

DUTRA, A. S.; TEÓFILO, E. M.; FILHO, S. M. Germinação de sementes de 

macambira (Bromelia laciniosa Mart. ex Schult). Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 

2, p. 12-17, abr.-jun., 2010. 

 

FIORE, V.; VALENZA, A; DI BELLA, G. Artichoke (Cynara cardunculus L.) fibres as 

potential reinforcement of composite structures. Composites Science and 

Technology, v. 71, p. 1138–1144, 2011. 

 

FURLAN, L. G.; DUARTE, U. L.; MAULER, R. S. Avaliação das propriedades de 

compósitos de polipropileno reforçados com casca de aveia. Química Nova, v. 35, n. 

8, p. 1499-1501, 2012. 

 

GALVÃO, A. C. P. Obtenção e Caracterização de um Compósito de Poliuretano de 

Mamona e Pó de Vidro para Aplicações em Isolantes Térmicos. 2014. 72f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

GAVGANI, J. N.; ADELNIA, H.; GUDARZI, M. M. Intumescent flame retardant 

polyurethane/reduced graphene oxide composites with improved mechanical, 

thermal, and barrier properties. Journal Materials Science, v. 49, p. 243–254, 2014. 

 

HAN, M.S.; CHOI, S.J.; KIM, J.M.; KIM, Y. H.; KIM, W. N.; LEE, W. S.; SUNG, J. Y. 

Effects of Silicone Surfactant on the Cell Size and Thermal Conductivity of Rigid 

Polyurethane Foams by Environmentally Friendly Blowing Agents. Macromolecular 

Research, v. 17, n. 1, p. 44-50, 2009.  



93 
 

HEMSRI, S.; GRIECO, K.; ASANDEI, A. D.; PARNAS, R. S. Wheat gluten 

composites reinforced with coconut fiber. Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing, v. 43, n. 7, p. 1160-1168, 2012. 

 

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P.; BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S. Fundamentos 

de transferências de calor e de massa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

IQBAL, M.; MCCULLOUGH, M.; HARRIS, A.; EICHHORN, S. H. Thermal 

conductivity of polyurethane composites containing nanometer- and micrometer-

sized silver particles. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 108, n. 3, p. 

933–938, 2012. 

 

KANG, J. W.; KIM, J. M.; KIM, M. S.; KIM, Y. H.; KIM, W. N.; JANG, W.; SHIN, D. S. 

Effects of Nucleating Agents on the Morphological, Mechanical and Thermal 

Insulating Properties of Rigid Polyurethane Foams. Macromolecular Research, v. 

17, n. 11, p. 856-862, 2009. 

 

KARADUMAN, Y.; ONAL, L. Dynamic mechanical and thermal properties of enzyme-

treated jute/polyester composites. Journal of Composite Materials, v. 47, n.19, p. 

2361-2370, 2012. 

 

KIM, Y. H.; CHOI, S. J; KIM, J. M.; HAN, M. S.; KIM, W. N. Effects of Organoclay on 

the Thermal Insulating Properties of Rigid Polyurethane Foams Blown by 

Environmentally Friendly Blowing Agents. Macromolecular Research, v. 15, n. 7, p. 

676-681, 2007. 

 

LEÃO, M. A. Compósitos poliméricos a base de fibras de licuri: efeitos da 

hibridização e do envelhecimento ambiental acelerado. 2013. 190 f. Tese (Doutorado 

em Processamento de Materiais a partir do Pó; Polímeros e Compósitos; 

http://link.springer.com/journal/10973
http://link.springer.com/journal/10973/108/3/page/1
http://link.springer.com/journal/13233/17/11/page/1


94 
 

Processamento de Materiais a part) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2013. 

 

LIU K.; TAKASHI H.; OSUGI R.; YANG Z. Effect of physicochemical structure of 

natural fiber on transverse thermal conductivity of unidirectional abaca/bamboo fiber 

composites. Composites: Part A, v. 43, n. 8, p. 1234-1241, 2012.  

 

LI, X.; TABIL, L.G.; OGUOCHA, I.N.; PANIGRAHI, S. Thermal diffusivity, thermal 

conductivity, and specific heat of flax fiber-HDPE biocomposites at processing 

temperatures. Composites Science Technology, v. 68, p.1753-1758, 2008. 

 

LION FILHO, C. A. P. de Q. Desenvolvimento e caracterização de compósito a partir 

da borra da piaçava para construção da parábola de um fogão solar a concentração. 

2013. 197 f. Tese (Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

 

MADALENO, L.; PYRZ, R.;  CROSKY, A.; JENSEN, L. R.; RAUHE J. C. M.; 

DOLOMANOVA, V.; TIMMONS, A. M. M. V. B.; PINTO, J. J. C.; NORMAN, J. 

Processing and characterization of polyurethane nanocomposite foam reinforced with 

montmorillonite–carbon nanotube hybrids. Composites: Part A, v. 44, p. 1–7, 2013.  

 

MAHFUZ, H.; RANGARI, V. K.; ISLAM, M. S.; JEELANI, S. Fabrication, synthesis 

and mechanical characterization of nanoparticles infused polyurethane foams. 

Composites part A: applied science and manufacturing. v. 35, p. 453-460, 2004. 

 

MANGAL, R.; SAXENA, N. S.; SREEKALA, M. S.; THOMAS, S.; SINGH, K. Thermal 

properties of pineapple leaf fiber reinforced composites. Materials Science and 

Engineering: A, v. 339, n. 1-2, p. 281-285, 2003. 

 



95 
 

MARINELLI, A. L.; MONTEIRO, M. R.; AMBRÓSIO, J. D.; BRANCIFORTI, M. C.; 

KOBAYASHI, M.; NOBRE, A. D. Desenvolvimento de Compósitos Poliméricos com 

Fibras Vegetais Naturais da Biodiversidade: Uma Contribuição para a 

Sustentabilidade Amazônica. Polímeros: Ciência e Tecnologia, v. 18, n. 2, p. 92-99, 

2008. 

 

MARINHO, N. P.; NASCIMENTO, E. M.; NISGOSKI, S.; MAGALHÃES, W. L. E.; 

NETO, S. C.; AZEVEDO, E. C. Caracterização Física e Térmica de Compósito de 

Poliuretano Derivado de Óleo de Mamona Associado com Partículas de Bambu. 

Polímeros, v. 23, n. 2, p. 201-205, 2013. 

 

MARINUCCI, G. Materiais compósitos poliméricos: Fundamentos e Tecnologia. São 

Paulo: Artliber Editora, 2011. 

 

MICHAELI, W.; GREIF, H.; KAUFMANN, H.; VOSSEBURGER, F. J. Tecnologia dos 

pláticos. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2013.  

 

MONTEIRO, S. N; LOPES, F. P. D.; BARBOSA, A. P.; BEVITORI, A. B.; DA SILVA, 

I. L. A.; DA COSTA, L. L. Natural Lignocellulosic Fibers as engineering materials – 

An overview. Metallurgical and Materials Transactions A, v.42, n.10, p. 2963-2972, 

2011. 

 

MOSIEWICKI, M. A.; DELL’ARCIPRETE, G. A.; ARANGUREN, M. I.; MARCOVICH, 

N. E. Polyurethane Foams Obtained from Castor Oil-based Polyol and Filled with 

Wood Flour. Journal of Composite Materials, v. 43, n. 25, p. 3057-3072, 2009.  

 

MOTA, R. C. de S. Análise de viabilidade técnica de utilização da Fibra de bananeira 

com resina sintética em Compósitos. 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia de Materiais; Projetos Mecânicos; Termociências) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

http://link.springer.com/journal/11661


96 
 

MOTHÉ, C. G.; ARAUJO, C. R. Caracterização Térmica e Mecânica de Compósitos 

de Poliuretano com Fibras de Curauá. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 14, n. 4, 

p. 274-278, 2004. 

 

NEIRA, D. S. M. Desenvolvimento de um compósito de espuma rígida de poliuretana 

de mamona e fibras de sisal para isolação térmica. 2011. 108f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

NETO, F. L; PARDINI, L. C. Compósitos Estruturais: Ciência e Tecnologia. 1ª ed. 

São Paulo: Blucher, 2006. 

 

OLIVEIRA, J. F. de S. Estudo da influência da configuração em compósitos 

poliméricos híbridos. 2007. 117f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal. 

 

PAUZI, N. N. P. N.; MAJID, R. A.; DZULKIFLI, M. H.; YAHYA, M. Y. Development of 

rigid bio-based polyurethane foam reinforced with nanoclay. Composites: Part B, v. 

67,  p. 521-526, 2014. 

 

PIMENTEL, J. R. de M. Caracterização e Análise das Propiredades da Fibra de 

Macambira (Bromélia Laciniosa). 2012. 54f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Mecânica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

RODRIGUES, J. M. E. Preparação de Poliuretano á Base de Óleo de Mamona. 

2005. 142f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Química. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal. 



97 
 

 SAMPAIO, M. B.; SCHMIDT, I. B.; SANO, P. T. Boas práticas de manejo para o 

extrativismo sustentável do capim dourado e buriti. Brasília: Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, 2010. Disponível em 

<http://www.ispn.org.br/arquivos/Capim-Dourado-e-Buriti.pdf>. Acesso em 08 jul. 

2016. 

 

SANCHEZ, E. M. S.; CAVANI, C. S.; LEAL, C. V.; SANCHEZ, C. G. Compósito de 

Resina de Poliéster Insaturado com Bagaço de Cana-de-Açúcar: Influência do 

Tratamento das Fibras nas Propriedades. Polímeros, v. 20, n. 3, p. 194-200, 2010. 

 

SAVAS, L.A.; DENIZ, T.K.; TAYFUN, U.; DOGAN, M. Effect of microcapsulated red 

phosphorus on flame retardant, thermal and mechanical properties of thermoplastic 

polyurethane composites filled with huntite&hydromagnesite mineral, Polymer 

Degradation and Stability (2017). doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2016.12.001. 

 

SILVA, M. C. Contribuição ao estudo de compósitos de espuma rígida de poliuretana 

reforçada com resíduos de celulose. 138f. 2008. Tese (Doutorado em Química) – 

Departamento de Química. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

SILVA, R. V. Compósito de resina de poliuretano derivada de óleo de mamona e 

fibras vegetais. 2003. 157f. Tese (Doutorado em Ciências e Engenharia dos 

Materiais) – Programa de Pós Graduação em Interunidades em Ciências e 

Engenharia dos Materiais. Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica, 9ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009. 

 

SOUZA, D. R. S. Síntese e caracterização de poliuretano à base de Poli(ԑ-

Caprolactona) reforçado com nanocristais de celulose. 93 f. 2013. Dissertação 



98 
 

(Mestrado em Química) – Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de 

Química. 

 

TAKAGI, H.; KAKO, S.; KUSANO, K.; OUSAKA, A.; Thermal conductivity of PLA-

bamboo fiber composites. Advanced Composite Materials, v. 16, n.4 , p. 377-384, 

2007. 

 

THIRUMAL, M.; SINGHA, N. K.; KHASTGIR, D.; MANJUNATH, B. S.; NAIK, Y. P. 

Halogen-Free Flame-Retardant Rigid Polyurethane Foams: Effect of Alumina 

Trihydrate and Triphenylphosphate on the Properties of Polyurethane Foams. 

Journal of Applied Polymer Science, v. 116, p. 2260–2268, 2010. 

 

VAINSENCHER, S. A. Macambira. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim 

Nabuco, Recife. 2009. Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. 

Acesso em: 31  ago 2016. 

 

VOLLHARDT, K. P. C.; SHORE, N. E.; Química Orgânica: Estrutura e Função, 4ª ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

XU, W. Z.; LIU, L.; WANG, S. Q.; HU, Y. Synergistic effect of expandable graphite 

and aluminum hypophosphite on flame-retardant properties of rigid polyurethane 

foam. Journal of Applied Polymer Science, v. 132, p. 1–10, 2015. 

 

YANG, H.; YAN, R.; CHEN, H.; LEE, D. H.; ZHENG, C. Characteristics of 

hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, v. 86, p. 1781–1788, 2007. 

 

YAO, F.; WU, Q.; LEI, Y.; GUO, W.; XU, Y. Thermal decomposition kinetics of natural 

fibers: Activation energy with dynamic thermogravimetric analysis. Polymer 

Degradation and Stability, v. 93, p. 90-98, 2008. 



99 
 

 

YUAN, J.; SHI, S. Q. Effect of the addition of wood flours on the properties of rigid 

polyurethane foam. Journal of applied polymer science, v. 113, n. 5, p. 2902-2909, 

2009. 

 

ZHAI, T.; LI, D.; FEI, G.; XIA, H. Piezoresistive and compression resistance 

relaxation behavior of water blown carbon nanotube/polyurethane composite foam. 

Composites: Part A, v. 72, p. 108–114, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

8 ANEXOS 

 

8.1 Especificações do poliuretano 
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