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RESUMO 

 

A renovação de tecnologias provoca o aumento do lixo eletrônico no meio 

ambiente. A busca de métodos para o tratamento desses resíduos gera grandes 

discussões em âmbito nacional bem como internacional. As placas de circuito 

impresso provenientes de equipamentos obsoletos despertam grande interesse em 

pesquisas, visto que possuem diversos metais em sua composição, que podem ser 

recuperados. Entretanto, ainda são poucos os estudos que buscam reaproveitar o 

substrato oriundo da retirada dos metais. Materiais compósitos têm sido amplamente 

estudados por proporcionarem melhorias nas propriedades mecânicas, térmicas e 

fisioquímicas de materiais para determinadas aplicações. Neste trabalho, foram 

desenvolvidos compósitos com resíduos de placa de circuito impresso, tendo como 

matriz o álcool polivinílico. Utilizou-se 5%, 10%, e 20%, em massa, de pó de placa 

para a produção dos compósitos, os quais foram submetidos à análise térmica 

(TG/DSC). As propriedades mecânicas (desgaste e coeficiente de atrito) foram 

determinadas por ensaio mecânico pino-disco. A topografia da superfície foi analisada 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Em seguida, as amostras foram 

submetidas ao teste de inflamabilidade a fim de avaliar o comportamento das mesmas 

perante a chama e caracterizadas por fluorescência de raios X e espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier. Baseado nos 

resultados do ensaio mecânico, constatou-se que não houve variação significativa no 

coeficiente de atrito e no desgaste dos materiais, sendo o PVA 10 e o PVA 20 os 

compósitos que apresentaram menores coeficiente de atrito, 0,071 e 0,086, 

respectivamente. Em relação à análise térmica, verificou-se a redução da estabilidade 

térmica e a produção de grande quantidade de resíduos com o aumento da 

porcentagem de carga. Esse crescimento é devido à presença de compostos de silício 

e de metais presentes no pó das placas que qualificam os compósitos como 

retardantes de chama, confirmado pelo teor de 23% do elemento silício na 

temperatura de 900 °C após fluorescência de raio X. No ensaio de inflamabilidade, foi 

possível observar que o aumento da massa de placa de pó provoca o aumento da 

resistência da propagação da chama nos compósitos, provocando pouquíssimos 

danos aos materiais. Todos os compósitos apresentaram comportamento antichama, 

sendo o PVA 20 o mais favorável por possibilitar um maior reaproveito das placas de 

circuito impresso. 



 
 

 

 

Palavras-chave: Compósitos. Álcool polivinílico. Retardantes de chama. Placas de 

circuito impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The renewal of technologies causes the increase of electronic waste in the 

environment. The search for methods for the treatment of these wastes generates 

great discussions at national as well as international level. The printed circuit boards 

coming from obsolete equipment arouse great interest in researches, since they have 

several metals in their composition, that can be recovered. However, there are still few 

studies that seek to reuse the substrate from the removal of metals. Composite 

materials have been widely studied because they provide improvements in the 

mechanical, thermal and physicochemical properties of materials for certain 

applications. In this work, composites with residues of printed circuit board were 

developed, having as its matrix the polyvinyl alcohol. 5%, 10%, and 20% by weight of 

plate powder were used to produce the composites, which were submitted to thermal 

analysis (TG / DSC). The mechanical properties (wear and friction coefficient) were 

determined by mechanical pin-disk test. Surface topography was analyzed by 

Scanning Electron Microscopy (SEM). The samples were then subjected to the 

flammability test to evaluate the flame behavior and characterized by X-ray 

fluorescence and absorption spectroscopy in the infrared region with Fourier transform. 

Based on the results of the mechanical test, it was verified that there was no significant 

variation in the coefficient of friction and wear of the materials, with PVA 10 and PVA 

20 being the composites with the lowest coefficient of friction, 0.071 and 0.086, 

respectively. In relation to the thermal analysis, it was verified the reduction of the 

thermal stability and the production of large number of residues with the increase of 

the load percentage. This growth is due to the presence of silicon compounds and 

metals present in the powder of the plaques that qualify the composites as flame 

retardants, confirmed by the 23% content of the silicon element at the temperature of 

900 ° C after X-ray fluorescence. of flammability, it was possible to observe that the 

increase of the mass of the plate of dust causes the increase of the resistance of the 

flame propagation in the composites, causing very little damages to the materials. All 

the composites showed flame-retardants behavior, the PVA 20 being the most 

favorable because it allows a greater reuse of the printed circuit boards. 

 

Keywords: Composites. Polyvinyl alcohol. Fire-retardants. Printed circuit boards. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O emprego de equipamentos eletroeletrônicos vem se destacando no cenário 

mundial. Estes equipamentos são fabricados como bens de consumo 

descartáveis e em razão das novas tecnologias que surgem a cada dia para 

estimular o consumo, sua vida útil se torna reduzida, provocando aumento da 

produção de lixo eletrônico. 

Uma pesquisa realizada pela Universidade da Nações Unidas estimou que 

em 2016 a produção de lixo eletrônico no continente americano chegou a 11,3 

Mt. O segundo maior produtor foi o Brasil, com 1,5 Mt, perdendo apenas para os 

EUA, que produziu 6,3 Mt de resíduos eletrônicos (BALDÉ et al., 2017).  

As placas de circuito impresso presentes (PCIs) nos eletroeletrônicos 

consistem basicamente em fibra de vidro, metais, polímeros, além de 

substâncias tóxicas, que representam um grande risco ao meio ambiente e à 

saúde da população, como chumbo, mercúrio e cádmio. A solução para 

amenizar os danos causados que o acúmulo desses materiais pode causar ao 

meio ambiente é a reciclagem. O sistema de reciclagem de um eletrônico 

consiste na coleta, teste de desmontagem para distribuição e separação de 

materiais, podendo sofrer reuso, revenda das partes em mercados secundários 

e produção de matérias-primas secundárias. 

Alguns estudos são feitos a fim de coletar os metais presentes nas PCIs, mas 

pouco se fala sobre o reaproveitamento do substrato das placas. 

Os substratos, resíduos após a retirada dos metais, podem ser formados 

principalmente por resinas epóxidas, cianeto ou resinas fenólicas. Juntamente 

com as resinas, são necessários diferentes tipos de endurecedores para 

reticulação na formação dos termoplásticos.  O material de reforço principal para 

o substrato das PCIs é a fibra de vidro (ANDRADE, 2002; MEDEIROS, 2015). A 

adição de bromo em quantidades elevadas caracteriza as PCIs como materiais 

retardantes de chama, sendo os mais utilizados o tetrabromobisfenol A (TBBPA), 

o éter decabromodifenol (DecaBDE), o 1,2-bis-tribromophenoxyethan (TBPE) e 

o polibromatado bisfenol (PBB) (SCHLUMMER et al., 2007; TAURINO; POZZI; 

ZANASI, 2010). 

A produção de compósitos poliméricos reforçados com materiais que 

melhorem suas propriedades tem sido cada vez mais empregada. Uma das 
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propriedades propostas para melhorias é a redução da inflamabilidade, em razão 

de os polímeros apresentarem, em sua maioria, alta probabilidade de combustão 

e propagação de chamas. O álcool polivinílico é um polímero altamente 

inflamável. No entanto, possui boa capacidade de formar filmes, flexibilidade, 

propriedades não tóxicas, alta resistência à tração e custo baixo. 

Este trabalho consiste no estudo das propriedades mecânicas e de 

inflamabilidade de compósitos de álcool polivinílico com incorporação de 

substrato de placa de circuito impresso pulverizado. Objetiva-se produzir novos 

materiais retardantes de chama a partir da reciclagem das PCIs e também avaliar 

as propriedades térmicas, mecânicas e químicas do álcool polivinílico após a 

adição de carga residual. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o comportamento físico-químico e a inflamabilidade de compósitos 

tendo como matriz o álcool polivinílico (PVA) reforçados com diferentes 

quantidades de resíduos de placa de circuito impresso na forma de pó. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

➢ Analisar a resistência ao desgaste do material compósito produzido e 

compará-la ao PVA puro; 

➢ Realizar testes de inflamabilidade e de propagação de chama nos 

compósitos e calcular a taxa de queima linear para observar e comparar o 

comportamento dos compósitos perante a chama; 

➢  Obter informações das propriedades químicas e estruturais dos 

compósitos produzidos a partir das análises térmicas TG/DTG/DSC e de 

topografia de superfície através do MEV; 

➢ Verificar a composição química dos compósitos nas temperaturas de 28 

°C, 300 °C e 900 °C por fluorescência de raios X a fim de justificar seu 

comportamento antichama a partir dos elementos presentes. 
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➢ Observar as possíveis transformações ocorridas com as ligações 

químicas e interações intermoleculares comparando os espectros dos 

compósitos com os dos materiais isolados através da espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguir serão apresentados os conceitos fundamentais e as referências 

bibliográficas necessárias para a compreensão deste trabalho. 

 

3.1. Álcool polivinílico  

 

O álcool polivinílico (PVA) é sintetizado a partir da polimerização do 

acetato de vinila em acetato polivinílico (PVAc). Não existindo na sua forma 

estável, é produzido pela hidrólise do acetato polivinílico (Figura 1). A reação de 

hidrólise não é completa, resultando em polímeros com diferentes graus de 

hidrólise dependendo da extensão da reação. O grau de hidrólise está 

relacionado à quantidade de grupos hidroxilas (-OH) presentes no material e vai 

determinar a cristalinidade e a solubilidade do PVA, que também depende do 

grau de polimerização, em água e em outros solventes apolares. A viscosidade, 

a tensão superficial e a solubilidade dependem de concentração, da 

temperatura, da hidrólise e da massa molar (HASSAN; WARD; PEPPAS, 2000).  

 

Figura 1 – Reação de obtenção do PVA. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Diversas aplicações do PVA foram relatadas na literatura, como aplicações 

biológicas e farmacêuticas (JIA et al., 2007), simulação de tecidos naturais (YAN 

et al., 2013), produção de células de combustíveis (MOLLÁ, 2011), de materiais 

eletrônicos moles (FU et al., 2010) e de sistemas de encapsulamento e liberação 

controlada de fármacos (YANG; LI; NIE, 2007). É também utilizado como agente 

umectante de adesivos, cola temporária para cerâmica, filmes hidrossolúveis, 

adesivos para papel e filmes solúveis em água fria. Além disso, aplica-se como 
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aditivo em tintas fotossensíveis, adesivo para massas de rejuntes e texturas. 

Torna-se atraente objeto de estudo por possuir uma estrutura altamente porosa, 

alta elasticidade, biocompatibilidade e propriedades tribológicas (atrito, 

lubrificação e desgate) apropriadas para as aplicações mencionadas. No 

entanto, o PVA é altamente inflamável, necessitando de reforços para melhorar 

a sua propriedade retardante de chama. Zhao et al. (2008) sugeriram a adição 

de hidróxidos duplos à base de polifosfatos de amônio, Wang et al. (2007) 

estudaram o uso sistemas de quelatos de metais e Arora, Kumar e Kumar (2012) 

utilizaram hidróxido de sódio como reforços com o intuito de melhorar a 

inflamabilidade do PVA. 

 

3.2. Placas de circuito impresso 

 

O setor de eletroeletrônicos é um dos setores das indústrias que mais 

cresce atualmente. Os equipamentos fabricados são bens de consumo 

descartáveis, com uma vida útil reduzida, pois novas tecnologias surgem a cada 

dia. As placas de circuito impresso (PCIs) estão inseridas nessas novas 

tecnologias, nos computadores, nos celulares, nos brinquedos eletrônicos, 

carros, chuveiros e em diversos dispositivos eletrônicos presentes no dia-a-dia 

das pessoas. As PCIs são basicamente constituídas por metais comuns e 

pesados (40%), cerâmicas (30%) e polímeros (30%) (HALL; WILLIAMS, 2007), 

por terem composição bastante complexa, causam problemas para a indústria 

de reciclagem. De outra forma, as PCIs são formadas por um substrato não 

condutor, circuito impresso condutor e componentes eletrônicos montados na 

superfície da placa como mostra a Figura 2. A parte não metálica das placas de 

circuito impresso é composta de filmes poliméricos, tais como poli-imidas, fibra 

de vidro incorporada em uma resina termofixa, ou menos frequente, polietileno, 

tereftalato e polietileno-naftalato. As resinas comuns são resinas epóxidas 

disfuncionais baseadas em bisfenol A e resinas multifuncionais, tais como 

Epóxi Novolac e ésteres de cianeto (HALL; WILLIAMS, 2007). 
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Figura 2 - Representação dos itens que integram a placa de circuito impresso. 

 

 

Fonte: http://www.geocities.ws/romulo1954/Artigos/Projetos/comofazerprojetos2.htm. 

Acessado em 15/09/2018 

 

Com a grande quantidade de descarte de lixo eletrônico, a busca por 

meios de reciclagem destes materiais se tornou objeto de estudos de diversos 

pesquisadores. É possível encontrar trabalhos que visam recuperar metais 

presentes nas placas devido ao alto valor agregado de metais como ouro e cobre 

(SILVA, 2018; MEDEIROS, 2015; CASTRO; MARTINS, 2009, HE et al., 2010), 

e apesar de não serem numerosas, estão em constante crescimento pesquisas 

que promovam a reutilização da parte não metálica das placas de circuito 

impresso. Por exemplo, Hong e Su (1996) fizeram o uso da fibra de vidro do 

substrato da placa como carga de reforço em compósitos de poliéster e ZHENG 

et al. (2009) reutilizou a fração não metálica como reforço do polipropileno. 

Alguns experimentos também foram feitos por Guo, Rao e Xu (2010) para 

investigar a influência do tamanho das partículas de fibra de vidro de PCI nas 

propriedades mecânicas dos compósitos fenólicos modificados e apresentaram 

bons resultados de resistência à tração e à flexão (HADI et al., 2015). Estudos 

que utilizam solventes químicos para recuperar a resina e a fibra de vidro do 

substrato das PCIs são encontrados (DANG et al., 2005; ZAINUDDIN et al., 

2014), mas acabam gerando uma poluição secundária devido à grande 

quantidade de águas residuais geradas nesse processo. 

3.2.1. Retardantes de chama 

 

http://www.geocities.ws/romulo1954/Artigos/Projetos/comofazerprojetos2.htm.%20Acessado%20em%2015/09/2018
http://www.geocities.ws/romulo1954/Artigos/Projetos/comofazerprojetos2.htm.%20Acessado%20em%2015/09/2018
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Alguns compostos têm a função de retardar a propagação do fogo, 

aumentar a resistência e obter propriedades isolante, evitando danos a bens e 

acidentes com a vida de pessoas e animais. Os retardantes de chamas mais 

comercializados possuem em sua composição componente halogenados, em 

especial as placas de circuito impresso, fazem uso de substâncias bromadas 

como tetrabromobisfenol A, conforme a Figura 3, e éteres difenílicos 

polibromados, que são misturados à resina epóxi em estado liquefeito. Outros 

exemplos de retardantes são: hexabromociclododecano e bifenilos 

polibromados. São amplamente utilizados por possuírem alta eficiência, 

compatibilidade e pequena influência nas propriedades mecânicas, 

especialmente na produção de materiais poliméricos.  

 

Figura 3 - Fórmula estrutural do tetrabromobisfenol A 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O tetrabromobisfenol A é amplamente utilizado em polímeros, resinas, 

adesivos, equipamentos elétricos e eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e 

material de construção. A tabela 1 apresenta algumas propriedades do 

tetrabromobisfenol A. 

 

Tabela 1- Propriedades físico-químicas do tetrabromobisfenol A. 

Propriedades 

Fórmula molecular C15H12Br4O2 

Massa molar 543,9 g.mol-1 

Quantidade de bromo 58,8% em massa 

Temperatura de fusão 178 oC 

Temperatura de ebulição ~316 oC 
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Densidade relativa 2,12; 2,18 

Inflamabilidade Não se aplica - retardante de chama 

Autoflamabilidade Decompõe-se entre 200-300oC 

Fonte: EUROPEAN UNION RISK ASSESSMENT 

 

A grande quantidade de incêndios, que envolvem plásticos em 

combustão, abre portas para o debate e busca de alternativas para o uso de 

plásticos nas indústrias de materiais eletrônicos, civil, mecânica, entre outras.  

Os meios de buscar a redução da inflamabilidade de alguns materiais são: 

produção de compósitos pela adição de retardantes de chamas, uso de resinas 

resistentes ou pelo revestimento das superfícies ou o desenvolvimento de um 

polímero estável termicamente. 

 

3.2.2. Polímeros compósitos  

 

Os polímeros compósitos são materiais formados por dois ou mais 

constituintes que são produzidos para potencializar o desempenho do material 

através da combinação de propriedades atribuídas a cada componente. A 

mistura desses constituintes busca alcançar propriedades como melhor rigidez, 

resistência e tenacidade. Os compósitos poliméricos preenchidos com partículas 

inorgânicas ou reforçados com fibras são os materiais mais comuns nos dias 

atuais na área da engenharia (SHARMA, 2008, LEE, KIM & LEE, 2006).  

A maioria dos compósitos são preparados a partir de um material de fase 

contínua, denominada matriz, que envolve um reforço ou carga chamada de fase 

dispersa. As propriedades dos compósitos dependem das propriedades das 

fases constituintes, de suas quantidades relativas e da geometria da fase 

dispersa, esta última, entendida como a forma, o tamanho, a distribuição e a 

orientação dessas partículas está representada na Figura 4 (FLINN; TROJAN, 

1994). 

 

Figura 4 - Representação esquemática das diversas características geométricas e espaciais 

das partículas da fase dispersa que podem influenciar as propriedades dos compósitos: a) 

concentração, (b) tamanho, (c) forma, (d) distribuição e (e) orientação. 
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Fonte: FLINN; TROJAN, 1994. 

 

Os compósitos podem ser classificados em três grupos principais, os 

reforçados com partículas, com fibras e os estruturais. Cada um desses ainda 

pode ser subdividido em mais duas classificações, representadas na Figura 5 a 

seguir. 

 

Figura 5 - Esquema de classificação para vários tipos de compósitos. 

 

Fonte: CALLISTER, 2002. 

 

Os compósitos reforçados com fibras, as mais antigas usadas como 

reforço, destacam-se entre as classes por proporcionarem um aumento da força 

matriz, influenciando e destacando as propriedades pretendidas das duas fases. 
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Mas a performance pode ser diminuída pela avaliação do comprimento, forma, 

orientação e composição das fibras. Com o intuito de melhorar as propriedades 

mecânicas de polímeros pela adição de fibras de vidro, trabalhos como o de 

Wang et al. (2010), que estudou a morfologia e as propriedades mecânicas e 

térmicas de compósitos obtidos a partir do substrato de PCIs, em matriz de 

cloreto de polivinila podem ser encontrados na literatura. 

 

3.3. Tribologia 

 

Todos os materiais sofrem atrito e desgaste quando entram em contato 

dinâmico com outro. A partir dessa alegação, podemos intitular a Tribologia como 

a ciência e tecnologia de superfícies que interagem, abrangendo o estudo do 

atrito, do desgaste, da lubrificação e das irreversibilidades (HUTCHINGS, 1992).  

O atrito e o desgaste podem ser conceituados como perda progressiva de 

material de uma superfície ativa, resultante do movimento relativo nessa 

superfície, sendo assim, inevitável. As interações das camadas superficiais de 

corpos sólidos provocam mudança na estrutura e nas propriedades dos 

materiais em contato, essas mudanças dependem de fatores como a carga, 

temperatura e meio.   

 Muitas manifestações tribológicas trazem benefícios e tornam possível a 

vida moderna, por exemplo, em sistemas que demandam alta força de atrito, 

como o pneu e a superfície de pavimentos para provocar a parada do veículo 

durante a frenagem. É necessário alto atrito também para o funcionamento de 

porcas e parafusos, grampos de papel e pinças, tal como na atividade de andar 

e segurar objetos com as mãos. A tribologia está presente nos processos de alta 

complexidade até os mais simples. De um modo geral, o sistema tribológico 

envolve transformação e perda de energia nas formas representada pela Figura 

6. 
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Figura 6 - Esquema de caracterização das interações de um sistema tribológico. 

Fonte: SEABRA, 2000. 

Parâmetros como coeficiente de atrito estático e cinético e a resistência 

ao desgaste são considerados propriedades do tribossistema e não como uma 

propriedade particular do material. Podendo o acabamento superficial do 

contracorpo durante o movimento relativo das duas superfícies influenciar o 

tamanho e a quantidade de detritos (debris) gerados. 

 

3.3.1. Tribologia de polímeros 

 

É de conhecimento que o tamanho das macromoléculas dos polímeros 

muito grande e tem como principal característica segmentos rígidos que podem 

girar, permitindo flexibilidade das cadeias moleculares. É importante também 

ressaltar, que as forças intramoleculares que ligam átomos de uma cadeia 

polimérica são fortes ao mesmo tempo que as forças intermoleculares, que são 

significativamente mais fracas, ligam as cadeias. As características estruturais e 

a possibilidade de alterar suas propriedades fornecem variedades de aplicações 
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tribológicas de polímeros e compósitos poliméricos. Um melhor comportamento 

tribológico pode ser obtido pela aplicação de diversos enchimentos. Compósitos 

poliméricos contendo diferentes cargas e/ou reforços são frequentemente 

utilizados para redução de atrito e desgaste. A adição de fibras curtas, de vidro 

ou de carbono, tem sido usada com maior frequência para aumentar a 

resistência mecânica e consequentemente a capacidade de carga dos 

compósitos poliméricos (MYSHKIN et al., 2013). 

 

3.3.2. Contato entre superfícies 

 

A nível macroscópico, quando duas superfícies são colocadas em 

contato, observa-se que ambas superfícies se tocam por completo, esta região 

de contato é chamada de área aparente de contato, “Aa”.  Porém, a nível 

microscópico, não há uma área de contato total, apenas poucos pontos que se 

unem, a esta área denominamos área de superfície real, “Ar”. Isso acontece 

porque a superfície de um material é formada por diversos picos e vales, que 

são conhecidos como rugosidade. A análise da rugosidade tem sido cada vez 

mais importante, visto que ela influencia em diversas propriedades de um 

material, como resistência à corrosão, ao desgaste e à fadiga. A representação 

dos contatos “Aa” e “Ar” está identificada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Vista esquemática da área nominal e real de contato entre duas superfícies. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Uma vez que que essas áreas de contato real fornecem os únicos pontos 

em que as superfícies se tocam, elas são responsáveis por suportar a carga 
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normal nas superfícies e por gerar qualquer força de atrito que atue entre elas e, 

inicialmente, serão deformadas elasticamente. A tensão de contato entre as 

asperezas pode ser determinada com base no pressuposto de que as superfícies 

não são conformadas, isso significa que o contato em uma área nominal pode 

ser muito pequeno, porém a pressão de contato pode ser muito alta, resultando 

em deformações plásticas. Ou seja, a aspereza entre duas superfícies e a carga 

são essenciais e influenciam o estado de atrito, desgaste ou até resistência 

elétrica, no caso de uma corrente elétrica ser passada de uma superfície para 

outra. (HUTCHINGS, 1992) 

 

3.3.3. Desgaste e atrito 

 

Quando duas superfícies são colocadas em contato, as forças de atração 

e repulsão da superfície atuam entre átomos e moléculas das duas superfícies 

que se aproximam (Figura 8). Devido a essas forças entre as superfícies de 

contatos, ocorrem junções nos pontos de contato reais, em razão da resistência 

encontrada pelos corpos em movimento, conhecidas como força de atrito. Uma 

força de atrito, f, é gerada ao colocar duas superfícies em contato devido a área 

de contato real suportar a força normal que atua nas superfícies. 

 

Figura 8 – Força de atrito e rugosidade. 

 

 

Fonte: http://philschatz.com/physics-book/contents/m42139.html (ADAPTADO PELO 

AUTOR). Consulta em 12/10/2019 

 

O esforço ao deslocar um objeto pesado sobre uma superfície, quando 

sentimos que algo faz com que não deslizemos durante uma caminhada ou a 

Direção do movimento ou 

tentativa de movimento 

http://philschatz.com/physics-book/contents/m42139.html
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sensação ao frear um carro, é um fenômeno associado ao atrito. A resistência 

contra o sentido do movimento é uma tentativa de vencer o atrito produzido na 

zona de contato dos materiais. Como consequência desse atrito, tem-se 

aumento da temperatura na região de contato e desgaste da(s) superfície(s). O 

desgaste é definido como a perda progressiva de material devido à quebra de 

ligações interfaciais de duas superfícies em contato com movimentos relativos. 

O desgaste de polímeros possui forte dependência da combinação dos 

parâmetros de atrito, das propriedades mecânicas do polímero e do 

comportamento do polímero sob esses fatores. A tentativa de modificar as 

propriedades dos polímeros adicionando materiais diferentes como carga 

oferece uma variedade de aplicações tribológicas (MYSHKIN, PESETSKIIA E 

GRIGORIEVA, 2015). 

Basicamente existem quatro tipos de desgastes: o desgaste causado pelo 

deslizamento, chamado de desgaste adesivo; o desgaste abrasivo, causado por 

partículas duras; a fadiga, ocasionado por repetições do movimento e o desgaste 

corrosivo, através de reações químicas na superfície. Os mais observados em 

polímeros estão detalhados a seguir: 

  

Figura 9 - Tipos de desgaste. 

 

Fonte: KATO, 2001 

 

3.3.3.1. Desgaste abrasivo 

 

O desgaste abrasivo ocorre quando um objeto sólido é movimentado 

contra as partículas de outro objeto sólido e estes objetos possuem dureza e/ou 
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rugosidade diferentes. O resultado deste contato aparece em forma de 

arranhões e rachaduras na superfície desgastada. A taxa de desgaste é 

proporcional ao stress tênsil do material e a tensão correspondente. A 

lubrificação e fatores ambientais podem influenciar fortemente no desgaste por 

abrasão, tal como o oxigênio atmosférico (KRAGELSKY e ALISIN, 2001; 

MYSHKIN e KOVALEV, 2005). 

 

3.3.3.2.  Desgaste adesivo 

 

Também denominado desgaste por deslizamento, envolve a adesão, ou 

seja, o deslizamento entre duas superfícies promove a remoção de material da 

superfície do material mais fraco.  Em outras palavras, o desgaste promove a 

formação de junções devido à adesão do material mais fraco e rupturas. A 

velocidade da fricção influencia muito na taxa de desgaste dos polímeros, mas 

pode sofrer controvérsias dependendo do tamanho das partículas e sob certas 

condições de teste (KRAGELSKY e ALISIN, 2001; MYSHKIN e KOVALEV, 

2005). 

Predominantemente observado nos polímeros, durante o desgaste ocorre 

uma breve união entre a superfície atritante e o polímero, provocando a formação 

de partículas finas. Também é possível visualizar a formação de filme polimérico 

na face da superfície mais dura. A geração e conservação desse filme polimérico 

acarreta em baixa taxa de desgaste. Para a maioria dos polímeros, ligações de 

van der Waals e ligações de hidrogênios são típicas (BUCKLEY, 1981; BELY, 

SVIRIDENOK, PETROVETS E SAVKIN, 1982). A ligação de hidrogênio se 

desenvolve a uma distância muito curta em polímeros contendo os grupos -OH, 

-COOH, -NHCO e outros nos quais os átomos de hidrogênio estão ligados a um 

átomo eletronegativo. 

 

3.3.3.3.  Desgaste por fadiga 

 

 Ocorre a partir de tensões cíclicas de contato provocando deterioração 

da superfície, eventualmente há desprendimento de material, criando buracos 

na superfície do polímero. Frequente em polímeros possivelmente como 

resultado da formação de trincas relacionadas com deformações 
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predominantemente elásticas, resultando em microlascamento (DONG E BELL, 

1999). 

 

 Neste trabalho serão produzidos compósitos de matriz polimérica a base 

de álcool polivinílico reforçados com fibra de vidro provenientes de resíduos não 

metálicos de placa de circuito impresso a fim de verificar as propriedades físico-

químicas e de inflamabilidade e compará-las ao PVA puro. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capítulo estão descritos os materiais e a metodologia utilizados 

para a produção dos compósitos, são elas: ensaio mecânico (pino-disco), 

análises térmicas (TG/DTG/DSC), microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

ensaio de inflamabilidade (UL 94), fluorescência de raios X (FRX) e 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de 

Fourier, do inglês Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). O 

procedimento experimental pode ser observado no fluxograma da Figura 10. 

 

Figura 10 - Procedimentos experimentais utilizados para a obtenção e caracterização dos 
compósitos.       

       Materiais  
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4.1.  Materiais 

 

Como matriz polimérica, foi utilizado o álcool polivinílico, da Dinâmica 

Química, com grau de hidrólise entre 87-89%. 

Os substratos foram obtidos de placas de circuito impresso de 

computadores obsoletos, após a retirada de metais pelo método de lixiviações 

alcalina e ácida (SILVA, 2018). Em seguida, foram triturados, peneirados e 

incorporados, em proporções variadas em massa, à matriz polimérica de álcool 

polivinílico, dando origem aos compósitos, os quais foram caracterizados através 

de ensaios térmicos, tribológico, topográfico e análises químicas, a fim de 

comparar as propriedades do PVA puro à dos compósitos. 

 

4.2.  Métodos 

 

4.2.1.  Preparo dos compósitos 

Após o tratamento de retirada de metais, o substrato foi cortado e passado 

em um moinho de facas, obtendo-se o farelo do substrato, o qual foi peneirado 

em peneira de 48 mesh. O pó obtido foi utilizado para a produção dos 

compósitos. As condições do substrato antes da peneiração e após são 

mostradas pela Figura 11. 

 

Figura 11 - (a) Placas de circuito impresso após tratamento para retirada dos metais e antes da 
moagem; (b) Amostra do pó após passar peneiração. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

b) a) 
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O PVA puro foi preparado na proporção 1:10, em massa, de PVA/água sob 

aquecimento a 70 oC e agitação constante até completa solubilização, e 

submetido a repouso em temperatura ambiente até completa secagem como 

ilustrado na Figura 12. Em seguida, foram preparadas três soluções de álcool 

polivinílico, as quais continham as porcentagens em massa do pó de PCIs 

conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Porcentagens de carga utilizada para preparo dos compósitos. 

Identificação 

da amostra 

Porcentagem 

de carga (%) 

PVA puro 0 

PVA 5 5 

PVA 10 10 

PVA 20 20 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 12 - Esquema de preparo do compósito. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.2.  Caracterização dos compósitos 

 

4.2.2.1. Espectroscopia no infravermelho por transformada Fourier. 

 

Os grupos funcionais presentes nas amostras foram identificados através 

dos espectros de FTIR. Os equipamentos empregados foram o IRAffinity-1 da 

Shimadzu e MIRacle da PIKE Technologies. O modo de aquisição se deu na 

faixa de 4000-400 cm-1 para o compósito e de 4000-600 cm-1 para o PVA puro e 

para o resíduo de PCI. 
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4.2.2.2.  Análises térmicas 

 

A termogravimetria é uma técnica de análise na qual é observada a 

mudança da massa de uma substância em função da temperatura, enquanto 

esta é submetida a uma atmosfera controlada de nitrogênio ou ar sintético. 

Comumente utilizada em polímeros, possibilita conhecer a faixa de temperatura 

em que a amostra adquire composição química fixa.  

A Calorimetria Exploratória Diferencial, ou differential scanning calorimeter 

(DSC) em inglês, é uma técnica na qual as variações de entalpia são 

monitoradas em relação a um material de referência termicamente inerte, 

enquanto ambas são submetidas a uma programação controlada de 

temperatura, onde a amostra e a referência são colocadas sobre um disco de 

metal. A troca de calor entre o forno e a amostra ocorre, preferencialmente, pelo 

disco. 

As análises térmicas foram realizadas em um analisador termogravimétrico 

e calorímetro simultâneo de modelo SDTQ600 – TA Instruments. O ensaio 

ocorreu nas condições conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Parâmetros para as análises térmicas. 

Parâmetros 

Tipo de cadinho Platina 

Gás de purge Nitrogênio 

Vazão do gás de purga 50 mL/min 

Razão de aquecimento 10 °C/min 

Temperatura final 900 oC 

Massa da amostra 10 mg 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.2.3.  Ensaio mecânico (tribológico) 

 

O comportamento tribológico dos compósitos e do PVA puro foi analisado 

a partir do ensaio no tribômetro do tipo pino-disco, modelo Pin on disc friction & 

wear test ring TE-165-SPOD, ilustrado na Figura13, do Laboratório de Tribologia 

da UFRN, em carga normal e velocidade angular (ω) de deslizamento constante. 

http://magnumengg.com/product/pin-disc-friction-wear-test-rig-te-165-spod/
http://magnumengg.com/product/pin-disc-friction-wear-test-rig-te-165-spod/
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Esse tipo de ensaio é utilizado para seleção preliminar de novos materiais, para 

a investigação dos mecanismos de desgaste e da influência de variáveis como 

velocidade tangencial, pressão de contato e meio ambiente no comportamento 

tribológico de materiais. O esquema de ensaio está representado na Figura 14. 

 

Figura 13 - Maquina pino-disco utilizada para o ensaio mecânico. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 14 - Esquema de desgaste do ensaio pino-disco. 

 

Fonte: PÉREZ, 1999. 

 

Os parâmetros para a realização do ensaio tribológico são mostrados na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Parâmetros do ensaio de desgaste 

Parâmetros 

Material da esfera Aço SAE 52100 

Material dos discos Compósitos de matriz polimérica 

Carga aplicada 5 N 

Raio de avanço de garra 15 mm 

Frequência de rotação 150 rpm 

Duração do ensaio 30 min 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2.2.4. Ensaio de inflamabilidade 

 

O ensaio de resistência, especificado pela norma UL 94 (Underwrites 

Laboratories), padroniza os níveis de inflamabilidade dos materiais plásticos e 

permite avaliar a capacidade da propagação ou extinção da chama.  

O método UL 94 horizontal (HB), ilustrado na Figura 15, consiste da 

fixação do corpo de prova em determinadas dimensões em contato com uma 

chama inclinada a 45o com altura de 20 mm. O tempo de combustão do material 

até a marca de 25 mm deve ser registrado, caso a combustão prossiga além 

deste valor, deve-se registrar o tempo até a marca dos 100 mm. Se a propagação 

não atingir 10 mm, registra-se o tempo e o comprimento danificado.  

 

Figura 15 - Esquema do ensaio horizontal de resistência à chama segundo a norma UL 94. 

 

Fonte: http://philschatz.com/physics-book/contents/m42139.html (ADAPTADA PELO 

AUTOR). Consulta em 11/10/2018. 

 

• Classificação HB  

Para ser considerado dentro do padrão da norma, a classificação do 

ensaio horizontal deve estar de acordo com as seguintes condições: 

✓ Velocidade de combustão ≤ 76,2 mm/min; 

✓ Velocidade de combustão ≤ 38,1 mm/min para paredes de até 3 mm de 

espessura; 

✓ A combustão deve auto extinguir-se antes dos 100 mm. 

 

Os compósitos PVA 5, PVA 10 e PVA 20 e a amostra contendo PVA puro 

com dimensões 45mm x 45 mm x 2 mm foram submetidos ao teste de queima 

horizontal (HB) durante 30 segundos. 

http://philschatz.com/physics-book/contents/m42139.html
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Foi possível obter a taxa de queima linear (V), para cada amostra do 

compósito pela Equação 1:  

Equação 1 – Taxa de queima linear. 

𝑉 = 60
𝐿

𝑡
 

 

Sendo V a taxa de queima linear (mm/minuto), L o comprimento danificado 

na amostra após a queima e t o tempo de queima (segundos). 

 

 

 

4.2.2.5. Topografia da superfície 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permite a visualização da 

morfologia da superfície e sua organização microestrutural a partir da 

observação e caracterização de materiais através da emissão e interação de 

feixes de elétrons sobre a amostra. A análise das superfícies foi feita no 

laboratório de Engenharia de Materiais da UFRN pelo equipamento TM 3000 

HITACHI, conforme Figura 16. Por apresentarem propriedades não condutivas, 

os compósitos à base de álcool polivinílico e o PVA puro foram submetidos ao 

recobrimento com ouro. 
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Figura 16 - Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

4.2.2.6. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

A composição química do compósito PVA 10 foi analisada pelo método 

de fluorescência de raios X. Foram coletadas alíquotas dos materiais nas 

temperaturas de 28 oC, 300 oC e 900 oC durante a análise termogravimétrica, as 

quais foram submetidas à técnica de FRX, que consiste na incidência de um 

feixe de radiação provocando a ionização dos elétrons de níveis mais internos e 

ao regressarem para o estado fundamental, emitem fótons. A diferença e energia 

de ligação entre os níveis de transição permite identificar os elementos químicos 

presentes nas amostras. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Imagens do MEV 
 

A análise por Microscopia eletrônica de varredura possibilitou a observação 

da adesão das fibras de vidro à matriz polimérica e da trilha de desgaste do 

ensaio pino-disco com o intuito de determinar os principais parâmetros de 

desgastes sofridos pelos compósitos. Imagens foram feitas nos resíduos das 

PCIs na forma de pó e estão expressas na Figura 17 é possível observar uma 

grade quantidade de fibra de vidro e partículas menores, possivelmente da resina 

epóxi, que compõem o substrato. 
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Figura 17 - Microscopia eletrônica de varredura do resíduo das PCIs. 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 18, é possível observar os filamentos de fibra de vidro envolvidos 

aleatoriamente pela matriz polimérica e aglomerados de fibra de vidro dentro da 

matriz (Figura 28d). Zheng et al. (2009) estudaram a morfologia de compósitos 

de polipropileno reforçados por substrato de placa de circuito impresso e 

observaram que a aglomeração se deve à resina termo endurecida presa dentro 

das fibras de vidro, formando um grande feixe de partículas presas (Figura 18d). 
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Figura 18 - Microscopia eletrônica de varredura do a) PVA puro b) PVA 5, c) PVA 10 e d) PVA 

20. 

 

 

Fonte: próprio autor. 

A análise da micrografia indica que houve boa aderência das fibras de vidro 

na superfície da matriz polimérica. É possível observar a presença de poros na 

superfície que está associada às dificuldades da saída das bolhas de ar durante 

a secagem dos materiais. 

Uma verificação da trilha de desgaste provocada pelo ensaio pino-disco está 

representada na Figura 19. O valor maior de coeficiente de atrito encontrado é 

atribuído ao PVA 5 devido à grande quantidade de poros na superfície, o que 

não é verificado para os compósitos PVA 10 e PVA 20 que apresentam menor 

porosidade, justificada pelo empacotamento causado pela quantidade maior de 

partículas das PCIs na superfície de análise. O aumento do teor de carga diminui 

a) b) 

c) d) 
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o tamanho dos poros superficiais, melhorando o percurso para a passagem do 

contra corpo, obtendo-se coeficientes de atrito menores.  

Figura 19 - Micrografias das superfícies de ensaio tribológico dos compósitos a) PVA 5, b) PVA 

10 e PVA 20. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Um aprofundamento na visualização da superfície desgastada dos 

compósitos PVA 5, PVA 10 e PVA 20 nas Figuras 20, 21 e 22 viabiliza o estudo 

da forma de desgaste sofrida pelos materiais. É notável que a passagem do 

contra corpo provocou pouco desgaste, apesar de haver, e este se deve 

praticamente pela passagem da esfera nos poros da superfície. Pode-se 

considerar que a quantidade de fibras arrancadas ou deslocadas da matriz foi 

insuficiente para associar o desgaste essencialmente a essa perda. 

 

 

a) b) 

c) 
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Figura 20 - Micrografias da trilha de desgaste para o compósito PVA 5. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 21 -  Micrografia da superfície de desgaste do compósito de PVA 10 após ensaio 

tribológico. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 22 - Micrografia da superfície de desgaste dos compósitos de PVA 20 após ensaio 

tribológico. 

Fonte: próprio autor. 

Todos os compósitos apresentaram trincas na superfície de desgaste, 

sendo o PVA 20 o que as apresentou de forma acentuada. Em geral, resinas são 

mais frágeis e sofrem rompimentos ao longo de sua superfície quando 

submetidos a forças. Além disso, foi o único em que foi possível observar maior 

deformação plástica da superfície pela passagem da esfera.  

5.2. Ensaio mecânico (pino-disco) 

Os gráficos do comportamento dos compósitos no ensaio para 

determinação do coeficiente de atrito dinâmico (COF), com carga de 5 N e 

velocidade de 150 rpm, são apresentados na Figura 23. O coeficiente de atrito 

do compósito PVA 5 apresentou valor maior comparado aos demais compósitos 

e ao PVA puro. Os dois últimos praticamente mantiveram a mesma média de 

coeficiente de atrito. 
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Figura 23 - Gráfico do coeficiente de atrito em função do tempo para as amostras PVA puro, 
PVA 5, PVA 10 e PVA 20. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Tabela 5 são mostrados os valores médios de coeficiente de atrito e 

os respectivos desvios padrões. 

 

Tabela 5 – Valores médios dos coeficientes de atrito e desvio padrão. 

Amostra COF médio Desvio padrão 

PVA puro 0,18 0,168946 

PVA 5 0,227 0,759217 

PVA 10 0,071 0,356409 

PVA 20 0,086 0,148262 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O PVA puro apresentou uma variação no coeficiente de atrito de 0,05 a 

0,246 e coeficiente médio de 0,18. Pan et al (2013) estudaram as propriedades 

de atrito do PVA em condições secas e carga de 5 N, e o coeficiente de atrito 

médio encontrado foi 0,0447 para essas condições. Deve-se levar em 

consideração que o PVA é um material resiliente e viscoelástico, que sob forças 

normais, gera deformação plástica. O aumento da deformação do PVA causa 
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aumento do coeficiente de atrito, pois a área de contato entre a amostra e o 

contra corpo é maior. Outro fator que contribui para o aumento do coeficiente de 

atrito encontrado se deve ao fato das amostras que não possuírem a região de 

ensaio plana. No caso do ensaio pino-disco, o contato da esfera com a superfície 

irregular da amostra. 

O PVA 5 apresentou uma média de coeficiente de atrito de 0,227, um pouco 

maior que o COF médio encontrado para o PVA 10 e PVA 20, 0,071 e 0,086, 

respectivamente. Essa diferença pode ser melhor compreendida pelas imagens 

do MEV, que apontam uma quantidade de poros maior na superfície do PVA 5 

do que na dos outros compósitos. As imagens de MEV e os valores de 

coeficiente de atrito encontrados no ensaio pino-disco sugerem que a superfície 

desgastada durante o deslizamento do PVA 10 e do PVA 20 é mais suave do 

que a superfície do PVA 5 sob condição de 5 N. O aumento da quantidade do pó 

promove o empacotamento das partículas na superfície, ocasionando menor 

aspereza. Durante a secagem do PVA 5, que possui menor quantidade do pó de 

resíduo em relação aos demais compósitos, poros foram formados, os quais 

influenciaram significativamente o coeficiente de atrito durante a passagem do 

contra corpo esférico e metálico. 

Percebe-se que, de modo geral, com o aumento do teor de fibras na matriz 

polimérica, houve aumento na resistência ao desgaste se comparado com o PVA 

puro, além de confirmar que a adição de fibra de vidro à matriz de polímeros 

melhora o desempenho mecânico de compósitos por apresentar resistência 

específica mais alta (HARSHA; JHA, 2008). O gráfico representado na Figura 

24, da mesma forma as imagens do MEV, corroboram com a ideia de que para 

o compósito PVA 5, a porosidade da superfície de ensaio é fator altamente 

influente no resultado obtido. 
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Figura 24 - Desgaste em função do tempo do PVA puro e compósitos de PVA 5, PVA 10 e 
PVA 20. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3. Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

A fim de verificar se houve alterações químicas nos grupos funcionais bem 

como considerar as interações intermoleculares nos compósitos, foi feita a 

análise dos espectros de infravermelho do PVA puro, do substrato das placas na 

forma de pó e dos compósitos à base de álcool polivinílico. 

Na Figura 25, estão representados os espectros de infravermelho das 

amostras supracitadas. As principais bandas vibracionais com os números de 

onda correspondentes serão discutidas. O espectro do PVA puro apresenta 

bandas de absorção em torno de 3300 cm-1 e banda dupla em 2933 cm-1 e 2916 

cm-1, que estão associadas ao estiramento de grupos -OH e -CH de carbono sp3, 

respectivamente. Uma banda forte referente ao grupo carbonila em 1730 cm-1 e 

bandas em 1240 cm-1, 1083 cm-1, 830 cm-1 e 601 cm-1 associadas à ligação C-

O do grupo álcool são observadas. Valores aproximados para o PVA puro podem 

ser visualizados em Nardi, Teixeira e Parabocz (2015) e Qi et al. (2018). 

A composição do substrato das placas de circuito impressa é complexa, 

mas uma análise cuidadosa dos espectros de FTIR possibilita a visualização de 

bandas importantes para este trabalho, que auxiliam na verificação de possíveis 
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ligações pertencentes à resina epóxi e ao tetrabromobisfenol A. Bandas 

características de vibração de C-H de carbono aromático podem ser visualizadas 

em aproximadamente 3043 cm-1 e absorções da vibração C-H de carbono 

aromático fora do plano em 823 cm-1 e 734 cm-1. As bandas em 1614 cm-1 e 1458 

cm-1 correspondem à vibração do C=C do benzeno, provavelmente do 

tetrabromobisfenol A. Ademais, a banda presente em 1240 cm-1 indica a 

presença do grupo C-O-C. Bandas abaixo de 500 cm-1 podem ser atribuídos à 

ligação C-Br. 

O deslocamento de bandas observado nos espectros da Figura 25 

possivelmente apontam para a ocorrência de interações intermoleculares entre 

PVA e substrato e não é possível observar bandas de novas ligações químicas. 

 

Figura 25 - Espectros de infravermelho das amostras do substrato, PVA puro e compósito. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.4. Ensaios térmicos (TG/DTG/DSC) 

 

As curvas da análise termogravimétrica do PVA puro e dos compósitos são 

representadas nas Figuras 26 e 27 expressas em porcentagem em massa, sua 

derivada (DTG) em mg/min e DSC em mW/mg. 

 

Figura 26 - Curvas de termogravimetria (TG/DTG) e calorimetria exploratória de varredura 
(DSC) do PVA puro. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A análise da curva acima indica que o PVA puro apresentou uma leve 

perda mássica até 150 oC, sendo essa perda atribuída à desidratação do 

material. A decomposição térmica ocorre em duas etapas: a primeira no intervalo 

entre 220-400 oC e com taxa máxima de decomposição a 314 oC e a segunda 

entre 400 °C e 480 °C com maior perda mássica em 437 °C. O PVA puro, na 

primeira etapa, sofreu uma perda mássica de 72% devido à decomposição do 

poliéster, obtendo produtos com baixa massa de oxigênio (como acetaldeído, 

benzaldeído e acroleína), e também à decomposição de macro radicais de 

polieno (MAGALHÃES; TOLEDO FILHO; FAIRBAIRN, 2013). Na última etapa de 

degradação, com perda de massa de 17% que ocorre até 900 oC, há reações de 
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pirólise, como a ciclização intramolecular com produção de compostos voláteis 

orgânicos (YANG et al., 2011).  

A curva DSC do PVA puro na Figura 26 apresenta uma transição vítrea 

(Tv) em, aproximadamente, 69 oC e o pico de fusão (Tf) é observado a 189 oC, 

esses valores estão de acordo com resultados encontrados na literatura 

(MAGALHÃES; TOLEDO FILHO; FAIRBAIRN, 2013; MOHSIN; HOSSIN; HAIK, 

2011). 

 

Figura 27 - Curvas de termogravimetria (TG/DTG) e calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) do a) resíduo de PCI e dos compósitos b) PVA 5, c) PVA 10 e d) PVA 20.   

 

Fonte: próprio autor. 
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Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 28, está representada a comparação das curvas 

termogravimétricas dos compósitos de PVA e do PVA puro. É possível observar 

que o aumento do teor de placa de circuito impresso pulverizado na matriz 

polimérica provoca uma redução na temperatura de degradação térmica. Essa 

redução deve-se à temperatura de degradação das resinas epóxi-bromadas e 

não-bromadas apresentarem valor menor que a temperatura de degradação da 

matriz polimérica de PVA (Figura 27a). Para os compósitos PVA 5, PVA 10 e 

PVA 20, a perda mássica máxima da primeira etapa de degradação se deu em 

temperatura (Tm1) inferior à do PVA puro, aproximadas, de 298 oC, 295 oC e 289 

oC respectivamente, e está associada à decomposição, possivelmente oxidativa, 

da resina epóxi-bromada presente no substrato das PCIs.  

A transição vítrea e o pico de fusão não foram observados nos ensaios 

térmicos dos compósitos na faixa de temperatura em que esses fenômenos são 

detectados para o PVA puro. É provável que a trasição vítrea seja encoberta pelo 

sinal de desidratação dos compósitos e que a temperatura de fusão ocorra 

simultaneamente à decomposição da resina epóxi e do álcool polivinílico.  

Figura 28 - Curvas de TGA do PVA puro e dos compósitos. 
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Fonte próprio autor. 

 

Provavelmente, a matéria orgânica presente na parte não metálica das 

placas de circuito impresso é, sobretudo, resina epóxi bromada e fibra de vidro 

(HU et al., 2017). Também é possível observar que o aumento no teor de carga 

provoca a elevação da massa residual de forma significativa, para mais de 40% 

em todos os compósitos, tendo como base o PVA puro que possui, 

aproximadamente, 6,48% de resíduos. Essa grande quantidade não decomposta 

deve-se à presença de materiais inorgânicos, como a fibra de vidro, que pode 

atuar de forma favorável como reforço para o PVA. Na tabela 6 estão reunidos 

os principais dados obtidos a partir da análise da TG/DTG/DSC. 

 

Tabela 6 – Dados obtidos nas curvas de Análise Térmica 

Amostra Tonset (°C) Tm1 (°C) Massa residual (%) 

Resíduo de PCB 245 302 65 

PVA puro 276 314 5 

PVA 5 261 298 40 

PVA 10 249 295 50 

PVA 20 245 289 53 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.5. Fluorescência de raios X 

A composição química dos compósitos foi avaliada a fim de verificar a 

presença de elementos que complementam os resultados obtidos neste trabalho 

e foi tomado como referência o PVA 10 para apresentação dos resultados. A 

análise de FRX na temperatura de 300 °C indicou grande quantidade do 

elemento bromo e em seguida, de silício. Esses valores são consonantes com a 

discussão das análises térmicas que sugere a decomposição da resina epóxi 

bromada com produção de voláteis bromados restando fibra de vidro ao fim do 

processo de decomposição a 900 °C. Os demais elementos encontrados (Fe, 

Cu, Pb, Ca) são oriundos dos processos utilizados para a retirada dos metais 

sugerida por Silva, 2018. Os percentuais dos elementos estão expressos na 

Tabela 7. 

Tabela 7 – Percentual dos elementos constituintes do PVA 10. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

4.6. Ensaio de inflamabilidade 

Os compósitos incorporados com 5%, 10% e 20% do pó da placa e o PVA 

puro foram submetidos ao ensaio horizontal de inflamabilidade. Os materiais 

estiveram em contato com a chama durante 30 segundos e após esse tempo o 

tempo de queima das amostras e o comprimento dos danos foram observados. 

O ensaio está representado nas Figuras 29, 30, 31 e 32, na seguinte ordem de 

acontecimentos: a) contato com a chama por 30 segundos; b) após retirada da 

chama e c) fim do ensaio. 

 

28 °C / 2299 μg/cm2 300 °C / 1106 μg/cm2 900 °C / 329 μg/cm2 

Elemento teor (%) Elemento teor (%) Elemento teor (%) 

Br 66,8 Br 32,7 Ca 53,4 

Ca 14,3 Ca 27,2 Si 23,4 

Si 14,1 Si 22,9 Cu 5,2 

Cu 2,9 Cu 2,9 Br 3,2 

Pb 2,5 Pb 1,3 Fe 2,0 

Fe 0,5 Fe 0,9 Pb 0,7 
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 Figura 29 - A amostra de PVA puro foi totalmente queimada segundos após a retirada da chama. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 30 - Queima dos compósitos PVA 5. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

a) b) c) 

a) c) b) 
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Figura 31 - Queima dos compósitos PVA 10. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 32 - Queima dos compósitos PVA 20. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A adição do substrato em proporções diferentes afetou a inflamabilidade 

do PVA, de forma que o PVA 5 foi o único que promoveu propagação de chama 

por oito segundos, sem danos ao material. Os demais compósitos não 

propagaram após a retirada do maçarico. 

b) a) c) 

b) a) c) 
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Apenas para o PVA puro, com dimensões de 45mm x 45 mm x 2 mm, foi 

possível calcular a taxa de queima (15 mm/min), pois apenas esse material 

apresentou danos no comprimento do corpo em função do tempo. As demais 

amostras não apresentaram danos consideráveis, em função disso a taxa de 

queima aproximadamente zero. Esse fato pode ser verificado observando a 

Figura 33. 

 

Figura 33 - Amostras após o ensaio de inflamabilidade: a) PVA puro; b) PVA 5; c) PVA 10 e d) 

PVA 20. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Xiu et al. (2016) realizaram testes utilizando substrato de placas de circuito 

impresso incorporado ao cloreto de vinila com diferentes classes de retardantes 

proveniente das placas e verificaram que os compósitos obtiveram notável efeito 

retardante de chama e supressor de fumaça. Também constataram alterações 

significativas nas propriedades mecânicas no que se trata da resistência à tração 

e resistência ao impacto, indicando um bom desempenho nas propriedades 

mecânicas. 

d) c) 

b) a) 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados dos ensaio pino-disco, análises térmica e química, ensaio de 

inflamabilidade e imagens de MEV de compósitos de álcool polivinílico com 

carga de resíduos de placa de circuito impresso permitiu chegar-se às seguintes 

conclusões:  

1. No ensaio pino-disco: 

a) A adição de resíduos de PCIs à matriz de PVA não afeta de forma 

significativa o coeficiente de atrito e o maior valor encontrado para 

o PVA 5 é influência da porosidade na superfície do material. 

b) A adição de resíduos não metálicos das placas de circuito impresso 

pulverizadas tendem a melhorar a resistência ao desgaste do PVA. 

2. No ensaio de inflamabilidade: 

a) O PVA apresentou taxa de queima de 15 mm/min e os compósitos 

com aditivo de resíduos de placas de circuito impresso, uma vez 

que não sustentaram a chama e não causaram danos no 

cumprimento da amostra, são altamente eficazes como agente 

antichama, em razão de não propagarem fogo. 

3. Nas análises térmicas: 

a) Os compósitos apresentaram uma redução na estabilidade térmica 

devido a decomposição da resina bromada que acontece em 

temperatura menor do que a decomposição do PVA puro. O 

aumento da massa residual após a pirólise das amostras evidencia 

o efeito antichama previsto. 

4. Microscopia Eletrônica de Varredura: 

a) Os compósitos produzidos a partir do PVA com adição da parte 

não metálica das placas de circuito impresso apresentam boa 

adesão das fibras de vidro à matriz nas superfícies analisadas, 

reduzindo a taxa de desgaste. 
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b) A partir das condições de ensaio realizadas nesse trabalho, não foi 

possível obter uma explicação conclusiva sobre a resposta 

tribológica do sistema. É necessário alterar as condições de ensaio 

a fim de evidenciar alterações no mecanismo de desgaste dos 

compósitos. 

 

5. A produção dos compósitos estudados neste trabalho é uma abordagem 

sustentável e ajuda a reduzir a problemática acerca do acúmulo de 

resíduos de placa de circuito impresso, que normalmente seriam 

incinerados produzindo gases tóxicos ou descartados em aterros 

sanitários. Ao promover a sua reutilização agrega-se soluções 

ambientais, econômicas, sociais e valorização do lixo eletrônico. 

6. Como forma de prevenir a propagação de chama em casos de incêndio, 

os compósitos produzidos podem ser aplicados na produção de móveis, 

portas e janelas, já que possuem eficiência na supressão de chamas por 

possuírem propriedades antichama. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Submeter os compósitos a condições mais severas de ensaio pino-disco a 

fim de averiguar alterações tribológicas. 
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