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RESUMO 

 
 
A procura de novos materiais sustentáveis de engenharia tem se tornado objeto de 

estudo tanto em âmbito cientifico quanto industrial. Desta forma, materiais 

compósitos vem se tornando de especial interesse para indústrias, como por 

exemplo a automotiva que vem usando compósitos reforçados com fibras naturais, 

para revestimentos, acabamento e confecção de peças internas. O presente 

trabalho, portanto, estuda o desenvolvimento de um compósito sustentável de 

engenharia produzido a partir da combinação de fibras de Curauá in natura e 

poliuretano produzido a partir do óleo de mamona nas proporções de 10%, 20% e 

30% em massa de Curauá. O compósito será preparado pela mistura do óleo de 

mamona ao isocianato e às fibras de curauá por agitação mecânica por 5 minutos e 

com 24h de tempo de cura. Os compósitos serão analisados por análise 

termogravimétrica (TG) e termogravimetria derivada (DTG), análise dinâmico 

mecânica (DMA), ensaio de dureza, microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
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ABSTRACT 

 
 
 Research for new sustainable engineering materials has become the subject 

of study for academia and industry. In this way, composite materials play an 

important role in this scenario, in special for automobile industry, which has using 

composite materials made from natural fiber in their products such as internal 

revetments, finalizations and confection of internal pieces. Therefore, this paper 

study the development of a sustainable composite material made from Curauá fiber 

in nature and polyurethane synthesized from castor oil in proportions of 10%, 20% e 

30% in mass of Curauá fiber. The composite will be prepared with mechanical 

agitation for 5 minutes after that a 24h of cure. The composite will be analyzed using 

thermo-gravimetric analysis (TGA), derivative of thermos-gravimetric analysis (DTG), 

dynamic mechanical analysis (DMA), hardness test and scanning electron 

microscopic (SEM).  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O grande desafio para o mundo globalizado é o seu desenvolvimento de forma 

sustentável, uma vez que o uso desenfreado de matérias primas, em especial o 

petróleo, ao longo da história humana pôs-revolução industrial desencadeou uma 

escassez de recursos naturais levando assim a uma busca por novos materiais e 

processos sustentáveis (MEDINA, et al., 2006). 

O processo de fabricação de materiais poliméricos tem como principal matéria 

prima o petróleo, seu uso vem sendo amplamente questionado por razões 

ambienteis além destes processos utilizarem como matéria prima um recurso natural 

finito e de alto valor econômico (DIAMOND, 2005). Desta forma justifica-se a busca 

por processos e produtos alternativos ao uso do petróleo, óleos vegetais podem 

representar uma das possíveis soluções para este problema. 

Devido às suas propriedades, os óleos vegetais podem substituir o petróleo 

como matéria prima principal em grande parte dos processos poliméricos, estes 

óleos apresentam grande variedade, larga disponibilidade, baixo custo, facilidade de 

processamento, baixa toxicidade, além de serem recursos naturais renováveis. 

Sendo assim torna-se atrativa o uso de tais materiais para a síntese de polímeros 

que servem de base para a produção de novos materiais. (O'BRIEN, 2004) 

Materiais Sustentáveis de Engenharia fazem-se necessários, portanto, no 

presente cenário energético mundial, tais materiais podem surgir das mais diversas 

fontes e possuir diversas classificações. No entanto, estes podem ser classificados 

de uma forma geral em Metálicos, Poliméricos e Cerâmicos (SMITH, et al., 2013). 

Uma combinação de dois ou mais destes materiais caracteriza-se um compósito 

como é exemplificado na Figura 1.  

 
Figura 1. Classificação geral dos materiais de Engenharia. 
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Compósitos são de especial interesse, pois este consiste em uma junção de dois 

ou mais materiais permitindo assim uma escolha preferencial de propriedades 

especificas, propriedades as quais estes materiais separadamente não apresentam 

ou apresentam em baixo valor, portanto esta fermenta de escolha faz com que o 

compósito desempenhe um importante papel na indústria e se torne objeto de 

estudo para o presente trabalho.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

Atualmente há uma crescente busca por novos materiais poliméricos, em 

especial materiais sustentáveis, desta forma a obtenção de poliuretanos a partir de 

óleos vegetais de culturas como maracujá, mamona, linhaça e pequi se torna 

bastante atrativa, bem como o desenvolvimento de técnicas para o aumento do 

potencial energético destas matérias primas provenientes da fauna e flora brasileira, 

esses são de especial interesse para o desenvolvimento local e regional do país. A 

síntese de poliuretano a partir de óleos vegetais é uma técnica bem estabelecida e 

bastante promissora apresentando resultados semelhantes àqueles provenientes de 

recursos não renováveis (LOPES, 2010). 

  No contexto nacional, muitos centros de pesquisa utilizam fibras provenientes 

de culturas abundantes da flora brasileira bem como seus resíduos, por exemplo, 

fibras de Coco, curauá e bagaço de cana de açúcar, como uma forma de reutilizar e 

associar estes materiais às matrizes poliméricas, no desenvolvimento de compósitos 

sustentáveis de engenharia, na tentativa de substituí-los aos materiais derivados de 

fontes não renováveis (Luz, 2004). 

O presente trabalho, portanto, aborda o desenvolvimento de compósitos 

utilizando o poliuretano (PU) fabricado a partir do óleo de Mamona combinado com a 

fibra do Curauá, está temática mostra-se bastante promissora, pois compõe 

diferentes materiais sustentáveis em um novo material de alto valor industrial, 

econômico e social-ambiental.  
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo geral  

 

Este trabalho tem por objetivo a preparação e caracterização de compósitos 

tendo como matriz polimérica o poliuretano proveniente do óleo de mamona 

comercial (Racinus communis) e como material de reforço a fibra do Curauá 

(Ananas eructifolius). 

1.2.2 Objetivo específicos  

 

 Caracterização da fibra do curauá por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

 Preparação e caracterização do poliuretano Termogravimetria (TG) e 

termogravimetria derivada (DTG), análise dinâmico mecânica (DMA) e MEV. 

 Preparação dos compósitos e caracterização destes por TG/DTG, DMA, MEV 

e análise de dureza, adicionando 10%, 20% e 30% em massa de fibra de 

curauá. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 ÓLEO DE MAMONA  

 
O óleo de mamona ou óleo de rícino é um óleo vegetal obtido a partir da 

semente da mamoneira (Ricinus Communis) que é uma cultura muito rica nas 

regiões nordeste e norte do Brasil isto devido sua melhor adaptabilidade a regiões 

tropicais e subtropicais. Sua aplicação industrial é notória, usado principalmente em 

na síntese de cosméticos, tintas, lubrificantes e polímeros, podendo até substituir o 

petróleo na síntese de diversos produtos de matrizes poliméricas tendo porém a 

vantagem de ser um óleo não toxico e biodegradável. (MINISTERIO DA 

AGRICULTURA, 2001) 

A Figura 2 apresenta a estrutura química do óleo de mamona onde se 

observa a presença do grupo hidroxila que é indispensável para a síntese do poliol, 

além de possuir ácido ricinoléico em grande proporção o que confere a este óleo 

características peculiares de especial interesse em aplicações poliméricas. O óleo 

de mamona possui coloração amarelo claro e é solúvel na maior parte dos solventes 

orgânicos com exceção de hidrocarbonetos alifáticos, este também possui boa 

estabilidade e compatibilidade com muitas resinas e borrachas por isso é muito 

utilizado na produção de tintas de impressão, adesivos, lubrificantes dentre outros 

(ITOH, 2015). 

 

 

Figura 2. Estrutura química do óleo de rícino (Ricinus Communis). 
 
 

A Tabela 1 apresenta algumas propriedades físico químicas do óleo de 

mamona, usados em aplicações industriais pela indústria ITOH OIL CHEMICALS 

CO, que vem desenvolvendo aplicações do óleo de mamona em combustível de 

aviação devido seu elevado ponto de ebulição, as propriedades físico-químicas 
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deste óleo também o fazem de grande interesse para a indústria automobilística 

(ITOH, 2015).  

 

Tabela 1. Algumas propriedades físico-químicas do óleo de mamona (ITOH, 2015). 
 

Propriedades Físico-químicas    Óleo de Mamona 
Industrial  

Índice de iodo (g I2/100g) 83-89 

Acidez (mg KOH /g) Máx. 4.0 

Índice de saponificação (mg KOH /g) 156-165 

Viscosidade (cP) a 25 ºC 680 

Gravidade específica a 25 ºC 0.959 

 

2.2 FIBRAS DO CURAUÁ 

 
 Curauá (Ananas eructifolius) da família das bromélias é uma planta ordinária 

da Amazônia sua fibra vem sendo utilizada desde o período pré-colombiano pelos 

indígenas por suas peculiares propriedades de resistência e maleabilidade sua fibra 

pertence à subclasse das monocotiledôneas cuja fibra provem das folhas (LEÃO, 

2012). Recentemente vem sendo utilizada na indústria automobilística na 

substituição de fibras sintéticas na produção de bancos e revestimentos internos 

(ORNAGHI, et al., 2012). 

 Devido suas propriedades de resistência, rigidez e densidade a fibra do 

Curauá pode ser utilizada como reforço de materiais plásticos, a composição da fibra 

também está diretamente relacionada com a qualidade do compósito (KUMAR, et 

al., 2011). A fibra do Curauá, assim como toda a fibra natural é composta por 

hemicelulose, celulose e lignina e também apresenta pequenas quantidades pectina, 

sais orgânicos e elementos nitrogenados. Por meio dessas propriedades físico-

químicas pode-se entender o comportamento das fibras e determinar suas 

apropriadas e aplicações (LEÃO, 2012). A Tabela 2 apresenta algumas 

propriedades químicas e mecânicas da fibra do Curauá in natura, que são 

importantes na produção de compósitos. 
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Tabela 2. Propriedades físico-químicas da Fibra do Curauá in natura. 
 

Fibra do Curauá in natura (Castro, et al., 
2015)  

(Corrêa, et al., 
2010) 

(SILVA, et 
al., 2008) 

Hemicelulose (%) 28-32 17,5-19,1 9,9 

Celulose (%) 58-68 69,5-70,9 70,7-73,6 

Lignina (%) 4-6 9,1-9,5 7,5-11,11 

Resistência a tração (MPa) - - 859-1404 

 

2.3 POLIURETANO  

 
 Descoberto inicialmente por Wurtz, em 1849, o uretano é obtido através da 

reação química exotérmica entre um grupo isocianato e um grupo hidroxila como 

exemplificado na Figura 3 (SAUNDERS, et al., 1962). Este grupo vem desde então 

sendo estudado e técnicas para sua obtenção aprimoradas, tendo cominado na 

década de 70 seu expressivo uso na indústria automobilística como poliuretano que 

por sua vez é obtido através da reação de poliadição entre o grupo isocianato e um 

álcool polifuncional (EAVES, 2004).  

 

 
 

Figura 3. Representação genérica da formação do poliuretano (LOPES, 2010). 
 

Os isocianatos usados na síntese do poliuretano podem ser aromáticos, 

alifáticos, ciclo-alifáticos ou policíclicos sendo que a maior parte dos isocianatos 
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usados na indústria são derivados dos isômeros do tolueno diisocianato (TDI) e 

isômeros do difenilmetano diisocianato (MDI). Isto devido seu baixo custo e maior 

reatividade quando comparados com isocianatos alifáticos (VILAR, 1998). 

Os polióis ou álcoois polifuncionais contém grupo hidroxilas nas mais 

diferentes proporções, massas moleculares, funcionalidade e natureza química. 

Desta forma, existe uma grande variedade destes polióis que são utilizados na 

síntese do poliuretano, dentre os mais comuns encontra-se poliésteres hidroxilados. 

No entanto é possível a obtenção do poliól a partir de óleos vegetais com alto índice 

de insaturação, que são ligações duplas e tendo estas convertidas em grupos 

hidroxilas. 

2.3.1 Poliuretanos sintetizados a partir do óleo de mamona. 

  
Medina et al., (2006) sintetizou poliuretano a partir do óleo de mamona este 

foi epoxidado com ácido peracético e ácido sulfúrico a 98% como catalisador. A 

hidroxilação do epóxido foi feita com água e ácido sulfúrico. A obtenção da 

poliuretana se deu por meio da reação dos polióis com MDI e TDI. A formulação do 

PU consistiu ainda da adição de 0,5 g do catalisador dilaurato de dibutil estanho, 2g 

de surfactante e 30g de reticulado para as razões em peso de [NCO]/[OH] de 1,0 e 

1,2.  

Os resultados da caracterização dos polióis se deram com baixo índice 

conversão devido à baixa concentração de ácidos graxos insaturados e 

polinsaturados. Porém este apresentou excelente propriedades em termos de 

estrutura. Foi observado ainda que a densidade do poliuretano foi maior, quando 

foram utilizadas razões de [NCO]/[OH] de 1,2. Esse efeito está diretamente 

relacionado à estrutura e formação do polímero, pois havendo um maior 

espaçamento entre as moléculas, ocorrerão variações de densidade o que terá um 

impacto direto na adesão ao material de reforço do compósito (LOPES, 2010). 

2.4 COMPOSÍTOS  

 
Compósitos são formados por duas ou mais fases; uma fase continua 

denominada matriz e outra fase mais rígida e resistente denominada material de 

reforço que pode ser continuo ou descontinuo (Figura 4). As propriedades dos 

compósitos portanto dependem das propriedades da matriz e do reforço (MOURA, 



21 

 

2014). Desta forma o um material compósito tende a melhorar, principalmente, o 

desempenho mecânico do material quando comparado à sua matriz polimérica e 

permitir seu uso em aplicações em que somente a matriz falharia. 

 

 

Figura 4. Representação geral de um compósito com fibras não continuas (JESUS, 
2014). 

 

Os compósitos podem apresentar matrizes metálicas, cerâmicas ou 

poliméricas, sendo essa última bastante interessante devido a sua alta rigidez e 

baixa densidade além de grande disponibilidade na natureza, pois polímeros podem 

ser sintetizados a partir de recursos renováveis como por exemplo óleos vegetais ou 

pode-se utilizar resíduos poliméricos industriais que muitas vezes são descartados 

ou não utilizados. As desvantagens porem são que estes sofrem degradação na 

presença de luz (CASTRO, et al., 2015). 

 Os materiais de reforço podem ser sintéticos como exemplo a fibra de vidro e 

carbono ou naturais como por exemplo a fibra de coco, curauá e juta. Sendo esses 

últimos biodegradáveis, com baixo custo, baixa abrasividade, baixo consumo de 

energia na preparação e disponível em grandes quantidades. As desvantagens das 

fibras naturais são que estas apresentam elevada absorção de umidade e baixa 

temperatura de decomposição (LEÃO, 2012). 

2.4.1 Processamento de compósitos  

 
 O processo de modelagem manual (molde aberto) de compósitos consiste do 

uso de um pincel para agregação da matriz as fibras é a técnica mais utilizada 

devido seu baixo custo ferramental e de investimento em seguida o material passa 
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por um processo de cura a temperatura ambiente do material, esta técnica tem um 

impacto direto no desempenho mecânico do material, isto devido ao alto índice de 

vazio ou bolhas que pode surgir entre o compósito formado e o molde (MASON, 

2008).  

 O método de modelagem a vácuo apresenta um melhor desempenho 

mecânico do compósito se comparado com a modelagem manual visto que este 

garante uma diminuição da formação de bolhas em regiões internas do compósito 

tendo apenas com desvantagem a geometria visto que o tamanho da peça limita-se 

ao tamanho da prensa (PARDINI, et al., 2009). A seguir será examinado com maior 

detalhe a matriz polimérica e a fibra natural utilizadas neste trabalho.     

2.4.2 Compósitos de poliuretano com fibra de curauá  

 
Mothé & Araujo (2004) desenvolveram compósitos com fribra de Curauá e 

poliuretano proveniente do óleo de mamona. Estes autores utilizaram poloil-poliéster 

(Elastollan 1185A10) e óleo de mamona Abaisa, MDI Huntsman para sintese do 

poliuretano e fribras do Curauá proveniente da Faculdade de Ciencias Naturais da 

UNESP – SP. 

O poliuretano foi obtido por mistura do óleo de mamona com 4,4 diisocianato 

de difenilmetano MDI na razão de 1,2. As fibras do Curauá foram secas em estufa a 

60 ºC por 24h e então moidas em moinho SEIBT com faixa de comprimento 6 a 20 

mm. O composito foi então obtido utilizando mistura por fusão e o misturadas no 

Haake tipo Rheomix 600 a velocidade de 60rpm por 15 minutos a 100 º C (MOTHÉ, 

et al., 2004).  

O compósito foi então analizado por termogravimétrica (TGA), derivada da 

análise termogravimétrica (DTG) com razão de aquecimento 5, 8, 10, 12, 15 e 10 ºC, 

com gas nitogênio e faixa de temperatura de 30 a 800 ºC e ensaios de tação em 

dinamometro INSTRON com velocidades de separação de garras de100mm/min e 

separação entre garras de  22,9mm (MOTHÉ, et al., 2004). Os principais resultados 

são apresentados na Tabela 3, que compara a diferentes composições em massa de 

poliuretano obtendo maior resistência a tração, também observou-se uma melhor 

performance para o compósito com 5% de fibra. 

 

 



23 

 

Tabela 3. Propriedades mecânicas dos compósitos do poliuretano proveniente do 
óleo de mamona e fibras de Curauá (MOTHÉ, et al., 2004). 
 

Compósito  PU (100%) PU (95%) PU (90%) PU (80%) 

Deformação na Ruptura (%) 588 362 153,1 28,1 

Resistência a tração (MPa) 24,2 14,7 9,1 12,1 
 

2.5. CARACTERIZAÇÃO DO POLIURETANO, FIBRA E COMPÓSITO  

  
 Materiais orgânicos, incluindo as fibras naturais e polímeros apresentam 

degradação de suas propriedades físicas e mecânicas a elevadas temperaturas e ao 

sofrerem compressibilidade. Desta forma analises térmicas e mecânicas são 

bastante utilizadas para determinação da estabilidade térmica do material bem como 

para um conhecimento do comportamento do mesmo em sua região de trabalho e 

quando esses exijam maior esforço do compósito. (AZEVEDO, 2009) 

 As técnicas a serem utilizadas neste trabalho foram apresentadas a seguir de 

forma sucinta para um melhor entendimento do mesmo, sendo as principais técnicas 

escolhidas serão analises térmicas e mecânicas tendo em vista a vantagem de não 

ser requerida uma grande quantidade de amostra e também sua comparabilidade de 

resultados em um único gráfico (ÁRAUJO, et al., 2003). 

2.5.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

 
 A análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica na qual a perda ou ganho 

de massa da amostra é determinada em função da temperatura e tempo em a uma 

variação controlada de temperatura. Esta técnica é utilizada para caracterização da 

estabilidade térmica que o material apresenta quando submetido a uma variação de 

temperatura (CORRÊA, et al., 2010). A derivada da análise termogravimétrica (DTG) 

fornece importante informação sobre a natureza da degradação do material sendo 

por vezes utilizada para caracterização de fibras de coco e cana de açúcar para 

determinar a temperatura de degradação da celulose, hemicelulose e lignina. Desta 

forma uma comparação entre estabilidades térmicas da matriz e fibra é usada para 

correlacionar a qualidade do compósito, uma vez que este deve apresentar uma 

estabilidade característica intermediaria  (LUZ, 2008). 
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2.5.2 Análise dinâmico mecânica (DMA) 

 
 A análise dinâmica mecânica (DMA) é uma técnica que permite estudar a 

resposta elástica e viscosa de polímeros em certa faixa de temperatura cuja 

geometria de deformação seja conhecida, é assim medida as alterações de rigidez 

do material. Esta técnica permite estudar as propriedades visco-elásticas e relações 

moleculares associadas a deformações microscópicas, os principais resultados 

desta analise são modulo elástico parte real (E
′
), modulo de dissipação viscosa 

parte imaginaria (E
′′

) e o amortecimento mecânico ou fator de perda representado 

pela tangente de δ Eq. (1) da resposta em relação à solicitação mecânica aplicada 

no diagrama no espaço complexo, onde 𝛿 é o ângulo de fase onde seu esquema e 

representado graficamente na Figura 5. Através dessas variáveis pode-se 

determinar tenacidade e resistência do material (SANTOS, 2012). 

 

Tan δ = E''

E'            (1) 

 

Figura 5. Interpretação gráfica do comportamento visco-elástico. (AZEVEDO, 2009) 

2.5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 
 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica utilizado para 

estudar a microestrutura e morfologia dos materiais sólidos. Está consiste em utilizar 

feixes de elétrons para explorar a superfície do material, desta forma os sinais 

capturados são interações do feixe com a amostra (DEDAVID, et al., 2007). Pode 

ser utilizada para determinar aspectos da fibra como comprimento, distribuição, 

caracterização morfológica bem como adesão entre fibras e matriz (Luz, 2004). 
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2.5.4 Ensaio de dureza 

  
 A análise consiste em medir a resistência a penetração do material por uma 

força compressiva, essa força age sobre o material causando uma leve deformação 

em sua superfície. A dureza é então definida como a resistência que o material 

oferece ao sofrer deformação plástica na superfície por um instrumento chamado 

durômetro, os corpos de prova devem possuir acima de 3 milímetros de espessura e 

apresentar superfície plana (JESUS, 2014). É uma técnica bastante utilizada em 

compósitos por auxiliar na visualização da qualidade de fabricação do compósito 

pois pode-se relacionar a dureza com a resistência a tração do material 

(ZANGIACOMI, 2002). Segundo a Sociedade Americana para Materiais e Testes 

(ASTM) existem quatro metodologias mais utilizadas para a realização do ensaio de 

dureza sendo estas: Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop e Shore. A metodologia que 

pode ser utilizada em compósitos de matriz polimérica com polímeros termorrígidos 

é método de Brinell, isto por se tratar de um material mais resistente quando 

comparado com uma matriz termoplástica (JESUS, 2014). 

2.6.5.1 Ensaio de dureza por método de Brinell  

 
 Tem por objetivo determinar a dureza de Brinell (DB) que relacionado a Força 

(F) com o diâmetro (D) ao deslocamento (d) sofrido pela amostra Eq. (2) esta técnica 

é definida segundo a normas ASTM E10 é exemplificada na figura 5, normalmente 

utilizada em materiais que apresentam superfície áspera sendo útil para compósitos 

de matriz termorrígida.  

 

DB =
2 𝐹

𝜋𝐷 (𝐷− √𝐷2− 𝑑2 )
         (2) 

 

Figura 6. Esquema experimental do ensaio de Brinell. (INSTRON, 2015) 
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3. EXPERIMENTAL 

 
 O fluxograma da Figura 7 descreve as etapas a serem desenvolvidas de 

obtenção e caracterização do compósito. Uma abordagem mais detalhada a respeito 

de cada procedimento experimental será feita a seguir. O óleo de mamona será 

obtido da empresa Mundo dos Óleos Ltda., a fibra de Curauá será gentilmente 

cedida pela Professora Sandra Maria da Luz que atualmente investiga seu 

desempenho na produção de novos compósitos com várias fibras naturais, como a 

fibra de Coco e bagaço de cana de açúcar (LUZ, 2008). 

 

Figura 7. Fluxograma esquemático da metodologia empregada neste trabalho. 
 

3.1. OBTENÇÃO DO POLIURETANO, COMPÓSITO E FIBRA 

 
 O PU será obtido por meio da reação do poliol (óleo de mamona) com o 

difenilmetano diisocianato (MDI) de acordo com a razão [NCO]/[OH] = 1,2 e agitação 

mecânica de 5 minutos. O compósito será obtido com a mesma metodologia de 

obtenção do poliuretano, porém, nos dois últimos minutos será adicionada a fibra de 

Curauá previamente seca em estufa a 105°C por 24h, com o intuito de remover toda 

a umidade presente na fibra. Tanto o PU quanto o compósito serão vertidos em 

moldes de Teflon® e a cura será finalizada em estufa a 100°C, por 24h. 

3.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 
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 Após o período de secagem em estufa, as fibras serão resfriadas em 

dessecador e pesadas até que se atinja massa constante. O teor de umidade (U) 

será então determinado utilizando a relação da Eq (3): 

 

U = 
P(ambiente) - P(seco)

P(seco)
 x 100         (3) 

  

Onde P(ambiente) representa o peso da fibra a temperatura ambiente e 

P(seco) é o peso da fibra após a secagem.  

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  

 

3.3.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

  
 As amostras serão analisadas em analisador térmico da marca TA 

Instrumentos, modelo SDT Q600. As análises do poliuretano e compósito serão 

realizadas em cadinho de platina com cerca de 10 a 20 mg de amostra em faixa de 

temperatura 30 a 800°C sob a atmosfera inerte (nitrogênio) e razões de aquecimento 

5, 8, 10, 12, 15 e 20 °C/min.  

3.3.2 Análise dinâmico mecânica (DMA) 

  
 O poliuretano e os compósitos serão analisados em DMA 242 Netzsch, em 

modo de tração e força constante ao longo do ensaio sendo a força estática de 1,0 N 

e força dinâmica de 0,8 N, 1Hz de frequência em uma faixa de temperatura de 25°C 

a 150°C.  

3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 
 As serão presas com uma fita de carbono a um suporte o coberto com uma 

fina camada de ouro de 8nm e submetido a uma atmosfera de argônio. A análise 

será feita com o equipamento de recobrimento metálico da marca Balzers modelo 

SCD 050 Sputter Coater. Ao final as amostras serão avaliadas utilizando um 

microscópio da marca JOEL modelo JSM – 7001F. Adicionalmente será utilizado o 

detector de elétrons secundários operando em uma faixa de potência entre 15 a 20 

KW. 
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3.3.4 Ensaio de dureza 

 
 Para a realização desta análise as amostras de compósito serão moldadas 

em pacas circulares uniformes com espessura de 4 mm e então testadas segundo a 

norma ASTM D2240 utilizando o equipamento Mitutoyo Digital modelo 963-103-50, 

utilizando-se a escala BRINELL com PRE-LOAD a ser definido e penetrador esférico 

de 2,5mm de diâmetro.  

4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMVOLVIDAS  

 
 As atividades foram divididas durante os dois semestres letivos de 2015, 

iniciando com as referências bibliográficas que servirão de base para 

desenvolvimento de todo o trabalho bem como a parte experimental que será melhor 

trabalhada no segundo semestre de 2015 justamente com a análise de resultados e 

a preparação do relatório final, conforme apresentando na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante o ano. 
 

 

Etapas 

Semestre/Ano 

1/2015 
 

2/2015 

J F M A M J J A S O N D 

Referências Bibliográficas  X X X X X X X X X X X X 

Obtenção do Óleo de Mamona        X      

Obtenção da Fibra do Curauá       X      

Preparação do PU e dos compósitos       X X     

Caracterização dos materiais          X X   

Análise de resultados e conclusões           X X 
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