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A economia brasileira caracteriza-se por um elevado nível de desperdício de recursos energéticos e naturais, além de enfrentar graves problemas ambientais

decorrentes da geração de resíduos provenientes da mineração e processamento industrial de rochas. Neste contexto, há um crescente interesse em produzir materiais

compósitos a base de resíduos de mineração, e de demolição, para a aplicação como revestimentos na construção civil. O presente trabalho tem como objetivo produzir e

avaliar propriedades mecânicas, como módulo de elasticidade, de compósitos em função da granulometria do resíduo, utilizando PU contendo 50% de fase rígida e 50%

fase flexível.

Dois tipos de particulados distintos foram coletados e denominados como particulado “grosso” e “fino. Sua microestrutura cristalina e química foi caracterizada por

Difração de raios X (DRX) e por Fluorescência de raios X (FRX) respectivamente. Parte de cada particulado foi processado em moinho de bolas por 5 horas, obtendo

assim quatro tipos de distribuições granulométricas distintas (grosso, grosso-5h, fino e fino e fino-5h). A partir do material processado, curvas granulométricas foram

obtidas via peneiramento a seco e via úmida – Fig. 1. As amostras foram então produzidas por moldagem em bulk denominadas TPU-grosso, TPU-grosso 5h, TPU-fino

e TPU-fino 5h. Caracterizadas por espectroscopia no infravermelho (ATR-FTIR), análise Termogravimétrica (TGA), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e

ensaiadas mecanicamente por ensaio de flexão segundo a norma ASTM D790.

Figura 1. Curvas granulométricas para o particulado grosso, grosso 5h seco e úmido, fino e 

fino 5h úmido

A partir dos resultados obtidos, é possível observar uma tendência de aumento

do Módulo de Elasticidade com a redução do tamanho das partículas envolvidas.

As diferenças nos valores de Módulo de Elasticidade podem estar relacionadas,

além do tamanho e da dispersão das partículas, a presença de vazios. Em todos os

casos o Módulo de Elasticidade obtidos foram superiores aos 50 MPa para o TPU

puro obtido em testes preliminares. Tal aumento é esperado por se tratar de um

material compósito, por combinar características do reforço da carga-cerâmica e

da resina polimérica.

Figura 2. Micrografias de fratura criogênica em 1000 vezes de aumento para a amostra 

a) TPU – fino 5h 72% e b) TPU – grosso 5h 75%.
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A análise química por FRX do particulado revelou a presença majoritária de

óxidos de silício (64,6%), ferro (11,2%) e alumínio (10,84), indicando ser típico

de uma rocha vulcânica de natureza ácida, pela presença de elevado teor de sílica

[1,2]. Já a microestrutura cristalina caracterizada DRX do particulado apresenta

um difratograma de difícil interpretação, onde somente algumas linhas

características foram possíveis de relacionar quartzo, feldspato, epidoto, anortita,

diopsídio, augita, tremolita, ilmenita.

Durante o processo de cura das peças produzidas, a reação de síntese foi

monitorada utilizando ATR-FTIR verificando em função do tempo a presença do

grupo funcional isocianato (NCO) na banda ~2.300 cm-1, apresentando após 15h

uma redução significativa em todas as formulações. Analises de TGA/DTGA

revelaram-se típicas para a perda de massa do PU, ~330 ºC e pequeno ombro em

~395 ºC para fase flexível, e em ~450 ºC, para a fase rígida [3], além da fração do

resíduo de queima representar a massa do material particulado de rocha

incorporado na formulação (~75% e ~72%).

Análises de MEV, para as amostras de maior Módulo Elástico, obtidas pelo

método de fratura criogênica, é possível observar a presença de partículas de

diferentes tamanhos dispersas na resina de PU – Fig. 2a, para a formulação TPU-

fino 5h. Já para a amostra TPU-grosso 5h – Fig. 2b, a morfologia da fratura

criogênica revelou estruturas em ângulos retos, muito provavelmente devido a

distribuição de partículas, neste caso, se de maior diâmetro. É possível também

observar a presença de poros em magnificações menores em todas as amostras,

cuja origem é atribuída ao processo de mistura pela formação e aprisionamento de

bolhas de ar, como pode-se observar na Fig. 3a para a amostra TPU-fino 5h e na

Fig. 3b para a amostra TPU-grosso 5h respectivamente.

Os ensaios mecânicos de flexão foram realizados segundo a norma ASTM

D790. A Tab. 1 abaixo resume os dados para o Módulo de Elasticidade obtidos

para as formulações produzidas.

Formulação Módulo de Elasticidade Médio (MPa)

TPU-grosso-75% 1100  208

TPU-grosso5h-75% 1200  205

TPU-fino-72% 820  230

TPU-fino5h-72% 1450  296

Tabela 1. Módulo de Elasticidade (MPa) obtido para as diferentes formulações

Figura 3. Micrografias de fratura criogênica em 40 vezes de aumento para a amostra a) 

TPU – fino 5h 72% e b) TPU – grosso 5h 75%.
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