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RESUMO 
Com o intuito de amenizar os impactos ambientais gerados no processo de produção de peças para ônibus em 
spray-up, foi proposta uma metodologia para moagem e incorporação dos resíduos gerados em uma 
formulação de massa para compósitos. Tal massa, industrialmente conhecida como massa para cantos, é 
aplicada sobre os moldes de peças em regiões onde a geometria compromete a conformação da fibra. O 
resíduo de fibra de vidro proveniente do processo de spray-up foi previamente moído e após incorporado às 
amostras de massa para compósitos em três percentuais, 3%, 6% e 10%. Para obter os resultados dos efeitos 
da adição dos resíduos de fibra de vidro às amostras de massa, produziu-se uma amostra de massa padrão, 
sem adição de resíduos. A massa para compósitos aprovada atualmente para utilização no processo de 
produção de peças foi submetida aos mesmos ensaios que as demais amostras e todos os resultados obtidos 
foram comparados. Ensaios de densidade, viscosidade, resistência à tração, resistência à flexão, resistência ao 
impacto, dureza e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram realizados em todas as amostras. A 
densidade das amostras produzidas foi gradualmente reduzida ao passo que o resíduo foi adicionado. Com a 
adição de 10% de resíduo houve redução na densidade quando comparada à massa sem resíduo e quando 
comparada ao fornecedor atual. A redução na densidade é um fator positivo importante, visto que a redução 
de peso em peças de veículos pesados é um objetivo primordial de algumas montadoras. A adição do resíduo 
resultou em redução nos valores encontrados para os ensaios de tensão de ruptura e módulo de elasticidade, 
resultados que foram inferiores também aos da massa até então fornecida. A viscosidade das amostras 
produzidas aumentou com a adição do resíduo, assim como os valores de força de resistência ao impacto e 
flexão. A resistência ao impacto da amostra produzida com 10% de resíduo de fibra de vidro foi maior que a 
amostra sem resíduo, sendo que se comparada à amostra do fornecedor atual, a amostra com 10% de resíduo 
também apresenta resistência ao impacto maior. O ensaio de MEV possibilitou a caracterização da carga 
mineral utilizada pelo fornecedor atual e também confirmou a boa adesão entre o resíduo de fibra e às massas 
produzidas. O ensaio de MEV confirmou a presença de bolhas de ar contidas nos corpos de prova, uma das 
causas do baixo desempenho mecânico em alguns ensaios das amostras produzidas com resíduo. A análise 
econômica realizada sugere a viabilidade na produção da massa para compósitos no próprio empreendimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamento de Resíduos,  Fibra de vidro, Massa de cantos, Compósitos. 
 
 
INTRODUÇÃO 
Os polímeros e seus derivados tornaram-se fundamentais matérias-primas na fabricação de diversos produtos 
de utilização cotidiana. Tal espaço no mercado foi conquistado através da substituição de metais e madeiras 
por polímeros que possuem propriedades mecânicas muito similares aos materiais antes utilizados, porém 
com peso e custo reduzidos, na maioria dos casos (CANEVAROLO, 2006). 
Os compósitos proporcionam ótimo desempenho em aplicações críticas, a exemplo de aeronaves, pás eólicas 
e peças para ônibus. O bom desempenho destes materiais se deve ao fato que são constituídos por um 
polímero reforçado por um material mais resistente (ASHBY; JONES, 2007). Empresas que utilizam 
processos de fabricação de compósitos reforçados com fibra de vidro são acometidas por uma grande 
preocupação devido ao resíduo gerado no processo, pois a resina utilizada é um polímero dito termorrígido, 
ou seja, não é passível de reciclagem direta por reprocessamento térmico (CALLISTER, 2002), pois no 
processo de  cura de resinas termorrígidas ocorre o desenvolvimento de uma rede interconectada 
tridimensional molecular com ligações cruzadas (NETO; PARDINI, 2006). 
O consumo mundial de compósitos de resina reforçada com fibra de vidro atingiu 2,5 milhões de toneladas 
no ano 2000. A América do Sul consumiu apenas 2% deste montante de fibra de vidro nos anos 2000, 
enquanto no topo ficou a América do Norte consumindo 47% de fibra de vidro. Ainda estima-se que nos anos 
2000, 70 a 75% da fibra de vidro era utilizada para matrizes termorrígidas, enquanto o restante era utilizado 
para as matrizes termoplásticas (FELTRAN, 2008). 
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O presente trabalho consistiu na avaliação da utilização do resíduo de fibra de vidro para fabricação de massa 
para compósitos. Esta massa, conhecida comercialmente como massa para cantos, é utilizada atualmente no 
processo de fabricação de peças para ônibus e possui como principal função reduzir índices de vazios nos 
cantos das peças e reduzir o índice de defeitos, preenchendo regiões onde a fibra de vidro não possui área 
suficiente para se conformar. Atualmente, a massa é adquirida de fornecedores específicos, que utilizam 
como matérias-primas resinas e cargas minerais. 
 
 
METODOLOGIA 
Para a realização dos ensaios propostos, foram produzidas amostras de massa para compósitos utilizando 
uma formulação básica, sem aditivos e em quantidade mínima necessária para o funcionamento do 
misturador. Tal formulação foi fornecida por uma empresa fabricante do item.  
O elemento diferencial em cada amostra foi o percentual de carga adicionado, sendo que em cada amostra 
houve a substituição da carga originalmente utilizada por resíduo de fibra de vidro, objetivando testar o poder 
de incorporação e os efeitos da substituição no desempenho do produto.  
Levou-se em conta a possibilidade de que a massa fornecida atualmente poderia conter aditivos e resinas com 
propriedades mecânicas superiores, o que poderia comprometer a comparação das amostras produzidas com 
tal produto aditivado. Para analisar somente o efeito da substituição de carga mineral pelo resíduo, produziu-
se uma amostra de massa em laboratório sem resíduos, somente utilizando a carga mineral. Desta forma, 
comparando as amostras contendo resíduo com a amostra produzida somente com a carga, sendo todas as 
outras matérias-primas adicionadas no mesmo percentual, conseguiu-se analisar somente os efeitos da adição 
do resíduo. 
A fibra de vidro do resíduo gerado apresentou variação entre 3 a 10 milímetros de comprimento e o resíduo 
moído apresentou traços de todas as matérias-primas utilizadas no processo de fabricação de peças em spray-
up como gel coat primer e ortoftálico nas cores verde, cinza e azul, a resina ortoftálica, fibra de vidro e 
iniciador. A caracterização dos materiais presentes na amostra de resíduo não foi realizada visto que não 
representaria uma condição constante. A produção de peças é variável, dependendo da programação, do mix 
de carros produzidos e dependendo do que é produzido, utilizam-se matérias-primas distintas. 
As descrições das amostras foram abreviadas para facilitar a leitura e o entendimento do texto. A relação com 
as siglas das amostras está apresentada na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Identificação das amostras analisadas. 
Descrição da amostra Identificação 

Fornecedor Atual TF 
Amostra sem resíduo (somente carga) T0 

Amostra com 3% de resíduo T3 
Amostra com 6% de resíduo T6 
Amostra com 10% de resíduo T10 

 
 
Os corpos de prova foram confeccionados utilizando-se duas placas de vidro, prensando manualmente cada 
amostra de massa produzida entre elas. As amostras desenvolvidas foram previamente homogeneizadas com 
1,5% de iniciador MEKP e após prensadas entre as placas de vidro com espaçamento de 3 mm. Todas as 
amostras permaneceram em repouso por uma hora até seu desmolde. 
Foram realizados ensaios de massa específica, viscosidade, resistência à tração, resistência ao impacto e 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em todas as amostras, além da análise da viabilidade econômica 
de se produzir a massa a partir dos resíduos, ao invés de adquiri-la de fornecedores externos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ensaio de MEV para a amostra TF possibilitou visualizar o tipo de carga mineral utilizada na fabricação da 
massa para compósitos fornecida. Conforme demonstrado na Figura 1 o fornecedor atual utiliza 
predominantemente uma carga mineral de carbonato de cálcio e magnésio, caracterizada pelo formato das 
partículas encontradas e confirmado por análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS).  
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Figura 1: Ensaio de MEV e análise de EDS para a amostra de massa para compósitos. 

Notas: a - amostra TF com ampliação original de 1000 x mostrando no detalhe partículas de carbonato de 
cálcio. b- análise de EDS confirmando a presença de cálcio e magnésio na amostra. 

 
Em todas as mostras, um aspecto importante a ser considerado é a presença de vazios na superfície e no 
interior do corpo de prova. A presença de bolhas de ar em seu interior pode ser vista na Figura 2. 

 

  
Figura 2: Amostras T0 (esquerda), T3 (centro) e T6 (direita) com ampliação original de 20 x com 

destaque para os espaços vazios 
 

Os resultados encontrados para a massa específica das amostras são intermediários aos valores de massa 
específica relatados na literatura consultada para a resina poliéster insaturada que é de 1,28 g/cm³ e para a 
fibra de vidro tipo E que é 2,55 g/cm³ (ASKLELAND; PHULÉ, 2008). As amostras de T3 e T6 (1,57 e 1,58 
g/cm³, respectivamente) são estatisticamente iguais (Figura 3), levando em conta o desvio padrão da amostra. 
A amostra T10 possui um valor de densidade de 1,59 e que estatisticamente ainda se mantém menor do que 
T0. A massa específica da amostra TF, obtida através de boletim técnico é de 1,72. A densidade de TF foi o 
maior valor encontrado entre todas as amostras analisadas. 
 

Figura3: Resultados de massa específica para as amostras 
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Observou-se que a viscosidade na amostra sem resíduo possui um valor menor em relação às amostras que 
contém o resíduo. Os valores das viscosidades apresentam valores aleatórios para T3, T6 e T10. O desvio 
padrão de todas as amostras não apresenta variação significativa para as viscosidades das mesmas, como 
pode ser visualizado na Figura 4. Os resíduos de fibra de vidro continham traços de todas as matérias-primas 
utilizadas no processo de fabricação de compósitos, inclusive do iniciador que pode permanecer em uma 

pequena quantidade sem reagir. A possível presença de uma quantidade de iniciador residual não provocou 
aumento perceptível na viscosidade das amostras, mesmo após 20 dias de fabricação das mesmas.  

Figura 4: Resultados de viscosidade para as amostras 
 

No ensaio de tensão de ruptura, o resultado de 15 MPa obtido para a amostra TF apresentou um valor maior 
que os resultados obtidos para as amostras T0, T3, T6 e T10 que se situaram na faixa entre 12 e 13 MPa.  
Os resultados dos ensaios de resistência ao impacto revelaram que a adição de 10% de resíduos ao compósito 
(T10) promove uma resistência da ordem de 5,63 kJ/m², valor superior ao da amostra comercial (TF) que foi 
de 4,38 kJ/m², os resultados para as demais amostras foram inferiores a este último (Figura 5). 
 

Figura 5: Resultados de tensão de ruptura (MPa) para as amostras 
 
Com base na análise econômica realizada, seria viável a implantação do processo de fabricação de massa 
para compósitos nas dependências da empresa objeto deste estudo. A economia anual com a implementação 
deste processo seria de R$ 193.529,04. Além disso, a empresa obteria redução em 70% do envio de resíduos 
perigosos para aterro e também reduziria seu passivo ambiental. 
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CONCLUSÃO 
Os ensaios realizados com a massa para compósitos fornecida atualmente possibilitou determinar as 
propriedades deste material e assim comparar com todas as amostras desenvolvidas. Com o acréscimo de 
resíduo de fibra de vidro às amostras desenvolvidas, diminui-se a densidade da massa, parâmetro importante 
para a redução de peso da peça final fabricada.  
A viscosidade aumenta, parâmetro este que pode ser melhorado desenvolvendo uma resina de menor 
viscosidade para a fabricação da massa ou também reduzindo o percentual de agente tixotrópico nas amostras 
que possuem maior quantidade de resíduo incorporado. Os resultados para os ensaios de resistência ao 
impacto e resistência a flexão foram positivos e crescentes a medida que a quantidade de resíduos 
incorporada à massa aumentou.  
O ensaio de tração foi o que não apresentou elevação significativa com adição de resíduos. O resultado 
negativo pode ser associado ao grande volume de vazios que foram criados na confecção dos corpos de prova 
e também ao baixo comprimento das fibras incorporadas, que podem não ter sido maiores que o comprimento 
crítico e desta forma não contribuir significativamente em sua resistência à tração.Quando os resultados 
obtidos com as três amostras com resíduos e a amostra composta somente com carga são comparados aos 
resultados obtidos com a massa fornecida atualmente, somente os ensaios de densidade e de impacto possuem 
um resultado superior ao resultado do produto do fornecedor atual. Para a aplicação atual em que o produto é 
utilizado em peças para ônibus, a resistência ao impacto e a densidade são parâmetros importantes para a 
aprovação do produto.  
Os ensaios realizados com a amostra desenvolvida somente com carga, quando comparadas às amostras 
desenvolvidas com percentuais de resíduos resultou em dados que corroboraram a eficiência da adição do 
reforço à massa. Todos os resultados obtidos com a adição de resíduos foram superiores aos resultados obtidos 
com a amostra padrão. 
A análise econômica realizada também apresentou resultados positivos. A implantação do processo de 
fabricação de massa para compósitos geraria uma economia mensal de mais de 16 mil reais, gerando uma 
economia anual de mais de 193 mil reais, além da redução do envio de 70% de resíduo para aterro e 
consequente redução do passivo ambiental.   
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