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1. RESUMO 

A preocupação com o cenário global atual despertou o interesse em realizar um 

estudo dentro do Instituto Mauá de Tecnologia, para identificar o alto consumo de 

papel dentro do Campus que não era reutilizado. Com o intuito de encontrar uma 

solução de engenharia para o reaproveitamento, foi proposta a elaboração de um 

compósito formado por papel e resina poliéster ortoftálica, o qual foi utilizado para 

constituir um novo material com diferentes propriedades mecânicas. As amostras 

foram analisadas quanto à granulometria das partículas de papel, proporção de 

matéria prima, processo de secagem da resina (vácuo ou pressão) e resistência a 

tração. Os resultados iniciais mostraram que, granulometria menor e processo de 

vácuo conferem maior uniformidade e resistência ao material. Dentre as formulações 

estudadas no período inicial, duas se destacaram quanto ao visual e a resistência, 

sendo elas aquelas formadas pelas seguintes proporções: três partes de papel para 

dez de resina, ou três partes de papel para onze de resina, ambas processadas em 

sistema a vácuo para compactação.  

2.INTRODUÇÃO 

A reutilização de resíduos gerado pela população possui grande importância para 

amenizar impacto ambiental gerado por esses. O Brasil está entre os 5 primeiros no 

ranking mundial de produção de celulose, mas apenas 30% de todo papel é reciclado. 

Diante disso, idealizamos um compósito que utilizar papel para sua formação. 

Compósito é definido como “qualquer material multifásico que exiba uma proporção 

significativa das propriedades de ambas as fases que constituem, de tal modo que é 

obtida uma melhor combinação de propriedades” (CALLISTER, 2002, p. 359). Com a 

variação dos materiais existentes no compósito é possível obter melhorias nas 

propriedades mecânicas, dando origem, assim, a um novo material. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo criar um compósito que seja resistente e 

sustentável a partir do papel descartado no Instituto Mauá de Tecnologia, atendendo 

às melhores condições para a confecção de utensílios que podem ser utilizados no 

próprio campus, como pranchetas e porta canetas. 

4. METODOLOGIA 

Para o processo de formação do compósito são necessários: água, papel descartado 

seco em estufa, triturador, resina poliéster ortoftálica, catalisador butanox M-50, 

bomba a vácuo e molde de poliestireno para determinar o formato do compósito. 



Esses serão avaliados quanto ao seu aspecto visual, consistência e quanto à sua 

resistência na máquina de tração hidráulica Instron. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a formação do compósito foi necessário fragmentar os papéis na fragmentadora 

e misturá-los com água para a formação de uma pasta granulada. Em seguida foi 

realizada a secagem em estufa, assim, resultando no papel de granulometria alta que 

foi processado para diminuí-la. No laboratório, o papel foi misturado com resina 

poliéster ortoftálica, e foi adicionado 1% de catalisador (Butanox M-50) em relação à 

quantidade de resina.  Para secagem do compósito foram utilizadas duas técnicas: 

bomba de vácuo e pressão em moldes. No processo a vácuo, o compósito foi colocado 

em placas, e então o sistema foi recoberto com peel ply. O sistema foi selado e 

embalado a vácuo por aproximadamente 6 horas.  

Para o processo de prensa, um molde de poliestireno foi criado (20cmx20cmx4cm) e 

revestido com plástico. As amostras de compósito foram prensadas com sargentos 

por aproximadamente 1 dia. Então, foram retiradas do molde e colocadas em estufa, 

a 35°C, com o propósito de garantir que a resina estivesse totalmente seca. 

Tabela 1 - Resumo das melhores amostras formadas 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 

Proporção papel : resina 3:10 3:11 3:10 3:10 3:10 

Processo Vácuo Vácuo Vácuo Prensa Prensa 

Granulometria Baixa Baixa Alta Baixa Alta 

*As amostras 1, 2, 3 e 4, descritas na Tabela 1, foram submetidas a testes de tração 

para analisar a resistência à tração e rigidez. Não foi possível formar um corpo de 

prova com a Amostra 5, devido à alta quantidade de bolhas em sua estrutura. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das Figuras 1 e 2, pode-se observar a formação dos compósitos. 

As amostras constituídas com papel de granulometria baixa apresentaram maior 

homogeneidade. Um menor tamanho de partículas resulta em uma maior área 

superficial, aumentando a interface com a resina. Por este motivo, as amostras com 

granulometria alta obtiveram maior quantidade de bolhas em suas estruturas, 

consequentemente, menor homogeneidade. A partir da Tabela 2, pode-se perceber 



que a Amostra 3 obteve a menor resistência à tração, indicando que maior quantidade 

de poros influencia significativamente na resistência do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator de comparação foi a diferença entre os processos utilizados, na qual as 

amostras produzidas a vácuo obtiveram maior uniformidade em sua estrutura, pois 

este processo comprime a amostra e elimina as bolhas, melhorando a resistência do 

material como pode ser observado na Tabela 2. O Módulo de Young representa a 

rigidez do material, ou seja, o quanto o material vai deformar antes de romper. A 

amostra 4 obteve o maior Módulo, indicando que a prensa influencia diretamente na 

rigidez do material. 

Tabela 2 – Resultados do teste de tração das amostras 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Resistência a tração [MPa] 8,30 9,62 3,37 7,70 

Módulo (Young automático) [MPa] 848,95 781,89 478,831 1261,94 

*Após analisar as propriedades das amostras, foi concluído que a Amostra 2 

apresentou as melhores características para o propósito do trabalho. 
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Figura 1 - Amostras 1, 2 e 4, respectivamente 

Figura 2 - Amostras 3 e 5, respectivamente 
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