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RESUMO 
 

APLICAÇÃO DE RESINA BIODEGRADAVEL DE BASE VEGETAL EM 
ISOLADORES ACUSTICOS AUTOMOTIVOS 

 
 

O presente trabalho apresenta um estudo comparativo entre uma resina à 

base de fenol formaldeído utilizada em larga escala industrial como agente 

aglutinador na fabricação de isoladores acústicos veiculares e uma resina de base 

vegetal, biodegradável, solúvel em água e que deverá atender as mesmas 

características de produto final com algumas vantagens técnicas e, sobretudo, 

ecológicas.  

Este trabalho apresentará as vantagens e desvantagens das duas tecnologias 

de resina focando principalmente a aplicação da resina biodegradável como uma 

possível sucessora da resina fenólica, utilizada hoje em larga escala industrial. O 

estudo apresentado foi elaborado para uma indústria multinacional do ramo de 

autopeças, fabricante de isoladores acústicos e térmicos, dando ênfase a idéia de se 

aproveitar ao máximo o parque fabril já instalado desta empresa e propor possíveis 

melhorias no modelo de produção existente. Os testes executados neste estudo 

foram discutidos junto aos colaboradores da empresa estudada bem como com os 

parceiros desenvolvedores do novo produto buscando assim um melhor 

envolvimento por parte de todos no projeto.  

Tamanha complexidade do estudo fez com que o foco do trabalho fosse 

direcionado aos testes comparativos como os de microscopia, acústicos e de 

moldabilidade e assim buscar demonstrar a viabilidade técnica da substituição das 

resinas através dos resultados obtidos nos testes executados.  

 

 

Palavras-chave: Fenol formaldeído, Compósitos biodegradáveis, Auto-peças, 

Isoladores acústicos.  
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ABSTRACT 
 

APPLICATION OF BIODEGRADABLE RESIN FROM VEGETABLE-BASED IN 
AUTOMOTIVE ACOUSTIC INSULATION 

 
 

This paper presents a comparative study between a resin based on phenol 

formaldehyde used in large industrial scale as a binding agent for the manufacture of 

vehicular for acoustic insulation and a resin vegetable-based, biodegradable, water 

soluble and also that meet the same product features end with some technical 

advantages, and above all, ecological. 

This paper will present advantages and disadvantages of both  resins 

technologies mainly focusing on the application of the biodegradable resin as a 

possible successor to the phenolic resin, used today in large industrial scale. A study 

was prepared for a branch of an multinational auto parts manufacturer of acoustic 

and thermal insulators, emphasizing the idea of making the most of the industrial 

facilities already installed into the company and propose possible improvements in 

existing production model. The tests performed in this study were discussed with 

some employees of this company, and also with the developers partners of the new 

product trying to reach a comprehensive involvement by all in the project. 

Such complexity of the study meant that the focus of the work was directed to 

comparative tests such as microscopy, acoustic and moldability and thus seek to 

demonstrate the technical feasibility of replacing the resin by the results obtained in 

the tests. 

 

 

Key words: Phenol formaldehyde, biodegradable composites, Auto parts, 

acoustic insulators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a crescente necessidade de melhorias em um mercado que exige 

constantes mudanças e adaptações com foco em redução de custo em detrimento 

de pesquisa e desenvolvimento de alternativas economicamente viáveis de 

processos e produtos que atendam e superem as especificações previamente 

estabelecidas surge um interesse por parte dos fornecedores das montadoras de 

veículos automotores, principalmente da primeira cadeia, os chamados “tears one” 

de buscar alternativas que baixem os custos produtivos e agreguem valor ao produto 

final sem perder a qualidade dos mesmos. A cadeia automotiva brasileira tem sido 

objeto de várias pesquisas em gestão de operações devido ao seu rápido 

crescimento e à sua grande importância para a economia do país. Segundo dados 

da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA, a 

produção de veículos e as exportações bateram recorde no Brasil em 2006, 

atingindo 2,61 milhões e 842,8 mil unidades, respectivamente (ANFAVEA, 2007). 

Percebe-se também, que a crescente tendência de globalização e conseqüente 

aumento da competitividade nos direciona a não mais reduzir a qualidade para 

reduzir o custo, pensamento por tempos empregado inclusive na indústria 

automotiva, mas sim em estudar as melhores formas de balancear a necessidade do 

consumo consciente dos recursos naturais renováveis juntamente com a introdução 

da reciclagem sempre que possível, a busca de maiores eficiências dos processos 

produtivos, matérias primas alternativas, ecologicamente corretas e métodos que 

maximizem a produtividade tornando a empresa mais competitiva. Esta maior 

produtividade e competitividade pode ser atingida através da substituição de 

materiais desde que em conformidade com as normas estabelecidas e que atinjam 

melhor performance tanto de processo quanto de custo e caso venha acompanhada 

de um apelo ecológico, melhor será as suas chances de aceitação por parte dos 

clientes, sejam eles as montadoras de veículos ou os próprios clientes finais. 

Isto nos força a acreditar que estamos sempre buscando a melhoria 

contínua dos processos e produtos, neste caso, uma mudança de matéria prima que 

é hoje utilizada em larga escala industrial para a fabricação de isoladores acústicos 

veiculares – Os aglutinadores a base de fenol formaldeído comumente chamadas de 
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resinas fenólicas. Esta mudança visa, alem de uma nova visão na fabricação de 

materiais para isolação acústica, uma melhor aceitação por parte dos clientes do 

produto apresentado, dado a questão ecológica fortemente presente. Com um 

estudo comparativo, deslumbra-se uma futura substituição desta resina e por 

conseqüência, um ganho de uma fatia do mercado, principalmente do lado dos 

clientes mais exigentes e em harmonia com as idéias de uso consciente de recursos 

naturais.  

Este estudo extrapolará os ensaios laboratoriais comparativos de 

microscopia e acústica levando em conta o parque fabril instalado e em pleno 

funcionamento da empresa estudada e para tal, foi vista a necessidade de se 

apresentar as características deste parque fabril, suas máquinas e entender a 

flexibilidade deste em trabalhar com outros tipos de produtos e matérias primas tudo 

isso tendo sempre em mente que os investimentos em infra-estrutura e os tempos 

necessários para as modificações propostas, alem de se encaixarem dentro de uma 

rotina produtiva altamente veloz que se dá em praticamente todos os fornecedores 

da cadeia automotiva, devem ser reduzidos ao máximo ou inexistentes. Assim, 

entende-se que caso comprovada a compatibilidade das resinas e uma possível 

substituição da resina fenólica pela Bioresina implicará em um profundo processo de 

modificação, pois segundo Slack et al. (2009), projetos podem ser vistos como 

processos de transformação. Transformação esta  que levará em conta diversas 

variáveis e por significar uma grande transformação na empresa torna-se objeto de 

estudo futuro.  

 

2 OBJETIVO 
 

 

Estudo para aplicação de agente aglutinador biodegradável de base vegetal 

na fabricação de isoladores acústicos automotivos em substituição a agentes de 

base fenol formaldeído e que utilize-se ao máximo o parque fabril instalado 

minimizando os custos de investimentos de infra-estrutura e maquinário em seu 

processo de substituição. 
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2.1 JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO 

 

 

A idéia de utilização de uma resina biodegradável de base vegetal rebate de 

uma crescente tendência mundial do uso consciente dos recursos naturais 

disponíveis. Tendo em vista a matéria prima utilizada hoje no processo produtivo 

mencionado o  fenol, ou seja, derivados do petróleo, e entendendo que as reservas 

desse combustível tendem a ficar cada vez mais escassas no mundo e que o 

mesmo não trata-se de uma fonte renovável, visto que, segundo a Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), estima-se que ainda dispomos de aproximadamente 40 anos de 

petróleo no mundo, porem, esses números podem ficar piores quando analisamos 

estes entre os países produtores e consumidores do petróleo como visto na tabela 

abaixo: 

 

Pais Estimativa 
de duração 

Produção 
em milhões 
de barris 
por dia 

Reservas, 
em 
bilhões 
de barris 

Observações Pertinentes 

IRAQUE  158 anos  1,9 115 

A invasão americana do país provocou uma baixa na produção de petróleo 
de 1 milhão de barris por dia – cinco vezes a produção diária da Itália. Em 
cada barril cabem 159 litros de petróleo, são, portanto, 159 milhões de litros 
de petróleo a menos. 

ARÁBIA 
SAUDITA

  
67 anos  10,8 264,3 

A Arábia possui as maiores reservas do mundo. São 264 bilhões de barris, 
praticamente o dobro do vice-líder, Irã, que possui 137 bilhões. Isso porque 
a placa de solo sobre a qual a Arábia está continuamente colidindo com a 
placa eurasiana. Esse movimento cria dobras no subsolo, gerando vãos onde 
o óleo se acumula. 

RÚSSIA  22 anos  9,7 79,5 

A Rússia é hoje a maior produtora de petróleo cru,  de onde são retirados a 
gasolina e o óleo diesel. Em julho de 2007, a Rússia pediu à ONU que 
incluísse em seu território 119 km2 do círculo ártico, área disputada por 
outros sete países que contém em seu subsolo 400 bilhões de barris.  

BRASIL  18 anos  1,8 12,2 

O campo de Tupi, recém-descoberto na bacia de Santos, vai colocar o Brasil 
na lista das dez maiores reservas do mundo. Do atual 24º lugar, nosso país 
vai pular para a oitava ou nona posição. Já a Argentina, tem reservas de 
apenas 2 bilhões de barris, suficientes para mais oito anos. 

EUA  7 anos  6,8  17,1 

Os EUA são os maiores consumidores de petróleo do mundo, consumindo 
em média 20 milhões de barris por dia, 14 milhões a mais do que a China, 
segunda colocada. Cada americano gasta em média 8 toneladas de petróleo 
por ano, média que foi triplicada nos últimos 30 anos. 

Tabela 1 – Dados de uso e consumo de petróleo por países, adaptado de Gabriela Portilho, 
revista mundo estranho (05/2008). 

 

Entendido as restrições de se trabalhar com uma fonte de recurso não 

renovável, tornam-se mais do que necessário a criação de mecanismos de 

substituição, bem como matérias primas alternativas para os produtos e processos 

que não dependam diretamente do petróleo como fonte energética. 



 

15 
 

 

3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 
3.1 RESINA FENÓLICA 

 

As resinas fenólicas são as mais antigas dos polímeros termofixos, pois 

foram de certo modo os primeiros materiais genuinamente sintéticos conhecidos e 

desde sua produção inicial (1912) desenvolveram-se rapidamente e alcançaram 

importância industrial em todos os países para um grande número de aplicações 

(Miles e Briston, 1975). Estas resinas combinam dureza, rigidez e economia (devido 

ao seu baixo custo), com boas propriedades elétricas, excelente resistência ao calor, 

boas propriedades mecânicas e moldabilidade (Rosato, 1997).  

As resinas fenólicas derivam da reação de condensação de fenóis 

(C6H3OH) e aldeídos, tais como o formaldeído (HCHO). A natureza química do fenol 

e formaldeído usados, o tipo e quantidade de catalisador, tempo e temperatura de 

reação representam um papel importante na definição das características da resina 

fenólica. Este controle determina a moldabilidade do produto durante o 

processamento e a confiabilidade de que após seu processamento tenha se 

convertido em um material duro, não reversível e durável (Lubin, 1969).  

Quanto às características de fusibilidade, a resina fenólica se enquadra 

dentro de materiais termofixos (termorrígidos), pois não possui a capacidade de ser 

moldada várias vezes, sob a ação de calor e depois retornar às características 

anteriores quando houver um decréscimo na temperatura, como acontece com os 

termoplásticos, pois as cadeias macromoleculares estão unidas entre si por ligações 

químicas covalentes, formando uma estrutura tridimensional (Lucas et al., 2001). 

 

 
3.2 HISTÓRICO 
 

Através de experimentos reagindo fenóis com formaldeído, Baeyer em 1870, 

descobriu que tais produtos poderiam reagir resultando em substâncias resinosas 

que na época foram consideradas como tendo pequena significância comercial 

(Kopf, 1985). Foi somente no início do século XX que o interesse em torno destes 

produtos cresceu, com o objetivo de substituir a goma laca nas formulações de 
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moldagem, foi exatamente assim que nasceu a primeira formulação contendo 

materiais fenólicos (Miles e Briston , 1975).  

Segundo Miles e Briston, 1975, o sucesso da reação fenol-formol deve-se a 

Baekeland, que por volta de 1905-1910, realizou o primeiro trabalho sobre resina 

fenólica, comercialmente viável, como ficou registrado numa série de artigos e 

patentes. O grande interesse de sua descoberta residiu no fato de que o referido 

químico encontrou a maneira de controlar a reação ajustando a proporção exata dos 

dois reagentes, podendo desta forma parar a reação no momento desejado, mesmo 

em estágios intermediários.  

O trabalho de Baekeland foi fundamental para a preparação de resinas 

fenólicas para todos os usos, incluindo resinas para adesivos, resinas de 

impregnação, pós para moldagem, resinas para fusão plástica, resinas para 

revestimentos superficiais, resinas para espuma e resinas trocadoras de íons.  

Baekeland também desenvolveu a tecnologia de converter resina reativa, na 

qual após a cura tornava-se um material frágil, em artigos moldáveis através da 

adição de fibras de madeira ou mineral. Tais materiais após a moldagem 

apresentavam-se resistentes à temperatura e com baixo conteúdo de poros.  

As primeiras indústrias de resina fenólica comercial foram a Bakelite GmbH, 

na Alemanha em 1910, e no mesmo ano nos Estados Unidos foi fundada a General 

Bakelite (Kopf, 1985). Já nos dias de hoje, a utilização desta resina é 

demasiadamente extensa e muitos são os produtos derivados da mesma. Um 

exemplo de como está dividido o consumo de resina fenólica pode ser elucidado no 

gráfico abaixo:  

 

 

 
Figura 01 – Dados de consumo mundial de resina fenólica extraído de SRIconsulting - 2007 
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3.3 PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 
 

 

As propriedades marcantes desta resina são: alta resistência mecânica e 

térmica, boa resistência química, estabilidade dimensional, rigidez, isolamento 

elétrico e baixo custo (Mano,1991) .  

As resinas fenólicas podem ser transparentes ou translúcidas, com cores 

que variam desde âmbar, muito pálido, até o marrom escuro; podem ser líquidas ou 

sólidas, dependendo da relação molar entre reagentes e do tipo de catalisador 

usado.  

 
Figura 02 – Imagem resina fenólica extraído de jbquimica - 2010 

 
 

As Novolacas são do tipo sólido e quebradiças, podendo por isso serem 

moídas finamente para o uso em moldagens ou podendo ser dissolvidas em 

solventes orgânicos para fins de colagens. As resinas líquidas do tipo resol possuem 

viscosidade variando desde próxima à viscosidade da água até semelhante à do 

melaço (Miles e Briston, 1975). 

 
4 BIORESINA 
 

 

A maioria dos plásticos produzidos no mundo são sintéticos, compostos 

derivados de petróleo. Estima-se que a produção no Brasil deste bem de consumo 

seja da ordem de 4,2 milhões de toneladas por ano. O problema maior dessa grande 

demanda é que estudos mostram que somente 15% dos plásticos de uso comum 
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são reciclados, devido à dificuldade para separar a grande diversidade existente, 

custos de lavagem, contaminação de água e tratamento de efluentes, elevados 

custos de logística para transporte e manuseio desses materiais.  

Por estes motivos são datadas de pelo menos 20 anos as pesquisas iniciais 

na busca de materiais biodegradáveis. Vários produtos estão no mercado há mais 

de uma década. Recentemente a biotecnologia demonstrou grandes avanços na 

obtenção e produção de materiais plásticos biodegradáveis, também conhecidos 

como compostáveis provenientes de fontes agrícolas renováveis. Técnicas em 

biotecnologia incluindo fermentação, microbiologia, polimerização, nanotecnologia, 

modificação de óleos vegetais, amidos, celulose, combinadas com a química 

tradicional baseada em produtos naturais e a síntese de polímeros estão 

possibilitando a inserção no mercado de diversos novos materiais termoplásticos e 

compósitos naturais como alternativas economicamente viáveis aos materiais 

provenientes de recursos fosseis não renováveis, como os derivados de petróleo, 

quando observado a analise ciclo de vida desses materiais e seus impactos 

ambientais.  

Neste panorama, o "plástico biodegradável", aparece como uma tecnologia 

emergente e uma alternativa para a agricultura, para a indústria e o meio ambiente, 

tem sido alvo de atenções como um material polimérico que não sobrecarrega o 

meio ambiente. Também por sua natureza de se harmonizar com os organismos, 

tem gerado expectativas por novos desdobramentos na área de biologia e medicina, 

no papel de material funcional orgânico, o chamado biomaterial. 

A Bioresina consiste numa resina de base vegetal biodegradável modificada 

em laboratório através da adição de aditivos. Todos os componentes envolvidos 

nessa mistura que resulta na resina em questão foram cuidadosamente pesquisados 

e escolhidos com o intuito de se manter a propriedade de biodegradabilidade e 

solubilidade em água. Estes dois conceitos apresentados suportam todos os estudos 

realizados para o desenvolvimento desta resina, pois entende-se que a inclusão 

desta matéria prima nos processos produtivos já existentes, na forma de 

substituição, ou nos projetos que ainda virão, deva ser potencializado pelo apelo 

ecológico do projeto, não deixando de preencher o requisito de custo, essencial em 

um mercado extremamente competitivo. 
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4.1 HISTÓRICO 
 

 

A pesquisa e desenvolvimento desta resina é resultado de uma parceria da 

empresa ADAMI TÊXTIL juntamente com a Fundação Fritz Muller de Blumenau 

(FURB).  Já para a sua aplicação prática foi escolhida a empresa RIETER 

AUTOMOTIVE BRASIL como parceira de desenvolvimento. Por se tratar de um 

produto recém desenvolvido e ainda em fase de testes pouco tem-se de histórico 

sobre esta resina em especifico, porem vários são os estudos no entorno de 

“bioplasticos” cuja essência é similar a proposta da Bioresina.  

O “bioplástico”, como o próprio nome indica, consiste num plástico 

biodegradável produzido por biopolímeros. Este por sua vez, pode ser produzido a 

partir de resíduos agro-pecuários, como cana-de-açúcar, soja, milho, amido de arroz, 

entre outros. Além de ser biodegradável, o “bioplástico” não utiliza o petróleo como 

matéria-prima, o que torna o seu processo produtivo menos agressivo para o meio 

ambiente. Os plásticos biodegradáveis são uma tendência internacional e já são 

produzidos comercialmente, ainda em escala reduzida, nos Estados Unidos e na 

Europa, com poucos exemplos de produção nacional.  

 

 
Figura 03 –  Foto: AP de 22 de outubro de 2007 

 
 

Os chamados "bioplásticos" oferecem ao mundo uma maneira de reduzir 

sua dependência do petróleo, e quase todos são biodegradáveis pelo menos em 
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certa medida. Apontado com o um dos principais benefícios de seu uso, temos a 

redução estimada de 10% da parcela de consumo de petróleo que é dedicada à 

produção de plásticos nos Estados Unidos, por exemplo. Os tipos biodegradáveis 

também ajudariam a compensar o progresso lento da reciclagem neste país - em 

2005, apenas 6% do plástico produzido nos Estados Unidos foi reciclado, de acordo 

com a Agência de Proteção Ambiental (EPA).  

Outras vantagens desse tipo de matéria prima pode ser compreendida 

quando mencionado que para cada quilo de plástico produzido com petróleo, há a 

emissão de dois a quatro quilos de carbono na atmosfera. Ao contrário, na produção 

de “bioplástico”, cada quilo do produto seqüestra de quatro a seis quilos de carbono 

da atmosfera. Estas vantagens avançam quando da analise de sua decomposição 

pois, enquanto o plástico sintético – derivado do petróleo - demora de 200 a 400 

anos para se degradar, os materiais e embalagens biodegradáveis e compostáveis 

se decompõem em até 18 semanas. Os biodegradáveis também se transformam em 

adubo juntamente com o lixo orgânico, quando da sua correta obtenção e 

separação. O esquema abaixo procura demonstrar a trajetória dos biopolímeros 

desde a sua obtenção até a sua compostagem e posterior utilização como adubo 

para a agroindústria. 

 

 

 
Figura 04 – Esquema do ciclo do bioplastico extraído de biomater - 2010 
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Ao inicio do desenvolvimento e das discussões sobre o correto andamento 

deste estudo foram traçadas metas e objetivos a serem alcançados, estes por sua 

vez foram transformados em tópicos para serem lembrados e são eles: 

 

 Redução do custo de aquisição de matéria prima mantendo o 

custo abaixo do atual; 

 Redução de custos de produção através da redução do uso de 

utilidades (vapor e óleo térmico); 

 Aumento de eficiência e competitividade alcançado pela redução 

dos tempos de moldagem das peças finais; 

 Redução das infrações aos padrões ambientais previstos na 

legislação; 

 Diminuição dos riscos de acidentes ambientais; 

 Melhoria das condições de saúde e de segurança dos 

colaboradores; 

 Melhoria da imagem da empresa junto a consumidores, 

fornecedores e poder público; 

 Ampliação das perspectivas de mercado interno e externo; 

 Acesso facilitado a linhas de financiamento; e ainda, 

 Um melhor relacionamento com os órgãos ambientais e com a 

comunidade. 

 

4.2 PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 

 

 

A Bioresina, após sua obtenção, apresentam-se de forma liquida pastosa, 

porem após passar por alguns importantes processos tais como: secagem, moagem, 

peneiramento e aditivação sua forma passa a ser apresentada em pó, forma esta 

necessária para a aplicação da empresa estudada, uma vez que devemos optimizar 

ao máximo o uso do equipamento instalado. Com características especificas de 

fornecimento algumas propriedades físico-químicas são essenciais para o sucesso 

de sua aplicação e são assim controladas: 
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 Granulométria; 

 Cor; 

 Umidade; 

 Temperatura de fusão; 

 Tempo de cura; 

 

As propriedades acima assim como outras características importantes 

podem ser visualizadas nas tabelas apresentadas a seguir: 

 

 

NOME DO PRODUTO BIORESINA 
CARACTERÍSTICAS 

COR Pó marron 
GRANULOMETRIA 200 Tyler (pelo menos 50%) 
UMIDADE 12 - 14% 

TESTES 
TEMPERATURA DE 

FUSÃO N.A. 

TEMPO DE CURA 30 SEGUNDOS A 1 MINUTO A 120˚C  
FLAMABILIDADE 260 ˚ C 

 
Tabela 02 – Propriedades físico-químicas da bioresina, extraído de Rieter 2009. 

 
 

Abaixo uma foto tirada em laboratório mostra a bioresina após os processos 
acima citados já no estágio de consumo para a fabricação de feltros: 

 
 

 
 

Figura 05 – Foto: bioresina, extraída de Rieter 2009  
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Outros testes foram realizados com o objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre a resina em questão e um fator considerável de extrema importância é a 

quantidade de absorção de água da Bioresina necessária para a sua pré-cura, ou 

ativação parcial. Estes dados revelam a necessidade de se manter um certo nível de 

umidade relativa do ar controlado, pois o excesso de água no ambiente pode 

ocasionar uma absorção por parte da resina de forma espontânea. Isso demonstra 

uma característica de resina higroscópica, característica esta muito similar a sua 

concorrente, a resina fenólica. 

Assim, temos abaixo, o resultado de um estudo da porcentagem de água 

absorvida pela resina após seu contato com a temperatura de evaporação da água. 

Esta diferença de peso, inicial menos o final, demonstra a quantidade de água em 

gramas, utilizada pela resina para compor a sua reação química de pré-cura. 

 

 

TEMPO         
(min.) 

40% H2O  50%H2O 60%H20 70%H20 100%H20 

Peso resina + 
água (g) 

Peso resina + 
água (g) 

Peso resina + 
água (g) 

Peso resina + 
água (g) 

Peso resina + 
água (g) 

0 28,048 30,007 32,154 33,974 39,954 
5 27,605 29,503 31,570 33,138 39,901 
10 27,181 29,087 31,071 32,588 38,540 
20 26,709 28,369 30,275 31,788 36,627 
30 26,696 27,832 29,450 30,948 34,700 

TOTAL DE 
ÁGUA 

EVAPORADA  
1,752 2,175 2,704 3,026 5,254 

 
Tabela 03 – % de água absorvida e tempo de exposição a 100°C, extraídos de Rieter 2009. 

 

Os dados acima demonstram que mesmo quando adicionado o equivalente 

ao seu peso de água, ou seja uma proporção de 1:1 a resina após exposta a mais 

de 30 minutos a temperatura de 100°C pouco se evapora da água adicionada, ou 

seja, a água adicionada incorpora-se a bioresina . Esta explicação pode ser melhor 

visualizada na tabela a seguir: 
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Quantidade de Bioresina  
[g] 

Água utilizada 
[%]  

Absorção 
[%] Ponto de fio à 20 ˚C 

10 10 5 N.A 
10 15 10 N.A 
10 20 30 N.A 
10 25 40 N.A 
10 30 70 N.A 
10 40 100 Sim 
10 50 100 Não1 

   

* 1 O ponto de fio é 
atingido quando 

submetido à 
temperatura de 100 
˚C por 60 segundos 

 
Tabela 04 – % de absorção de água e formação de ponto de fio a 20°C, extraídos de Rieter 2009. 

 
 
 

Desde o inicio do estudo deste projeto, datado de agosto de 2009, algumas 

modificações na base da resina já foram executadas. Mudanças estas que passaram 

da aditivação da resina, para uma melhor interação desta resina com a fibra a ser 

misturada até a maior capacidade de absorção de água e redução da temperatura 

para ativação. Estas modificações por vezes podem ser vistas na aparência da 

matéria prima conforme figura abaixo, onde a resina mais antiga apresenta-se do 

lado esquerdo com um tom mais amarelado enquanto a modificada tende mais para 

a cor branca: 

 

 

 
Figura 06 – Foto: bioresina antes e após modificação, extraída de Rieter 2009 
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5 TESTES COMPARATIVOS  
 

 

Para efeito comparativo foram realizados testes de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em um 

equipamento especifico. O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning 

Electron Microscope, SEM) é um equipamento versátil que permite a obtenção de 

informações estruturais e químicas de amostras diversas.  

 

 

 
Figura 07 – Microscópio eletrônico de varredura XL20, ULBRA 2010 

 

Um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra 

onde, ocorrendo uma interação, parte do feixe é refletida e coletada por um detector 

que converte este sinal em imagem de BSE (ou ERE) - imagem de elétrons 

retroespalhados - ou nesta interação a amostra emite elétrons produzindo a 

chamada imagem de ES (elétrons secundários). Ocorre também a emissão de raios-

X que fornece a composição química elemental de um ponto ou região da superfície, 

possibilitando a identificação de praticamente qualquer elemento presente, segundo 

dados da UFSC (2007).   

Quanto aos ensaios realizados com esse equipamento, foram tiradas 

inúmeras fotos das resinas após aplicação nos feltros, ou seja, conforme forma de 

uso de cada um dos materiais estudados e assim foi possível a comparação visual 



 

26 
 

de ambas as resinas. Os resultados mostram claramente a diferença de composição 

química elemental das resinas bem como é possível de observar nas fotos a seguir a 

capacidade de adesivação de cada uma das resinas junto as fibras de algodão, fibra 

utilizada nesse teste:  

 

Figura 08 – Composição química elemental da 

resina fenólica, extraído de UFSC, 2009. 

 

Vale ressaltar que a presença do elemento químico ouro (Au) da-se pela 

necessidade de “banhar” a amostra para uma melhor percepção dos resultados, não 

tendo nada desta substancia em nenhumas das amostras estudadas. 

 
Figura 09 – Microscopia da resina fenólica agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 
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Outras fotos da microscopia eletrônica de varredura com detalhe da resina 

fenólica aderida a fibra de algodão: 

 

 

 
Figura 10 – Microscopia da resina fenólica agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 

 

 

 

 
Figura 11 – Microscopia da resina fenólica agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 
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Assim como realizado para a resina fenólica, os mesmos levantamentos 

foram feitos para a Bioresina e os dados são apresentados abaixo: 

 

 

 
Figura 12 – Composição química elemental da Bioresina, extraído de UFSC, 2009. 

 

Do mesmo modo como ocorrido para a resina fenólica, a presença do elemento 

químico ouro (Au) não esta presente nestas amostras. 

 

 
Figura 13 – Microscopia da Bioresina agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 
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Outras fotos da microscopia eletrônica de varredura com detalhe da resina 

fenólica aderida a fibra de algodão: 

 

 

 
Figura 14 – Microscopia da Bioresina agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 

 

 

 

 
Figura 15 – Microscopia da Bioresina agregada às fibras de CO, extraído de UFSC, 2009. 

 

 

 



 

30 
 

5.1 COMPARAÇÃO DAS ANALISES DE MEV 

 

Algumas informações podem ser extraídas das analises demonstradas 

acima bem como diversas conclusões que endossem a continuidade do estudo. 

Entende-se que as características de mistura intima entre as fibras de CO e 

as resinas, tanto resina fenólica quanto Bioresina, são muito similares dentro de uma 

mesma quantidade fibra/resina estudada em ambos os testes isso faz com que 

durante o processo de aplicação da resina em pó, tenhamos as mesmas 

características processuais na linha produtiva da empresa estudada, comprovando 

não haver necessidade de modificações no processo de dosagem. 

A característica de adesivação também fora preservada demonstrando uma 

formação estrutural muito similar em ambos os casos bem como uma união entre as 

fibras de CO que pode ser visualizada de forma satisfatória nos dois casos. Essa 

característica estando preservada demonstra que o processo de pré-cura do material 

durante a formação da manta e posterior moldagem para obtenção de peças finais 

deverá ser similar com poucas alterações entre elas. 

Outra peculiaridade da Bioresina pode ser vista quando da disposição lado a 

lado das fotos tiradas de ambas as resinas. No caso da Bioresina a distribuição, 

ainda na fase plástica, da polimerização, proveniente da boa distribuição da resina e 

de sua posterior “ativação” durante a pré-cura, mostra-se muito similar a resina 

fenólica, com isto, espera-se obter uma dureza similar em ambas as peças 

moldadas com as duas resinas após o processo de moldagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Microscopia Bioresina, UFSC, 
2009. 
 

Figura 16 - Microscopia Resina Fenólica, 
UFSC, 2009. 
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5.2 CONCLUSÃO DAS ANÁLISES DE MEV 

 

 

Com os testes realizados no laboratório da UFSC, o histórico apresentado e 

as propriedades e aplicações de ambas as resinas, podemos, somadas as analises 

anteriores, identificar alguns pontos que comprovam que a substituição da resina 

fenólica pela Bioresina é, segundo as analises de microscopia eletrônica de 

varredura, perfeitamente viável. Abaixo são apresentados, em destaque, os pontos 

mencionados: 

 

 Biodegradabilidade da Bioresina, ausente na resina fenólica; 

 Dispersibilidade em água da Bioresina; 

 Homogeneidade na distribuição similar a da resina fenólica; 

 Afinidade superficial na mistura intima da Bioresina com a fibra de 

CO, similar a da resina fenólica; 

 Característica de adesividade similar a da resina fenólica. 

 

 
6 TESTES ACÚSTICOS 
 

 

Outros exemplos de testes aplicados nesse estudo são os testes acústicos, 

estes por sua vez posicionam-se como um dos mais importantes testes 

comparativos para validar uma possível substituição de materiais, pois, sendo a 

empresa escolhida para a realização dos estudos – Rieter Automotive Brasil – uma 

empresa fornecedora de soluções acústicas e térmicas para as montadoras de 

veículos automotores e líder de mercado em seu ramo de atividade. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os testes acústicos a seguir foram realizados nas dependências do centro 

de desenvolvimento da empresa Rieter Automotive Brasil mais precisamente no 
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departamento de tecnologia avançada localizado na cidade de São Bernardo do 

Campo –SP e tiveram como principal objetivo a comparação das características de 

absorção acústica dos feltros produzidos com as duas resinas. Dado o elevado 

numero de ensaios possíveis e a complexidade dos mesmos, foi decidido de utilizar-

se do método comparativo de medição de absorção acústica gerado por um 

equipamento chamado cabine Alpha. 

 

 

 
Figura 18 – Cabine Alpha, Rieter Automotive Brasil (SBC), 20010. 

 

 

Após uma breve analise de aplicação nas peças finais dos feltros a serem 

produzidos com ambas as resinas foram escolhidos os materiais para a realização 

dos testes acústicos e dentre as variações dos mesmos podemos citar: a gramatura 

que ficou compreendida entre 800 g/m² e 1400 g/m² e a espessura que ficou entre 

20 mm e 25mm.  
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6.2 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

 

Abaixo é possível visualizar o resultado obtido no teste de cabine Alpha com 

os materiais apresentados: 

  

 Frequência
 
 

Feltro Ultra 
Light 1.400 
20 mm 
(Resina 
Fenólica) 

Feltro Ultra 
Light 1.400 
20 mm 
(Resina 
Ecológica) 

Feltro Ultra 
Light 1.200 
20 mm 
(Resina 
Fenólica) 

Feltro Ultra 
Light 1.200 
20 mm 
(Resina 
Ecológica) 

Feltro Ultra 
Light 1.00 
20 mm 
(Resina 
Fenólica) 

Feltro Ultra 
Light 1.00 
20 mm 
(Resina 
Ecológica) 

Feltro Ultra 
Light 800 
20 mm 
(Resina 
Fenólica) 

Feltro Ultra 
Light 800 
20 mm 
(Resina 
Ecológica) 

Feltro Ultra 
Light 1.400 
25 mm 
(Resina 
Fenólica) 

Feltro Ultra 
Light 1.400 
25 mm 
(Resina 
Ecológica) 

400 0,26 0,213 0,16 0,169 0,156 0,168 0,16 0,151 0,38 0,396 

500 0,558 0,513 0,455 0,483 0,446 0,471 0,43 0,41 0,682 0,705 

630 0,704 0,653 0,563 0,574 0,539 0,567 0,54 0,523 0,861 0,854 

800 0,846 0,832 0,723 0,723 0,709 0,703 0,655 0,651 0,985 0,982 

1000 1,022 1,021 0,972 0,97 0,946 0,956 0,856 0,867 1,197 1,17 

1250 1,107 1,075 1,055 1,069 1,063 1,045 0,963 0,964 1,125 1,121 

1600 1,144 1,115 1,12 1,131 1,112 1,095 1,058 1,046 1,102 1,078 

2000 1,061 1,055 1,028 1,033 1,02 1,013 0,965 0,956 0,955 0,947 

2500 1,068 1,057 1,027 1,053 1,013 1,045 1,029 1,015 1,045 1,047 

3150 0,946 0,987 0,888 0,902 0,91 0,901 0,915 0,896 0,902 0,909 

4000 1,011 1,038 0,985 1,013 1,009 1,002 0,995 0,98 1,012 1,029 

5000 0,901 0,909 0,937 0,948 0,941 0,941 0,904 0,919 0,966 0,971 

6300 0,886 0,926 0,948 0,933 0,927 0,935 0,923 0,935 0,976 0,976 

8000 1,005 1,026 1,012 1,036 1,009 1,021 1,029 1,001 1,029 1,035 

10000 1,004 0,992 1,014 1,013 1,002 1,001 1,05 1,058 0,979 0,97 
 

Tabela 05 – Resultados analise cabine Alpha, extraídos de Rieter 2009. 
  

 

6.2.1 GRÁFICOS 
 

 

Para uma melhor visualização e interpretação dos resultados obtidos foram 

plotados os gráficos a seguir, as descrições dos materiais foram feitas de acordo 

com a tecnologia empregada na fabricação dos mesmos, onde o “feltro ultra light”, 

material de patente da empresa Rieter Automotive foi o material escolhido para ser 

testado e o mesmo foi produzido tanto com resina fenólica convencional como com a 

resina “ecológica” ou seja: Bioresina. 
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Figura 19 – Gráfico cabine Alpha – feltro 800 g/m² e 20 mm espessura, Rieter 2009. 
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Figura 20 – Gráfico cabine Alpha – feltro 1000 g/m² e 20 mm espessura, Rieter 2009. 
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Figura 21 – Gráfico cabine Alpha – feltro 1200 g/m² e 20 mm espessura, Rieter 2009. 
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Figura 22 – Gráfico cabine Alpha – feltro 1400 g/m² e 20 mm espessura, Rieter 2009. 
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Figura 23 – Gráfico cabine Alpha – feltro 1400 g/m² e 25 mm espessura, Rieter 2009. 

 

 

 

6.3 CONCLUSÕES: 
 

 

É possível observar que tanto para as baixas freqüências testadas quanto 

para as altas, compreendidas entre 400 Hz e 10.000 Hz a variação do coeficiente de 

absorção (α) dos materiais produzidos com as diferentes resinas é tão pequeno que 

podemos considerar inexistente qualquer tipo de diferença de ambas as resinas no 

âmbito de absorção acústica.  

Entende-se que a regularidade da razão da gramatura pela área assim como 

a espessura do material sejam os dois fatores que mais incidem para a uniformidade 

dos resultados. Sendo ambos os materiais com características de porosidade 

similares, ou seja, capacidade de restringir a passagem do ar pelo material similar, o 

resultado de igualdade de valores para ambos era esperado. 
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7 LEVANTAMENTO DE CAMPO 
 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 
 

 

A empresa estudada, de porte multinacional, restringe-se, no Brasil, a quatro 

unidades fabris, sendo uma na cidade de São Bernardo do Campo - SP, uma em 

Taubaté - SP, uma em Gravataí - RS e Betim - MG. A unidade de São Bernardo do 

campo é a matriz brasileira das operações bem como local do centro de 

desenvolvimento tecnológico desta empresa no Brasil. A divisão estudada trata-se 

da divisão automotiva que engloba 73% das atividades da empresa contra 27% da 

divisão de máquinas têxteis e tem como propósito desenvolver soluções acústicas e 

térmicas para a indústria automotiva, satisfazendo o cliente final com sensações de 

conforto dentro e fora do veículo e tendo como valores básicos que regem as 

atividades do grupo três objetivos principais, a busca da lucratividade, o prazer no 

trabalho e a satisfação plena do cliente. 

  

 
Figura 24 - Valores e princípios do grupo RIETER, extraído de Rieter, 2010. 
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O mercado de atuação desta empresa concentra-se na produção de peças 

para veículos leves e seu potencial crescimento demonstra a alta atratividade dos 

departamentos de desenvolvimento de produtos em buscar sempre novas soluções 

e orienta o estudo para uma definição de uso e aperfeiçoamento de peças – 

isoladores acústicos - para esse propósito. 

 

 

 
 

 
 

Figura 25 – Produção mundial de carros leves, adaptado de Global insight, 08 de março, 2010. 
 

Alem dos números acima, que referem-se a produção mundial, em milhões,  

de carros leves nas principais localidades do globo, demonstrando uma clara 

tendência de crescimento para a América do sul e outras localidades, podemos 

ainda confirmar esta e as demais  tendências de crescimento apresentadas, também 

subdivididas entre os principais “players” do mercado através do modelo de 

crescimento anual composto apresentado pela Global Insight e publicado em março 

de 2010, nesta analise podemos entender que a América do sul apresentará um 

crescimento de aproximadamente 28,9% mais um possível acréscimo de 4,3%, 

proveniente do crescimento anual composto, chegando assim a um possível 

patamar histórico de 33,2% até o final do ano de 2015.  
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Figura 26 – Produção mundial de carros leves, utilizando de uma taxa de crescimento anual 
composta (CAGR), adaptado de Global insight, 08 de março, 2010. 
 

 

7.2 CARACTERIZAÇÃO DA LINHA DE PRODUÇÃO 
 

 

Durante a analise do parque fabril da empresa estudada, perceberam-se 

algumas deficiências do processo produtivo, sendo que a maioria destas foram 

encontradas na linha de abertura de fibras, na linha de aplicação de vapor e na fase 

final do processo, o corte das placas usualmente chamados de “blanks”. 

  A linha em questão conta com uma linha de carregamento e abertura das 

fibras de algodão (CO), uma máquina responsável pela formação dos feltros usando 

de uma tecnologia de formação aerodinâmica de naotecidos, uma linha de aplicação 

de vapor, uma linha de secagem e/ou cura através de um forno de aplicação de ar 

quente circular e ao final, uma linha de corte agregando cortes longitudinais e 

transversais em até dois dimensionais diferentes e simultâneos, tudo isso de uma 

forma continua podendo chegar a uma velocidade de até 15 metros por minuto. 
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As etapas do processo estudado podem ser definidas conforme abaixo: 

 

1. Linha de carregamento e abertura de fibras; 

2. Formação do feltro por processo aerodinâmico 

3. Aplicação de vapor 

4. Secagem e pré-cura do material 

5. Corte 

 

Na fase “1” as fibras, que são apresentadas em fardos pesando de 200 Kg a 

220 Kg cada são carregadas na máquina de abertura para posterior processo de 

abertura e homogeneização das mesmas. Quase que na sua totalidade as fibras 

utilizadas são provenientes do processo de reciclagem de aparas e resíduos da 

cadeia de confecção, ou seja, restos dos cortes de jeans, malharia e por vezes 

camisaria. Esse processo em especifico apresenta um único estagio de abertura de 

fibras, através de um cilindro agulhado que contando com diferente velocidade do 

cilindro alimentador abre e paraleliza as fibras. Por se tratar de um único estágio de 

abertura, uma deficiência nesse processo pode ser observada, prejudicando assim, 

a mistura intima da resina proposta, apresentada na forma de pó, com as fibras de 

algodão. 

 

 
Figura 27 – Foto linha de abertura de fibras  Rieter 2007. 
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Na fase “2” existe a formação do feltro pelo processo aerodinâmico, esse 

processo dá-se em uma máquina especifica, cuja função, alem de preparar a fibra 

previamente aberta no processo anterior, é dosar a resina de forma altamente  eficaz 

e controlada. 

Um esquema da maquina em questão pode ser visualizado abaixo: 

 

 

 
Figura 28 – Esquema da máquina utilizada na produção de feltros. 

 

Já na fase “3”, dentro de um forno, aplica-se vapor na manta para que se 

obtenha alguma estabilidade mecânica no material, neste ponto foi verificado uma 

segunda ineficiência. A aplicação de vapor, de difícil controle de vazão e 

temperatura, parece insuficiente para o novo processo. 

 

 
Figura 29 – Esquema do forno a vapor utilizado na produção de feltros. 



 

42 
 

 

A fase “4” trata-se, para a maioria dos materiais produzidos, de uma 

segurança de que o material não sairá do processo com um percentual de umidade 

elevado, evitando-se assim, complicações com o empilhamento de matérias pois os 

mesmos podem acabar grudando. 

 

 
Figura 30 – Esquema do forno a ar quente utilizado na produção de feltros. 

 

 

Na ultima etapa, fase “5”, ocorre o corte do material, e este pode ser 

executado de inúmeras maneiras, sempre retas, porem com de diferentes 

dimensionais. Nesta fase em especifico foi identificada uma dificuldade quando da 

passagem de materiais úmidos pelo processo de corte. Estes materiais não 

apresentam um bom acabamento em seu corte quando da elevação de sua 

umidade. 

 

 
 

Figura 31 – Esquema da máquina de corte utilizada na produção de feltros. 
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8 TESTES EM LINHA PRODUTIVA 
 
 

8.1 INTRODUÇÃO 
 
Após comprovada a eficácia da Bioresina em diversos teste puramente 

laboratoriais, deu-se então o primeiro teste em linha produtiva. Os testes foram de 

caráter piloto e ocorreram na linha descrita acima. Os testes em questão são 

datados de 10 de agosto do ano de 2009.  

Para inicio dos testes da Bioresina na linha de produção da empresa 

RIETER, foi efetuado uma limpeza superficial do maquinário a ser utilizado, isto se 

deu por motivos de precaução e devido a uma imediata retomada das atividades da 

própria empresa após realização dos testes, não foi possível realizar o teste em 

todas as etapas do processo, ficando de fora a primeira etapa que consiste na 

adição da Bioresina no silo de armazenamento e passagem do mesmo por uma 

rosca sem fim que leva a resina para o processo de distribuição. Entendeu-se que 

numa próxima etapa a função da resina de ser transportada atravez de uma rosca 

sem-fim poderia ser testada uma vez que essa característica não fora considerável 

vital para a aplicação da mesma. 

O teste foi realizado então nas etapas de formação de manta (somente 

fibras), na etapa de formação do filme de resina (dosador de resina, somente resina) 

e na etapa de mistura da resina com as fibras (formação de um complexo Bioresina 

e CO). Após a mistura e formação do feltro (resina mais fibras) houve a passagem 

do complexo pelo sistema de vapor, passagem pelo forno, a ar quente e posterior 

corte das placas. Para estes testes preliminares podemos afirmar:  

 
8.2 FORMAÇÃO DO FILME DE BIORESINA 

 
 

A Bioresina foi adicionada na caixa menor que também possui uma rosca 

sem fim a qual espalhava a resina formando um filme com espessura similar em 
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todos os pontos da esteira. O material conforme era adicionado era espalhado pela 

rosca sem fim, este por sua vez, não apresentou qualquer sinal de depósitos ou 

aglomerações de resina, tão pouco tendência de “grudar” no sistema de aplicação. 

Ou seja, nesta etapa a Bioresina não apresentou alteração em suas características. 

 

8.3 MISTURA DA RESINA COM AS FIBRAS 
 

 

Após etapa descrita acima, a Bioresina passou por um rolo com cerdas 

(cilindro escova) o qual fez com que a mesma fosse distribuída sobre a superfície das  
fibras, puramente de algodão. Neste ponto foi observado um acumulo da resina em 

algumas partes do rolo. Tal fato ocorreu devido a uma contaminação do rolo ou seja, 

porções de fibras de algodão ficavam presas às cerdas do rolo e conforme a resina 

passava impregnava estas fibras. Na seqüência, a manta composta de fibras e o 

filme de resina formada sobre ela foram misturados através de um cilindro guarnecido 

que gira em alta rotação. 

Posterior a mistura mecânica aerodinâmica de Bioresina e algodão, o 

complexo formado passou pelo sistema de condensação o qual é responsável pela 

formação do feltro. A manta formada, apresentou em toda a sua extensão uma 

distribuição bem homogênea da resina e da fibra. Poucos pontos apresentaram 

acumulo de resina. Tal fato pode ser explicado pela contaminação do rolo, 

 
8.4 SISTEMA DE VAPOR 

 
 
A manta formada passa então pelo sistema de forno a vapor permanecendo 

neste sistema por aproximadamente 30 segundos – este tempo pode oscilar de 

acordo com a velocidade da linha - numa primeira passagem com um baixo 

percentual de umidade de vapor, a manta saiu com pouca umidade e acabou ficando 

retida quando passou pela calandra (passagem de água fria para choque térmico) ao 

final da etapa. 

Assim, foi necessário alguns ajustes tais como: o aumento do teor de umidade 

do vapor  e retirada da passagem de água pela calandra ao final do processo. Depois 
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dos ajustes efetuados, os próximos lotes que percorriam o sistema já não 

apresentavam mais problemas. A manta que saia do vapor apresentou um grau de 

umidade satisfatório para o processo, restando a necessidade de se estudar a correta 

quantidade de vapor a ser inserida no sistema para uma futura padronização.  

Em resumo, a manta quando submetida à pressão da calandra final 

encontrava-se pré-curada e com uma consistência satisfatória. 

 

8.5 FORNO A AR QUENTE 
 
 

Nesta etapa, com a presença do ar quente proveniente do forno, a pré-cura 

torna-se mais eficiente e ocorre a secagem total do material. Deve-se levar em conta 

que um excesso de temperatura pode levar a cura total do material, o que não é o que 

desejamos uma vez que se trata de material para moldagem. Porem esta propriedade 

pode ser solicitada para os chamados materiais “planos”. Materiais planos são os que 

na sua etapa final de formação de feltro obtemos a cura total do material pela 

presença de elevada temperatura. 

 

8.6 CORTE E FORMAÇÃO DOS BLANKS 
 
 
 

Após passagem pelo forno a ar quente, a manta formada é então cortada 

formando placas, estas são dobradas e colocadas umas sobre as outras em pallets 

para futuro transporte. Nesta etapa as placas formadas apresentavam-se pré-curadas, 

com um teor muito baixo de umidade e não aderiam nas mãos ou entre as placas, ou 

seja, apresentou uma boa característica para manuseio e transporte. 

 

8.7 MOLDABILIDADE 
 

 

As primeiras placas formadas foram submetidas à prensa para modelagem. 

Estas foram prensadas durante 30 segundos a uma temperatura de 120 °C. As 

peças produzidas apresentaram de um modo geral características muito 

semelhantes aos produtos hoje produzidos com a resina fenólica. Boa rigidez, não 
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grudaram na ferramenta e curaram em tempos e temperaturas similares a da resina 

fenólica.  

Algumas peças apresentaram pontos onde a resina excedeu o ponto de cura 

(queima) bem como partes mais quebradiças (falta de estrutura). Tal fato deve ser 

estudado pois acredita-se que a utilização de alta temperatura na prensa aliado ao 

curto tempo de moldagem, ou seja, tempo de permanência na ferramenta, possa ter 

sido insuficiente ou mesmo um problema de homogeneização no momento de 

distribuição da resina sobre a manta de algodão. 

 
8.8 CONCLUSÃO 

 
A Bioresina mostrou-se compatível com a resina fenólica quando do 

processo de formação de feltros misturados a fibras de algodão. 

O nível de umidade utilizado no processo (válvula praticamente toda 

aberta) é o ideal para o processo utilizando a Bioresina; 

Os moldes formados apresentam similaridade ao produzidos hoje com 

resina fenólica. 

Houve uma redução significativa do odor na área de produção – setor do 

poroso. 

Ou seja, o estudo de comparação em linha produtiva apresentou resultados 

satisfatórios elevando o grau de possibilidade de substituição de uma resina pela 

outra. 

 

9 TESTES COMPROBATÓRIOS 
 
9.1 INTRODUÇÃO 
 

Com o intuito de confirmarmos os resultados do primeiro teste em linha de 

produção, uma série de outros testes foram agendados e realizados na mesma linha 

e também em mais duas linhas similares porem com conceitos de produtos finais 

diferenciados.  

Por se tratar de uma grande gama de dados obtidos em mais de nove testes 

de linha de produção um resumo dos acontecimentos e experiências ao longo 

destes testes poderá ser visualizado a seguir bem como um exemplo de relatório de 

conclusão de um dos testes realizados. 
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Figura 32 –  Relatórios dos testes executados nas linhas de produção, Rieter 2009. 
 

9.2 ANALISE DOS TESTES COMPROBATÓRIOS  
 

Os diversos testes executados nas linhas de produção levantaram algumas 

preocupações quanto a aplicação da resina e a facilidade de reprodução dos 

resultados nos diferentes ambientes fabris, ou seja, percebeu-se uma maior 

fragilidade a mudanças de padrões das linhas de feltro estudadas da Bioresina 

quando comparado a resina fenólica, em outras palavras, a resina fenólica 

apresentou maior adaptação quando deparados com uma alteração processual, seja 

ela de pequena ou grande significância. Isso pode ser compreendido dado ao tempo 

em que a resina fenólica apresenta-se no mercado e as inúmeras empresas 

dedicadas a esse tipo de produto. 

 

9.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS TESTES COMPROBATÓRIOS 
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Dado o alto custo horário de uma linha de produção e as varias horas 

despendidas para a realização dos testes já executados e dos que ainda tem por vir, 

foi decidido junto aos parceiros de desenvolvimento de criarmos uma linha de feltros 

de laboratório onde fosse possível de reproduzir as etapas de produção de feltros 

em sua totalidade porem em menor escala. 

  

10 TESTES EM LINHA PILOTO 
 
 

Assim decidido foi desenvolvida uma linha de teste piloto onde até a 

presente data estão sendo realizados os testes necessários para a seqüência do 

desenvolvimento da Bioresina.  

 
10.1 INTRODUÇÃO 
 
 

A linha de laboratório é composta por equipamentos similares aos utilizados 

pelas linhas de feltros apresentadas porem em menor proporção.  

 
10.2 DESCRIÇÃO DA LINHA PILOTO 

 

 

É composta por um sistema simples de abertura e batedoria de fibras ligado 

a um primeiro sistema de abertura e formação de fibra por condensação após esse 

estagio, temos a aplicação de resina, dada de forma mecânica porem com 

acionamento manual. Passada esta etapa temos uma segunda passagem de 

abertura e mistura das fibras de algodão com a resina em pó aplicada. Um pequeno 

forno a vapor foi instalado em serie no sistema e acoplado a este temos um sistema 

de calandra para dar pressão ao material encerrando-se com a possibilidade de 

produção de feltros em bobinas, placas (com corte manual) ou simplesmente 

enfardamento do material produzido e/ou resíduos dos testes. 

A linha em uma visão ampla pode ser vista na foto a seguir, tirada em um 

dos dias de testes realizado nela:  
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Figura 33 – Foto linha de laboratório de feltros, Rieter 2009. 

 

 

 
Figura 34 –  Detalhe abertura de fardos da linha de laboratório de feltros, Rieter 2009. 
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Figura 35 – Detalhe abertura de fibras da linha de laboratório de feltros, Rieter 2009. 

 

 
Figura 36 – Detalhe abertura de fibras da linha de laboratório de feltros, Rieter 2009. 
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10.3 TESTES 
 

No inicio de 2010, com o inicio das atividades da linha realizamos os 

primeiros testes na linha piloto, o primeiro teste teve inicio após uma limpeza geral do 

equipamento e uma vistoria do mesmo sendo detectada a ausência de um sistema de 

vapor eficiente, foi decidido de realizar novo projeto para aplicação de vapor pois o 

sistema presente fora montado minutos antes dos testes pois o mesmo não fazia parte 

do processo inicial da linha.  

Apos a montagem do sistema de vapor e uma verificação final do 

equipamento foi dado inicio as atividades. A Bioresina foi despejada na caixa 

manualmente, processo similar ao utilizado no teste realizados na linha de feltros 

estudada anteriormente. No momento, durante a formação do filme foi percebido que 

a Bioresina caia como se estivesse gotejando, certo pela não presença de um 

sistema que iguale a distribuição do pó. Isto sem duvida é um ponto de estudo pois 

poderá imprimir efeito indesejado no produto final. A manta formada com o complexo 

Algodão e Bioresina apresentou as mesmas características dos primeiros testes 

em agosto 2009, ou seja um complexo bem homogeneizado. 

Posterior a formação da manta, a mesma passou pelo sistema de vapor este 

posicionado na saída do segundo sistema de abertura e homogeneização de fibra, 

parte final da máquina. A manta seguiu pela aplicação de vapor com o objetivo de pré-

curar a peça. Ao sair do sistema de aplicação de vapor observado a não formação 

da peça. Tal resultado é justificado pela não ativação da resina ao passar pelo 

sistema de vapor. Mesmo com o aumento da quantidade de vapor foi percebido que a 

umidade presente era insuficiente para ativar a Bioresina.  

Percebendo a falta de umidade foi adicionada a manta certa quantidade de 

água depositada com sistema de aspersão. Ao final do processo a peça saia com 

muita água não sendo curada durante sua passagem pelo forno. 

 

10.4 ANALISE DOS RESULTADOS 
 
 
Diante dos resultados obtidos observamos que para utilizar a resina em estudo 

nesse equipamento era preciso um sistema de vapor mais eficiente para que a resina 
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possa ser ativada atingindo o estágio de pré-cura, estagio esse necessário para uma 

posterior moldagem dos “blanks” produzidos na linha piloto. 

 

10.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO A LINHA PILOTO 
 
 

 Dadas as circunstancias do problema apresentado, a solução para este 

entrave foi a de adquirir um sistema de caldeira portátil, capaz de controlar a 

temperatura, a pressão e a quantidade de vapor depositada no material.  

O equipamento de vapor – mini caldeira – foi adquirida e assim novos testes 

foram realizados com sucesso, o que demonstram que a linha está em conformidade 

com as nossas necessidades e sendo assim podemos afirmar: 

A linha piloto desenvolvida atende as necessidades de testes retratando com 

incrível fidelidade as etapas de processamento das fibras e da resina em pó. A 

flexibilidade e a possibilidade de se controlar a dosagem de resina, a gramatura do 

material bem como o dimensional abre o leque de possibilidades para novos 

desenvolvimentos sem mencionar na continuidade deste. 

 
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O ESTUDO REALIZADO 
 

 

Concluídos mais de uma dezena de testes com a Bioresina podemos afirmar 

que não mais apresentaram-se problemas para a fabricação das amostras necessárias  

na linha piloto o que nos garante a continuidade do estudo no âmbito laboratorial 

podendo quem sabe expandir novamente para as linhas produtivas de larga escala. 

 Hoje alem do sistema de caldeira em miniatura, dispomos de uma prensa em 

tamanho reduzido que é utilizada para simular a moldabilidade das amostras 

produzidas na linha. 

 
 
12 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 Aplicação dos testes comparativos e novos ensaios laboratoriais 

nas peças moldadas e acabadas produzidas com a nova resina 
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(testes de câmara climática, testes de odor ente outros que podem 

varias de acordo com a montadora). 

 Levantamento das modificações – de forma mais profunda – 

necessárias para a implementação desta matéria prima nas linhas 

de feltros da empresa estudada. 

 Levantamento por parte do departamento de logística pela não mais 

obrigatoriedade de local confinado especifico para estocagem e 

cuidados especiais no transporte. 

  Aplicação e desenvolvimento de um vasto projeto de substituição 

da resina fenólica pela Bioresinade. 
 

 
13 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho permitiu conhecer as diferenças, vantagens e desvantagens 

entre a resina fenólica de base fenol e formaldeído e a Bioresina de base vegetal. 

Os resultados apresentados neste estudo mostraram que, guardadas as proporções 

atribuídas a um estudo pioneiro e preliminar de aplicação de um novo produto de 

base vegetal com intuito audacioso de substituição de uma matéria prima 

comprovadamente eficaz por parte dos agentes fenólicos, acredita-se que a 

compatibilidade de aplicação demonstrada nos testes laboratoriais e produtivos, 

associado a similaridade de ambas as resinas após sua ativação, demonstrada nos 

ensaios de microscopia de varredura eletrônica, torna a Bioresina uma resina 

possível de uso em escala industrial, seja por sua característica de obtenção 

renovável, tornando-a uma matéria-prima teoricamente inesgotável ou pela sua ação 

não poluidora. Suas qualidades anteriormente mencionadas, principalmente as de 

apelo ecológico, conotam a uma inclinação de apoio por parte dos clientes em todas 

as etapas da cadeia produtiva, sejam eles as montadoras ou o cliente final 

consumidor do veículo. Mesmo os órgãos governamentais tem demonstrado uma 

tendência de preocupação com os itens utilizados na confecção de bens de 

consumo, principalmente veículos e tem se mostrado solidários as empresas que 

dedicam tempo e investimento a esse campo de pesquisa, por outro lado, estes 

mesmos governos tem se mostrado pouco tolerantes com as empresas 

desconpromissadas com as ações nocivas ao meio ambiente. Sendo assim, 
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acreditamos que quanto antes a industria de autopeças identificar e entender a 

necessidade da não dependência do petróleo, e gradativamente ampliar a pesquisa 

e incentivos a projetos como o apresentado nesse estudo, melhor será a relação 

com o cliente e maiores as chances de se manterem como “players” bem 

posicionados no mercado. 

O fato de o estudo e de sua aplicação ter sido em isoladores acústicos e 

estes serem conhecidos pela aplicação massiva de resina fenólica e estarmos 

propondo uma resina ecologia e biodegradável, algo pioneiro, não compromete em 

nada a integridade do produto final e tão pouco a capacidade e possibilidade de em 

um curto espaço de tempo estarmos discutindo a substituição da resina fenólica por 

um novo produto - a Bioresina.  

Conceição (2001) apontou que o setor passou por uma “modernização 

desarticulada”, com reflexos diferentes para montadoras e fabricantes de autopeças. 

As montadoras modernizaram as unidades industriais e expandiram a produção em 

resposta ao crescimento do mercado consumidor. Com a retomada do crescimento 

da produção, aumentou a pressão por fornecimento com prazos curtos, maior 

qualidade e menores custos porem agora estes requisitos vem acompanhados de 

uma grande necessidade de as empresas estarem alinhadas com uma política de 

produção de veiculo sustentável quanto ao lado ecológico do negócio. 

Como um dos principais argumentos para a diferenciada atenção a esse 

novo material temos que esta tecnologia encontra-se em franco desenvolvimento e 

oferece ótimas oportunidades de crescimento. Estende-se a uma vasta área de 

aplicações e utiliza-se dos mesmos equipamentos de transformação e de laboratório 

das resinas convencionais. Portanto é possível imaginar que a empresa estudada 

estará capacitada no futuro próximo e poderá utilizar essa resina para confecção de 

seus produtos, sem problemas no processo de transferência de tecnologia. 

Uma resina biodegradável em substituição a uma resina fenólica promove 

uma mudança cultural para a sustentabilidade das indústrias de autopeças que terão 

responsabilidade sobre o descarte final de seus produtos, diminuído as 

necessidades de utilização de recursos fosseis não renováveis, alem de viabilizar o 

desenvolvimento realmente sustentável das novas indústrias, como a de 

compostagem. 
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Em sintonia com programas de gerenciamento de resíduos, poderão fazer 

parte do fluxo de resíduos orgânicos a serem tratados após o uso. O aparecimento 

de instalações de compostagem e coleta seletiva de resíduos compostáveis, 

suportados pela eminente aumento da utilização dos bioplásticos serão 

definitivamente eco-eficientes. 

Como potencial para produção e desenvolvimento dessa resina e benefícios 

para a sociedade temos o desenvolvimento sustentável de tecnologias para um 

mercado extremamente promissor e exigente bem como a promoção da reciclagem 

natural ou reciclagem orgânica, já que a decomposição produz somente biomassa, 

CO2 e água. Portanto, estes produtos quando devidamente certificados deverão ser 

destinados a usinas de compostagem, produzindo húmus, adubos orgânicos e, se 

destinados a aterros sanitários, possivelmente aumentarão a sua vida útil pela 

decomposição acelerada. 

Novas oportunidades de negócios são esperadas principalmente em 

exportação, pois varias são as empresas que já tem como requisitos de entrada de 

produtos em seus paises produtos que promovam o seqüestro e a redução das 

emissões de CO2 e a conservação das reservas de petróleo. Com a concretização 

deste estudo, oferece-se ao mercado novos materiais e compósitos com 

características de serem biodegradáveis e a base de recursos naturais renováveis, 

como alternativas economicamente viáveis aos materiais provenientes de recursos 

fosseis, como os derivados de petróleo, quando observado a analise ciclo de vida 

desses materiais.  

O mais importante é verificar que novas oportunidades estão surgindo e 

alternativas de produção mais limpas, com menor consumo de energia, minimizando 

impactos ambientais, são realidades em diversos mercados com inúmeros 

benefícios para a sociedade ajudando e economizar recursos fosseis não 

renováveis.  
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