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RESUMO 

 Este trabalho propõe uma alternativa tecnológica para minimizar os problemas 

ambientais decorrentes da disposição inadequada de rejeitos de ardósia, por meio da produção 

de um material compósito à base de resina fenólica, para ser aplicado como um novo elemento 

de fricção e estudar seu comportamento técnico, comparando-o ao desempenho de pastilhas de 

freio automotivo encontradas no mercado. Dessa maneira, agregar valor ao mineral, 

classificando-o como resíduo a ser aproveitado industrialmente e não mais como rejeito. Para 

tanto, este trabalho investigou o efeito da quantidade de ardósia nas características de fricção 

das pastilhas de freio confeccionadas. Em um primeiro momento foram realizadas análises de 

caracterização dos rejeitos de ardósia e da resina fenólica, englobando estudos mineralógico, 

químico e de comportamento térmico. Posteriormente, para o compósito, realizaram-se análises 

de caracterização envolvendo micrografias e ensaios mecânicos de dureza, desgaste e de 

coeficiente de atrito. A análise por DRX indicou os principais constituintes da ardósia: quartzo, 

clorita, muscovita, albita e ortoclásio. Na curva TG da rocha, observou-se uma degradação mais 

intensa entre 500 ºC e 700 ºC. Para a resina fenólica, a curva TG evidenciou o início do pico de 

degradação térmica um pouco acima de 400 ºC, e a curva DSC apresentou um pico exotérmico 

próximo de 150 ºC, correspondendo ao início de sua reação de reticulação. No espectro de 

FTIR, observou-se os principais grupos funcionais da resina: grupo fenólico, anéis aromáticos 

e a presença de hexamina. A microestrutura do compósito, vista por meio de microscópio 

eletrônico de varredura, apresentou-se heterogênea e com boa adesão da fibra de vidro à matriz 

polimérica, sem significativa alteração entre as formulações. As características de fricção e 

desgaste foram determinadas por ensaio tribológico do tipo Pino-Disco com auxílio de uma 

balança analítica. Os coeficientes de atrito dos compósitos se mostraram regulares e estáveis, 

com média de 0,44 entre as amostras. A partir dos resultados obtidos, observou-se que a 

formulação contendo 40% de ardósia e 35% de resina fenólica foi a que apresentou os 

parâmetros de utilização mais satisfatórios e compatíveis com os atuais materiais de fricção 

comerciais.  

Palavras-chave: Rejeito, Freio, Tribômetro pino-disco. 
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ABSTRACT 

This work proposes a technological alternative to minimize the environmental problems 

caused by the inadequate disposal of slate tailings, by the production of a composite material 

based on phenolic resin, to be applied as a new element of friction and to study its technical 

behavior, comparing it to the performance of automotive brake pads found in the market. In 

this way, add value to the mineral, classifying it as residue to be used industrially and no longer 

as waste. It was investigated the effect of the amount of slate on the friction characteristics of 

the brake pads. In the first stage, characterization analysis of the slate and phenolic resin were 

carried out, including mineralogical, chemical and thermal behavior studies. Subsequently, for 

the composites, characterization analysis were performed by micrographs and mechanical tests 

of hardness, wear and coefficient of friction. The XRD analysis indicated the main constituents 

of the slate: quartz, chlorite, muscovite, albite and orthoclase. In the TG curve of the rock, a 

more intense degradation was observed between 500 ºC and 700 ºC. For the phenolic resin, the 

TG curve showed the beginning of the thermal degradation peak just above 400 ºC, and the 

DSC curve showed an exothermic peak near 150 ºC, corresponding to the beginning of its 

crosslinking reaction; in the FTIR spectrum, the main functional groups of the resin were 

observed: phenolic group, aromatic rings and the presence of hexamine. The microstructure of 

the composite, observed by scanning electron microscopy, was heterogeneous and with good 

adhesion of the glass fiber to the polymer matrix, without significant alteration between the 

formulations. The characteristics of friction and wear were determined by a Pin-on-Disk type 

tribological test with the aid of an analytical balance. The coefficients of friction of the 

composites were shown to be regular and stable, with an average of 0.44 between the samples. 

Among the results obtained, the formulation containing 40% of slate and 35% of phenolic resin, 

presented the most satisfactory parameters compared to commercial friction materials in current 

use. 

 

Keywords: Mining tailings, Friction, Pin-on-disk tribometer. 
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1 INTRODUÇÃO 

A viabilização técnica e econômica das atividades mínero-industriais de ardósia em 

Minas Gerais está intrinsecamente relacionada a questões ambientais referentes às atividades 

de lavra, beneficiamento e disposição de resíduos gerados. 

O sistema de extração dos blocos de rochas para a produção de chapas gera uma 

quantidade significativa de resíduos na forma de lama, composto por pedaços de rocha, água e 

óleos. Esse rejeito sem aproveitamento acumula-se nos reservatórios das empresas e rios, 

prejudicando o meio ambiente. Em 2009, a produção brasileira de rochas ornamentais e de 

revestimento totalizou cerca de 9 milhões de toneladas. Estima-se que 7% dessa produção seja 

de ardósia e que a geração de resíduos seja de 25% da produção, totalizando 1,5 mil toneladas 

de rejeitos (ABIROCHAS, 2012). 

A produção mineira apresenta baixos índices de recuperação de placas, não 

ultrapassando 15% do volume extraído na lavra. Esse modelo de produção evidencia o potencial 

dos impactos ambientais da atividade mineradora que, consequentemente, aumentam o custo 

dos empreendimentos (SILVA, 2005). 

As pilhas de rejeitos, formadas por materiais que abrangem desde pequenas lascas até 

blocos de grandes dimensões, representam um problema ambiental a ser resolvido e também 

uma expressiva parcela de material com potencial para ser aproveitado comercialmente. Dessa 

forma, torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas que visem a utilização comercial 

desses rejeitos, tanto por meio de reciclagem quanto por transformação em produtos que 

substituam matérias-primas empregadas como insumos em outros processos industriais. 

Nesse contexto, Fernandes (1997), demonstra que os minerais industriais são 

consumidos por um vasto leque de segmentos da indústria de transformação em todas as suas 

aplicações não-energéticas e não-metalúrgicas, pela própria indústria extrativa mineral ou 

utilizada diretamente por outras atividades econômicas, como agricultura, construção civil, 

dentre outras. Carrusca (2001), evidencia o aproveitamento dos resíduos de ardósia no 

segmento de minerais industriais, que possuem como característica marcante, a grande 

diversidade de aplicação nos vários ramos da economia, sobretudo os da indústria de 

transformação. Devido a suas propriedades mecânicas, físicas e químicas, este trabalho 

pretende atestar sua utilização em elementos de fricção, aumentando assim a opção de mercado 

para a destinação do resíduo. 
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Materiais de fricção, de uma forma geral, consistem de fibras e resinas que envolvem e 

vinculam um composto de partículas metálicas, óxidos etc, para a criação de elementos de 

fricção, que são utilizados em dispositivos para atritar ou frear mecanismos. Tais elementos 

devem apresentar características adequadas para um efetivo funcionamento, como: coeficiente 

de fricção (μ) alto e relativamente invariável com a temperatura, resistência a altas 

temperaturas, alta dureza, baixa elasticidade, baixo desgaste e abrasividade, resistência a fluidos 

hidráulicos e de preferência com baixo nível de ruído. A otimização dessas características pode 

ser obtida por um cuidadoso balanço de vários componentes (KNOP e PILATO, 1999). 

Até algum tempo atrás, o principal componente utilizado em revestimentos de fricção 

eram as fibras de asbestos, que garantiam dureza e resistência térmica aos freios, combinadas 

com abrasividade relativamente baixa. Entretanto, a utilização de asbestos tem sido condenada 

em todo o mundo, após estudos terem mostrado que, quando inalados em grandes quantidades, 

eles causam a destruição dos pulmões, diminuem a oxigenação do sangue provocando parada 

cardíaca, como resultado de uma enfermidade conhecida como asbestose (KNOP e PILATO, 

1999).  

Ainda segundo Knop e Pilato (1999), todos os quatro tipos de asbesto – crisótila, 

crocidolita, amosita e antofilita – são associados ao desenvolvimento de câncer. Os perigos 

fisiológicos e o potencial cancerígeno desse mineral fizeram com que se acelerasse a sua 

substituição por outros materiais, tais como: resinas, fibras de vidro, outras fibras minerais, 

fibras de carbono, fibras de aramida etc.  

Com o intuito de analisar o aproveitamento dos rejeitos da mineração de ardósia e 

sugerir um novo componente como opção ao asbesto, este trabalho se propõe a obter um 

material com aplicação específica, visando agregar valor ao minério e diminuir os impactos 

ambientais decorrentes da atividade extrativa e da exposição ao asbesto. A proposta consiste 

em utilizar pó de ardósia na formulação de elementos de fricção, uma vez que, segundo 

FENAIR (2006), essa rocha possui uma variedade de minerais com características apropriadas 

a este fim, além de ser amplamente encontrada em Minas Gerais, principal polo produtor e 

exportador de ardósia do Brasil com uma produção de aproximadamente 500 mil toneladas/ano, 

correspondendo a 90% da produção brasileira. 
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1.1 Justificativa 

Com a crescente exigência de certificações ambientais e de qualidade pelos mercados 

internacionais, a busca pelos administradores por práticas mais responsáveis e sustentáveis, 

particularmente na atividade minerária, torna-se bastante evidente. Uma vez que a 

sobrevivência das empresas desse ramo está relacionada à capacidade de reaproveitamento, 

melhoria da qualidade dos produtos e, consequentemente, a expansão do mercado e à agregação 

de valor à ardósia produzida em Minas Gerais, tais atitudes têm sido cada vez mais valorizadas 

(SILVA, 2005). 

A relevância deste trabalho se justifica a medida em que se propõe apresentar uma 

alternativa para substituição do asbesto por um resíduo mineral abundante no estado de Minas 

Gerais. Essa substituição visa à diminuição dos impactos sócio-ambientais provocados por 

pilhas e barragens de rejeito, tendo também efeitos benéficos na saúde da população, além de 

transformar um resíduo industrial em um produto de maior valor agregado. 

 

  



4 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Propor uma alternativa tecnológica para minimizar os problemas ambientais decorrentes 

da disposição inadequada de rejeitos de ardósia, por meio da produção de um material 

compósito de maior valor agregado, à base de resina fenólica, com desempenho técnico 

adequado para ser aplicado como um novo elemento de fricção.  

2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos deste trabalho podemos citar: 

• Preparar elementos de fricção utilizando misturas de resinas fenólicas e pó de 

ardósia em diferentes proporções; 

• Testar e analisar o efeito dessas diferentes formulações no desempenho dos 

compósitos preparados; 

• Caracterizar e avaliar as propriedades químicas, térmicas e mecânicas das 

matérias-primas e dos compósitos fabricados, em face de sua utilização como 

pastilhas de freio. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta revisão serão abordados conceitos sobre ardósia, resinas fenólicas e compósitos, 

bem como sobre elementos de fricção, a fim de apresentar uma fundamentação teórica sobre o 

tema levantado.  

3.1 Ardósia 

De acordo com Chiodi (2004), os materiais naturais utilizados em ornamentação e 

revestimento abrangem as rochas que podem ser extraídas em blocos ou placas, nas mais 

variadas formas e beneficiadas por meio de polimento, lustro, esquadrejamento, dentre outros. 

São utilizados tanto em peças isoladas, quanto em edificações, neste caso com ênfase nos 

revestimentos de paredes, pisos, pilares, colunas e telhados (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Aplicações de produtos da ardósia (ARDOSIA PARAOPEBA, 2014). 

              

3.1.1 Aspectos geológicos e formação 

Segundo Souza (2000, apud Palhares, 2013), a ardósia é classificada como uma rocha 

metamórfica, com baixo grau de metamorfismo que, semelhante à argila, é constituída de 

material extremamente fino. É formada por longas placas por toda a extensão longitudinal 

planar (caracterizando a clivagem) e resulta da recristalização sobre pressão. É encontrada onde 

houve aquecimento e pressão de folhelhos durante a formação de montanhas, sendo composta 

por minerais como: muscovita, mica, quartzo, óxido de titânio, clorita dentre outros, podendo 

apresentar-se em cores diferentes como: verde, preto, cinza escuro, ferrugem e vermelha.  

As argilas, ao se consolidarem, passam a argilitos e folhelhos e esses, por 

metamorfismo, a ardósias e filitos, e com metamorfismo mais intenso, a xistos e gnaisses, de 

acordo com a sequência: 

Argila         Folhelho         Ardósia        Filito         Xisto        Gnaisse 
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Considera-se como sequência metamórfica, o conjunto de rochas derivadas de um 

mesmo tipo de rocha original, correspondentes a sucessivos graus de metamorfismos 

(INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO, 2001). 

Quanto à composição química, Suguio (1980) analisa que as rochas sedimentares 

originárias das ardósias são produtos de amplos processos de fracionamento químico e/ou 

mecânicos. Logo, mostram maior variação de composição que as rochas ígneas, principalmente 

no que diz respeito às variedades de um mesmo mineral. 

Grossi Sad e Al (1998), explicam que a definição científica de ardósia se fundamenta 

na “presença da variedade de estrutura xistosa chamada clivagem ardosiana. A estrutura xistosa 

ou xistosidade definida pela orientação planar comum dos minerais tabulares e prismáticos é 

que permite seu desplacamento em superfícies notavelmente planas” (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Entalhamento manual de ardósia (ALTIVO PEDRAS, 2017). 

 

 Portanto, a principal característica estrutural da ardósia é a presença da clivagem 

ardosiana que é originada pelos seguintes fatores (SPRY, 1969): 

• Achatamento mecânico das partículas no plano perpendicular às pressões exercidas 

sobre a rocha; 

• Rotação dos minerais tabulares, como micas, clorita e caulim, até ficarem no plano 

perpendicular à direção de pressão máxima; 

• Recristalização, durante a qual novos minerais se orientam segundo o referido plano. 
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3.1.2 Propriedades físicas e mineralógicas 

Conforme Barbosa (1974, apud Grossi Sad e Al., 1998):  

De todas as rochas, a ardósia é a que representa a mais notável 
anisotropia mecânica. Os planos de menor coesão que são chamados de 

clivagem ardosiana, podem ser abertos a golpes de talhadeira, de modo a 

desdobrar a ardósia em placas cada vez mais finas, até reduzi-las a poucos 
milímetros de espessura podendo conservar, entretanto, se manuseadas com 

cuidado, muitos decímetros quadrados e até metros quadrados de área plana 

contínua. Apesar de ser facilmente riscável com o canivete, a ardósia tem 

coesão suficiente para apresentar arestas vivas e cortantes. 

 

Grossi Sad e Al (1998), comentam ainda que as ardósias são rochas homogêneas e 

possuem textura afanítica (granulação muito fina, tendo os constituintes individuais não 

distinguíveis a olho nu).  

Outro aspecto estrutural característico das ardósias é a presença de foliação evidenciada 

por bandas alternadas de minerais claros e escuros e/ou pela orientação preferencial dos 

minerais que as constituem (INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO, 2001). 

Não há consenso quanto aos padrões para a definição da qualidade da ardósia entre os 

países produtores que seguem rígidas normas técnicas e ambientais distintas. Entretanto os 

parâmetros técnicos são regidos por aspectos mineralógicos e texturais, considerados os mais 

significativos da qualidade da ardósia. Como dito anteriormente, a clivagem ardosiana é um 

importante elemento textural, denotando uma superfície de fraqueza onde a rocha se parte em 

fatias ou lâminas mais ou menos paralelas, lisas ao tato e com aspecto fosco. (JOHANN e 

BACKES, 2001, apud Silva, 2005).  

A ardósia possui densidade de 2,7 g/cm3, aproximadamente metade da densidade da 

barita, muito utilizada em elementos de fricção. Outras propriedades físicas da ardósia são: 

dureza média (aproximadamente 2,3 na escala Mohs), baixa porosidade, alta resistência 

mecânica e minerais estáveis e resistentes ao intemperismo. Essas propriedades conferem a esse 

mineral alta durabilidade, tornando-o uma boa opção de carga em compósitos e uma das 

matérias-primas mais utilizadas no setor de construção civil. 

Ainda citado por Silva (2005), Johann e Backes explicam que a composição 

mineralógica depende da composição e das condições de deposição das rochas sedimentares, 

que deram origem às ardósias. Os minerais constituintes podem ser classificados como 

principais e secundários conforme a Figura 3.3. 
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                      Figura 3.3 – Minerais constituintes da ardósia. 

 

Minerais principais: 

Conhecidos como minerais rígidos, o quartzo e feldspato podem ser responsáveis, em 

diferentes graus, pela dureza da ardósia. As micas influenciam de certo modo, na elasticidade 

e são elas que, juntamente com as cloritas, formam os planos de clivagem da ardósia. 

Minerais secundários: 

São uma mistura de óxidos de ferro e titânio, carbonatos, sulfetos (principalmente 

pirita), grafite ou matéria carbonosa. 

Os principais constituintes das ardósias em peso são em geral, quartzo (30 a 45%), mica 

branca (30 a 40%), clorita verde claro (10 a 20%), e grafite opaco. Ocorrem quantidades 

variáveis de carbonato, turmalina, titanita, rutilo, feldspato, óxidos de ferro e pirita. 

A variação da coloração da ardósia depende desses constituintes mineralógicos; as 

ardósias pretas geralmente contêm grafite, as ardósias cinzentas contêm sericita, as verdes 

contêm clorita e compostos ferrosos e ardósias vermelhas e púrpuras contêm compostos 

férricos. As colorações mais comuns são, cinzenta, preta (dependendo do seu teor de matéria 

orgânica transformada em grafita) e verde (com clorita). As menos comuns são vermelha e 

púrpura. Quando os planos de desplacamento são mais espaçados, não caracterizando a 

clivagem ardosiana, tem-se as ardósias “matacão” (GROSSI SADe Al., 1998). 

3.1.3 Ardósia em Minas Gerais 

Grossi Sad et al. (1998), definem uma província mineral “como um grande setor da 

crosta terrestre que pertence a uma plataforma ou a uma faixa móvel, com jazimentos situados 

dentro dos seus limites”. 

Minerais 
Principais

Rígidos

Quartzo e 
Feldspato

Elásticos

Moscovita, Ilita, 
Sericita e Clorita

Minerais 
secundários

Carbonatos, 
Óxidos, Sulfetos 

e Outros
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Segundo a MPMslate (2017), o setor de ardósias de Minas Gerais movimenta cerca de 

400 empresas de lavra e de beneficiamento, gerando de 6.000 a 7.000 empregos diretos. 

Ressalta-se que a denominada Província de Ardósias de Minas Gerais, com área aproximada de 

7.000 km2, constitui a maior reserva geológica mundial, atualmente conhecida e explorada, de 

ardósias de alta qualidade. 

As áreas de extração e beneficiamento de ardósias de Minas Gerais estão situadas na 

região central do Estado, a uma distância média de 150 km de Belo Horizonte, abrangendo 

totalmente o município de Papagaio e parcialmente os municípios de Caetanópolis, Felixlândia, 

Pompéu, Paraopeba, Curvelo, Martinho Campos e Leandro Ferreira. A Figura 3.4 mostra um 

mapa dessa região e sua inserção no estado. Cerca de 50 empresas praticam atividades de lavra, 

em 28 frentes ativas de extração. Mais de 300 empresas, principalmente de pequeno porte, 

desenvolvem atividades de beneficiamento nos municípios produtores, tornando o setor de 

ardósias um dos principais segmentos socioeconômicos da região.  
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              Figura 3.4 - Localização da província da ardósia (SILVA, 2005). 
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Minerais (%) Ardósia Negra Ardósia Cinza   Ardósia Verde

Quartzo 24-26 26-30 30-32

Mica branca 31-33 32-34 34-36

Clorita 20-23 18-20 18-20

Feldspato  12-15 12-15 14-15

Carbonato 3-5 2-3 0,5-1

Óxido de ferro 2-3 2-3 2-3

Material carbonoso 0,5-1 0,2-0,6 < 0,1

A província da ardósia está na formação Santa Helena, do grupo Bambuí contendo 

rochas sedimentares horizontalizadas com baixo grau de metamorfismo e clivagem ardosiana 

(GROSSI SAD e Al., 1998). 

De modo geral, as ardósias dessa formação têm planos de estratificação preservados, 

classificados como laminação com espessura menor que 10 mm. As ardósias matacão e verde 

podem ter planos mais espessos que 10 mm. As ardósias dessa formação são rochas de 

granulação fina que têm mais de 50% dos grãos com tamanho menor que 0,06 mm e uma 

porcentagem de fração do tamanho de argila compreendida entre 30 a 60%. 

Na formação em questão, o supergrupo Bambuí está em área cratônica (estável), por 

isso as rochas sedimentares permaneceram horizontalizadas ou sub-horizontalizadas, porém 

houve clara instabilidade lateralmente (TEIXEIRA DA COSTA e GROSSI SAD, 1987). 

De acordo com Grossi Sad e Al (1998), em relação a mineralogia (Tabela 3.1) e a 

composição química (Tabela 3.2) das ardósias Bambuí, a sílica (SiO2) é o óxido dominante e 

está contido no quartzo, nos feldspatos e nos filossilicatos (sericita, ilita e clorita). A alumina 

(Al2O3), bem como a potassa (K2O) e a soda (Na2O), estão contidas principalmente nos 

filossilicatos e, em menor proporção nos feldspatos. FeO e MgO compõem a clorita. Parte do 

Fe2O3 ocorre como hematita e parte juntamente com o FeO, como magnetita. Enxofre (S) entra 

na composição da pirita e o fosfato (P2O5) no da apatita. Os óxidos CO3 e CaO representam 

calcita. TiO2 ocorre como rutilo e seus produtos hidratados (leucoxênio). Não se conhece 

exatamente a forma de ocorrência do carbono (C), que pode ser como grafite ou matéria 

carbonosa.  

  Tabela 3.1 – Composição mineralógica modal das ardósias Bambuí (GROSSI SAD e AL., 1998). 
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Óxidos (%) Preta Cinza Verde Roxa

SiO2 60,95 62,85 64,45 61,2

TiO2 0,74 0,79 0,85 0,84

Al2O3 15,97 15,47 15,4 16,6

Fe2O3 1,8 1,86 2,3 4,5

FeO 4,82 4,57 4,35 3

MnO 0,1 0,11 0,12 0,12

MgO 3,07 2,82 2,65 2,7

CaO 1,62 1,16 0,35 0,37

Na2O 1,7 1,72 1,5 1,2

K2O 3,67 3,77 3,85 5,1

H2O 3,28 2,97 2,99 3,3

CO2 1,27 0,91 0,27 0,29

P2O5 0,16 0,16 0,14 0,12

C 0,47 0,28 0,07 0,11

Total 99,62 99,44 99,29 99,45

Tabela 3.2 – Composição química média (% em peso) das ardósias Bambuí (GROSSI SAD ET AL., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Rejeitos e pilhas de bota-fora 

Enfatiza-se a multiplicidade vocacional da ardósia a partir de alguns atributos 

tecnológicos importantes a fim de se evitar casos como o da Figura 3.5, na qual se observa a 

presença de pilhas de rejeitos sem reabilitação ambiental de uma mina abandonada. 

 

Figura 3.5 - Mina de ardósia abandonada (SLATE VALLEY MUSEUM, 2017). 

       

No estudo realizado por Kistemann e Chiodi na província da ardósia em 2014, 130 

pilhas de bota-fora foram demarcadas, decorrentes da lavra de ardósia, além de 7 pilhas de 

rejeitos do beneficiamento de serrarias operantes no município de Papagaios. As 137 pilhas 

estão assim distribuídas na região: 61 em Papagaios; 24 em Paraopeba; 18 em Felixlândia; 10 

em Curvelo; 9 em Martinho Campos; 7 em Pompeu; 6 em Leandro Ferreira; 1 em Caetanópolis 

e 1 em Pitangui. O volume total estimado dessas pilhas de bota-fora é de aproximadamente 59 

milhões m3 e a quantidade de massa, de 88 milhões de toneladas. 
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A Figura 3.6Figura 3.6 apresenta a lateral de uma pilha de bota-fora com acumulação 

de estéril e rejeitos de ardósia cinza localizada na cidade de Pitangui. 

 

Figura 3.6 - Pilha de bota-fora de ardósia (KISTEMANN e CHIODI, 2014). 

Ainda segundo Kistemann e Chiodi (2014) é importante destacar o conceito relativo a 

rejeito e resíduo: 

 Nas lavras de ardósia para revestimento, existentes em Minas Gerais, 

solo e toá formam o capeamento do banco comercial e são considerados 
material estéril. A parte não aproveitada do banco comercial (cacos e cavacos 

de ardósia fresca) é definida como rejeito. As pilhas de bota-fora da lavra são 

assim constituídas por material estéril (solo e toá) e por cacos e cavacos de 
ardósia fresca (rejeito). Se for levada em consideração a possibilidade de 

aproveitamento dos rejeitos da lavra de revestimento, para usos industriais 

diversos, esses rejeitos passam a constituir resíduos ou estoques 

remanescentes. 

Silva (2005) ressalta que devido a estabilidade da rocha e a não utilização de reagentes 

químicos em seu beneficiamento, a disposição dos rejeitos bem como o impacto ambiental 

provocado pelo grande volume de material depositado, não representam risco de contaminação 

ao meio ambiente. 

As abordagens técnico-econômicas já realizadas destacam que a sustentabilidade da 

produção das ardósias e dos quartzitos foliados de Minas Gerais está condicionada ao seu 

aproveitamento como matéria-prima para usos industriais diversos. Trabalhos realizados pela 

Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) evidenciam, mais amplamente, a necessidade 

de melhoria de recuperação na lavra, diversificação dos produtos comerciais de revestimento, 

aproveitamento industrial dos resíduos, e simplificação dos processos de licenciamento 

ambiental e controle de direitos minerários (ABIROCHAS, 2015). 

Diversos são os segmentos de mercado com potencial para desenvolver pesquisas 

tecnológicas com vistas ao desenvolvimento de novos produtos advindos dos resíduos de 

ardósia. Alguns destes produtos possuem elevado valor agregado, porém inserem-se em 



14 

 

mercados de baixo consumo. Outros agregam menor valor, mas são requisitados em maior 

quantidade (SILVA, 2005). 

3.2 Resinas fenólicas  

O produto da reação entre fenol e formaldeído já era conhecido desde 1872, quando A. 

Von Bayer obteve uma massa marrom avermelhada a partir desses reagentes, porém o material 

não despertou qualquer interesse técnico ou comercial, devido à dificuldade de processá-lo por 

ser insolúvel e difícil de caracterizar. No início do século passado Leo H. Baekeland 

desenvolveu uma metodologia para controlar a reatividade da mistura de modo a convertê-las 

em formulações que pudessem ser moldáveis sob pressão e aquecimento, transformando-as em 

um material rígido e resistente. Desde então as resinas fenólicas vêm sendo usadas em uma 

grande variedade de aplicações. 

Estes polímeros são largamente usados como lacas e vernizes, compostos moldados, 

laminados (especialmente painéis de parede decorativos e tampas de mesa), e adesivos (de 

forma especial para madeira compensada e tábua compacta, feita de serragem e fragmentos de 

madeira compactos). Os seguimentos do mercado mais importantes para as resinas fenólicas 

são os relacionados com a indústria de madeira, isolantes térmicos e compostos moldados 

(KNOP e PILATO, 1999). 

Stevens (1990), acrescenta que geralmente as resinas fenólicas são empregadas em 

locais onde é exigido resistência a temperaturas elevadas, à fluência, a intempéries, ao impacto, 

à resistência elétrica, à instabilidade dimensional etc. Exemplos: engrenagens, pastilhas de 

freio, compensado naval, laminados para revestimento de mesa, divisórias, portas, peças 

elétricas moldadas, dentre outros. Segundo Neto e Pardini (2006), essas resinas são também 

utilizadas para obtenção de compósitos estruturais e como matrizes precursoras de carbono, 

devido ao seu baixo custo e facilidade de processamento. E tem sido usada como aglomerante 

para a produção de elementos de fricção desde a patente americana Nº. 3.873.490 de 1975, 

depositada pela Hooker Chemicals & Plastics Corp. (LANG e DUBENITZ, 1981). 

As resinas fenólicas são preparadas pela reação de uma mistura contendo fenol e 

formaldeído (Figura 3.7) por um mecanismo de condensação. O fenol é trifuncional, ou seja, 

pode formar ligações na posição para e nas duas posições orto, e o formaldeído é bifuncional, 

podendo formar duas ligações no carbono da carbonila.  
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Figura 3.7 - Reações de condensação e cura das resinas a) resol e b) novolaca (BITENCOURT, 2013). 

 

Dependendo das proporções molares entre fenol e formaldeído e do tipo de catalisador 

utilizado, o produto da reação pode ser dividido em dois grupos: novolacas e resóis. As 

novolacas são normalmente sintetizadas com menor quantidade de formaldeído (<0,88 mol 

formaldeído/mol de fenol) e utilizando-se um ácido como catalisador. Para o processo de cura 

(endurecimento) é necessário a adição de um produto capaz de fornecer o restante de 

formaldeído, sendo normalmente utilizada a hexametilenotetramina (C6H6N4), que forma o gás 

amônia como subproduto, durante a etapa de reticulação. Devido à necessidade de utilização 

de um agente de cura para endurecimento do material as novolacas são conhecidas como resinas 

de dois estágios. 

Os resóis são normalmente sintetizados com catalisadores básicos e excesso de 

formaldeído. Com a presença de algumas ligações cruzadas, a reação é interrompida com 

resfriamento, para evitar que o material endureça a temperatura ambiente. Os resóis são 

conhecidos como resinas de um estágio, pois necessitam apenas de aquecimento para serem 

curadas transformando-se em um material termofixo. Por isso, as aplicações dessas resinas 

geralmente utilizam soluções líquidas ou resinas parcialmente reagidas (NETO e PARDINI, 

2006).  

3.3 Compósitos 

Um compósito pode ser definido como um material multifásico, somando-se as 

propriedades de cada fase, que são distintas quimicamente, separadas por uma interface, sendo 

muito importante a especificação destes constituintes. A matriz é o constituinte contínuo e 

envolve a outra fase que fica dispersa e atua como agente de reforço. As propriedades dos 

compósitos dependem das propriedades individuais dos constituintes com suas quantidades 
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relativas e geometrias, de modo que as propriedades do sistema como um todo são superiores 

às propriedades de cada componente consideradas separadamente. De maneira geral, a matriz 

tem o papel de manter a integridade estrutural do compósito por meio da ligação simultânea 

com a fase dispersa em função de suas características coesivas e adesivas, representando um 

meio de transferência de esforço e proteção contra o ataque ambiental, enquanto a fase dispersa 

atua como a principal resistência desse esforço e são essencialmente insolúveis entre si 

(CALLISTER e RETHWISCH, 2010). 

Materiais compósitos são selecionados para resultar em combinações de 

aperfeiçoamento de propriedades como: rigidez, resistência mecânica, peso, desempenho em 

altas temperaturas, resistência à corrosão, dureza ou condutividade (ASKELAND e PHULÉ, 

2008). 

A fabricação de materiais compósitos permite contornar uma série de limitações naturais 

pertencentes aos materiais quanto as suas propriedades mecânicas, físicas e químicas, e no que 

diz respeito à engenharia de alto desempenho, principalmente na relação entre a densidade e a 

resistência mecânica, conforme ilustra a Figura 3.8. Materiais de baixo peso e alta resistência 

possibilitam a construção de equipamentos novos, mais sofisticados e de melhor desempenho. 

 

         Figura 3.8 - Resistência a tração de materiais em função da densidade (PILATO e MICHNO, 1994). 

 

Nota-se que os compósitos apresentam valores superiores de resistência em relação aos 

polímeros e elastômeros de densidades comparáveis, sugerindo que há uma combinação de 
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propriedades dos materiais envolvidos. Percebe-se também que os compósitos são mais leves 

que os metais e apresentam uma resistência mecânica semelhante em alguns casos. 

Em termos gerais, as propriedades desses tipos de materiais, que não poderiam ser 

obtidas pelo uso de materiais tradicionais homogêneos, são determinadas por três fatores 

diferentes: as propriedades intrínsecas dos constituintes, a forma e a estrutura dos constituintes 

e finalmente a interação entre os seus constituintes (MARK et al., 1993).  

Segundo Suh et al. (2000), a utilização crescente desses materiais, bem como de outros 

alternativos, tem apresentado um considerável desenvolvimento tecnológico. Paralelamente, a 

conscientização e a necessidade do uso de recursos renováveis e menos agressivos ao meio 

ambiente vêm se tornando o modelo de consumo cada vez mais recomendado ecologicamente.  

3.3.1 Matriz do compósito 

 A matriz dos compósitos pode ser um polímero, um metal, ou mesmo uma cerâmica. 

Uma classe de compósito particularmente interessante e que tem encontrado inúmeras 

aplicações no mercado são os compósitos de matriz polimérica. Em tais compósitos, o polímero 

constitui a fase contínua, podendo ser uma resina termoplástica ou termorrígida. 

A principal diferença entre os dois compósitos poliméricos está no comportamento 

característico quando aquecidos. Termoplásticos são polímeros capazes de serem moldados 

várias vezes, devido à característica de se tornarem fluidos sob ação da temperatura e, depois 

se solidificarem quando há um decréscimo de temperatura. Por outro lado, os termorrígidos não 

se tornam fluidos devido à presença de ligações cruzadas entre as cadeias macromoleculares. 

A escolha da matriz polimérica dependerá das propriedades físicas, mecânicas e térmicas 

exigidas para uma determinada aplicação, como também do processo de fabricação escolhido 

e do custo associado (CALLISTER e RETHWISCH, 2010). 

Ainda segundo Callister e Rethwisch (2010), os compósitos de polímeros termorrígidos 

são mais utilizados em serviço estrutural, por apresentarem vantagens em relação aos 

termoplásticos, como: alta estabilidade térmica, dimensional e rigidez, boas propriedades de 

isolamento térmico e elétrico, resistência a fluência e a deformação sob carregamento. O 

processamento desses materiais com a fase dispersa é bem simples e de baixo custo na maioria 

dos casos. 

Nesses compostos poliméricos é comum a inserção de carga mineral, pois além de 

conferir resistência mecânica, térmica e elétrica, age para diferenciar propriedades de rigidez, 



18 

 

módulos de elasticidade, de temperaturas de deflexão, resistência ao envelhecimento, tração e 

influencia ainda na processabilidade do material e acabamento superficial do produto.  

A adesão de um material a outro está associada ao estabelecimento de interações que 

podem ser dos tipos: ligações covalentes, forças de van der Waals, ligações de hidrogênio e 

interação eletrostáticas. A natureza dessas interações está associada à afinidade química entre 

a matriz e a fase dispersa. Geralmente a fase dispersa apresenta natureza hidrofílica enquanto 

que a matriz polimérica tem natureza hidrofóbica. A compatibilidade dessas duas fases pode 

ainda ser melhorada através da modificação química da superfície de um dos componentes 

(ALBINATE, PACHECO e VISCONTE, 2013).  

3.3.2 Agente de reforço 

Compósitos são reforçados com agentes na forma de fibras (grande razão entre o 

comprimento e o diâmetro) ou partículas (equiaxiais), que são materiais usualmente mais duros 

e resistentes que a matriz, para melhorar o desempenho mecânico dessa. Projetos que optam 

por fibras, frequentemente buscam por resistência e/ou rigidez elevadas em relação ao peso do 

material. Características essas usualmente expressas por resistência específica e módulo 

específico, que correspondem respectivamente as razões entre o limite de resistência a tração e 

a densidade relativa e entre o módulo de elasticidade e a densidade relativa. Alguns exemplos 

de fibras mais conhecidas comercialmente são: fibras de carbono, fibras de aramida e as fibras 

de vidro, e podem ser encontradas em forma de polpa, manta, moída ou picada (Figura 3.9). 

 

  Figura 3.9 - Fibras de vidro em diversos formas de fabricação (OWENS CORNING, 2017). 

 

Quando se utilizam partículas, os compósitos são subclassificados como:  

• Reforçados por dispersão, com partículas de diâmetro médio entre 0,01 e 0,1 

μm, onde as interações partícula-matriz que aumentam a resistência ocorrem no 

nível atômico ou molecular, com mecanismo semelhante ao endurecimento por 

precipitação nos metais;  



19 

 

• Reforçados por partículas grandes, com diâmetros superiores aos citados 

anteriormente e que devem possuir aproximadamente as mesmas dimensões em 

todas as direções. Um bom exemplo deste tipo de compósito é o concreto, onde 

o cimento constitui a matriz e a brita se torna o particulado.  

As partículas devem ser relativamente pequenas e estarem distribuídas de forma 

homogênea na matriz para que o reforço seja eficaz. Além disso, a fração volumétrica das duas 

fases afeta o comportamento do compósito; nesse caso, adicionando material particulado até 

certo ponto, melhora-se a propriedade mecânica do material (CALLISTER e RETHWISCH, 

2010). 

De maneira geral, os compósitos podem ser classificados segundo a fase dispersa, como 

mostrado na Figura 3.10, apesar de ocorrerem situações de fabricação de compósitos com vários 

constituintes, como no caso dos elementos de fricção, onde há a inclusão de fibras, partículas, 

abrasivos etc. 

 

Figura 3.10 - Classificação de materiais compósitos (CALLISTER e RETHWISCH, 2010). 

      

3.4 Elementos de fricção  

O propósito dos elementos de fricção em freios automotivos, por exemplo, é a 

desaceleração do veículo, transformando a energia cinética desse principalmente em calor, via 

fricção, dissipando o calor para o ambiente. Os materiais de fricção comerciais precisam atender 

a alguns requisitos, como: resistência à corrosão, baixo peso, baixo ruído, longa vida útil, 

coeficiente de fricção estável, baixa taxa de desgaste e baixa relação custo/benefício de 

produção com satisfatória performance. Tais parâmetros se estendem para outras diversas áreas 

de utilização como elevadores, trens, aviões, fora de estradas, guindastes etc.   
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 Para veículos, existem dois tipos comuns de freios por fricção: lona de freio a 

tambor/sapata e pastilhas de freio a disco. O design dos freios afeta o fluxo de calor, a 

confiabilidade, as características dos ruídos e a facilidade da manutenção (BLAU, 2001). 

As propriedades mais importantes para os elementos de fricção são o coeficiente de 

fricção µ e o seu desgaste. Esses são significantemente afetados a altas temperaturas, ocorrendo 

uma diminuição do coeficiente de atrito e um aumento no desgaste, principalmente em freios 

com componentes orgânicos em sua constituição e em sistemas a tambor, por causa da maior 

dificuldade (em relação a freios a disco) de dissipação de calor, devido a sua estrutura fechada. 

Esse indesejável efeito é conhecido como fade. Após um tempo exposto a alta temperatura, o 

valor do coeficiente de fricção precisa voltar ao patamar normal, e essa propriedade é chamada 

de recovery ou recuperação do elemento de fricção (GOPAL et al., 1994). 

3.4.1 Constituintes e influências 

Segundo Nicholson (2005), os constituintes dos materiais de fricção são divididos em 

grupos de acordo com suas funções, quais sejam: 

 Aglomerantes: 

Matriz do compósito, cuja escolha para o material de fricção é uma questão muito 

importante, pois se não mantiver a estrutura intacta durante todo o tempo durante a aplicação 

do freio, os outros constituintes, como fibras de reforço ou modificadores de atrito poderão se 

desprender. A resina fenólica é provavelmente o aglomerante mais comum usado nos materiais 

de fricção, por ser relativamente barata, com uma boa combinação de propriedades mecânicas, 

uma boa capacidade de adesão com a maioria dos ingredientes e fácil de se produzir (CHAN e 

STACHOWIAK, 2005). 

Abrasivos: 

Os abrasivos nos materiais de fricção aumentam o coeficiente de atrito e ao mesmo 

tempo aumentam a taxa de desgaste do contra material. Eles removem o óxido de ferro do 

contra material bem como outros filmes indesejáveis formados durante a frenagem. Por isso, os 

materiais de fricção que possuem grandes quantidades de abrasivos exibem uma grande 

variação do coeficiente de atrito, resultando na instabilidade do torque de frenagem. Os 

abrasivos devem ser suficientemente duros para, pelo menos, raspar o contra material, que é 

normalmente ferro fundido. Partículas duras de óxidos metálicos e silicatos como, o óxido de 

zircônio, silicato de zircônio, óxido de alumínio calcinado ou fundido, óxido de magnésio e 
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óxido de cromo são exemplos de abrasivos, que em geral possuem valores de dureza Mohs em 

torno de 7-8 (CHAN e STACHOWIAK, 2005). 

Reforço: 

O objetivo do reforço de fibras é proporcionar resistência mecânica ao material de 

fricção. Que podem ser confeccionados usando uma mistura de diferentes tipos de fibras com 

propriedades complementares. Chan e Stachowiak (2005) apontam que pesquisas recentes 

mostraram que a carga de frenagem é realmente suportada por planos minúsculos no material 

de fricção, conforme ilustrado na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Esquema de uma pastilha de freio padrão (CHAN e STACHOWIAK, 2005). 

 

 Estes planos são formados pelas fibras de reforço cercadas pelos componentes 

compactados mais macios. Portanto, a importância das fibras de reforço no material de fricção 

não pode ser subestimada. Apesar das fibras mais longas geralmente fornecerem melhores 

mecanismos de resistência em comparação com as fibras curtas, Öztürk e Öztürk (2011) 

demonstram que o coeficiente de fricção e a taxa de desgaste específica dos compósitos 

geralmente diminuem com o aumento do comprimento da fibra. Somando-se o fato que a 

maioria das matérias-primas são empregadas na forma de pó devido ao processamento do 

material, as fibras utilizadas são usualmente picadas e curtas na ordem de micrômetros (μm) a 

milímetros (mm). 

Carga: 

As cargas podem ser orgânicas ou inorgânicas, tendo como principal papel aumentar o 

volume do material de fricção e assim reduzir o custo total do compósito. A estabilidade térmica 

e mecânica, a dureza intermediária, a fim de não influenciar significativamente no sistema e um 

ponto de fusão relativamente alto, são requisitos deste grupo. O pó de caju é um exemplo de 
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carga orgânica, e minerais de baixo custo, como a barita e a mica, são exemplos de cargas 

inorgânicas utilizadas (ÖZTÜRK e ÖZTÜRK, 2011).  

Nessa categoria, vários estudos demonstram bons resultados quando se utiliza material com 

granulometria fina, na ordem de 100 µm (HAMID, STACHOWIAK e SYAHRULLAIL, 2013). 

Lubrificantes: 

O principal propósito dos lubrificantes é estabilizar e regular o coeficiente de atrito 

durante a frenagem, principalmente em altas temperaturas. São comumente empregados 

materiais de dureza extremamente baixa e estrutura lamelar, como o grafite. Em grande parte 

dos casos, há a formação de um filme de baixa resistência ao cisalhamento entre as superfícies 

em contato, o qual acaba protegendo as superfícies contra a corrosão, estabiliza o coeficiente 

de atrito, remove o calor gerado pelo atrito e as partículas geradas pelo desgaste, e serve para o 

amortecimento de vibrações geradoras de ruído (CHAN e STACHOWIAK, 2005). 

Cho et al. (2005) realizaram um estudo indicando a influência relativa dos principais 

constituintes usualmente observados nas pastilhas de freio, em algumas propriedades 

específicas dos materiais de fricção. Para tanto, foi utilizado um compósito padrão e variou-se 

pequenas porcentagens volumétricas dos constituintes analisados. A Figura 3.12 mostra um dos 

resultados desse estudo onde se nota a variação no coeficiente de atrito. 

 

   Figura 3.12 – Influência relativa dos constituintes no coeficiente de atrito (CHO et al., 2005). 

         

Nota-se que a resina fenólica, MgO e o pó de castanha de caju aumentam o coeficiente 

de atrito, enquanto titanato de potássio, cobre, zircão e borracha o diminuem. 

 A mudança do coeficiente de atrito está intimamente relacionada à dureza e 

característica morfológica de cada ingrediente. Portanto, os ingredientes com alta dureza, como 

resina fenólica, MgO e pó de castanha de caju, aumentam o coeficiente de atrito devido a ação 
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abrasiva contra o disco de freio, enquanto ingredientes macios, como cobre e borracha, 

diminuem o coeficiente de atrito.  

Uma observação importante da Figura 3.12 é o fato de que tanto titanato de potássio 

quanto zircão diminuem o nível de atrito. São partículas de cerâmica, que normalmente são 

adicionadas para aumentar o nível de atrito ou limpar o filme de fricção pirolisado. Nessa 

experiência, Cho et al. (2005), explicam que ambos os ingredientes cerâmicos reduziram o 

coeficiente de atrito devido aos seus efeitos morfológicos, e que por serem whiskers finos com 

diâmetros inferiores a 1μm, não conseguiram produzir resistência ao deslizamento no material 

de fricção porosa, atuando apenas como um removedor de película em vez de um intensificador 

de fricção.  

3.4.2 Composições 

Chan e Stachowiak (2005) comentam que é rara uma divulgação completa da 

composição de materiais de fricção para freios, porque essa informação é tratada como segredo 

industrial e as empresas não são obrigadas a fornecer tais dados aos clientes. Os caminhos de 

divulgação composicional podem ser reduzidos às pesquisas acadêmicas e patentes. Algumas 

composições de amostras de freio automotivo baseado em informações de patentes, compiladas 

no trabalho de Chan e Stachowiak (2005) são mostradas a seguir. 

As composições das amostras de pastilhas de freio da Figura 3.13 são descritas nas 

patentes a) 6080230 US (SASAKI et al., 2000), b) 62200404 US (HARA et al., 2001) e nas 

referências c) FILIP et al. (2002) e d) ÖSTERLE et al.(2001). 
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   Figura 3.13 - Exemplos de composições de pastilha de freio (Adaptado de CHAN e 

STACHOWIAK, 2005). 

 

Como pode ser observado pela Figura 3.13, é evidente que não há uma composição 

típica dos materiais de fricção, pois existe uma grande variedade de grupos e seus constituintes; 

as cargas (fillers) por exemplo podem variar de 15 a 70% em volume do compósito e dentro 

dessa categoria se pode escolher a utilização de diversos constituintes como: barita, mica, argila, 

ardósia etc, conferindo assim, inúmeras possibilidades para esses materiais.  
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentadas as etapas desenvolvidas no trabalho, conforme 

representado no fluxograma da Figura 4.1, que detalha o processo de fabricação do compósito. 

A pesquisa foi direcionada na busca dos materiais mais utilizados no ramo atualmente, 

avaliando seu custo e seu efeito na formulação. 

Com o objetivo de avaliar a influência da quantidade de ardósia no compósito, foram 

dosadas diferentes porcentagens em massa do pó da rocha e consequentemente de outros 

ingredientes para adequação à formulação, durante a preparação dos elementos de fricção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia utilizada. 

 

A primeira etapa se refere à logística, parcerias com empresas e à estudos de 

caracterização dos componentes isolados, a fim de avaliar suas propriedades para a aplicação 

final. 

Na segunda etapa foram realizados trabalhos exclusivamente laboratoriais, 

compreendendo todo o processo de confecção, descrito ao longo do capítulo, desde a 

preparação das amostras até a caracterização do elemento de fricção. 
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Característica Especificação

Área específica 0,99 m
2
/g

Granulometria Úmida < 38 µm 99,50%

Pureza 99,70%

Característica Especificação

Ponto de Fusão (tubo capilar) 70 - 80 ºC

Escoamento (Flow, 125°C, 63°C) 25 - 40 mm

Cura (H.P.C.T, 150°C) 45 - 65 s

Teor de Hexamina 8,5 – 9,5 %

Teor de Humidade (Karl Fischer) 2,5% máximo

Moagem (retenção malha 100) 1% Máximo

Moagem (retenção malha 200) 3% Máximo

4.1 Materiais  

Os materiais utilizados como matérias-primas são: rejeito de ardósia, alumina, resina 

fenólica, fibra de vidro e grafite. 

4.1.1 Ardósia 

Utilizou-se o rejeito de ardósia cinza, que foi retirado da Micapel Slate, empresa 

localizada na província da ardósia no município de Pompéu, Minas Gerais, Brasil, e cedido pela 

professora Dra. Luciana Boaventura Palhares. A ardósia foi cominuida por um britador de 

mandíbula modelo SL-800 e posteriormente por um moinho de bolas modelo SL-34/E, ambos 

equipamentos da marca Solab. Para o peneiramento, utilizou-se o método a úmido, de forma a 

garantir que as partículas estivessem na faixa granulométrica pré-definida: 105µm - 12µm. 

Tal faixa granulométrica foi escolhida com base nas pesquisas de Hamid, Stachowiak e 

Syahrullail (2013), que investigaram o efeito do tamanho de grão das partículas embutidas em 

elementos de fricção. 

4.1.2 Alumina 

Utilizou-se o produto S3M, fornecido pela empresa Hindalco Brasil, com as seguintes 

características apresentadas na Tabela 4.1:  

Tabela 4.1 - Especificações técnicas da alumina. 

 

          

   

 

4.1.3 Resina fenólica 

Utilizou-se a resina CCS 5159, com especificações mostradas na Tabela 4.2, trata-se de 

uma resina fenólica em forma de pó, tipo novolaca, contendo hexametilenotetramina (agente 

de cura), indicada para fabricação de lonas de freio e discos de fricção. Essa amostra foi cedida 

pela empresa Comil Cover Sand Ind. Com. Ltda. 

Tabela 4.2 - Especificações técnicas da resina fenólica. 
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Característica Especificação

Granulometria Úmida < 38µm 99,90%

Pureza 98%

4.1.4 Fibra de vidro 

A fibra de vidro utilizada consistiu de um produto comercial, obtido na empresa 

Resinplast. Particularmente em freios, a fibra de vidro ajuda a reduzir a zona térmica 

concentrada e aumenta o módulo e a distribuição da carga de compressão, atuando como agente 

de reforço. A fibra empregada neste trabalho foi a do tipo E, de melhor custo/benefício para 

fins estruturais simples, originalmente criada para isolamento elétrico, possui boa rigidez e boas 

resistências térmica e mecânica. (BAKLOUTI et al., 2014).  

 Optou-se por sua utilização na forma de fibras curtas, baseando-se nos estudos de 

Gweon, Joo e Jang (2016), com comprimento médio de 5 mm. 

4.1.5 Grafite 

O grafite utilizado foi obtido junto à empresa B Herzog e tem suas especificações 

apresentadas na Tabela 4.3 a seguir. 

Tabela 4.3 - Especificações técnicas do grafite. 

 

        

 

4.2 Caracterização das matérias-primas 

Optou-se por caracterizar a ardósia e a resina fenólica, visto que a ardósia adquirida da 

pilha de rejeito não possuía especificações de suas propriedades e a resina fenólica por sua vez, 

necessitava de mais estudos, como resistência térmica e temperatura de cura, para viabilizar sua 

aplicação. 

A seguir são descritos as técnicas e os equipamentos utilizados para a caracterização das 

matérias-primas.   

4.2.1 Análise por difração de raio-X (DRX) 

Utilizou-se um equipamento Shimadzu, modelo XRD – 6100 nas seguintes condições: 

Radiação Cu Kα (35 KV/40 mA), velocidade de goniômetro 0,02º em 2θ por passo, coletados 

de 0º a 70º. Para identificação dos componentes, os difratogramas foram comparados com os 

padrões inclusos no banco de dados do equipamento (The Powder Diffraction File & Related 

Products -n ICDD).  
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4.2.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

As análises de TGA e DTG, derivada primeira da TGA, foram feitas tanto para a ardósia 

quanto para a resina fenólica, usando um sistema Mettler Toledo, modelo STARe System com 

atmosfera controlada com gás nitrogênio. As temperaturas variaram de 25 a 900ºC a uma taxa 

de aquecimento de 10ºC por minuto. 

4.2.3 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

Utilizou-se o mesmo equipamento e nas mesmas condições da análise 

termogravimétrica, uma vez que, o equipamento possui as duas funções.  

4.2.4 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

Técnica utilizada para caracterizar grupos químicos funcionais, obtendo informações da 

estrutura molecular do material por meio de frequências de vibração características da mesma, 

conferindo assim uma boa escolha de análise para a resina fenólica (BARK e ALLEN, 1982). 

Os espectros foram obtidos em pastilhas de brometo de potássio (KBr), utilizando-se 

um equipamento ABB modelo MB3000. 

4.3 Formulação do compósito e método de fabricação 

Buscou-se nesse trabalho, uma formulação relativamente simples ao mercado, no 

sentido de diminuir o máximo possível o efeito das muitas variáveis, uma vez que o foco da 

pesquisa é a verificação da possibilidade do uso da ardósia em substituição a outras cargas 

minerais.  

Optou-se por usar uma formulação básica tendo por referência o trabalho de Águila 

(1999), dado que a mesma apresentou desempenho comparável às pastilhas de freio 

automotivas comerciais com relativa baixa diversidade de componentes como matérias-primas. 

Houve, porém, a substituição da fibra de aramida pela fibra de vidro, que assegura boas 

propriedades mecânicas e é altamente difundida em materiais de fricção. Isso com o intuito de 

reduzir o custo do compósito, tornando-o ainda mais atrativo.  

O processo de fabricação da pastilha de fricção é baseado no trabalho de Silveira (2010), 

que descreve a metodologia adotada para a confecção de suas pastilhas de freio veicular. 

Ressalta-se que este material não foi otimizado em relação ao melhor desempenho da frenagem, 

mas contém os ingredientes mais importantes que são geralmente utilizados atualmente nos 

sistemas convencionais de freio automotivo.  
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Por tanto, em um primeiro momento, optou-se pela reprodução do melhor resultado 

encontrado no trabalho de Águila (1999), como forma de parâmetro para este trabalho, 

resultando na formulação B (Tabela 4.4). Posteriormente, estabeleceu-se as formulações A1, 

A2 e A3 (Tabela 4.5) dos compósitos a serem investigados, visando averiguar a influência da 

variação de quantidade da ardósia.  

Assim, foram obtidas 4 amostras: B, A1, A2 e A3. 

Tabela 4.4 - % em massa dos diferentes constituintes da formulação parâmetro. 

Componentes 
Formulação 

B 

Barita 65,0 

Fibra de vidro 10,0 

Resina fenólica 10,0 

Alumina 7,5 

Grafite 7,5 

 

        Tabela 4.5 - % em massa dos diferentes constituintes dos compósitos. 

Componentes 
Formulações 

A1 A2 A3 

Ardósia 65,0 50,0 40,0 

Fibra de vidro 10,0 10,0 10,0 

Resina fenólica 10,0 25,0 35,0 

Alumina 7,5 7,5 7,5 

Grafite 7,5 7,5 7,5 

    

A formulação B, bem como a formulação A1 se apresentaram frágeis e de difícil 

confecção devida a baixa quantidade de resina para aglomerar todo o material. Por isso, optou-

se, a medida da diminuição da quantidade de ardósia, pelo incremento de resina fenólica nas 

demais formulações. 

Pesou-se 100 g de cada formulação com as respectivas porcentagens dos seus 

componentes. O processo de mistura foi realizado manualmente e durou cerca de 1 minuto, no 

qual todo o material já estava no recipiente em forma de pó ou fibra. Cada formulação foi feita 

em duplicata. 

Em seguida, a mistura foi acondicionada em molde metálico e prensada a 160 ºC por 

cerca de 12 minutos com valores de pressão atingindo 200 kgf/cm2, durante esse processo houve 



30 

 

 Figura 4.2 - Tribômetro Pino-Disco em diferentes vistas. a) Ajuste do 

equipamento. b) Ensaio em curso. 

intervalos de alívio da pressão para a desgaseificação do compósito, proveniente da reação de 

reticulação da resina.  

Por fim, as pastilhas moldadas foram mantidas a 200 ºC por 3 horas em estufa a fim de 

se alcançar um grau de cura mais elevado.       

4.4 Caracterização do compósito 

4.4.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Análise realizada com o objetivo de conhecer a morfologia do compósito, a adesão do 

particulado e da fibra à matriz, e o nível de dispersão desses. Utilizou-se o equipamento Tescan, 

modelo Vega 3 LM. 

4.4.2 Ensaio de dureza 

Consiste em um ensaio não destrutivo com o objetivo de aferir a compressibilidade do 

material por meio de um penetrador que causa mínima deformação superficial. O resultado 

varia com a formulação e é um bom comparativo entre compósitos para essa aplicação. 

 Optou-se por um ensaio de dureza Rockwell (HR), na escala S, conforme a norma 

ASTM D785 (2008). Para tanto, utilizou-se um equipamento de dureza universal da fabricante 

Wolpert, modelo Dia Testor 2 Rc. 

4.4.3 Coeficiente de atrito e desgaste mássico 

Ensaio realizado por um tribômetro pino-disco no qual se atrita um pino contra um disco 

que rotaciona em seu próprio eixo (Figura 4.2). 
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De modo a procurar reproduzir condições reais de operação, utilizou-se um pino de ferro 

fundido cinzento e os discos das diferentes formulações dos compósitos, como par tribológico. 

O pino cilíndrico possui 6 mm de diâmetro e 32 mm de altura, as amostras dos discos possuem 

30 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. O pino é montado sob o braço do equipamento que 

aplica uma carga uniforme de 1 kgf contra a superfície do disco da amostra, que rotaciona a 

uma velocidade constante de 0,5 m/s ao ar. O percurso total deslocado e o tempo de ensaio são 

respectivamente de 1000 m e 2000 s. 

 As amostras foram lavadas em álcool isopropílico e acondicionadas em dessecador com 

sílica gel (Figura 4.3) por um período mínimo de 48 horas, antes do início do experimento e 

após o fim do experimento.  

 

             Figura 4.3 - Amostras em quarentena no dessecador. 

 

Os coeficientes de atrito dinâmico das amostras foram calculados, medindo-se as forças 

normal e tangencial ao disco ao decorrer do tempo de ensaio. Logo após, avaliou-se o 

coeficiente de atrito médio (μm) de cada compósito, tomando-se a média dos valores 

encontrados no período de estabilização do ensaio, de 1500 a 2000 s.   

Para se calcular o desgaste mássico médio, pesou-se as amostras a uma resolução de 

0,00001 g após a quarentena, imediatamente antes do experimento e, novamente logo após a 

quarentena do fim do experimento. As condições ambientais para o teste foram: umidade 

relativa do ar de 41% e temperatura de 23 ± 1 ºC. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Caracterização da ardósia 

5.1.1 Análise de difração de raio-X (DRX) 

Os principais constituintes da ardósia utilizada são: quartzo, clorita, muscovita, albita e 

ortoclásio. No difratograma da amostra (Figura 5.1), observa-se o pico de maior intensidade 

corresponde ao quartzo. Resultados semelhantes foram obtidos por Silva (2005) e Palhares et 

al. (2013), com uma pequena variação da composição, devido ao tipo da ardósia e a região da 

amostra coletada. 

 

                             Figura 5.1 - Difratograma da ardósia. 

 

5.1.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 Pode-se observar na curva TG da ardósia uma perda de massa gradual até 450 ºC, 

seguida de uma degradação mais intensa entre 500 ºC e 700 ºC, representada por dois picos na 

curva DTG (Figura 5.2). Silva (2005) atribui a degradação inicial a uma perda de água 

adsorvida até a temperatura de 100 ºC seguida por uma perda de hidroxila (OH-) até cerca de 

700 ºC, principalmente por parte da clorita e muscovita e/ou transformações alotrópicas do 

quartzo-α para quartzo-β, essas a aproximadamente 520 ºC. A última inflexão da curva, a partir 

de 680ºC pode ser explicada pela decomposição estrutural da muscovita, como comenta 

Palhares (2017).  
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          Figura 5.2 - Análise termogravimétrica da ardósia. 

 

5.2 Caracterização da resina fenólica 

5.2.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

A curva TG da resina fenólica (Figura 5.3) indica que, até aproximadamente 300 ºC, o 

polímero permanece virtualmente intacto, com uma perda de massa correspondendo a cerca de 

2%, que pode ser atribuída a uma pequena liberação de gases constituídos de água, monômeros 

não reagidos, fenol, formaldeído, xilenol e cresol que foram produzidos durante a cura. A partir 

de 300 ºC começa a decomposição da resina, evidenciando o início do pico de degradação 

térmica um pouco acima de 400 ºC. Até 600 ºC são emitidos principalmente componentes 

gasosos, como água, monóxido e dióxido de carbono, metano e fenol. Durante esta etapa de 

degradação, há a ocorrência de quebra de cadeias aleatórias. Acima de 600 ºC há a liberação de 

mais dois componentes: benzeno e tolueno. Ocorre contração do material, aumentando assim 

sua densidade, enquanto a permeabilidade diminui consideravelmente (KNOP e PILATO, 

1999).  



34 

 

 

                           Figura 5.3 - Análise termogravimétrica da resina fenólica.  

 

5.2.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A curva DSC da resina fenólica (Figura 5.4) mostrou o início do pico exotérmico 

próximo a 150 ºC que, segundo Domínguez et al. (2013), pode ser atribuído a formaldeído livre 

na amostra e correspondente também ao início da reação de reticulação (cura) da resina, com 

seu final a aproximadamente 175 ºC. 

 

       Figura 5.4 - Análise de DSC para a resina fenólica. 
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5.2.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

No espectro de FTIR da resina (Figura 5.5), observa-se uma banda centrada em 3350 

cm-1 e outra em torno de 1230 cm-1, que podem ser atribuídas ao estiramento da hidroxila do 

grupo fenólico. O dubleto em 1600 cm-1 corresponde a vibrações dos anéis aromáticos, bem 

como os picos em 760 cm-1 e 820 cm-1. Essas duas últimas bandas sugerem uma predominância 

de ligações orto-para na estrutura da resina. Além disso, observa-se também uma banda de 

1010 cm-1 atribuída à presença de hexamina, que é frequentemente adicionada ao composto 

como agente de reticulação (BARK e ALLEN, 1982). 

 

            Figura 5.5 - Espectroscopia de infravermelho da resina fenólica. 

 

5.3 Caracterização e ensaio do compósito 

5.3.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Nas micrografias dos compósitos é possível identificar a fibra de vidro envolvida pela 

matriz polimérica, bem como algumas partículas que podem ser atribuídas a ardósia e alumina 

utilizadas na formulação (Figura 5.6). A superfície mais escura verificada ao fundo da imagem 

seria a matriz de resina fenólica, o constituinte mais alongado, em escala de cinza, seria a fibra 

de vidro. 

Apesar de não haver grande homogeneidade na morfologia, resultado já previsto por 

Mutlu, Eldogan e Findik (2005), pode-se inferir que há uma eficiente adesão entre a matriz e 
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os demais componentes, destacando a interação com a fibra de vidro, garantindo assim, boa 

proteção superficial e distribuição de esforços. 

         

 

   

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

5.3.2 Ensaio de dureza  

Os valores de dureza encontrados (Tabela 5.1) são condizentes com aqueles relatados 

nos trabalhos de Cho et al. (2005) e Kim et al. (2001), que apresentaram valores entre 50 e 100, 

e demonstraram uma relação na qual ao se aumentar a dureza, diminui-se a porosidade do 

material. Observou-se ademais que com o aumento da quantidade de resina fenólica, aumenta-

se os valores de dureza, devido a uma melhora no envolvimento da matriz diminuindo os 

espaços vazios, uma vez que ela preenche os poros durante o processo de prensagem a quente, 

o que explica os baixos valores de dureza encontrados em A1, que apontou dificuldade em sua 

fabricação devido ao excesso de pó de ardósia, não apresentando resina o suficiente para 

envolver todo o material. Apesar da formulação B também possuir 65% de carga mineral, a 

barita por ser mais densa, não apresentou tanto volume de material que dificultasse seu 

embutimento pela matriz fenólica. 

 

 

Figura 5.6- Morfologia dos compósitos (a) B, (b) A1, (c) A2 e (d) A3. 
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Tabela 5.1 - Resultados dos ensaios de dureza dos compósitos. 

Compósito Dureza HRS  

A1 51 ± 2,08 

A2 92 ± 0,00 

A3 93 ± 0,81 

B 86 ± 1,41 

 

5.3.3 Coeficiente de atrito e desgaste mássico 

A Figura 5.7 ilustra os resultados dos ensaios dos coeficientes de atrito dinâmico para 

todas as amostras. Os resultados encontrados seguiram o padrão encontrado na literatura, como 

os relatados nos trabalhos de Aranganathan et al. (2016) e Cai et al. (2015), com pequenos 

intervalos de assentamento da pastilha, seguido de estabilização do coeficiente de atrito (1500 

a 2000 s), intervalo no qual foi calculado o coeficiente de atrito médio para todas as amostras. 

 

 Figura 5.7 - Tomada de coeficiente de atrito dinâmico das amostras A1, A2, A3 e B. 

 

Durante o estágio inicial, até aproximadamente 500 s, o coeficiente de atrito dinâmico 

aumenta com o tempo. Blau (2005) atribui esse aumento à remoção progressiva dos 

contaminantes e ao consequente aumento das energias na superfície, levando à formação dos 

platôs de contato. O estágio inicial é bastante prolongado para A1, A2 e B devido ao teor 

relativamente alto de partículas abrasivas que, segundo Federici et al. (2018), influenciam a 

dinâmica da formação de platôs secundários ricos em detritos de óxido de ferro, oriundos do 

pino de ferro fundido. 

Os coeficientes de atrito médio (μm), exibidos na Tabela 5.2, constatam o bom 
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desempenho dos compósitos formulados, com valores dentro de um intervalo para uso em 

veículos automotivos, assim como o do modelo de referência B, cujos valores estão 

previsivelmente de acordo com os da literatura embasada. Dentre as formulações, a amostra A3 

foi a que apresentou o coeficiente de atrito dinâmico mais estável, fato esse, que se refletiu em 

seu menor desvio padrão. 

Tabela 5.2 - Resultados dos coeficientes de atrito médio dos 

diferentes tipos de compósitos. 

Compósito μm 

A1  0,43 ± 0,008 

A2 0,50 ± 0,014 

A3 0,45 ± 0,007 

B 0,40 ± 0,008 

 

Avaliando pastilhas automobilísticas, Santos (2005) constatou que, nas pastilhas 

comerciais pesquisadas, o coeficiente de atrito variou entre 0,30 e 0,40. Liew e Nirmal (2013) 

em seus estudos, verificaram coeficientes de atrito na ordem de 0,40 para pastilhas comerciais 

e valores de até 0,50 para novas pastilhas desenvolvidas baseadas na substituição do asbesto.  

Os testes de desgaste (Figura 5.8) mostraram que com o aumento da quantidade de 

ardósia, há um aumento do desgaste no disco e no pino. De fato, Silveira (2010) explica que a 

grande quantidade de carga mineral usada na confecção das pastilhas as torna mais abrasivas. 

Cai et al. (2015), atribuem isso ao fato de os componentes cerâmicos serem fortemente retidos 

pela matriz na superfície de atrito, que a partir da tensão de cisalhamento gerada na superfície 

de ruptura, uma parte da carga se torna detritos soltos que às vezes resultam em perda de 

integridade estrutural.  

 Portanto, a amostra A3 foi a que apresentou o melhor desempenho. Com 40% de 

ardósia e 35% de resina fenólica, essa mistura apresentou os menores valores de desgaste tanto 

para o disco, quanto para o pino.    
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Figura 5.8 – Resultados do desgaste mássico dos diferentes pares tribológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6  CONCLUSÕES  

A caracterização do rejeito de ardósia por difração de raio X indicou a presença dos 

principais minerais constituintes da rocha: quartzo, clorita, muscovita, albita e ortoclásio. A 

análise termogravimétrica destacou as principais transformações ocorridas com o aumento da 

temperatura: as reações de desidroxilação da clorita e muscovita entre 200 e 700 ºC, a 

transformação alotrópica do quartzo por volta de 520 °C, e a decomposição estrutural cristalina 

em torno de 680 °C.  

A curva TG para a resina mostrou um início de degradação térmica acentuado na faixa 

dos 400 °C. A análise por DSC sugere que a uma temperatura de aproximadamente 175 ºC 

ocorre a reticulação completa da resina, ressaltando-se que o aquecimento deve ser feito de 

forma lenta e gradual, a fim de possibilitar a saída de água e de outras moléculas formadas no 

decorrer do processo, o que justifica a pós-cura do compósito em estufa. 

Nas micrografias dos compósitos, observa-se que os mesmos apresentam estruturas 

heterogêneas, sem diferenças significativas, podendo-se inferir uma boa compatibilidade entre 

a fibra de vidro e a matriz polimérica. 

A amostra A1, com 65% de ardósia e 10% de resina fenólica, apresentou um baixo valor 

de dureza e isso foi atribuído à maior porosidade do compósito, quando comparado aos demais, 

que apresentaram valores similares aos encontrados na literatura. 

As formulações não apresentaram grandes variações quanto ao coeficiente de atrito, 

com valores um pouco superiores aos das pastilhas comerciais. Entretanto, em relação ao 

desgaste mássico, os compósitos apresentaram uma variação significativa.  

A formulação A3, com 40% de ardósia e 35% de resina fenólica, resultou em um 

compósito com melhor desempenho nos ensaios de fricção e de desgaste nas peças. Essa 

formulação, portanto, é sugerida como a melhor opção dentre as investigadas, visto que o 

mercado busca por materiais estáveis, com baixa relação custo-benefício, o que inclui 

principalmente a baixa taxa de desgaste do rotor do freio que, em geral, é a parte mais custosa 

do conjunto de elementos de fricção. 

O aumento do teor de ardósia implicou em maiores valores de desgaste no material. 

Assim, a formulação contendo 65% de ardósia não foi considerada uma boa opção de 

fabricação, devido ao aumento no desgaste das peças. Além disso, sua preparação apresentou 

uma série de dificuldades, como a presença de partículas de ardósia que não foram aglomeradas 

de forma adequada, devido a insuficiência de resina fenólica.  



41 

 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS. 

Os conhecimentos obtidos pela realização desta pesquisa podem ser expandidos por 

meio de trabalhos que venham a complementá-la. 

Portanto, são sugeridos os seguintes tópicos de estudo para trabalhos futuros: 

• Seguir com estudos de avaliação das propriedades dos compósitos em serviço; 

• Estabelecer uma correlação entre a temperatura de ensaio com a resposta de atrito e 

desgaste do par tribológico. 

• Substituir outros componentes por materiais de fonte renovável. 
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