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Resumo: Materiais utilizados na confecção de mobiliário e ou em acessórios de posicionamento em salas de exames de 

raios X não devem exalar compostos orgânicos voláteis e serem resistente a radiação ionizante. Uma solução é a 

utilização de compósitos de fibra vegetais e poliuretano de origem vegetal, pois são biodegradáveis, derivados de prima 

renovável e não possuem compostos orgânicos voláteis. A principal dificuldade no desenvolvimento deste material é 

aderência da fibra com o polímero. O objetivo deste trabalho é a avaliação das propriedades mecânicas de compósito de 

fibra de sisal dispersa, sem tratamento adicional, e poliuretano derivado de óleo de mamona, com uma dose de 25 kGy 

de radiação gama, submetido a ensaios de flexão de 3 pontas. 
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EVALUATION GAMMA RADIATION IN COMPOSITE SISAL FIBER- POLYURETHANE 

DERIVATE OF CASTOR OIL BY BENDING TEST 

 
Abstract: Materials used for making furniture and accessories or positioning in X -ray examination rooms should not 

exhale volatile organic compounds and are resistant to ionizing radiation. One solution is the use of vegetable fiber and 

polyurethane composites of vegetable origin, since they are biodegradable, derived from renewable raw materials and 

have no volatile organic compounds. The main difficulty in developing this material is fiber adhesion with the polymer. 

The objective of this study is to evaluate the mechanical properties of composite sisal fiber composite, without further 

treatment, and polyurethane derived from castor oil, with a dose of 25 kGy gamma radiation, subjected to 3 points 

bending tests. 
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Introdução 

 

Salas de radioterapia e radiodiagnóstico são ambientes que necessitam de blindagem e de 

métodos de construção que assegurem a inexistência de juntas ou buracos pelos quais possa existir 

fuga de radiação [1]. O mobiliário presente nessas salas é feito usualmente a partir de placas de 

MDF, de aço inoxidável com recobrimento polimérico ou de materiais epoxídicos [2], os acessórios 

utilizados para posicionamento dos pacientes para obtenção das imagens são importados, o que 

aumenta seu custo, ou são feitos a partir de materiais improvisados [3].  

Uma alternativa é a utilização de compósitos cujos componentes não sejam agressivos aos 

pacientes e aos funcionários da área de saúde. A poliuretana derivada do óleo de mamona é 

biodegradável e não utiliza compostos orgânicos voláteis na sua composição [4]. Isso a torna uma 

alternativa verde a polímeros tradicionalmente utilizados como aglomerantes ou matrizes para 

compósitos. 
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Muitos compósitos que utilizam fibras naturais como reforço têm como principal 

dificuldade a adesão entre as fibras e a matriz. As soluções usuais são a utilização de agentes de 

acoplamento ou compatibilização [5], que podem representar uma etapa a mais na fabricação do 

material, mas podem diminuir a resistência mecânica da fibra [6] e gerar resíduos tóxicos.  

Materiais e compósitos de base polimérica expostos à radiação, como os utilizados em salas 

de radiodiagnóstico e radioterapia, tendem a apresentar danos em suas cadeias principais, o que 

diminui sua resistência mecânica. Os principais efeitos que a radiação pode causar nos polímeros 

são o entrecruzamento de cadeias ou a quebra de cadeias [7]. Também são observadas alterações de 

cor, fissuração superficial, com perda de propriedades mecânicas, principalmente a resistência ao 

impacto devido à fragilização [8]. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades mecânicas de compósitos de 

poliuretana derivada do óleo de mamona reforçados com fibras dispersas, sem tratamentos de 

compatibilização, antes e após incidência de radiação gama, com dose de 25 kGy, utilizada para 

processos de esterilização de materiais.  

 

Experimental  

 

Poliuretano 

Foi utilizado neste trabalho o poliuretano derivado do óleo de mamona (POLIBOND), doado pela 

Cequil Central Industria de Desenvolvimento de Polímeros de Araraquara, SP 

 

Sisal. 

A fibra de sisal foi adquirida em forma de rolos em comercio local, cortada em proporção de fibra 

curta e foi mantida a 50º C por doze horas na estufa, sem preparação adicional. 

 

Preparação do Compósito  

O compósito é constituído de uma mistura manual de 60g de fibras de sisal curtas com 40g 

poliuretano com variação de proporção poliol/pré polímero de 1:1, submetido a 9 ton de pressão em 

uma prensa BOVENAU P15 por 24h  

 

Radiação Gama  

A irradiação gama em doses de 25 kGy foi aplicada pela empresa Embrarad – Cotia, SP com uma 

fonte industrial de Cobalto 60 MDS Nordion’s JS-9600 

 

Ensaio de Flexão 

Foi utilizada a máquina universal de testes EMIC da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

segundo os procedimentos descritos pela norma ATM D70 e a tensão máxima foi calculado 

segunda a Eq.1: 

 
Onde σf é a tensão no compósito no ponto médio (MPa), P é a carga (N), L é a distância entre os 

suportes (mm), b é a largura da amostra (mm), e d é a espessura da amostra (mm). 

 

Resultados e Discussão  

 

Os resultados obtidos no ensaio de flexão são mostrados na Tabela 1. Observa se que os compósitos 

de fibras dispersas expostos à radiação gama apresentaram diminuição na tensão de ruptura em 

relação às amostras não irradiadas. Varghese observou que a radiação gama causa degradação nas 

fibras de sisal, o que pode justificar a diminuição da tensão de ruptura [9]. Milanese obteve valores 
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de tensão de ruptura de 1,6 Mpa para compósitos de tecido de sisal e PU derivada de óleo de 

mamona sem tratamento e de 3,7 Mpa para compósitos com tratamento. A incidência de radiação 

na matriz poliuretana acarreta entrecruzamento de cadeias, aumentando sua resistência mecânica. 

Ao incidir nas fibras vegetais ocorre degradação da lignina, fragilizando-as. A combinação desses 

efeitos em compósitos com maiores teores de fibras tem como consequência a predominância do 

comportamento do reforço, diminuindo a resistência mecânica do material. Nota-se também o 

aumento de ductilidade dos compósitos após irradiação. 
 
Tabela 1 – Resultados do ensaio de flexão dos compósitos irradiados com radiação gama dose de 25 kGy e 

sem irradiar 

 Sisal/PU Gama sem irradiar Sisal/PU Gama 25kgy 

Tensão de flexão (MPa) 80,04 25,33 

Desvio padrão (MPa) 11,87 7,73 

Tensão de flexão mínimo (MPa) 58,22 20,10 

Tensão de flexão máximo (MPa) 96,85 39,11 

 
Na Fig. 1 é apresentado as micrografias por MEV da fratura do compósito sob flexão antes e após a 

irradiação com radiação gama, dose de 25 kGy. 

 

                                                                                 
(a)                                                                                 (b) 

Figura 1 Micrografia por MEV da fratura sob flexão do compósito (a) não irradiado (b) irradiado com 

radiação gama, dose de 25 kGy 

 

Observa-se na Fig. 1a que o compósito de fibras/PU apresenta fratura frágil na fibra, e a presença de 

bolhas no poliuretano. É possível observar a predominância do arrancamento das fibras, 

evidenciada pela impressão da superfície das mesmas no poliuretano. Essa mesma impressão leva a 

concluir que houve afinidade e proximidade entre o reforço e a matriz, apesar de não ser suficiente 

para impedir o arrancamento das fibras. Também se nota que houve molhamento efetivo das fibras 

pela resina poliuretana, apesar da grande quantidade de bolhas no material. Estes atuam também 

como concentradores de tensões, diminuindo a resistência mecânica dos compósitos, porém as 

imagens não os evidenciam como pontos de iniciação de trincas.  

É possível observar que o compósito após irradiação apresenta também diferentes modos de falha, 

combinando falhas de adesão, de coesão e rompimento das fibras. Nota-se a predominância do 

arrancamento das fibras, da mesma forma que no compósito sem irradiação, porém é possível 

observar também maior influência da falha das fibras. Isso pode indicar que a adesividade entre 

matriz e reforço efetivamente aumenta após incidência de radiação e que há fragilização da fibra. 

Nota o efeito da flexão como agente de arrancamento da fibra, já que há distanciamento entre os 

componentes do material nessa imagem. O molhamento das fibras pela resina poliuretana foi 
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efetivo, apesar da grande quantidade de vazios presentes no material. Estes atuam também como 

concentradores de tensões, diminuindo a resistência mecânica dos compósitos, porém as imagens 

não os evidenciam como pontos de iniciação de trincas. 

 

Conclusões 

 

A partir dos resultados dos ensaios de flexão dos compósitos poliuretano-fibra dispersa de sisal 

pode-se concluir que a radiação gama reduz à resistência a flexão do material, porém a sua taxa de 

variação de flexão pós-radiação torna viável seu uso em salas de radioterapia em casos que não 

exijam uma alta resistência mecânica. Através das imagens de MEV pode se observar que ocorre 

uma boa adesão da fibra dispersa de sisal e o poliuretano. A fratura ocorre na fibra apresenta, que 

apresenta uma fratura. O compósito de fibra dispersa de sisal e poliuretano derivado de óleo de 

mamona é uma alternativa viável para uso em mobiliário interno e em salas de radioterapia.  
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