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RESUMO
O consumo esmagador de Polietileno tereftalado (PET) grau garrafa constitui capítulo à parte
entre as resinas produzidas no Brasil. Embora o país consiga reciclar mais da metade da
produção de PET, ainda é muito elevado o volume deste material em forma de garrafas.
Salienta-se que, apesar do benefício da resina PET poder ser utilizada em inúmeras aplicações
e sob diversos processos, é necessário desenvolver alternativas de seu reuso na via de
reciclagem. Nesta vertente, o objetivo da pesquisa foi avaliar a aplicação do tecido de pet,
oriundo do processo de reciclagem das garrafas, como reforço de compósitos poliméricos.
Para tanto, na metodologia utilizada, após a preliminar caracterização do tecido de pet via
ensaios têxteis (Determinação de gramatura; Resistência à propagação ao rasgo; Resistência à
tração e alongamento), confeccionou-se laminados compósitos poliméricos com matriz epóxi
e diferentes frações de tecido para a verificação e análise de suas principais propriedades
físico-químicas, mecânicas e térmicas. Os seguintes ensaios foram realizados nos corpos de
prova de resina e laminado compósito: Densidade; Absorção de água; Teor de umidade;
Tração uniaxial; Flexão em três pontos; Compressão; Dureza; TG; DMA e Análise de fratura.
A análise dos resultados evidenciou que o incremento de camadas de tecido propicia ao
compósito o aumento nas resistências à tração e à compressão; além do que, eleva a rigidez
viscoelástica do material, ao passo que diminui a resistência à flexão. Observou-se também
que as camadas de tecido de PET diminuem o teor de umidade do compósito, bem como a sua
capacidade de absorção de água. Contudo, as propriedades Dureza e Densidade não
apresentaram variação significativa com a inclusão do tecido de PET. A configuração P90,
com o máximo teor de tecido de PET no laminado, exprimiu-se como a de melhor
desempenho frente aos ensaios realizados. Deste modo, a utilização do tecido PET evidencia
aspectos atraentes para as iniciativas empresariais do setor. A composição P90, como reforço
de compósito polimérico, foi a que apresentou melhor resultado. Esse material trás reflexos
socio-econômicos diretamente relacionados com a melhoria da qualidade de vida da
população, geração de renda, economia de recursos naturais e atenuação de problemas
ambientais.

Palavras-chaves: Tecido de PET. Compósito polimérico. Epóxi. Reciclagem.
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ABSTRACT
There is no doubt whatsoever that the widest consumption of polyethylene terephthalate
(PET) bottle grade is a unique chapter among the resins produced in Brazil. Although the
country is able to recycle more than a half of all PET production, the number of such material
for bottle fabrication is still very high. It is important to remark that, though all benefits of
PET resin uses in uncountable applications and under many processes; alternatives to its reuse
throughout recycling dynamics must be developed. Thus, this work aims at evaluating the
application of PET fabric coming from the process of bottle recycling polymeric composite
reinforcements. In order to do so, after a preliminary characterization of the PET fabric by
textile tests (Grammage determination; Tear propagation resistance; Tensile strength and
elongation resistance), laminated polymeric composite with epoxy matrix as well as different
fractions of fabric for checking and analysis of their main physicochemical, mechanical and
thermal properties were engendered. The following tests were performed with the resin and
with laminated composite: Density, Water absorption; Moisture content; Uniaxial tensile;
Three point flexural test; Compression; Hardness; TG; DMA and Fracture analysis. By
analyzing the results, it was noticed that the increase of fabric layers provide a resistance and
compression gain to the composite, and it also increases the material viscoelastic stiffness, at
the same time as its flexural strength is diminish. It was also noticed that its water absorption
capacity was diminished. Nevertheless, its hardness and density properties did not present
meaningful variation with the PET addition. The P90 setting with the highest content of PET
fabric in the laminate presented itself as having the best results in the tests. Therefore the use
of PET fabric presents attracting aspects to entrepreneurship. P90 configuration used as
polymeric composite reinforcements were the one to present the best results. Such material
brings socio-economical reflexions directly linked to the improvement of livelihood, natural
resources economy and offset environment problems.

Keywords: PET fabric. Polymeric composite. Epoxy. Recycling.
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Compósito laminado com metade da capacidade máxima de compactação
de TPet

P90

Compósito laminado com máxima compactação de TPet

PA6

Poliamida ou náilon 6

PAN

Poliacrilonitrila

PE

Polietileno

PEEK

Poli(eter-eter-cetona)

PET

Poli(Tereftalato de Etileno)

PMMA

Polimetilmetacrilato

PP

Polipropileno

PPGEM

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

PS

Poliestireno

PTFE

Politetrafluoretileno

PVC

Cloreto de polivinila

RES

Resina
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TG

Termo Gravimetria

Tg

Transição Vítrea

TGA

Análise Termo-gavimétrica

TNT

Tecido não tecido

TPA

Ácido tereftálico

TPet

TNT de PET
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1. INTRODUÇÃO
O mercado da indústria de plástico é predominantemente atendido por apenas poucos
polímeros do tipo commodity. No entanto, há uma demanda interessante de aplicações que
requer melhoramentos e novas combinações de propriedades, as quais não são atendidas por
estes polímeros. Por esta razão existe considerável interesse científico e industrial na
modificação e mistura de diferentes polímeros ou, às vezes, por plásticos de engenharia,
(CALGAMO, 2007).
Concomitantemente, como grande parte dos produtos modernos exige materiais com
combinações de propriedades que não podem ser atendidas individualmente pelas ligas
metálicas, cerâmicas ou materiais poliméricos convencionais, os materiais compósitos são
projetados combinando engenhosamente diferentes tipos de materiais para conjugar as
características desejáveis.
Adentrando na esfera ambiental, buscando-se garantir a estabilidade ecológica do meioambiente através de um desenvolvimento sustentável, concomitante a necessidade de
desenvolvimento de pesquisas para o aproveitamento de energias renováveis, estudam-se
soluções para o descontrolado aumento de resíduos sólidos.
No último Panorama, realizado em 2014, a ABRELPE -Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais- constatou que a geração total de resíduo
sólido urbano no Brasil foi de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas; índice superior à
taxa de crescimento populacional no país no período, que foi de 0,9%. A Associação afirma
ainda que o consumo aparente de plásticos atingiu a quantidade de 7,24 milhões de toneladas.
Paralelamente, a ABIPLAST –Associação Brasileira da Indústria do Plástico- relata no
Perfil 2015 que 13,4% dos materiais descartados no país são plásticos e, não obstante, destaca
ainda que o potencial ambiental e econômico desperdiçado com a destinação inadequada de
plástico é em média de R$ 5,8 bilhões por ano.
Contudo, com a escassez de espaço para deposição em aterros e, devido ao seu custo
cada vez maior, a utilização de resíduos tem se tornado uma alternativa atraente para sua
disposição (SIDDIQUE et. al., 2008). A rentabilidade do mercado de reciclagem das
embalagens plásticas no Brasil, assim como em outros países desenvolvidos, mostra aspectos
atraentes para iniciativas empresariais do setor, com reflexos sócio-econômicos diretamente
relacionados com a melhoria da qualidade de vida da população, geração de renda, economia
de recursos naturais e atenuação de problemas ambientais, (FORLIN; FARIA, 2002).
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De acordo com mapeamento da indústria de reciclagem realizado pela FIA (Fundação
Instituto de Administração da USP/SP), estima-se que em 2014 foram retiradas do meio
ambiente 681 mil toneladas de resíduos plásticos pós-consumo, que originaram mais de 615
mil toneladas de materiais plásticos reciclados, (ABIPLAST, 2016).
Neste contexto, o consumo esmagador de Polietileno tereftalado grau garrafa (PET)
constitui capítulo à parte entre as resinas produzidas no Brasil. Embora o país consiga reciclar
58,9% da produção de PET, ainda é muito elevado o volume deste material em forma de
garrafas, sendo necessário que se desenvolvam continuamente alternativas para o seu reuso,
(ABIPET– Associação Brasileira da Indústria de PET, 2016).
Não obstante, é preciso considerar o efeito da degradação do polímero durante o seu
reprocessamento. Uma das maiores dificuldades da reciclagem mecânica dos polímeros,
principalmente os obtidos por policondensação, é a depreciação de suas propriedades
mecânicas devido a processos de degradação por cisão hidrolítica da cadeia polimérica
durante a aplicação e, sobretudo, durante o processamento termo-mecânico, quando as
condições de umidade não são rigorosamente controladas.
O grau elevado de degradação do polímero leva à produção de rejeitos pós-industriais,
como ocorre durante a extrusão de PET reciclado para a produção de mantas de tecido não
tecido (TNT), (FERREIRA, 2011). Especificamente, alternativas para minimizar o efeito da
redução da massa molar do PET incluem a pós-condensação no estado sólido e a extrusão
reativa do reciclado com agentes extensores de cadeia, (PRETTE, 2004), a fim de possibilitar
o uso do reciclado numa gama maior de aplicações.
Assim, a utilização do PET como reforçador em materiais compósitos laminados tem
sido investigado nos últimos anos. De acordo com (SATAPATHY, 2008), as fibras de PET
apresentam baixa densidade, alta tenacidade e resistência ao impacto, além de sua resistência
a abrasão. (ARAÚJO, 2007), investigou um compósito de matriz poliéster ortoftálica
reforçado com tecido unidirecional de fibras de garrafa PET, confirmando sua elevada
capacidade na absorção de energia.
Nessa vertente, esta pesquisa considerou a aplicação do tecido de pet, oriundo do
processo de reciclagem de garrafas, como elemento de reforço em compósito de matriz
polimérica. Desta forma, viabilizou-se uma alternativa de reuso do PET (grau garrafa) com
efeitos tanto sustentáveis quanto econômicos, pois agregou à diminuição do impacto
ambiental o valor econômico inerente a aplicação nobre de uso em engenharia.
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Destaca-se o caráter inovador desta pesquisa, uma vez que não são encontradas na
literatura científica publicações acerca do desenvolvimento de materiais de engenharia
constituídos por tecido de PET oriundo de reciclagem.
Esta pesquisa é apresentada em sete capítulos. Após ser realizada esta Introduçãocapítulo 1- com a explanação do tema e objetivo da pesquisa, no capítulo 2-Revisão
Bibliográfica- é abordada toda a fundamentação teórica necessária para execução do trabalho.
No capítulo 3 são descritos todos os materiais e métodos utilizados para realização prática da
pesquisa, sendo discutidos no capítulo 4-Resultados e Discussões - os resultados obtidos. No
capítulo 5 são apresentadas as conclusões acerca da pesquisa realizada. Por fim, as sugestões
para trabalhos futuros são referidas no capítulo 6 e no capítulo 7 são elencadas as referências
principais utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo desta pesquisa foi o desenvolvimento e a caracterização de um compósito
de matriz polimérica epoxídica reforçado com tecido de PET, sendo este proveniente do
processo de reciclagem de garrafas.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Especificamente, o compósito foi analisado mediante seus comportamentos físicoquímico, mecânico e térmico. Assim, para validação da pesquisa foram realizadas, conforme
as normas pertinentes, as seguintes etapas:
•

Caracterização do tecido de pet, proveniente do reuso de garrafas pós-consumo, através de
ensaios têxteis Determinação de gramatura, Resistência à propagação ao rasgo e
Resistência à tração e alongamento;

•

Confecção de placas de resina pura e de compósito reforçadas com tecidos
transversalmente sobreposto;

•

Caracterização de propriedades físicas da resina e dos compósitos através de ensaios de
Densidade, Absorção de água e Teor de umidade;

•

Caracterização de propriedades mecânicas da resina e dos compósitos através de ensaios de
Tração uniaxial, Flexão em três pontos, Compressão e Dureza;

•

Caracterização de propriedades térmicas da resina e dos compósitos através de ensaios de
TG e DMA;

•

Análise da fratura através de Microscopia Eletrônica de Varredura.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS
2.1.1 DEFINIÇÃO
A definição clássica de engenharia (Norma ASTM D3878-07) para material compósito
é o de uma substância composta por pelo menos dois materiais insolúveis entre si, com
aplicação na fabricação de elementos de engenharia e cujas propriedades não se encontram
isoladamente em seus materiais constituintes. Contudo, analisando a etimologia da palavra,
composto significa algo formado por constituintes diferentes.
E, assim, tanto na esfera micro quanto macroestrutural, diversos materiais poderiam ser
considerados como compósitos. De modo a se minimizar equívocos quanto a sua definição,
concomitante à Norma supracitada, uma definição satisfatória abrange os componentes,
arranjo e funcionamento do conjunto, de acordo com (FERRANTE, 2002):
“um material composto é formado por dois ou mais
componentes, com identidade química e formas diferentes, que
se conservam distintos após o processamento e que são
separados por uma interface mais ou menos definida. A adesão
entre esses componentes é tal que as cargas são transferidas
para os elementos de maior resistência mecânica, as fibras, que
estão geralmente dispersas no componente que atua como
matriz”.

Especula-se que os primeiros compósitos foram produzidos após o abandono das
cavernas, quando da necessidade humana de se construírem moradias. Com a escassez de
pedras e madeira, inicialmente amplamente disponível, o homem começou a utilizar o barro
para a fabricação de tijolos. A fim de melhorar sua qualidade, outros materiais foram
adicionados em sua produção, como palha de arroz ou milho.
Os elementos constituintes do material compósito são denominados de matriz e reforço.
O primeiro é o constituinte contínuo e, o segundo, disperso na matriz, atua no sentido de
“aprimorar” as propriedades mecânicas do primeiro, fornecendo a principal resistência ao
esforço. Deste modo, as propriedades finais do compósito são amplamente influenciadas pelas
de seus constituintes.
Não obstante, também dependem das suas quantidades relativas e da geometria da fase
dispersa. Observa-se então que os materiais compósitos podem ser projetados de modo a se
obter excelentes combinações de propriedades mecânicas, tais como: resistência ao impacto,
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tenacidade, rigidez; dureza, resistência a elevadas temperaturas, a corrosão e etc, (FORLIN,
2002). Os diferentes constituintes dos compósitos podem estar presentes em fases
macroscopicamente distintas, como no caso de materiais laminados, ou podem estar
misturados em uma escala microscópica, como no caso de dispersões e particulados, (FARIA,
2007).
Os compósitos avançados reduzem os problemas de fadiga e dão uma maior
flexibilidade de concepção e fabricação; o que pode reduzir significativamente o número de
peças necessárias em um projeto.
Outra vantagem dos materiais compósitos é a resistência à corrosão e ao desgaste sob
temperatura elevada, especialmente em aplicações industriais. Podem-se obter materiais leves,
com boa ductilidade, materiais duros e resistentes aos choques, cortes e à propagação de
trincas. Essas características podem conduzir a custos mais baixos de ciclo de vida do
produto, (FARIA, 2007).
Na Figura (1) comparam-se de modo ilustrativo materiais monolíticos convencionais e
compósitos, a fim de indicar possibilidades de aprimoramento pelo uso de materiais
compósitos, (MATERIAIS, 2016).
Figura 1. Comparação entre materiais monolíticos convencionais e materiais compósitos.

Fonte: (MATERIAIS, 2016)

Segundo (SAINT, 2006), os principais tipos de aplicações de compósitos são:
•

Indústria aeroespacial - estabilidade um importante critério para todos os materiais

usados na indústria aeroespacial. Materiais compósitos combinam baixo peso com a
habilidade de suportar grandes carregamentos e proporciona uma excelente resistência a
impulsos e impactos. As principais aplicações nesta área são: compartimentos de bagagens,
banheiros de aviões e hélices de helicópteros;
•

Resistência à corrosão e aplicações industriais – há um grande número para o uso de

materiais compósitos no mercado baseado na resistência à corrosão. Ao contrário de outros
materiais, compósitos são ideais para ambientes corrosivos e hostis. Aplicações neste
Mercado incluem todos os tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de petróleo,
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hastes de sucção, água, tubulações de drenagem e irrigação (água potável, sistemas de
drenagem de tempestades), controle de inundação e estruturas de navegação em canais
(portas de represas, dutos), estrutura de produção de energia para óleo e produção de
gás (plataformas marítimas, dutos) dentre outros equipamentos;
•

Indústria naval – materiais compósitos podem ser usados em uma grande variedade de

aplicações no mercado naval, incluindo os materiais usados na construção, manutenção,
reparos e na equipagem de barcos de corrida, barcos à vela entre outros. Os materiais
compósitos proporcionam grandes benefícios às aplicações no ramo naval, bem como: alta
resistência, peso reduzido, resistência à corrosão, estabilidade dimensional, e flexibilidade
no desenvolvimento de projetos;
•

Automotiva – na área automotiva os materiais compósitos podem ser usados em

inúmeras aplicações, tais como: painéis exteriores de portas, radiadores, componentes de
ignição, capôs, coletores de admissão construção de bugue e veículos de corrida como os
carros de fórmula, por

exemplo. Os benefícios do uso de compósitos incluem maior

eficiência no consumo de combustível, resistência à corrosão, baixo peso e alta resistência.
Materiais compósitos representam um baixo custo na produção de peças e acessórios.
Atualmente os acessórios de tunning tem sido uma aplicação em ascensão no ramo
automotivo devido à grande flexibilidade de forma proporcionada pelos materiais compósitos,
pára-choques, saias, espoileres, aerofólios, acessórios de interiores entre outro tem sido
fabricados;
•

Construção civil – aplicações em banheiros, suportes de lâmpadas painéis decorativos,

cortinas, etc. Materiais compósitos são ideais para o uso em construções por possuírem
estabilidade dimensional, altas resistência, peso reduzido, resistência ao impacto, baixa
inflamabilidade (dependendo da escolha da resina utilizada), baixa manutenção e flexibilidade
em projetos. Das paredes exteriores e telhados, para o interior, há uma numerosa aplicação
em compósitos visíveis ou não, utilizados em construções

de

escolas,

industriais,

e

agrícolas, escritórios, estádios, aeroportos, entre outros;
•

Infra-estrutura – nas reformas e criação de estruturas os materiais compósitos

destacam-se com um grande número de benefícios para várias aplicações:
Em construções de

pontes

proporcionam

uma

alta

capacidade

de

carregamento com material de baixo peso, eliminam o custo com equipamentos
pesados e o tempo de construção é diminuído;
Apresentam alta durabilidade, não são atacados pela corrosão como o aço
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ou deterioram como madeira, e o custo de manutenção e restauração é reduzido.;
Reforço em produtos de concreto (postes, barras de reforços, vigas...);
Restauração de estruturas (pontes, vigas, tubulações realizadas no local);
Segurança de rodovias (sinalizações, postes e suportes, barreiras de ruído);
Reforços de pavimentos.
•

Elétrica e eletrônica - aplicações de materiais compósitos em elétrica e eletrônica

incluem caixas de junção (compósitos dielétricos), placas de componentes, maletas de
computadores, copiadoras e fax;
•

Esporte e lazer - os materiais compósitos podem ser encontrados em produtos de

recreação e em artigos esportivos. Estes produtos incluem esquis para água e neve, pranchas
para a prática esportiva, caiaques, tacos de golfe, varas de pescar, piscinas e raquetes de tênis,
por exemplo.
A separação dos elementos constituintes do compósito se dá, em uma escala
microscópica, através de uma interface. Para que ocorra interação entre componentes de
naturezas químicas distintas, e de quaisquer forma ou dimensões, é necessário a existência de
uma área de contato entre elas, de modo que, quanto maior esta área de contato, maior a
possibilidade de existir uma interação (física, química ou físico-química) entre os
componentes, (MANO, 1991).
As características da interface dependem da união na interface, da configuração, da
estrutura ao redor da interface e das propriedades físicas e químicas de seus constituintes.
Assim, a interface naturalmente é composta por uma região de transição química e física ou
gradiente na fronteira. Obviamente, a “qualidade” desta interface resulta diretamente no
desempenho mecânico do material final, uma vez que esta é um indicador da interação
(química, física ou físico-química) dos elementos constituintes.
De modo geral, as ligações na interface são descritas em termos de forças
intermoleculares e energia livre na superfície. São citados como fatores de influência na
interação interfacial: umidade; reação química; adsorção e difusão; camada de tensão residual;
morfologia da superfície e; efeito da rugosidade, (YOSOMIYA,1989).

2.1.2 CLASSIFICAÇÃO
Os compósitos podem ser classificados mediante diversos parâmetros. A taxonomia os
define em termos do tipo de matriz e da morfologia de seus agentes de reforço. Quanto ao tipo
de matriz podem ser poliméricos, metálicos ou cerâmicos. Já quanto ao reforço, particulados
(partículas grandes ou dispersas), fibrosos (fibras longas ou curtas) ou estruturais (laminados).
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Com a inserção de nanopartículas como agentes de reforço, uma nova classe de materiais foi
criada, sendo chamada de nanocompósitos, (MATERIAIS, 2016).
Partindo-se de uma classificação mais abrangente que ressalta a natureza dos materiais
constituintes pode-se classificar os compósitos conforme elencado na Tabela (1), em função
da natureza dos materiais.
Tabela 1. Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes

Fonte: (MATTHEWS, 1994)

Considerando apenas os sintéticos microcompósitos, pode-se considerar a natureza da
matriz ou dividir os compósitos em duas classes em função de sua forma física e distribuição
do constituinte de reforço: particulados (reforçados com partículas) e fibrosos (reforçados
com fibras curtas ou longas), conforme mostrado na Figura (2).
Figura 2. Sistema de classificação de compósitos: (a) em relação à matriz;
(b) em relação ao agente de reforço.

(a)
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(b)

Fonte: (MATTHEWS,1994)

Como visto na Figura (2) os compósitos podem ser classificados de acordo com o tipo
de matriz em: polimérico, cerâmico e metálico. A matriz, tendo função de elemento ligante, é
responsável por unir as fibras ou partículas de reforço e, não obstante, evitar a abrasão entre
as fibras, bem como a separação interfacial ou extração entre elas. Como as fibras devem ser
envolvidas completamente pela matriz, recebem um tratamento prévio de revestimento para
aumentar a capacidade de impregnação e a adesão interfacial.
Na produção de compósitos de matriz metálica geralmente são utilizados metais dúcteis;
o reforço utilizado pode ser na forma: de fibras contínuas (carbono, carboneto de silício, boro,
óxido de alumínio, metais refratários, por exemplo); fibras descontínuas (fibras picadas de
óxido de alumínio e de carbono e carboneto de silício); partículas (carboneto de silício e óxido
de alumínio). Em geral o processo de fabricação envolve duas etapas: consolidação, onde o
reforço é introduzido na matriz (com concentração entre 10% e 60% em volume); e
modelagem.
Em se tratando de compósitos de matriz cerâmica, observa-se um nível de
desenvolvimento limitado às altas temperaturas cujo o processo de fabricação exige. Não
obstante, a diferença entre os coeficientes de expansão térmica da matriz e do reforço propicia
o surgimento de tensões residuais térmicas durante o processo de resfriamento, como expõe
(DENICULI, 1999).
Segundo (FARIA, 2007), os principais tipos de compósitos de matriz cerâmica, de
acordo com o tipo de reforço usado, são os de fibras contínuas (carboneto de silício (SiC) e
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óxido de alumínio (Al2O3)), os de fibras descontínuas e os reforçados por partículas
(carboneto de silício (SiC)).
Em contra partida, as matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à versatilidade
de formulação e baixo custo de processamento, que envolve altas pressões e temperaturas
baixas, minimizando eventuais danos ao reforço. Comumente as matrizes poliméricas são
classificadas de acordo com os métodos de preparação da estrutura química e do
comportamento mecânico.
Contudo, segundo (CALLISTER, 2012), as principais desvantagens dos compósitos de
matriz polimérica são a impossibilidade de trabalho a altas temperaturas, a instabilidade
dimensional (devido a altos coeficientes de expansão térmica), a sensibilidade à radiação e,
em alguns casos, a absorção da umidade do ambiente.

2.1.3 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Como dito anteriormente, as matrizes poliméricas são as mais utilizadas, de modo que
os compósitos poliméricos (CPol) são utilizados numa vasta gama de aplicação. As
propriedades dos compósitos poliméricos variam numa grande faixa, em função dos tipos de
matrizes e reforços utilizados e das combinações dos mesmos.
Assim, há uma variedade considerável de processos de fabricação destes materiais
compostos de matriz polimérica. A definição do método de fabricação, que pode envolver de
técnicas manuais simples até processos automatizados, inclui variáveis como custo;
geometria; quantidade de peças; aplicação; e etc.

2.1.3.1 MATRIZES POLIMÉRICAS
De modo geral, as matrizes utilizadas na fabricação de compósitos poliméricos são
classificadas em função do método de preparação da estrutura química e do comportamento
mecânico. De acordo com (VINCENZINE, 1995), considerando a estrutura química do
polímero, as reações de polimerização podem gerar cadeias lineares sem ramificação; com
ramificação; ou cadeias com ligações cruzadas, tridimensionais ou reticuladas.
A relevância desta estruturação está em sua influência nas propriedades físico-químicas
do polímero, especialmente quando se refere aos processos de fusão e solubilidade. Percebese, então, que a estrutura da matriz e, conseqüentemente sua seleção, tem influência trivial
desde o processo de fabricação até as possibilidades de aplicação do compósito polimérico,
devido às propriedades mecânicas finais obtidas.
Assim, pode-se classificar as matrizes poliméricas em função de suas características de
fusão como termorrígidas (termofixas, termoendurecíveis) ou termoplásticas.
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2.1.3.1.1 MATRIZ POLIMÉRICA TERMOFIXA
A matriz, ou resina, termofixa, quando submetida ao processo de polimerização, forma
ligações cruzadas covalentes entre as cadeias moleculares adjacentes. De modo que, esta
estrutura tridimensional passa a oferecer resistência aos movimentos vibracionais e
rotacionais a temperaturas elevadas.
A reação de polimerização, também chamada de mecanismo de cura, processa-se
através da combinação química com agentes de cura, pela ação de catalisadores ou oxigênio
do ar. Segundo (RODRIGUES, 2007), um ciclo ótimo de cura para qualquer processo é
determinado empiricamente. Entre as variáveis a serem consideradas incluem-se o tipo e a
concentração de agentes de cura, acelerador ou catalisador, tempo e temperatura, cura única
ou com pós cura e a interação destes fatores.
Normalmente a propriedade de cada resina é otimizada independentemente e a prática
usual é estabelecer condições que resultem numa combinação de propriedades desejadas.
Em acordo com (FONTOURA, 2009), percebe-se que a reação de cura é um processo
complexo, definido como uma mudança irreversível nas propriedades químicas e físicas de
uma determinada formulação resina/iniciador/catalisador causada por uma reação química. E,
sendo este um processo de reações exotérmicas, o tempo e a temperatura são os parâmetros
mais importantes no ciclo de polimerização.
De modo geral, a cura das resinas termofixas ocorre à temperatura ambiente, porém, a
fim de se otimizarem as propriedades, pode ocorrer sob temperatura e tempo controlados.
Como resultado, a matriz termofixa não pode ser moldada após a cura, devendo este processo
ocorrer em moldes que contemplem a conFiguração final do compósito.
Não obstante, (RODRIGUES, 2007), afirma que o processo de cura dos materiais
compósitos à

base de

matrizes

termofixas

é exotérmico e devido às variações de

temperatura envolvidas e nos diferentes coeficientes de expansão térmica entre a matriz e
o

reforço,

surgem tensões

residuais (“tensões de cura”) no

material que costumam

favorecer o aparecimento de microtrincas quando da solicitação de cargas externas.
O fato de as resinas termofixas não poderem mais ser fundidas ou dissolvidas após o
processo de cura (o que provoca a perda das propriedades elásticas quando aquecidas na
temperatura de distorção), as tornam limitadas para o uso em componentes estruturais. No
entanto, estas são as resinas mais utilizadas na fabricação de compósitos poliméricos, quando
comparadas às resinas termoplásticas, por apresentarem melhor estabilidade dimensional,
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resistência ao calor, resistência química e elétrica, baixo custo, facilidade de processamento, e
excelente molhabilidade nos reforços.
Os tipos mais comuns de resinas termofixas são as epóxi, poliéster insaturado e vinilester.
Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma reação
de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros sintéticos
versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e resinas.
Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os
átomos de carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser
classificados em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros
termoplásticos enquanto os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas,
(RODRIGUES, 2007).
As resinas poliéster insaturadas são produzidas via reação de condensação de ácidos
orgânicos (anidrido maleico ou ftálico) com etileno ou propileno glicol para se produzir
ésteres. Os ácidos são categorizados pelo número de ligações duplas presentes e influenciam
as

propriedades finais da resina, podendo produzir poliésteres ortoftálicos, isoftálicos e

tereftálicos, (JUNIOR, 2009). Na Tabela (2) se apresentam as principais características
resinas poliésteres.
Tabela 2. Diferentes tipos de resinas poliésteres

Fonte: (JUNIOR, 2009).

A resina de poliéster ortoftálica é a mais comum, usada para aplicações gerais que não
exigem alta inércia química. De modo geral, as resinas poliésteres são as mais polivalentes
das resinas termofixas, por apresentarem uma extensa gama de aplicações em virtude de
propriedades como: excelente estabilidade dimensional; excelente resistência a ambientes
quimicamente agressivos; ótimas propriedades elétricas, isolante; fácil pigmentação; não
liberação de materiais voláteis durantes a cura (sem estireno); cura a frio; permite a utilização
de moldes simples e baratos; fácil modificação para aplicações especiais.
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Contudo, em contrapartida à vantagem de baixa viscosidade, baixo custo e tempo de
cura reduzido, a resina poliéster apresenta como desvantagem a sua alta contração
volumétrica, que, embora facilite o preenchimento do molde, pode ocasionar depressões
desiguais na superfície moldada em função da diferença de contração entre a resina e o
reforço, (FARIA, 2007).
As resinas éster-vinílica são similares ao poliéster em sua estrutura molecular,
diferenciando-se principalmente na localização de seus sítios reativos, posicionados somente
nos finais das cadeias moleculares. Como todo comprimento da cadeia está disponível para
absorver choques de carregamento, esta resina se apresenta mais resiliente do que a poliéster.
Com seu grupo éster, ao final da cadeia, relativamente menor, esta resina é menos
susceptível a degradação por hidrólise e produtos químicos do que a resina poliéster; sendo
freqüentemente utilizada em aplicações como tubulações e tanques de armazenamento,
(FONTOURA, 2009).
(FARIA, 2007), defende que as resinas de vinil éster possuem características
combinadas das resinas epóxi, como resistência química e à tração, e das resinas poliéster
insaturadas, como viscosidade baixa e cura rápida. Contudo, exibem forças adesivas
moderadas além de a contração volumétrica está na faixa de 5% a 10%, mais elevada que as
da resina epóxi.

2.1.3.1.2 MATRIZ POLIMÉRICA TERMOPLÁSTICA
Diferentemente das matrizes termoendurecíveis, os polímeros termoplásticos amolecem
quando aquecidos e endurecem quando resfriados; processos que são totalmente reversíveis e
que podem ser repetidos. Isto acontece porque, sendo os termoplásticos polímeros lineares
onde as cadeias não tem ligações cruzadas, tem as ligações secundárias rompidas sob a
temperatura tornando-se um líquido viscoso, (MATERIAIS, 2016).
Em nível molecular, à medida que a temperatura é elevada, as forças de ligação
secundárias são reduzidas (devido ao aumento do movimento molecular), de modo tal que o
movimento relativo de cadeias adjacentes é facilitado quando uma tensão é aplicada.
Os termoplásticos são conformados acima das suas temperaturas de transição vítrea, se
amorfos, ou acima de suas temperaturas de fusão, se semicristalinos. Assim, esses materiais
são normalmente fabricados pela aplicação simultânea de calor e pressão e expressam a
maioria dos polímeros lineares, que possuem estruturas ramificadas com cadeias flexíveis
(SMITH,1998).
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Segundo (MATERIAIS, 2016), outro fator que influencia as propriedades dos
polímeros termoplásticos é a conformação de suas cadeias. A Figura (3) representa as três
arquiteturas possíveis do polímero.
No polímero isotático (a), todas as ramificações, ou grupos laterais, encontram-se
distribuídos para um lado da cadeia; no sindotático (b), há uma distribuição uniforme das
ramificações intercalando o lado da cadeia; no atático (c), as ramificações são aleatórias.
Figura 3. Arquitetura molecular dos polímeros.

Fonte: (MATERIAIS, 2016).

Os termoplásticos mais usuais são o polietileno (PE), polipropileno (PP),
politetrafluoretileno

(PTFE),

poliestireno

(PS),

cloreto

de

polivinila

(PVC),

polimetilmetacrilato (PMMA) e poliamida ou náilon 6 (PA6).

2.1.3.2 REFORÇOS FIBROSOS
De acordo com a classificação apresentada anteriormente os reforços para compósitos
podem se apresentar na forma de fibras contínuas, fibras picadas e na forma de partículas.
São as características do elemento de reforço que determinam sua eficiência no
transporte de carga. Assim, as fibras são um meio efetivo de reforço porque apresentam
menor número de defeitos que em sua forma mássica. À medida que se tornam mais finos, os
materiais tendem a apresentar defeitos menores que possam induzir a falhas e, dessa forma, a
resistência tende a se aproximar a resistência teórica do material, representada pela resistência
coesiva das camadas adjacentes de átomos (D’ALMEIDA, 2005).
Em contrapartida, os compósitos particulados, cuja fase dispersa é geralmente chamada
de carga, apresentam em sua estrutura uma fase formada por partículas dispersas e
distribuídas na matriz polimérica. Normalmente, as cargas particuladas atuam como
enchimento, com a finalidade de diminuir o custo, não ocorrendo mudanças significativas nas
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propriedades mecânicas do compósito quando comparado à matriz polimérica, (MERLINI,
2011).
As fibras podem ser classificadas como sintéticas e naturais. Como o desenvolvimento
de novos materiais industriais geralmente direciona seu interesse à propriedades mecânicas
(resistência a rupturas, dureza, recuperação de tensões impostas e elongação à ruptura), é
larga a aplicação de fibras sintéticas. Dentre as principais fibras sintéticas, destacam-se as de
carbono, aramida e vidro.
De acordo com (ZANGIACOM, 2006), as matérias primas utilizadas para a produção
de precursores de fibras de carbono são o piche, o rayom e a poliacrilonitrila. A
poliacrilonitrila (PAN) é um polímero inteiramente sintético e quimicamente homogêneo com
cadeias contínuas de carbono e cadeias laterais de nitrilas dispostas a sofrerem reações de
ciclização e apropriadas para serem precursoras da fibra de carbono.
Este polímero apresenta um teor de carbono de 60% e fornece dois tipos de fibra de
carbono: Tipo I, com alto módulo de elasticidade, tratada termicamente entre 2500° a 3000°C;
Tipo II, com alta resistência à tração, tratada termicamente entre 1000° a 1600°C.
Ainda segundo (ZANGIACOM, 2006), a fibra de Kevlar® (registrado pela companhia
DuPont) é um tipo de fibra de aramida que vem sendo utilizada como componente de reforço
em compósitos estruturais para resistência ao impacto sob condições ambientais. Essa fibra
apresenta boas propriedades a altas temperaturas e uma temperatura de transição vítrea (Tg)
em torno de 250°C e tem de 134 a 10000 filamentos.
(AQUINO, 2007), defendem que as fibras de vidro têm permitido o uso crescente dos
plásticos reforçados em aplicações antes reservadas exclusivamente aos metais e suas ligas. A
composição do vidro é um fator determinante nas propriedades das fibras de vidro. A fibra de
vidro-E representa mais de 90% dos reforços nos materiais compósitos de uso geral; possuem
baixo teor de álcali e excelentes propriedades elétricas, isolantes, além de boas propriedades
de resistência, rigidez e desgaste. As principais características da fibra de vidro são:
Quando modelado o compósito, a fibra apresenta excelente aderência em
relação à matriz;
Material com baixo custo de aquisição;
Boa trabalhabilidade, o que facilita o seu processamento;
Alta resistência à tração – comparada com outras fibras têxteis, sua resistência
à tração específica (por densidade) é superior a maioria delas;
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Resistência ao calor e ao fogo – devido sua origem inorgânica (mineral), as
fibras de vidro são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são indicadas para
aplicações em meios com temperatura elevada;
Resistência química elevada – não sofre nenhum tipo de ataque ou degradação
por parte dos agentes químicos;
Resistência à umidade – as fibras de vidro não absorvem umidade, portanto
não se dilatam ou desintegram, além de manter em sua máxima resistência mecânica na
presença de umidade;
Resistência térmica – apresentam um coeficiente de dilatação linear térmico
muito baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, a que garante um
excelente desempenho em ambientes com variações térmicas bruscas;
Resistência elétrica – por não serem condutoras, as fibras de vidro são ideais
para serem usadas como isolantes elétricos.
As fibras naturais se dividem em fibras de origem animal, de origem vegetal e de
origem mineral. Nos últimos anos, as pesquisas a respeito do uso de fibras naturais de origem
vegetal como agente de reforço em matrizes poliméricas têm aumentado muito devido
principalmente à busca crescente por materiais, de fontes renováveis, com propriedades
adequadas para substituir as fibras sintéticas em certas aplicações.
As fibras vegetais, usualmente designadas de materiais lignocelulósicos, podem ser
classificadas de acordo com sua origem no vegetal; podendo ser agrupadas em fibras de caule
(juta, linho e cânhamo), fibras de semente (algodão), fibras de fruto (coco) e fibras de folha
(bananeira, sisal, carauá), (MERLINI, 2011).
Quanto à composição química, as fibras vegetais são constituídas essencialmente por
celulose e lignina, associada a outros materiais em pequenas quantidades.
Em sua pesquisa (MERLINI, 2011), defende que as fibras vegetais apresentam algumas
vantagens em relação às fibras sintéticas, tais como, menor custo, menor densidade, são
menos abrasivas, são biodegradáveis, de fonte abundante e de rápida renovação.
Mesmo apresentando propriedades mecânicas inferiores às fibras sintéticas, a densidade
das fibras vegetais (~1,4 g.cm-3) é aproximadamente a metade da fibra de vidro (2,55 g.cm-³),
fazendo com que suas propriedades específicas sejam comparáveis às da fibra de vidro.
No entanto, apresentam como desvantagens, temperatura máxima de processamento de
200 °C, alta absorção de umidade (~10%) e baixa resistência a microorganismos. Além disso,
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as propriedades das fibras vegetais variam consideravelmente em função de sua estrutura, da
região onde são extraídas da planta (caule, folha, semente) e das condições de processamento.
Outros fatores que também afetam as propriedades das fibras são o grau de
polimerização e a estrutura cristalina (tipo de celulose, orientação das cadeias de celulose
cristalinas e não-cristalinas). Portanto, é difícil de obterem-se propriedades mecânicas
constantes para as fibras vegetais.
A avaliação da durabilidade dos compostos formados com fibras vegetais é o principal
fator limitante de seu uso. Devido à presença de grupos hidroxila na estrutura da celulose, a
fibra vegetal apresenta caráter hidrofílico. Estes grupos fazem ligações de hidrogênio intra e
intermoleculares.
Por isso, as fibras vegetais apresentam absorção de umidade e pouca afinidade com
matrizes poliméricas hidrofóbicas. Com isso, compósitos poliméricos reforçados com fibras
vegetais podem absorver umidade, causando mudanças volumétricas e tensões residuais, além
da degradação das fibras e da matriz.
Na Tabela (3) são elencados dados comparativos entre fibras naturais e fibras sintéticas.
Tabela 3. Propriedades físicas das fibras utilizadas como agente de reforço em matrizes poliméricas.

Fonte: (MERLINI,2011).

Como à matriz compete, além de proteger contra danos ambientais, manter o
posicionamento das fibras, a eficiência de um compósito depende da transferência de carga
entre a matriz e a fibra. Logo, as propriedades mecânicas finais do compósito são
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influenciadas pelas dimensões e formato do reforço (fibras curtas, mantas ou tecido); além de
sua arquitetura, como as direções preferenciais e fração volumétrica.
Não obstante, propriedades como o módulo e a resistência da fibra, a estabilidade
química da resina, a resistência interfacial, o diâmetro e o comprimento das fibras, interferem
diretamente na resposta a solicitação do compósito.
Deste modo, ao se intensificar a interação e adesão entre as fases matriz e reforço, bem
como o comprimento da fibra (desde que não se formem grupamentos originadores de áreas
com alta concentração de fibras e áreas com excesso de matriz), maximiza-se afirma que a
dispersão das fibras na matriz é fator fundamental no desempenho do compósito.
A mistura de fibra polar e higroscópica com uma matriz não polar e hidrofóbica pode
resultar em dificuldades na dispersão, resultando em agrupamentos de fibras que
impossibilitam a produção de compósitos com boas propriedades, (ROWELL,1990).
(ZARATE, 2006), defende que para que o compósito se beneficie do nível máximo de
resistência da fibra, o comprimento da fibra (Lf) deve ser igual ou maior do que seu
comprimento crítico (Lc), definido como o comprimento mínimo de fibra requerido
para obter a maior resistência à fratura do compósito.
Fibras contínuas beneficiam os compósitos com maior rigidez e resistência à tração na
direção da fibra; contudo, na direção transversal observa-se baixo desempenho mecânico, de
modo que a resistência nesta direção é controlada pela matriz.
Os compósitos com fibras descontínuas apresentam menor eficiência de reforço do que
as fibras contínuas, porém possuem maior facilidade de processamento a um menor custo,
com a possibilidade de serem conformados em formas complexas que dificilmente podem ser
obtidas para os compósitos com fibras contínuas.
Observando que as extremidades das fibras são pontos concentradores de tensões, que
induzem a tensões cisalhantes na interface, o efeito da deformação em compósitos com fibras
contínuas e descontínuas é apresentado na Figura (4), (MERLINI,2011).
Figura 4. Efeito da deformação ao redor da fibra na matriz sob tensão: (a) fibra contínua,
(b) fibra sem deformação, (c) fibra descontínua.
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Fonte: (MERLINI, 2011).

De acordo com (CALLISTER, 2012), quando uma tensão é aplicada a uma fibra e o
comprimento da fibra é igual ao comprimento crítico, (ℓ = ℓc), a carga máxima é atingida
somente no centro da fibra, conforme ilustrado na Figura (5a). A eficiência do reforço
aumenta, com o aumento do comprimento da fibra (ℓ > ℓc), uma vez que o carregamento
máximo é distribuído ao longo da fibra, como mostrado na Figura (5b).
Quando o comprimento da fibra é menor que o comprimento crítico (ℓ < ℓc), a matriz
apresenta deformações ao redor das fibras, de modo que não há transferência efetiva da tensão
resultando numa baixa eficiência de reforço, Figura (5c).
As fibras contínuas apresentam comprimentos muito maiores do que ℓ c, (normalmente
ℓ > 15.ℓ c), enquanto que as fibras descontínuas apresentam comprimentos menores que este.
Para diversas combinações de matrizes reforçadas com fibras de carbono ou vidro, o
comprimento crítico é cerca de 1 mm, que varia entre 20 e 150 vezes o diâmetro da fibra.
Figura 5. Curvas tensão x posição quando o comprimento da fibra é: (a) igual ao comprimento crítico, (b)
maior do que o comprimento crítico, (c) menor do que o comprimento crítico, para um compósito reforçado
com fibras que esteja submetido a uma tensão de tração igual ao limite de resistência à tração da fibra.
Callister, (2016)
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Fonte: (CALLISTER, 2012).
Finalmente, é necessário selecionar adequadamente, não apenas a matriz e o reforço,
mas também o tratamento adequado da superfície do reforço a fim de garantir a magnitude da
ligação interfacial.
(RABELO, 2009), teoriza que a estrutura e as propriedades da interface fibra/matriz
influenciam significativamente as propriedades mecânicas de materiais compósitos, pois é
através da interface que os esforços atuantes na matriz são transferidos para o reforço.
Com a melhora da adesão interfacial, ocorre um aumento da transferência de tensões da
matriz para as fibras, promovendo aumento das propriedades mecânicas, tais como,
resistência à tração e módulo de elasticidade. Existem diversos mecanismos de adesão que
podem ser formados entre a matriz e a fibra, para uma determinada combinação de materiais:
Adsorção e molhamento: o molhamento efetivo da fibra pelo polímero remove o ar e
cobre toda superfície da fibra, dependendo das tensões superficiais dos componentes.
Para que este mecanismo ocorra, é necessário que a superfície da fibra esteja isenta
de água;
Ligação química: é a forma mais eficaz de adesão em compósitos, podendo ocorrer
principalmente com a aplicação de agentes de acoplamento na superfície da carga, os
quais servem de elo entre o reforço e o polímero, devido a sua dupla funcionalidade.
Esses agentes de acoplamento devem conter em sua estrutura uma parte que interage
com a superfície da fibra e outra com grupos orgânicos semelhantes às cadeias da
matriz polimérica;
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Interdifusão: é possível formar uma ligação entre duas superfícies por difusão das
moléculas de uma fase na outra. Para que ocorra adesão, os parâmetros de
solubilidade dos dois componentes devem ser próximos;
Atração eletrostática: ocorre em superfícies que apresentam cargas elétricas opostas,
como no caso das interações ácido-base e ligações iônicas, sendo que a resistência
da interface dependerá da densidade de cargas elétricas;
Adesão mecânica: esse é o mecanismo mais comum, sendo que o polímero efetua
preenchimento completo da superfície da fibra, cobrindo todas as cavidades
presentes. Uma maior rugosidade da superfície resultará em um aumento da
resistência dessa ligação.
As fibras, sendo sintéticas ou naturais, podem ser longas ou curtas, distribuídas de
modo aleatório ou orientadas, utilizadas de modo disperso ou na forma de mantas
(com fibras curtas ou longas) e em tecidos.
As fibras também podem se apresentar na forma de construção tridimensional;
construção cilíndrica tridimensional e construção interlook (pré-formas), (TSAI, 2000).
Normalmente, as fibras contínuas estão alinhadas, enquanto as fibras descontínuas
podem estar alinhadas, orientadas todas aleatoriamente ou parcialmente orientadas. A melhor
combinação geral das propriedades dos compósitos é obtida quando a distribuição das fibras é
uniforme.
Os compósitos do tipo tecedura, ou Woven Fabrics são formados pelo entrelaçamento
das fibras, de modo a se conseguir o arranjo desejado. As direções principais são chamadas de
urdume e trama; a primeira refere-se à direção do comprimento do tecido, enquanto a segunda
refere-se a direção transversal à primeira.
Dessa forma, os tecidos podem ter as mais variadas formas, cada uma delas projetadas
para satisfazer requisitos específicos, tais como estabilidade geométrica e resistência
mecânica uniforme em duas direções.
Ainda em seu trabalho, (FARIA, 2007) menciona que, na tentativa de melhorar as
propriedades do laminado, pode-se utilizar tecidos híbridos, fabricados a partir de dois ou
mais tipos de fibras, oferecendo a possibilidade de agrupar as vantagens dos materiais e
minimizar as desvantagens. Nas Figuras (6) e (7) são exibidos algumas das configurações
abordadas.

43

Figura 6. Possíveis formas de utilização de fibras na fabricação de materiais compósitos.

Fonte: (RODRIGUES, 2007).
Figura 7. Tipos de tecedura utilizados na fabricação de materiais compósitos

Fonte: (FARIA, 2007).
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2.1.3.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
São consideradas como propriedades as respostas de um material à determinado
estímulo. Assim, propriedades mecânicas são inerentes a estímulos mecânicos, bem como
propriedades ópticas referem-se a estímulos eletromagnéticos específicos. Deste modo, na
fabricação de compósitos é necessário observar a resposta do material a determinadas
condições de projeto.
E, embora possa se trabalhar com algumas equações semi-empíricas na previsão das
propriedades mecânicas, a complexidade dos processos de fabricação culmina não
esporadicamente em resultados distintos dos previstos.
(FERRANTE, 2002), enfatiza que a isotropia é outro conceito importante ao estudar as
propriedades do material. Materiais isotrópicos apresentam iguais propriedades independentes
da direção de aplicação do estimulo; inversamente, os anisotrópicos apresentam respostam
distintas quando diferentes direções são estimuladas.
Observando-se que, na maioria dos casos, o desenvolvimento de materiais compósitos
se destina a aplicações estruturais, o módulo de Elasticidade, ou módulo de Young, é
apontado como uma das propriedades triviais a serem analisadas.
O módulo de Elasticidade, (E), de um material é dado pela sua resistência à deformação
elástica quando uma carga conhecida é aplicada. O módulo, equivalente ao coeficiente
angular na região elástica, é medido em um ensaio de tração e tem como unidade no SI o
N/mm2 ou MPa. A resistência mecânica do material será dada como a maior tensão ao qual
pôde ser submetido sem que houvesse ruptura, (DALPIAZ, 2006).
(RODRIGUES, 2007), afirma que o módulo de elasticidade depende diretamente da
fração em volume de fibra e matriz. E, como o módulo da fibra é normalmente superior ao da
matriz, à medida que se aumenta a fração de fibras espera-se um aumento no módulo do
compósito.
Contudo, (FARIA, 2007), observa que as características mecânicas de um compósito
reforçado com fibras não dependem unicamente das propriedades das fibras, mas também do
grau segundo o qual a carga aplicada é transmitida para as fibras pela fase matriz. Um
determinado comprimento crítico, que depende do diâmetro e da resistência final da fibra, é
necessário para que exista um aumento efetivo da resistência e um enrijecimento no material
compósito (CALLISTER, 2012).
Como a intensidade de adesão interfacial influencia na transmissão da carga, o arranjo
ou orientação, as concentração e distribuição das fibras têm efeito significativo na resistência
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mecânica do compósito reforçado com fibras. Deste modo, mesmo que primeiramente o
módulo elástico seja “controlado” pelas fibras, também será afetado pela matriz, e a
deformação de falha final será determinada pelo módulo relativo da fibra e da matriz,
(RODRIGUES, 2007).

2.1.4 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
A seleção do processo de fabricação do material compósito depende não somente do
custo agregado mas também de características finais da peça, como acabamento, formato,
dimensão; além da escala de produção necessária em sua fabricação. De modo geral, pode-se
trabalhar com a análise dos moldes. Processos que utilizam molde aberto comumente são para
baixa produção de compósito e requerem baixa tecnologia.
São exemplos deste os processos o Hand –lay-up, o spray-up, a centrifugação e o
filamento winding. Processos em molde fechado necessitam de uma tecnologia mais elevada,
o que requer como retorno uma alta produção. Moldagem por compressão, injeção e pultrusão
são exemplos de fabricação em molde fechado.
Dadas as características deste projeto em específico, considerando a complexidade e
baixa produtividade, trabalhar-se-á com um processo de fabricação em molde aberto; assim,
serão abordados, a seguir, os principais métodos de fabricação aplicáveis.
(AQUINO, 2007), resume que, de modo geral, os processos de fabricação de
compósitos a base de resinas termofixas obedecem quatro etapas:
1. Impregnação do reforço (fibras) pela resina;
2. Adaptação do material compósito ao molde;
3. Cura (endurecimento da resina);
4. Desmolde da peça final.
As matérias-prima utilizadas para fabricação são: fibras (naturais, carbono, vidro,
Kevlar, ...); resina termofixas (poliéster, fenólica, epóxi ...); catalisador e acelerador, utilizado
para endurecer a resina; desmoldante (cera de carnaúba, álcool polivinílico, filmes...); gelcoat,optativo,que é uma resina especial para o acabamento da peça; aditivos e/ou cargas,
optativos (espumas, corantes, micro-esferas, agentes anti UV ...).

2.1.4.1 PROCESSO DE FABRICAÇÃO HAND-LAY-UP
O processo de moldagem por laminação manual, mesmo podendo ser utilizado na
produção de peças de tamanhos diversos como, por exemplo, peças técnicas de algumas
dezenas de m² de área a piscinas de 150m² de área, é geralmente limitado à fabricação de
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peças com formatos relativamente simples e que requerem somente uma face com aparência
lisa (a outra face é rugosa devido à moldagem).
Esta moldagem, que requer baixa tecnologia, consiste em aplicar dentro do molde um
agente desmoldante e, sucessivamente, uma camada de resina líquida termofixa misturada ao
catalisador, uma camada de reforço na forma de manta de fios picados ou de tecido roving,
impregnando, por fim, o reforço com o auxílio de um rolete ou pincel. Esta operação se repete
tanto quanto for necessário, até se obter a espessura desejada da estrutura, (AQUINO, 2011).
Observa-se que, como a resina é aplicada no estado líquido e, geralmente, assim
permanece por cerca de 20 a 30 minutos, este intervalo de tempo pode ser aproveitado para
assentar as fibras no molde e remover as bolhas de ar com roletes compactadores. Na Figura
(8) é apresentado um esquema representativo do processo hand-lay- up de fabricação.
Figura 8. Modelo representativo do processo hand-lay-up de fabricação de compósito

Fonte: http://www.carbonfiberglass.com, (acessado em 01/07 2016).

2.1.4.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO SPRAY-UP
O processo spray-up é similar ao hand-lay-up, Figura (9). No entanto, a deposição das
fibras e da resina ocorre simultaneamente sobre o molde, usando-se uma pistola de corte e
projeção. Neste processo comumente é utilizada fibra de vidro para alimentar o feixe de fio
contínuo. Após a deposição sobre o molde é necessário densificar as camadas para remoção
do ar aprisionado entre as mesmas e assegurar a impregnação da fibra de reforço pela resina.
Assim como no processo manual, neste as etapas se repetem até que a espessura
desejada seja atingida. (AQUINO, 2011), aborda algumas características deste processo de
fabricação: a resina deve ter viscosidade baixa (de 3 a 5 poise) para se ter uma boa
pulverização e impregnação; o sistema deve ser catalítico – doses mais elevadas de forma a se
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obter tempos de polimerização mais curtos; o reforço roving é cortado em comprimentos de
25 a 40 mm (título mais comum de 2400 tex).
Observa-se, ainda, que o processo de cura é normalmente realizado a temperatura
ambiente, podendo, no entanto, ser acelerado por aquecimento a uma temperatura moderada.
Figura 9. Representação do método por pulverização.

Fonte: (SMITH, 1999).

2.1.4.3

PROCESSO DE FABRICAÇÃO FILAMENTO WINDING

O processo filamento winding permite a produção de peças ocas, geralmente cilíndricas,
tais como tanques, tubos, manilhas, postes e etc. O processo consiste em envolver num
mandril as fibras, na quantidade e orientação necessárias, impregnadas pela resina, de modo
que ao final do processo de enrolamento filamentar se obtenha a estrutura desejada, Figura
(10).
O processo de cura é executado a temperatura ambiente ou em um forno, após se ter
obtido o número desejado de camadas.
Figura 10. Representação do método de enrolamento de filamento.

Fonte: (SMITH, 1999).
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2.1.4.4 PROCESSO DE FABRICAÇÃO POR CENTRIFUGAÇÃO
No processo de centrifugação o reforço, tanto como roving durante o processo ou em
pequenos diâmetros, tecidos, mantas ou materiais mais complexos, e a resina são introduzidos
num molde metálico rotativo e cilíndrico, Figura (11).
Após a introdução dos materiais no molde, a velocidade de rotação aumenta até que a
velocidade da moldagem seja atingida. A resina impregna o reforço sob o efeito da força
centrífuga e forma, depois da polimerização, uma estrutura cilíndrica.
Este processo de fabricação particularmente conveniente para a produção de estruturas
ocas e de grandes diâmetros: tubos de instalações químicas e petrolíferas, abastecimento de
água, tanques para o armazenamento de vinho, leite ou produtos químicos, (AQUINO, 2011).
Figura 11. Representação do método por centrifugação.

Fonte: http://fabricacaodecompositos.blogspot.com.br, (acessado em 01/7/2016).

2.2 RESINA EPÓXI
De acordo com (SANTOS, 2005), a resina epóxi começou a ser explorada na década de
30, pela I.G. Farbenindustrie. Sua nomenclatura se refere a um grupo composto por um átomo
de oxigênio ligado a dois átomos de carbono, Figura (12).
Figura 12.Grupo funcional epóxi.

Fonte: (ALMEIDA, 2005).

(RODRIGUES, 1991), explica que estes grupos, α-epoxi, podem estar situados
internamente, terminalmente ou em estruturas cíclicas. As resinas epóxi comerciais contém
estruturas alifáticas, cicloalifáticas ou aromáticas; sendo utilizado o termo glicidil para referirse a um grupo epóxi terminal. Na Tabela (4), por (ALMEIDA, 2005), são apresentadas as
fórmulas das resinas epóxi comerciais.
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Tabela 4. Fórmulas das resinas epóxis comerciais.

Fonte: (ALMEIDA, 2005).

Segundo (TANAKA, 2002), a alta adesão por estes polímeros é conseqüência da
polaridade dos grupos éteres e hidroxilas alifáticas que, freqüentemente, constituem a cadeia
da resina inicial e a rede do sistema curado.
A polaridade desses grupos serve para criar forças de interação entre a molécula epóxi e
a superfície adjacente a ela, otimizando o seu uso como adesivo e revestimento. Como matriz
em compostos, a existência desses grupos polares minimiza problemas relativos a
resina/reforço, (NASCIMENTO, 2009).
(ALMEIDA, 2005) explana em sua tese que as resinas epóxi são convertidas em
polímeros termorrígidos por um processo chamado reação de cura, pela ação de
endurecedores (agentes de cura – catalíticos ou coreativos). Tal reação pode ser realizada
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tanto à temperatura ambiente como a altas temperaturas, dependendo dos produtos iniciais
utilizados no processo ou das propriedades desejadas do produto final.
Observa-se que cerca de 90% da resina epóxi comercial é preparada a partir da reação
do bisfenol – A (2, 2 – di (4’ – hidroxifenil)propano) e epicloridrina (1-cloro-2,3-epóxi
propano). Essa reação produz a resina diglicidil éter de bisfenol – A (DGEBA), tendo sua
estrutura química representada na Figura (13).
Figura 13. Estrutura química do diglicidil éter de bisfenol A.

Fonte: (Almeida, 2005).

Neste processo, o excesso de epicloridrina é utilizado para minimizar a polimerização
dos reatantes à espécies de mais alto peso molecular, (RODRIGUES, 1991). Assim, como o
desempenho e as propriedades dos sistemas epóxi resultam da transformação da resina em
sistemas tridimensionais insolúveis e infusíveis, que ocorre durante a cura, através da
formação de ligações cruzadas, é inevitavelmente necessária a utilização de agentes de cura
e/ou endurecedores .
Os agentes de cura mais comuns são as poliamidas, poliaminoamidas, aminas
alifáticas, aminas cicloalifáticas, aminas aromáticas, adutos de aminas, anidridos,
polimercaptanas e polissulfetos (MORASSI, 2013). Não obstante, pode-se ainda facilitar o
processamento e alterar as propriedades finais da resina utilizando cargas, diluentes,
plastificantes e aceleradores, de acordo com a necessidade final pretendida.
(ALMEIDA, 2005), ressalva ainda que, como as resinas epóxi transformam-se em um
sólido termorrígido a partir do estado líquido, a viscosidade é um parâmetro de grande
relevância, pois, este sendo esta função da temperatura, determina outros parâmetros do
processo.
De acordo com as referências de (FARIAS, 2007), a matriz de epóxi, como uma
classe, apresenta as seguintes vantagens principais quando comparada com outros tipos de
matrizes termoendurecíveis: ampla variedade de propriedades, já que um grande número de
materiais, agentes reativos de cura e modificadores estão disponíveis; ausência de voláteis
durante a cura; baixa alteração dimensional durante a cura; excelente resistência contra
substâncias químicas e solventes; excelente adesão a uma variedade de partículas, fibras, e
outros substratos.
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Por outro lado, entre as principais desvantagens encontra-se seu custo relativamente alto
e um longo tempo de cura. O problema de absorção de umidade é reduzido mudando-se a
composição química da resina. Já a fragilidade ou baixa tensão de ruptura é um problema
inerente às ligações de qualquer resina.
A resina epóxi líquida é muito utilizada em laminados de fibras sintéticas, como a de
vidro, carbono e kevlar e também com as naturais, como juta, sisal, algodão, etc. Devido a sua
alta resistência mecânica e química, ela é utilizada em laminados especiais onde as resinas
convencionais de laminação, como os poliésteres insaturados, não atendem o necessário. São
muito utilizados em tubulações, tanques, aeronaves, embarcações e veículos de alta
performance.
Contudo, complementa (ALMEIDA, 2005), devido à elevada utilização das resinas
epóxi termorrígidas na engenharia automobilística, aeronáutica, eletrônica, naval, e outras,
como revestimentos, isolantes, matrizes, estruturas, etc., surgiu também a necessidade de
melhorar algumas de suas propriedades mecânicas, pois sabe-se que os sistemas epóxi
possuem alta resistência à tensão, boa estabilidade térmica, alta Tg, boas propriedades de
adesão e baixo coeficiente de contração quando curada, mas inconvenientemente, rigidez e
fragilidade com baixa resistência à fratura, limitando a sua utilização como, por exemplo, em
estruturas.
Ainda assim, todas as características destacam as resinas epóxi das outras resinas
termorrígidas, e os esforços para melhorar o desempenho dos produtos existentes através de
modificadores de impacto elastoméricos e/ou termoplásticos, podem criar uma demanda por
novas aplicações comerciais, (NASCIMENTO, 2009).

2.3 PET- TEREFTALATO DE POLIETILENO
Embora seja popularmente conhecido como PET, o Poli(Tereftalato de Etileno) é um
polímero termoplástico da família dos poliésteres.
A primeira amostra da resina foi desenvolvida pelos ingleses Whinfield e Dickson, em
1941. Após a Segunda Grande Guerra, o desabastecimento afetou - também - a indústria têxtil
da época, ainda baseada em fibras como algodão, linho, lã, entre outras. Assim, as pesquisas
que levaram à produção em larga escala do poliéster começaram logo após a Segunda Grande
Guerra nos EUA e Europa e baseavam-se nas aplicações têxteis.
A ideia era criar alternativas viáveis para as fibras até então usadas, cujos campos
estavam destruídos pela guerra. O poliéster apresentou-se como um excelente substituto para
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o algodão – função que cumpre muito bem até hoje, inclusive a partir das garrafas recicladas,
(ABIPET, 2014).
As garrafas produzidas com este polímero só começaram a ser fabricadas na década de
70, após cuidadosa revisão dos aspectos de segurança e meio ambiente. No começo dos anos
80, EUA e Canadá iniciaram a coleta dessas garrafas, reciclando-as inicialmente para fazer
enchimento de almofadas. Com a melhoria da qualidade do PET reciclado, surgiram
aplicações importantes, como tecidos, lâminas e garrafas para produtos não alimentícios. Mais
tarde, na década de 90, o governo americano autorizou o uso deste material reciclado em
embalagens de alimentos (COMPROMISSO, 2014).
O Polietileno tereftalado grau garrafa (PET) constitui capítulo à parte entre as resinas
produzidas no Brasil. Seu consumo interno, já esmagador, só não é maior devido ao
esgotamento em tempo recorde da capacidade instalada no país, lacuna preenchida com
importações e usada como pé de apoio para um punhado de investimentos anunciados em
mais plantas no Mercosul. A intensidade da escalada de PET e o descompasso com a oferta
local vieram à superfície a partir de 1994, quinto ano de produção brasileira da resina, (VICK,
2011).
Atualmente, as garrafas de PET são um dos principais agentes causadores da poluição
de grandes cidades e, mesmo já existindo métodos diversos para sua reciclagem, por ser um
material produzido em larga escala, a sua absorção pelo mercado acaba sendo inferior ao seu
descarte pela sociedade.
O Brasil consumiu 514.000 toneladas de resina PET na fabricação de embalagens em
2011. Atualmente, o maior mercado para o PET pós-consumo no Brasil é a produção de fibra
de poliéster para indústria têxtil (multifilamento), onde será aplicada na fabricação de fios de
costura, forrações, tapetes e carpetes, mantas de TNT (tecido não tecido), entre outras. Uma
utilização muito freqüente é na a fabricação de cordas e cerdas de vassouras e escovas
(monofilamento).
Outra parte é destinada à produção de filmes e chapas para boxes de banheiro, termoformadores, formadores a vácuo, placas de trânsito e sinalização em geral. Também é
crescente o uso das embalagens pós-consumo recicladas na fabricação de novas garrafas para
produtos não alimentícios.
É possível utilizar os flocos da garrafa na fabricação de resinas alquídicas, usadas na
produção de tintas e também resinas insaturadas, para produção de adesivos e resinas
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poliéster. As aplicações mais recentes estão na extrusão de tubos para esgotamento predial,
cabos de vassouras e na injeção para fabricação de torneiras.
Em muitos países, os consumidores podem comprar refrigerantes envasados em garrafas
de PET produzidas com percentuais variados de material reciclado. Essa aplicação poderá
crescer com o avanço da reciclagem química deste material, processo no qual o PET pósconsumo é despolimerizado, recuperando as matérias-primas básicas que lhe deram origem.
Com essa matéria-prima recuperada é possível produzir a resina PET novamente,
(COMPROMISSO, 2014).
2.3.1

ESTRUTURA E MORFOLOGIA
Pertencente à família dos poliésteres, o PET é um polímero que possui, em sua cadeia,

anéis benzênicos e grupos ésteres (R-CO-O-R’). A cadeia alifática (aberta e não cíclica),
juntamente como oxigênio presente na cadeia principal de sua estrutura química são
responsáveis por conferir flexibilidade ao PET à temperaturas acima de sua transição vítrea,
(SANTOS, 2012). A Figura (14) representa a fórmula estrutural do PET.
Figura 14. Fórmula estrutural do PET.

Fonte: (SANTOS, 2012).

(GIRALDI, 2003), reafirma que a facilidade de um polímero cristalizar está diretamente
relacionada com a regularidade das suas cadeias e a distribuição de sua massa molecular. Nas
regiões cristalinas, as moléculas são altamente organizadas e formam cristalitos, que se
estendem por não mais que algumas centenas de angstons (10-10m) e são intercaladas por
regiões amorfas.
Quando a cristalização ocorre, segmentos das moléculas poliméricas se arranjam num
estado de menor energia do que aquele correspondente à distribuição aleatória das cadeias da
fase amorfa. Ao se variar as condições do processo de cristalização do PET pode-se obter uma
faixa considerável de porcentagens de cristalinidade, desde 50% até 95%, sob condições
muito específicas.
Com isto, é possível se obter variações significantes nas propriedades mecânicas do
PET, (ISOLDI, 2003). Assim, o PET é um polímero linear que pode se apresentar tanto no
estado semicristalino quanto amorfo.
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Com temperaturas de transição vítrea (Tg) de aproximadamente 75°C e de fusão
cristalina (Tm) em torno de 265°c, o PET possui razoável manutenção de suas propriedades
mecânicas a altas temperaturas, (SANTOS, 2012). O PET é ainda resistente ao ataque de
ácidos, bases e água. (SPINACE, 2000) relata que a hidrólise para o PET ocorre através de
um processo de cisão simples, que forma moléculas de baixa massa molar com grupos
carboxílicos ou hidroxílicos em sua extremidade.
Deste modo, mesmo o PET possuindo boa resistência ao ataque químico de ácidos e
bases, a hidrólise na presença de água, Figura (15), exerce uma influência significativa na
degradação do PET quando comparada a degradação oxidativa ou térmica.
Figura 15. Hidrólise do PET com a formação de grupos carboxílicos e hidroxílicos terminais,

Fonte: (SANTOS, 2012).

(BILLMEYER JR, 1995), aponta que a excelente transparência do PET no estado
amorfo, aliada a propriedade de baixa permeabilidade de gases (principalmente O2 e CO2)
destacam este plástico na indústria de embalagens. Não obstante, sua boa recuperação às
deformações o torna importante para aplicações na área de fibras.
É notório, diante se suas características, que o PET apresenta-se como alternativa aos
materiais convencionais (vidro, alumínio, aço, PVC) utilizados na indústria de embalagens
alimentícias e farmacêuticas.

2.3.2 POLIMERIZAÇÃO
Em sua pesquisa, (SANTOS A., 2012), diz que os processos usados para a síntese do
PET são normalmente divididos em três etapas: pré-polimerização, a policondensação e a
polimerização no estado sólido.
Nessas etapas, é importante controlar de forma apropriada as principais variáveis do
processo, como o perfil dinâmico de temperaturas e o tipo e concentração do catalisador. O
controle adequado dessas variáveis é de fundamental importância para determinar a estrutura
do polímero e, conseqüentemente, as propriedades e usos finais da resina.
Particularmente importante é a minimização da ocorrência de reações laterais, que
podem comprometer a estrutura molecular e as propriedades finais do produto.
O PET é um polímero sintetizado por polimerização em etapas, derivados do ácido
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tereftálico (TPA) ou do dimetil tereftalado (DMT) e do etilinoglicol (EG), gerando como
subprodutos água e metanol, (GIRALDI, 2003). Dependendo do processo escolhido, obtem-se
a esterificação direta do TPA com EG ou a transesterificação do DMT com EG, Figura (16),
(SANTOS, R., 2012).
Assim, a reação inicia com a síntese do precursor tereftalato e bis (2-hidroxietileno),
BHET, que pode ser produzido por esterificação direta ou por transesterificação.
Figura 16. Método de preparação do PET.

Fonte: (SPINACE, 2000).

Segundo (SPINACE, 2000), em função de um método de purificação do TPA, a reação
de esterificação é o processo que vem sendo utilizado preferencialmente para a produção
industrial do PET. Trata- se de uma reação heterogênea e autocatalítica, dispensando a adição
de catalisadores, Figura (16 a). No processo de transesterificação, o reator é carregado com
DMT:EG e com catalisadores a uma temperatura entre 170-210°C. O metanol liberado
durante a reação é coletado; o fim da destilação do metanos indica que a reação terminou e
pode-se obter o precursor BHET, Figura (16 b).
O BHET, sintetizado na etapa de pré-polimerização, é aquecido a 280°C na policon-
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-sação e, como neste processo a pressão é reduzida, o grau de polimerização é aumentado,
obtendo-se o EG como um subproduto, Figura (16c). Os polímeros obtidos nesta reação
possuem massa molar média de aproximadamente 33.000g mol-1 , devido a redução da taxa de
reação pelo aumento da viscosidade do material e dificuldade de difusão do EG , (SANTOS,
R.,2012).
A reação de polimerização necessária para a produção de PET para embalagens
acontece no estado sólido e é realizada à temperatura intermediária, entre a de transição vítrea
e a de fusão do PET, sendo possível, ainda, aumentar o grau de cristalinidade do material. A
transformação da resina PET em garrafas, frascos ou potes ocorre em sete etapas distintas:
secagem, alimentação, plastificação, injeção, condicionamento, sopro e ejeção do produto.
As características físicas e mecânicas de produtos PET dependem de uma combinação
de variáveis que inclui as características do material, sua composição, cristalinidade,
orientação molecular decorrente do processo e tensões internas geradas durante a fabricação.
Como um polímero cristalizável, o PET apresenta uma grande dependência de suas
propriedades com as condições de processamento.
Embora a regularidade e a polaridade da molécula favoreçam a estruturação cristalina,
os grupos aromáticos são volumosos e, com baixa mobilidade, tornando lento o processo de
cristalização. Em outras palavras, embora o PET seja um polímero inerentemente
cristalizável, possui baixa velocidade de cristalização. Assim, de acordo com as condições de
resfriamento a partir do estado fundido durante o processamento, o produto pode ser obtido no
estado amorfo (com pouca ou nenhuma cristalinidade) ou no estado semicristalino.
Ambas as formas são desejáveis na indústria, dependendo da aplicação a que se destina.
O PET semicristalino pode ser obtido submetendo o polímero, a partir do estado fundido, a
um processo de resfriamento lento, para que as cadeias tenham tempo de se rearranjarem de
forma organizada, (SANTOS, A., 2012).

2.3.3 RECICLAGEM
(COMPROMISSO, 2014) divulga que 59% das embalagens pós-consumo foram
efetivamente recicladas em 2012, totalizando 331 mil toneladas. As garrafas são recuperadas
principalmente através de catadores e cooperativas, além de fábricas e da coleta seletiva
operada por municípios.
O volume de PET reciclado no Brasil seguiu crescendo em 2012. De 1994 a 2002, o
percentual de reciclagem das embalagens PET pós-consumo no Brasil subiu de 19% para 35%
do total comercializado. De 2003 a 2006 subiu de 43% para 51% e desde então a alta anual
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tem variado de 1,5% à 2%. Em 2011 o Brasil alcançou novamente o segundo lugar na
reciclagem do PET, perdendo apenas para o Japão que reciclou 77,9%.
Em seu trabalho, (SANTOS A., 2012) lista sucintamente as etapas de reciclagem do
PET no Brasil. O PET pode ser reciclado de três maneiras diferentes:
•

Reciclagem química: utilizada também para outros plásticos, separa os componentes

do PET, fornecendo matéria-prima para solventes e resinas, entre outros produtos.
•

Reciclagem energética: o calor gerado com a queima do produto pode ser

aproveitado na geração de energia elétrica (usinas termelétricas), alimentação de caldeiras e
altos fornos. O PET é altamente combustível, com valor de cerca de 20.000 BTUs/kg, e libera
gases residuais como monóxido e dióxido de carbono, acetaldeído, benzoato de vinila e ácido
benzóico. Por outro lado, devido ao alto valor da sucata, a incineração do material não é
recomendada, mesmo com recuperação de energia.
•

Reciclagem mecânica: praticamente todo o PET reciclado no Brasil passa pelo

processo mecânico, que pode ser dividido em:
RECUPERAÇÃO: nesta fase, as embalagens que seriam destinadas ao lixo
comum ganham o status de matéria-prima. As embalagens recuperadas serão separadas
por cor e prensadas. A separação por cor é necessária para que os produtos que
resultarão do processo tenham uniformidade de cor, facilitando, assim sua aplicação no
mercado. A prensagem, por outro lado, é importante para que o transporte das
embalagens seja viabilizado; devido à leveza do material, os fardos são montados de
modo a garantir a maior quantidade em um menor volume;
REVALORIZAÇÃO: as garrafas são moídas, ganhando valor no mercado. O
produto que resulta desta fase é o floco da garrafa. Pode ser produzido de maneiras
diferentes e, os flocos mais refinados, podem ser utilizados diretamente como matériaprima para a fabricação dos diversos produtos que o PET reciclado dá origem na etapa
de transformação. No entanto, há possibilidade de valorizar ainda mais o produto,
produzindo os grãos de PET reciclado. Desta forma, o produto fica muito mais
condensado, otimizando o transporte e o desempenho na transformação;
TRANSFORMAÇÃO: fase em que os flocos, ou o granulado, será
transformado num novo produto, fechando o ciclo. Os transformadores utilizam PET
reciclado para fabricação de diversos produtos, inclusive novas garrafas para produtos
não alimentícios.
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(SANTOS R., 2012), afirma que a energia consumida nos processos de reciclagem, em
média, é estimada como cerca de 30% da energia que seria utilizada na produção da resina
virgem. A reciclagem mecânica, embora vantajosa frente a reciclagem química, devido ao
custo mais baixo, tende a restringir as aplicações do PET reciclado devido a possibilidade de
deterioração da resina durante o processo.
No Brasil ainda não foi encontrada uma aplicação mais nobre para o PET reciclado, que
apresente propriedades de engenharia e preço de commodity, (SPINACE, 2000).
O nono censo de reciclagem de PET no Brasil, realizado pela (ABIPET, 2014),
divulgou que o país reciclou mais de 330ktons do polímero. A Figura (17) apresenta o perfil
de evolução no cenário da reciclagem no país nos últimos anos.
Figura 17. Evolução da reciclagem de PET.

Fonte: (ABIPET, 2014).

Em sua pesquisa, (SANTOS J., 2012), ressalva que a dificuldade do processo de
revalorização está na contaminação do material, uma vez que, há diversidade significativa na
composição dos refugos, além da incompatibilidade entre alguns plásticos.
(VEZZA, 2013) detalha a linha de lavagem e descontaminação de PET, Figura (18).
“Os fardos de garrafa entram na plataforma onde serão
desfeitos. Após este procedimento as garrafas são colocadas
na esteira de alimentação da peneira rotativa, onde é feita a
primeira etapa de lavagem das garrafas. São retirados os
contaminantes maiores (pedras, tampas soltas, etc.).
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Figura 18. Linha de descontaminação do PET.

Fonte: (VEZZA, 2013).

As garrafas passam então para a esteira de seleção, em
que é monitorada a presença de outros materiais (por
exemplo, PVC, PP, PE), inclusive os metais que são
acusados pelo detector de metais ferrosos. As garrafas caem
na esteira de alimentação do primeiro moinho onde sofrem
a primeira moagem, esta feita a úmido (com adição de
água).
O material moído é retirado através de uma rosca duplo
envelope, onde parte da água suja é separada do processo.
Passa então pelos tanques de descontaminação, onde além
de ser feita a separação dos rótulos e tampas pode ocorrer a
adição de produtos químicos para beneficiamento do
processo.
Após os tanques o material é introduzido em outro
moinho até obter a granulometria adequada. O material é
transportado pneumaticamente até o lavador, onde com
adição de água é feito o enxágüe, saindo diretamente para o
secador.
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O material é retirado do secador por um transporte
pneumático indo para o silo, passa por um detector de metais
não ferrosos, de onde é retirado e colocado em big-bags
(sacolas de aproximadamente 1m3), estando pronto para ser
enviado à industria de transformação.”, (VEZZA 2013).
Ainda de acordo com o senso da (ABIPET, 2014), pode-se observar que 65% do PET
reciclado comercializado foi sob a forma de flake, Figura (19).
Figura 19. Configuração comercial do PET reciclado.

Fonte: (ABIPET, 2014).

Seguindo projeções anteriores, a maior aplicação final do PET reciclado é para fins
têxteis, como mostrado na Figura (20).
Figura 20. Destino final do PET reciclado.

Fonte: (ABIPET, 2014).
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2.3.3.1 TECIDO DE PET
Uma vez obtidos os flakes de PET, dá-se início ao processo de produção do tecido.
Segundo (SANTOS J.,2012), que aborda em sua pesquisa o processo de fabricação de fibra de
PET utilizado pelo Grupo Mossi e Ghisolf, são necessárias a retirada da umidade dos flakes, e
a diminuição de sua granulometria. Destaca-se que neste último processo, chamado de
cristalização, as macromoléculas do PET são reorientadas para facilitar a fabricação dos fios.
Na etapa seguinte, de extrusão, os flakes são então fundidos e o fluido obtido
direcionado a escoar através de fieiras, dando origem a fibra de poliéster. Seguidamente, os
fios passam pelo processo de estiragem onde, em contato com rolos aquecidos e óleos
específicos, as fibras têm suas cadeias poliméricas orientadas e cortadas na dimensão
adequada para as etapas posteriores. Imagens da etapa de estiragem do processo de produção
do tecido de PET são exibidas na Figura (21).
Obtida a fibra de PET, esta segue para a conformação térmica, originando o TNT
(tecido-não-tecido) ou para a tecelagem, originando o tecido.
Figura 21. Processo de estiragem das fibras de PET..

Fonte: (SANTOS J.,2012).
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Especificamente, considerando o TNT, de acordo com os processos de fabricação
explanados em (SOUZA, 2013), a etapa na qual a fibra de PET se encontra é a de formação
da manta; onde a estrutura ainda não está consolidada e é formada por uma ou mais camadas
de véus de fibra. Neste caso, a formação da manta de PET foi por via fundida, mediante
processo de extrusão, (SOUZA, 2013), Figura (22).
Figura 22. Processo de extrusão das fibras de PET.

Fonte: (SOUZA, 2013).

A consolidação da manta dá-se, então, através do método térmico, usando a
calandragem a quente, como mostrado na Figura (23). Os cilindros de aço, aquecidos
individualmente, permitem a fixação sobre as duas faces do não tecido, de modo que ambas
são fundidas simultaneamente.
Figura 23. Consolidação das mantas de PET por calandragem a quente.

Fonte: (Souza, 2013).
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(SOUZA, 2013) destaca ainda que as fibras termoplásticas e fibras bicomponentes são
largamente utilizadas na consolidação térmica dos não tecidos devido a sofisticação e a
economia no processo. Contudo, a ligação formada depende de vários fatores incluindo as
propriedades químicas da fibra, morfologia, densidade linear, etc.; apresentando como maior
desvantagem o controle de temperatura durante o processo de consolidação.
Se a temperatura for muito baixa para o ponto de fusão da fibra, haverá uma
consolidação fraca. E se por outro lado, a temperatura for muito alta para o ponto de fusão, o
véu se fundirá excessivamente e perderá suas características de não tecido.
A fibra de PET, seja em forma de tecido, TNT, ou lã, obtida através do processo de
reciclagem é absorvida pelo mercado nos mais diversos setores, desde a indústria têxtil
(confecção de roupas e bolsas, enchimento de colchões) e a geotêxtil (pavimentação e
drenagem) até a construção civil (painéis para revestimento, isolamento acústico e térmico,
placas para captação de energia solar), por exemplo.

2.3.4 COMPÓSITOS COM PET
Compósitos de matriz termoplástica de PET reciclado não são novidades. No entanto, o
reforço destes compósitos por fibras naturais tem revelado alternativa as fibras sintéticas,
frente a necessidade de desenvolvimento e comercialização de materiais com baixo impacto
ambiental. Assim, avançam as pesquisas de biocompósitos, que podem ser preparados a partir
de fibras naturais, em matrizes poliméricas oriundas de fontes renováveis ou não, recicláveis
ou não.
Compósitos de PET/fibras lignocelulósicas foram desenvolvidos como alternativa para
o aproveitamento do PET reciclado, com valor agregado. Em sua pesquisa, (SANTOS R.,
2012) defende que o uso de fibras naturais como agentes de reforço em compósitos de matriz
de PET apresenta um grande potencial na melhora do desempenho mecânico e aplicação
tecnológica destes materiais, devido a características das fibras como baixo custo,
biodegradabilidade e elevada força específica.
(SANTOS R., 2012) cita ainda ter verificado que compósitos de PET reforçados com
50% em massa de fibras de juta apresentaram valores superiores de resistência à tração,
impacto e flexão, quando comparados com os valores apresentados pelo PET.
(SANTOS A., 2012) destaca que estudos para utilização de resíduos de PET como
matéria-prima vêm sendo desenvolvidos como solução para os problemas da escassez de
agregados naturais e destino dos resíduos não biodegradáveis em muitos países.
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Isso se mostra através de publicações como de (SONCIM ET AL,2004), citada em sua
pesquisa, sobre o emprego do resíduo da reciclagem de garrafas PET como agregado em
reforço de subleitos de rodovias. Após correção granulométrica de solos não recomendados
para tais obras e acréscimo de 30% em peso de partículas de PET, a classificação dos solos
estudados foi recomendada para a execução de subleitos rodoviários, de acordo com o HRB,
instituto que regulamenta e classifica características de solos para obras rodoviárias.
(OCHI ET AL. ,2007), citado em (SANTOS A.,2012), relataram o desenvolvimento de
um método para a produção de concreto reforçado com fibras de PET produzidas a partir de
garrafas PET. A principal característica da fibra de PET é a facilidade de manusear.
A preocupação no desenvolvimento de fibra de PET é sua resistência alcalina, no
entanto, não foi encontrado nenhum problema quando se utiliza a fibra em concreto. Durante
o teste de combustão das fibras não foi gerado nenhum gás tóxico. Aplicações futuras incluem
não só túneis, mas também estruturas subterrâneas que estão localizados em ambientes
agressivos, tais como perto da costa ou no fundo do mar. Além disso, seu uso como
pavimento em estradas pode ser considerado.
(PEREIRA, 2011), investigou a utilização de PET reciclado como fibras de reforço em
argamassa. A investigação foi realizada em amostras com diferentes volumes de fibras (0%,
0,5%, 1,0% e 1,5%). Foram medidas as propriedades mecânicas como flexão, resistência à
compressão e tenacidade. Os resultados indicaram que a incorporação de fibras de PET
melhorou significativamente a resistência à flexão.
O volume máximo de fibra de PET para uma trabalhabilidade desejada foi de 1,5%.
Concluiu-se que a densidade da argamassa endurecida não é significativamente alterada pela
incorporação de fibras de PET nos volumes e tamanhos estudados. A incorporação de fibras
de PET não alterou significativamente a magnitude da resistência à compressão. A
incorporação de fibra de PET na argamassa (1:1:6) aumentou a resistência à flexão de cerca
de 100% em sete dias, 30% em 28 dias e da ordem de 50% em 63 dias.
O volume de fibras de PET de 1,5% é o volume ideal para o melhor desempenho da
argamassa. Estes resultados são indicativos do bom desempenho das fibras e promove, em
parte, a reciclagem de embalagens PET.
(FOTI, 2011) propôs o uso de garrafas PET para a obtenção de fibras de reforço para
aumentar a ductilidade do concreto. O estudo está em fase preliminar, apenas com uma
pesquisa cujo objetivo é verificar o comportamento do concreto reforçado com fibras de PET.
Resultados iniciais demonstraram um aumento da tenacidade do concreto reforçado com fibra
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de PET. As fibras utilizadas foram obtidas através de cortes simples a partir de garrafas de
PET, sem qualquer processamento, de uma forma simples, reduzindo os custos de produção.
Os testes mostraram que as fibras de PET em uma mistura de concreto promovem o
aumento da ductilidade do concreto. Mais testes são esperados com diferentes proporções de
fibra de concreto para determinar o efeito sobre a ductilidade do concreto.
Vastas são as pesquisas envolvendo o PET reciclado, na forma de reforço, na área da
construção civil. Mas, há também trabalhos recentes que apontam as fibras de PET como
reforço de matrizes poliméricas, viabilizando a reutilização de garrafas PET em materiais
sustentáveis para várias áreas da engenharia.
(GORETTI ET AL, 2012) investigou o efeito da adição de fibras de garrafa PET e
partículas de sílica em compósitos poliméricos de matriz epóxi. Concluíram que a fração
volumétrica de fibra de 30% apresentou uma resistência superior à fração de 70%, podendo
este comportamento ser atribuído a escassez de matriz na zona de transição matriz/fibra.
(GORETTI ET AL, 2012) cita ainda alguns outros pesquisadores. A adição de fibras
curtas em uma matriz de HDPE (polietileno de alta densidade) permitiu o aumento da
resistência mecânica do polímero, mostrando-se como alternativa viável para o reuso do
material, (ÁVILA, 2002).
Muitos pesquisadores têm utilizado o PET como reforço em materiais compósitos
laminados ou particulados. De acordo com (SATAPATHY, 2008), as fibras de PET
apresentam baixa densidade, alta tenacidade e resistência ao impacto, além de sua resistência
a abrasão.
(ARAÚJO ET AL, 2007), investigou um compósito de matriz poliéster ortoftálica
reforçado com tecido unidirecional de fibras de garrafa PET, confirmando sua elevada
capacidade na absorção de energia.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo são descritos os materiais utilizados na pesquisa, bem como os métodos
de fabricação e técnicas de análise utilizadas. Para tanto, o capítulo está estruturado em dois
grandes tópicos: no primeiro, dividido em três sessões, é apresentada a matéria-prima
utilizada no desenvolvimento da pesquisa; no segundo, dividido em quatro sessões, são
descritos os métodos pelos quais foram confeccionados os moldes e, subseqüentemente, os
corpos de prova; são ainda apresentadas as metodologias com as quais caracterizou-se as
matéria-prima e os compósitos.
Como o escopo central da pesquisa está na caracterização do compósito de epóxi/tecido
de PET, foram confeccionados e submetidos aos principais ensaios físico-químicos,
mecânicos e térmicos, corpos de prova da resina sem reforço e de laminados compósitos com
variações percentuais do tecido. Assim, possibilitou-se averiguar a participação efetiva do
tecido de PET enquanto reforço de compósito polimérico epoxídico.

3.1

MATERIAIS

3.1.1 TECIDO DE PET
O material utilizado como reforço na confecção do compósito polimérico foi o tecido
de PET oriundo do processo de reciclagem do Poli(teraftalado) de Etileno grau garrafa. O
tecido foi adquirido da empresa MagSolution, em forma de rolo de 1,4 x 10 m, espessura de
0,005m.
Embora tenha sido solicitada a aquisição de um tecido, observou-se que o material, na
prática, se tratava de um “tecido não tecido” (TNT). Na Figura (24) são apresentadas
amostras do referido tecido, TNT de Pet (TPet).
Figura 24. Amostras de TNT de PET.

Segundo a norma NBR – 13370 o tecido-não-tecido é definido como “ uma estrutura
plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras, ou filamentos, orientados
direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processos: mecânico (fricção) e/ou químico
(adesão) e /ou térmico (coesão) ou combinação destes.”.
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Na Figura (25) é mostrado um aspecto geral dos filamentos do TPet. As imagens
foram obtidas através de uma Microscopia Eletrônica de Varredura com aumento de 30x,
100x e 500x, respectivamente.
Figura 25. Aspecto filamentar geral do TNT de PET: (a) Aumento de 25x; (b) Aumento de 30x;
(c) Aumento de 100x; (d) Aumento de 200x.

(a)

(b)

(c)

(d)

É exibida também a imagem, Figura (26), com a média do diâmetro (12,8µm) das fibras
constituinte do TNT de PET .
Figura 26. Média do diâmetro da fibra de PET.

12,7 µm

68

A fim de observar as características básicas do TPet, e adequá-lo coerentemente ao
desenvolvimento da pesquisa, foram realizados ensaios têxteis de: Determinação de
gramatura; Resistência a propagação ao rasgo; Resistência à tração e alongamento.

3.1.2 RESINA EPÓXI
A resina epoxídica base do sistema utilizada nesta pesquisa foi a SQ 2001, adquirida da
empresa Redelease Ltda. Trata-se de um produto líquido, resultante da reação da
Epicloridrina com o Bisfenol A.
De acordo com o fabricante, Silaex® Química Ltda., o endurecedor SQ 3154 é a base
de poliamina modificado e promove adesão com boa resistência térmica, química e mecânica
com baixa exotermia, possuindo boa solubilização na resina com proporções não críticas,
permitindo cura homogênea com boa velocidade e propriedades finais bastante controláveis.
Este sistema de resina foi selecionado primordialmente pelos critérios de avaliação das
propriedades finais desejadas e de compatibilidade com a fibra de PET, já observadas em
outras pesquisas como (SANTOS, 2012), por exemplo. Contudo, considerou-se também o
meio de aquisição, custo e manuseio do material. Após o processo de cura a frio, a mistura
homogênea dos dois componentes resultou em um polímero termorrígido.
A proporção de mistura resina:endurecedor foi de 100:50 partes em peso; sendo
necessário um período de 48 horas para a cura total do sistema e de 5 dias para conformação
mecânica. Na Figura (27) é exibido o sistema epoxídico utilizado na pesquisa.
Figura 27. Sistema Epoxídico utilizado.

O sistema de resina epóxi foi utilizado em duas configurações: puro, sem reforço; e
como matriz polimérica, impregnando sucessivas camadas de tecido de PET para a produção
de laminados compósitos.
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Na Figura (28) são indicados os dados técnicos referentes
referentes ao sistema de resina
epoxídica SQ 2001 e SQ 3154.
Figura 28. Boletim técnico da Resina Epóxi SQ 2001/Endurecedor
2001/Endurecedor SQ3154, fabricante Silaex.

.Fonte: ( RESEAQUALE, 2015).
1

3.1.3 OUTROS MATERIAIS
Cera de carnaúba foi utilizada como desmoldante no processo de fabricação dos
laminados compósitos. Esta, além de facilitar a retirada das placas de laminado compósito,
auxiliou noo acabamento superficial sem interferência perceptível nas características finais do
compósito.
Solvente a base de Thinner foi utilizado como removedor para limpeza dos recipientes
de preparo da resina, bem como dos pincéis e rolos de laminação. Na Figura (29) são
mostrados a cera de carnaúba e o solvente utilizados.
Figura 29. Cera de carnaúba e solvente utilizados na fabricação de placas.
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3.2 MÉTODOS
3.2.1 FABRICAÇÃO DOS MOLDES
Foram discutidas várias concepções de molde para confecção dos corpos de prova,
obtendo-se por fim duas configurações: uma para a confecção dos corpos de prova de resina
pura; outra para a confecção dos corpos de prova de compósito.
Para a obtenção dos corpos de prova de resina pura foram moldadas placas de resina em
matrizes de MDF. Optou-se pelo MDF em virtude deste, além de não reagir com a cera de
carnaúba e a resina, ser de fáceis aquisição, corte e montagem.
Como nos objetivos específicos da pesquisa foram propostos diversos ensaios
mecânicos, necessariamente foram confeccionados moldes para atender as dimensões
estipuladas nas normas de cada ensaio (tração, flexão, compressão e dureza).
Na Figura (30) é mostrado como exemplo de molde o utilizado na confecção da placa
de resina para o ensaio de tração.
Figura 30. Molde para confecção de placas de resina.

Para a confecção das placas de compósito optou-se por uma matriz aberta metálica.
Com esta configuração foi possível regular a altura do laminado, conforme dimensão
especificada pela norma de cada ensaio de caracterização. Ademais, foi possível submeter o
laminado a uma carga compressiva, favorecendo a impregnação da resina no tecido e
diminuindo o acúmulo de bolhas inerentes ao processo de laminação.
Na Figura (31) é exposta a matriz metálica utilizada na confecção dos laminados
compósitos. Observa-se que foi aderido à placa metálica uma folha de MDF para que os
laminados compósitos obtivessem o mesmo acabamento que as placas de resina pura.
Figura 31. Matriz metálica utilizada na confecção de laminados compósitos.
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As placas, em aço 1020, foram cortadas nas dimensões 0,32m x 0,32m x 0,003m ,
atendendo a máxima dimensão de corpo de prova (ensaio de tração –Norma ASTM 3049).
A junção e a distância relativa entre as placas foram mantidas por meio de parafusos. Desta
forma, a matriz metálica foi utilizada para a confecção de todos os laminados compósitos,
independentemente das dimensões finais dos corpos de prova.

3.2.2 PROCESSAMENTO DAS PLACAS
Como dito anteriormente, foram confeccionadas placas de resina pura e de laminados
compósitos. Estes últimos, os laminados compósitos, possuíram ainda duas configurações de
utilização do PET como reforço:
1. Laminado com capacidade máxima de compactação do tecido;
2. Laminado com metade da capacidade máxima de compactação do tecido.
Para identificação das placas e dos respectivos corpos de prova foram adotadas as
seguintes denominações:
1. P90, Placa/Corpo de prova, (CP), de laminado com capacidade máxima de
compactação do tecido de PET;
2. P45, Placa/Corpo de prova, (CP), de laminado com metade da capacidade máxima
de compactação do tecido de PET;
3. RES, Placa/Corpo de prova, (CP), de resina pura.

3.2.2.1 PLACAS DE RESINA
Na fabricação das placas de resina – placas RES - utilizou-se a mistura
resina:endurecedor na proporção de 100:50 partes por peso, conforme recomendação do
fabricante. Após a homogeneização da mistura em recipiente vítreo, esta foi despejada nos
moldes previamente revestidos com o desmoldante. Os moldes foram colocados sobre
bancada nivelada para evitar diferenças na espessura final do polímero.
Embora exigidas 48h para o processo total de cura, as placas foram retiradas do molde
após 5 dias. Com isto, evitou-se que as placas de menor espessura sofressem qualquer
deformação antes do processo de corte dos corpos de prova.
Ao todo, foram confeccionadas 4 placas RES , destinadas ao corte dos corpos de prova
para os ensaios de tração, compressão, flexão e dureza. Algumas placas puderam ser
aproveitadas para o corte de corpos de prova de ensaios distintos, mediante equivalência na
espessura exigida pela norma de ensaio.
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Assim, para os ensaios de densidade, teor de umidade, absorção de água e DMA, foi
aproveitada a placa confeccionada para o ensaio de tração. Para o ensaio de impacto,
aproveitou-se a placa destinada inicialmente ao ensaio de compressão.
Na Figura (32) é mostrada, como exemplo de placa RES, a placa fabricada para
obtenção dos CPs destinados ao ensaio de tração.
Figura 32. Placa RES utilizada para corte de CPs destinados ao ensaio de tração uniaxial.

Na Tabela (5) são descritas as dimensões de cada placa de acordo a aplicação dos
corpos de prova dela provenientes.
Tabela 5. Dimensões das placas de moldagem em função dos ensaios mecânicos.

Ensaio de destino

Dimensões da placa RES
Largura x Comprimento x Espessura

Tração

320 x 300 x 25mm

Compressão

150 x 70 x 12,7mm

Flexão

200 x 150 x 4mm

Dureza

85 x 160 x 5mm

3.2.2.2 PLACAS DE COMPÓSITO
O critério estrito para utilização do teor de PET estipulado foi a quantidade máxima de
tecido passível de boa impregnação, capaz de promover adesão satisfatória entre as camadas,
e uma fração significativa deste percentual para fins de comparação de desempenho.
Concomitante a esta condição, buscou-se atender a espessura exigida em cada norma de
ensaio; de modo que, o número de folhas/camadas de tecido tornou-se função destas duas
premissas.
Os laminados compósitos foram obtidos mediante processo de fabricação manual,
impregnando as folhas de tecidos com a mistura epoxídica. Na Figura (33) são ilustradas
algumas das etapas de fabricação.
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De modo geral, para a confecção das placas de laminado compósito, P90 e P45,
seguiram-se as seguintes etapas:
1.

Verificação da dimensão da placa mediante norma específica para o ensaio

mecânico;
2.

Corte do tecido na dimensão especificada no item anterior + 2cm (para

eliminação do contorno no processo de corte dos corpos de prova);
3.

Pesagem do tecido em balança de precisão (Gehaka-DSL 910);

4.

Aplicação do desmoldante nas placas de MDF (revestimento interno da matriz

metálica);
5.

Preparação da mistura epoxídica;

6.

Assentamento da folha de tecido no centro da matriz;

7.

Aplicação da mistura epoxídica no tecido com rolo de laminação, sentido

centro -bordas;
8.

Assentamento de folha de tecido;

9.

Repetição das etapas 7 e 8 até ser alcançada a espessura do corpo de prova

+3mm.
Figura 33. Etapas 1 e 2 (a), 3 (b), 4 (c), 5 (d), e 6 (e), de fabricação de laminados compósitos.

(a)

(b)

(d)

(C)

(e)
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Após ser atingida a espessura desejada do laminado, a face superior da matriz metálica
foi sobreposta e, com o auxílio de um paquímetro, verificadas a distância entre as placas para
ajuste e aperto. Na Figura (34) são mostradas imagens destes procedimentos.
Figura 34. Ajuste do laminado na matriz metálica.

Em seguida, os laminado foram submetidos a uma carga compressiva de 2Tns na qual
permaneceu durante o processo de cura da resina. A utilização da compressão no “pós
laminação” visou minimizar o teor de vazios inerentes do processo de fabricação,
promovendo maior impregnação da resina no reforço. Na Figura (35) é exibida a prensa
hidráulica manual utilizada na fabricação das placas P90 e P45.
Figura 35. Prensa Hidráulica utilizada na fabricação das placas compósitas.

Finalizado o processo de cura, retirou-se a carga compressiva da matriz metálica, e a
placa de laminado compósito desta, conforme mostrado na Figura (36).
Figura 36. Placa P90 destinada ao corte de CPs para ensaio de flexão em três pontos.

Ao todo, foram confeccionadas 8 placas de laminado compósito; sendo 4 placas P90 e
4 placas P45. Como ocorreu com algumas placas RES, pôde-se aproveitar placas P90 e P45
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para corte de corpos de prova de ensaios distintos. Assim, para os ensaios de densidade, teor
de umidade, absorção de água e DMA, foi aproveitada a placa confeccionada para o ensaio de
tração. Para o ensaio de impacto, aproveitou-se a placa destinada inicialmente para o ensaio
de compressão.
Nas Figuras 37-39 são mostradas as placas de laminados P90 confeccionadas para os
ensaios de tração, dureza e impacto, respectivamente. Como dito anteriormente, as placas
RES e P45 possuíram dimensões idênticas, variando apenas o teor de tecido empregado na
confecção das mesmas.
Figura 37. Placa P90 destinada ao corte de CPs para os ensaios de: tração, densidade, teor de umidade,
absorção de água e DMA.

Figura 38.Placa P90 destinada ao corte de corpos de prova para os ensaios de: impacto e compressão.

Figura 39. Placa P90 destinada ao corte de corpos de prova para ensaio de dureza.

As placas P45 foram confeccionadas de modo análogo às P90, diferenciando apenas no
número de camadas de tecido de PET. Na Tabela (6) são informados as dimensões de cada
placa e o número de folhas utilizadas em sua confecção, de acordo com a destinação final dos
corpos de prova provenientes delas.
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Tabela 6. Dimensão das placas e número de camadas de TPet utilizadas na sua confecção.
Nº Folhas de Tecido
Ensaio de destino

Dimensões
Largura x Comprimento x Espessura

P90

P45

Tração

5 Und

2 Und

320 x 300 x 25mm

Compressão

22 Und

11 Und

150 x 70 x 12,7mm

Flexão

8Und

4 Und

200 x 150 x 4mm

Dureza

10 Und

5 Und

85 x 160 x 5mm

3.2.3 FABRICAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA
Obtidas as placas RES, P90 e P45, deu-se início a etapa de corte dos corpos de prova
(CPs).
Com o intuito de obter peças nas dimensões exatas e minimizar o desperdício de
material optou-se por pelo corte a laser dos corpos de prova. Desta forma, os CPs de todos os
ensaios de caracterização foram obtidos mediante corte a laser das placas RES, P90, P45
realizados na Empresa TacArt. Na Tabela (7) são elencadas as dimensões dos CPs, a
quantidade utilizada em cada ensaio e a norma referente.
Tabela 7. Quantidade de CPs, dimensões e normas utilizadas nos ensaios.
Ensaio

Dimensão do CP

Nº de CPs

Norma Utilizada

(Largura x Comprimento x Espessura )

Tração

25 x 250 x 2,5mm

5 Und

ASTM D3039

Flexão

13 x 153,6 x 4mm

5 Und

ASTM D7264

Compressão

12,7 x 25,4 x 12,7mm

5Und

ASTM D695

Impacto

6,35 x 127 x 12,7mm

5 Und

ASTM D6110

Dureza

Ø 35mm x 5mm

5 Und

ASTM D2240

Absorção de água

3 x 3 x 2,5mm

3 Und

ASTM D570

Densidade

10 x 10 x 2,5mm

3 Und

ASTM D792

Teor de Umidade

25 x 15 x 2,5mm

3 Und

--

DMA

12 x 6,4 x 2,5mm

2 Und

ASTM D5418

Condutividade Térmica

40 x 40 x 30 mm

1 Und

ASTM D5334

O adicional de 2cm nas dimensões das folhas de tecido (descrito em 3.2.2.2), e
conseqüentemente das placas, foi propositado para a retirada das bordas no processo de corte.
Desta forma, utilizou-se como área útil para obtenção dos CP’s a região mais homogênea e
livre de eventuais imperfeições provenientes da cura e desmolde. O mesmo procedimento foi
realizado para as placas RES, tendo sido estas moldadas em dimensões prevendo a retirada
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deste contorno. Observa-se ainda que as placas seguiram para o corte tal qual foram
desmoldadas.
São exibidos nas próximas imagens corpos de prova utilizados em cada ensaio. Na
Figura (40) são apresentados os CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio
de tração.
Figura 40. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de tração.

Na Figura (41) são apresentados os CPs RES, P90 e P45 destinados ao ensaio de flexão
Figura 41. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de flexão.

.

Na Figura (42) são apresentados os CPs RES, P90 e P45 destinados ao ensaio de
compressão.
Figura 42. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de compressão.

Na Figura (43) são apresentados os CPs RES, P90 e P45 destinados ao processo de dureza.
Figura 43. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de dureza.
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Na Figura (44) são apresentados exemplos dos CPs, P90, RES e P45 destinados ao
processo de densidade.
Figura 44. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de densidade.

Na Figura (45) são apresentados os CPs RES, P90 e P45 destinados ao ensaio de
absorção de água.
Figura 45. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de absorção de água.

Na Figura (46) são apresentados exemplos dos CPs RES, P90 e P45 destinados ao
ensaio de teor de umidade.
Figura 46. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio de teor de umidade.

Na Figura (47) são apresentados os CPs RES, P90 e P45 destinados ao processo de
DMA.
Figura 47. CPs RES, P90 e P45, respectivamente, destinados ao ensaio DMA.

E
3.2.4 6TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO
3.2.4.1 CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO DE PET
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Para obter informações acerca de determinadas característica do tecido de PET foram
realizados os ensaios de Determinação de gramatura, Resistência à tração e ao alongamento e
Resistência à propagação do rasgo. Tais ensaios foram selecionados em virtude da aplicação
proposta para o TNT enquanto reforço de compósito.
Na Tabela (8) são listados os ensaios realizados com o tecido e as normas nas quais se
basearam os testes. Toda a caracterização do TNT de PET foi realizada no LABTEXLaboratório de Caracterização de Materiais Têxteis – UFRN, em condições de temperatura e
ambiente controlados (21,0 ± 0,5°C e 65±5%UR).
Tabela 8. Ensaios
Ensaio

têxteis, normas, quantidade e dimensões das amostras.
Dimensão do CP
( Largura x Comprimento )

Gramatura
Resistência à tração e ao
alongamento

Quantidade de CP

Ø 150mm

5 Und

NBR 10591

50x150mm

10 Und

ASTM D-5034

Resistência à propagação
ao rasgo

Norma Utilizada

10 Und

50x150mm

ASTM D-2261

3.2.4.1.1 DETERMINAÇÃO DE GRAMATURA
Para determinação da gramatura do TNT de PET foram cortadas cinco amostras do
tecido utilizando o cortador automático. Em seguida, as amostras foram inseridas na balança
de gramatura- Sartorius, a qual forneceu diretamente a relação peso/ unidade de área do tecido
(g/m2). Na Figura (48) são mostrados os instrumentos e amostras do TPet utilizados.
Figura 48. Material utilizado na Determinação de Gramatura: (a) cortador; (b) discos de TPet; (c) Balança.

3

(a)

(b)

(c)

3.2.4.1.2 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E ALONGAMENTO
Para realização do ensaio de resistência à tração e ao alongamento foram cortadas 10
amostras do TNT de PET. Contudo, embora o TNT adquirido não apresente, por definição, a
estrutura de um tecido, observou-se um sutil ordenamento dos filamentos de PET, de modo
que foram ensaiadas cinco amostras obtidas do corte na direção paralela a este
direcionamento, e cinco amostras na direção transversal a este. O objetivo destes ensaios em
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duplicata foi observar a existência de diferenças nos valores de resistência do TNT em virtude
do assentamento das fibras.
Na Figura (49) são exibidos lado a lado os grupos de as amostras utilizados no teste de
resistência à tração e alongamento; sendo o primeiro grupo o com corte na direção paralela ao
“assentamento preferencial da fibra”, e o segundo grupo com o corte na direção perpendicular
a este.
Figura 49. Amostras dos tecidos cortados para o ensaio de Resistência à tração e ao alongamento.

Para realização do ensaio de Resistência à tração e alongamento foi utilizado o
equipamento TENSOLAB AUTOMÁTICO 3000 MESDLAN, nas seguintes condições de
teste: velocidade da garra: 300mm/min; distância entre as garras: 70mm; célula de carga
ID/FS: 5/500kg; sem pré-tensão. Na Figura (50) são exibidas algumas imagens seqüenciais
do teste de tração.
Figura 50. Imagens seqüenciais do teste de tração..

3.2.4.1.3

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO AO RASGO

Assim como para o ensaio de resistência à tração, para o ensaio de resistência à
propagação ao rasgo foram cortadas 10 amostras do TNT de PET; sendo ensaiadas cinco
amostras obtidas do corte na direção paralela, e cinco amostras na direção perpendicular ao
“assentamento preferencial” das fibras.
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Na Figura (51) são exibidos lado a lado os grupos de amostras utilizados no teste de
resistência à propagação ao rasgo; sendo o primeiro grupo o com corte na direção paralela, e o
segundo grupo com o corte na direção perpendicular.
Figura 51. Amostras dos tecidos cortados para o ensaio de Resistência de propagação ao rasgo.

Para realização do ensaio de Resistência ao alongamento foi utilizado o equipamento
TENSOLAB AUTOMÁTICO 3000 MESDLAN, nas seguintes condições de teste: velocidade
da garra: 300mm/min; distância entre as garras: 70mm; célula de carga ID/FS: 5/500kg; sem
pré-tensão. Na Figura (52) são exibidas algumas imagens seqüenciais do teste de resistência à
propagação ao rasgo.
Figura 52. Imagens seqüenciais do ensaio de Resistência de propagação ao rasgo.

3.2.4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA
3.2.4.2.1 ABSORÇÃO DE ÁGUA
A determinação da taxa de absorção de água é fundamental na previsão do desempenho
de compósitos exposto a intempéries.
Segundo (SANTOS R, 2012), a absorção de água em um material compósito ocorre
principalmente por três mecanismos: difusão das moléculas de água para os vazios entre as
cadeias poliméricas; transporte por capilaridade das moléculas de água para as lacunas e
interstícios da interface fibra-matriz; transporte de moléculas de água através de microfissuras
presentes na matriz, provenientes de defeitos durante o processamento de compósitos.
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O ensaio de absorção de água foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos –
UFRN utilizando os seguintes equipamentos:

Estufa Nova Ética; Balança de precisão

Gehaka. A Figura (53) exibe os equipamentos utilizados na execução do teste.
Figura 53 Equipamentos utilizados no ensaio de absorção de água: (a) estufa; (b) balança de precisão.
(a)

(b)

Segundo a norma utilizada, a ASTM D570, para o procedimento de imersão em longo
prazo, o gráfico referente ao aumento de peso é uma função da raiz quadrada de cada período
de imersão. A inclinação inicial deste gráfico é proporcional à constante de difusão de água
no plástico.
Assim, após as amostras dos materiais serem medidas, pesadas e secas em estufa por 40
minutos, foram imersas em água à temperatura ambiente (aproximadamente 23°C) durante
intervalos de tempo pré-determinados (24 horas e semanalmente) até a saturação ser
alcançada.
Com isto, foi possível observar o percentual de absorção de água em função do tempo
de imersão.
Para cada composição analisada foram ensaiados, à temperatura ambiente (25°C), 3
(três) corpos de prova.

3.2.4.2.2 DENSIDADE
Os valores de densidade da resina, da fibra e dos compósitos foram obtidos mediante
utilização do Densímetro Digital DSL 910 - Gehaka, Figura (54), pertencente ao Laboratório
de Mecânica dos Fluidos - UFRN.
Figura 54. Densímetro Digital DSL 910 – Gehaka utilizado para ensaio de densidade dos CPs.
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O procedimento experimental consistiu em, após realizar a pesagem da amostra a seco,
realizar a pesagem do material imerso no fluido de referência (água destilada –
ρ=1,040g/cm3), apoiado em um cesto côncavo. De modo que, com base nestas pesagens, a
seco e submerso, o equipamento forneceu diretamente o valor de densidade do sólido em
análise.
Para cada composição analisada foram ensaiados, à temperatura ambiente (25°C), 3
(três) corpos de prova, baseado na norma ASTM D792/09.

3.2.4.2.3 TEOR DE UMIDADE
A determinação do teor de umidade das amostras foi realizada utilizando o equipamento
Determinador de Umidade Série ID-V 1.8 - Marte, Figura (55), pertencente ao Laboratório de
Mecânica dos Fluidos- UFRN.
Figura 55. Determinador de Umidade Série ID-V 1.8 - Marte utilizado para ensaio de teor de umidade dos CPs.

O procedimento consistiu em submeter as amostras, previamente limpas e secas, a um
aquecimento programado de 150°C durante 15 minutos. De modo que, ao final da evaporação
de toda a massa úmida, o equipamento retornou como resposta o percentual de líquido contido
na amostra ensaiada, bem como a massa após o processo de evaporação.
Para seleção dos parâmetros foi realizado um pré-teste, no qual observou-se em que
condições, mediante verificação contínua durante o período de aquecimento, as amostras
obtinham uma variação em massa < 0,1%, garantindo a não degradação da amostra. Para
cada composição analisada foram ensaiados 3 (três) corpos de prova.

3.2.4.2.4 TRAÇÃO UNIAXIAL
O ensaio de tração uniaxial foi realizado com o objetivo de determinar o limite de
resistência à tração, o módulo de elasticidade, a deformação na ruptura e as características da
fratura dos compósitos, em função da variação no percentual de reforço fibroso e da resina
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sem reforço. A resistência última à tração foi definida como sendo a tensão referente à fratura
do corpo-de-prova.
O ensaio de tração foi realizado no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da
UFRN, utilizando a Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, com capacidade máxima
de 300kN, Figura (56).
Para cada composição analisada foram ensaiados, com velocidade de teste de 2mm/min
e à temperatura ambiente (25°C), 5 (cinco) corpos de prova, de acordo com a norma ASTM
D3039/09.
Figura 56. Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, em teste de tração com CP P90.

3.2.4.2.5

FLEXÃO DE TRÊS PONTOS

O ensaio de flexão de três pontos permitiu a avaliação da resistência à flexão, módulo
elástico e da deformação na ruptura dos compósitos e da resina sem reforço. Neste ensaio, a
resistência à flexão é definida como sendo a tensão originada da carga responsável pela
fratura do corpo-de-prova. Os valores referentes à rigidez (módulo de elasticidade) são
determinados utilizando o mesmo procedimento para os ensaios de tração uniaxial.
O ensaio de flexão foi realizado no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da
UFRN, utilizando a Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, com capacidade máxima
de 300kN, Figura (57).
Para cada composição analisada foram ensaiados, com velocidade de 1mm/min e à
temperatura ambiente (25°C), 5 (cinco) corpos de prova, de acordo com a norma ASTM
D7264-O7.
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Figura 57. Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, em teste de flexão em três pontos com CP P90.

3.2.4.2.6 COMPRESSÃO
O ensaio de compressão permitiu a avaliação da resistência à compressão, módulo
elástico e da deformação na ruptura dos compósitos e da resina sem reforço. Neste ensaio, a
resistência à compressão é considerada na direção paralela às lâminas da placa compósita.
O ensaio de compressão foi realizado no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da
UFRN, utilizando a Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, com capacidade máxima
de 300kN, Figura (58). Para cada composição analisada foram ensaiados, com velocidade de
1,3mm/min e à temperatura ambiente (25°C), 5 (cinco) corpos de prova, de acordo com a
norma ASTM D695-10.
Figura 58. Máquina de Ensaio Universal Shimadzu AG-X, em teste de compressão com CP P90.
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3.2.4.2.7 DUREZA
(CALLISTER, 2012), define dureza como uma medida da resistência a deformação
plástica localizada. (MARQUES, 2016), explica que, por existirem diferentes técnicas de
análise, este ensaio é principalmente empregado para comparação de materiais, especificação
para produção, controle de qualidade e correlações com outras propriedades dos materiais.
O durômetro utilizado para medir a endetação de borrachas e plásticos tem o Modelo A
como tipo mais comum, sendo utilizado para materiais menos duros; para materiais mais
duros, como plásticos rígidos se utiliza o Modelo D.
O ensaio de dureza utilizado foi o Shore D, onde para cada composição analisada foram
ensaiados, à temperatura ambiente (25°C), 5 (cinco) corpos de prova, de acordo com a norma
ASTM D2240-10.
O ensaio de Dureza foi realizado no Laboratório de Dinâmica e Grupo de Pesquisa em
Tribologia - UFRN, utilizando o Durômetro Analógico KR-15 D- KORI SEIQI, mostrado na
Figura (59).
Figura 59. Durômetro Analógico KR-15 D- KORI SEIQI utilizado para ensaio de dureza dos CPs.

3.2.4.2.8 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)
A análise termogravimétrica pode ser usada para medir qualquer reação ou alteração
física envolvendo mudança de massa. Segundo (GIRALDI, 2003), tem sido empregada para
medir taxas de absorção; quantidades de contaminantes voláteis, de monômeros, de
plastificantes, de aditivos, taxa de solubilidade de gases e vapores em polímeros; constantes
de difusão e permeação de gases e vapores através de matrizes poliméricas, dentre outros
parâmetros.
Uma aplicação tradicional do TGA é a investigação de reações de degradação termooxidativa em materiais poliméricos. Nesta análise térmica as variações de massa, seja de
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ganho ou perda, são monitoradas em função do tempo e/ou temperatura, enquanto o material é
submetido a um programa controlado de temperatura, sob uma atmosfera específica.
Segundo (SANTOS R., 2012), esta técnica permite conhecer as alterações que o
aquecimento pode provocar na massa das substâncias, possibilitando: estabelecer a faixa de
temperatura em que elas mantêm composição química definida e constante; a temperatura em
que começam a se decompor; o andamento das reações de desidratação; decomposição e etc.
Nesta pesquisa, a análise foi utilizada para determinar a temperatura de decomposição
das duas configurações de compósito e da resina sem reforço. Com isto, pode-se determinar o
intervalo de temperatura no qual se pode processar o compósito e, assim, definir a
temperatura máxima de aplicação sem comprometimento de sua integridade.
O equipamento utilizado para a análise de termogravimetria, o TGA 51/51H- Shimadzu,
apresentado na Figura (60), operou nas seguintes configurações: taxa de aquecimento de
5°C/min, com faixa de temperatura de 25°C a 850°C, e em atmosfera de nitrogênio. Foram
utilizadas três amostras para analisar cada composição de material.
Figura 60. Equipamento utilizado para a análise de termogravimetria - TGA 51/51H- Shimadzu.

3.2.4.2.9

ANÁLISE DINÂMICO- MECÂNICA (DMA)

A análise termodinâmico-mecânica tem como um dos principais objetivos relacionar as
propriedades macroscópicas, como propriedades mecânicas, às relaxações moleculares
associadas a mudanças conformacionais e às deformações microscópicas geradas a partir de
rearranjos moleculares, (MARGEN, 2013).
(MONTEIRO ET AL, 2007), explica que, de modo geral, o ensaio DMA consiste em
aplicar uma tensão mecânica oscilatória, normalmente senoidal, de baixa amplitude à amostra;
medindo-se, então, a deformação sofrida pela mesma ou a tensão resultante, sob variação de
freqüência ou de temperatura. O ensaio DMA foi realizado no DMA Q800 V21.2 Build 88,
apresentado na Figura (61), pertencente ao Laboratório de Engenharia de Materiais da UFRN.
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Para cada composição analisada foram ensaiados 2 (dois) corpos de prova, com base na
norma ASTM D5418-15 e nas seguintes condições de teste: modo de flexão em três pontos;
taxa de aquecimento de 3°C/min; frequência de 1 Hz; amplitude de deformação de 0,1%;
faixa de temperatura de 23°C até 160 °C.
Figura 61. Equipamento utilizado para a análise Dinâmico-Mecânica – DMA Q800 V21.2 Build

88.

3.2.4.2.10 ANÁLISE DA FRATURA POR MEV
A Microscopia Eletrônica de Varredura é uma técnica utilizada para o estudo da
estrutura fina e da morfologia de materiais. O microscópio eletrônico utiliza elétrons para a
formação das imagens. As imagens obtidas possuem elevada profundidade de foco em que
diferentes relevos da superfície da amostra são mostrados simultaneamente em foco. Sendo as
imagens tridimensionais, facilitam a interpretação, (SANTOS R, 2012).
Através do MEV, pôde-se estudar as micrografias da superfície de fratura dos corpos de
prova de resina sem reforço e dos compósitos provenientes dos ensaios de tração, flexão e
compressão, com o objetivo de observar os modos de falha para cada ensaio.
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Engenharia de Materiais da UFRN,
utilizando o equipamento TM-3000 da Hitachi, Figura (62), operando com uma tensão de
aceleração de 15 kV.
Figura 62. Microscópio Eletrônico de Mesa TM-3000 - Hitachi.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios têxteis realizados
para caracterização do tecido de PET, e dos ensaios físico-químicos, mecânicos e térmicos
realizados para caracterizar os corpos de prova confeccionados em resina epóxi e em
laminados compósitos reforçados com o tecido.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO DE PET
4.1.1 DETERMINAÇÃO DA GRAMATURA
Na Tabela (9) são apresentados os resultados médios referentes ao ensaio de
Determinação da Gramatura o tecido de PET.
Tabela 9. Determinação da Gramatura.
Gramatura (g/m2)

Material
Tecido de PET

124,9±0,03

De acordo com a classificação apresentada na NORMA ASTM 3776/12, apresentada na
Tabela (10), o tecido de PET classifica-se como tecido de leve gramatura, conferindo leveza
Isto confere leveza ao material.
Tabela 10. Classificação da Gramatura dos tecidos, (ASTM 3376/12).

g/m2

Avaliação

Gramatura < 140

Leve

140≤Gramatura≤250

Médio

Gramatura>250

Pesado

4.1.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E

AO ALONGAMENTO

Na Tabela (11) são apresentados os resultados médios obtidos no ensaio de Resistência
à Tração e Alongamento realizados com o tecido de PET. Os ensaios foram realizados em
amostras cortadas na direção paralela ao assentamento preferencial do tecido e em amostras
cortadas na direção perpendicular ao assentamento preferencial do tecido.
Tabela 11. Resultado do ensaio de resistência à tração
Carregamento em relação

Tensão Máxima

Alongamento Máximo

ao assentamento preferencial

(MPa)

(%)

Paralelo

15,72±2,8

60,8±2,9

Perpendicular

11,32±4,9

80±2,8
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Na Figura (63) são apresentados sobrepostos os gráficos Tensão x Alongamento
realizados com o tecido de PET, nas duas configurações de carregamento, obtidos no ensaio
de Resistência à Tração e Alongamento.
Figura 63. Gráfico Tensão x Alongamento – Tração - Média – Tecido de PET.
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Observa-se que, embora seja classificado como um TNT, quando ensaiado com
carregamento na direção do “assentamento preferencial” das fibras, o tecido de PET apresenta
maior resistência à tração. Destaca-se que este direcionamento das fibras é observado apenas
macroscopicamente. A microscopia do tecido, apresentada no item (3.1.1), revela a
desordenação dos fios, como se prediz de um tecido não tecido.

4.1.3

RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO AO RASGO
Na Tabela (12) são apresentados os resultados médios obtidos no ensaio de

Resistência à a Propagação ao Rasgo realizados com o tecido de PET. Os ensaios foram
realizados em amostras cortadas na direção paralela ao assentamento preferencial do tecido e
em amostras cortadas na direção perpendicular ao assentamento preferencial do tecido.
Tabela 12. Resultado do teste de resistência à propagação ao rasgo.
Carregamento em relação

Tensão Máxima

Alongamento Máximo

ao assentamento preferencial

(MPa)

(%)

Paralelo

6,5±5

33,6±2

Perpendicular

5,6±4

56,08±1,4

Na Figura (64) são apresentados sobrepostos os gráficos Tensão x Alongamento
realizados com o tecido de PET, nas duas configurações de carregamento, obtidos no ensaio
de Resistência à Propagação ao Rasgo.
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Figura 64. Gráfico Tensão x Alongamento –Propagação ao Rasgo - Média – Tecido de PET.
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Assim como fora observado no ensaio de resistência à tração, observa-se que o tecido
de PET apresenta maior resistência à propagação ao rasgo quando solicitado na direção do
assentamento preferencial das fibras.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA
Em virtude dos resultados observados nos ensaios de caracterização do tecido de PET,
procurou-se realizar os ensaios mecânicos de tração e de compressão de modo que o
carregamento ocorresse na direção de assentamento preferencial das fibras.

4.2.1 ABSORÇÃO DE ÁGUA
Na Tabela (13) são listados os valores médios referentes a absorção de água suportada
pelos CPs RES, P45 e P90.
Tabela 13. Resultado do teste de absorção de água.
Identificação do Corpo de prova (CP)

Absorção de Água
(%)

RES

2,89±0,02

P45

1,39±0,09

P90

1,11±0,01

O corpo de prova que apresentou maior absorção de água foi o confeccionado
puramente com resina epóxi. Percebe-se que à medida que o tecido é inserido na composição
dos CPs o percentual de absorção de umidade diminui. A diferença máxima entre o teor de
absorção de água é de 38%, obtido quando se contrapõem os CPs RES e P90.
Na Figura (65) são apresentados sobrepostos os gráficos que relacionam o acréscimo
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de massa observado em função do tempo de imersão dos CPs RES, P45 e P90 em água
destilada.
Figura 65. Gráfico Acréscimo de massa x Tempo de imersão – Média - CPs RES, P45, P90.
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Através do gráfico notou-se que nas primeiras vinte e quatro horas de imersão dos CPs
pouco acréscimo foi verificado em suas massas, principalmente no CP RES. O teor de
absorção de água mais expressivo se deu ao longo da primeira semana de imersão, na qual ao
final se verificaram acréscimos de 0,02g, 0,02g e 0,01g na massa dos CPs RES, P45 e P90,
respectivamente.
Observou-se ainda que todos os CPs atingiram saturação substancial na segunda semana
de imersão. Deste modo, após o décimo quarto dia de ensaio nenhuma variação foi verificada
na massa dos CPs. Ressalta-se ainda o comportamento do CP90, que manteve seu teor de
absorção constante, tendo sido verificado o acréscimo de 0,01g em sua massa em cada
medição realizada semanalmente até ser assumida a saturação.
Explica-se a diminuição da absorção com o acréscimo de tecido, em virtude de o
poliéster ser uma fibra sintética de baixa absorção de água (<0,2%, chegando a <0,05% para o
processamento). Assim, as camadas de tecido atuaram como barreira, impedindo elevada
impregnação do laminado e conseqüente encharcamento.
Não obstante, segundo (CUNHA, 2006), a polaridade da matriz tem grande influência
na absorção de água pelo compósito. Quanto maior for a polaridade da matriz maior será a sua
capacidade de absorção de água. As matrizes epóxi, por exemplo, que curam por meio de
grupos hidroxilas e amínicos, possuem em sua estrutura tridimensional grupos fortemente
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polares (OH) que podem facilmente se ligar a moléculas de água por meio de ligações de
hidrogênio.

4.2.2 DENSIDADE
Na Tabela (14) são listados os valores médios referentes a densidade aparente dos CPs
RES, P45 e P90.
Tabela 14. Resultado do teste de densidade aparente.

Identificação do Corpo de prova (CP)

Densidade Aparente
(g/cm3)

RES

1,194±0,011

P45

1,196±0,003

P90

1,263±0,013

Observou-se que o CP de menor densidade é o RES; ou seja, quando a composição do
material é apenas a resina epóxi. A inclusão de tecido de PET ocasionou um incremento na
densidade do compósito laminado. Considerando que a densidade do tecido é relativamente
baixa, o aumento das camadas de tecido não conferiu elevado peso ao material final. Isto é
comprovado ao se constatar que a densidade do P90 apresentou um acréscimo de apenas 5%
nesta propriedade do CP RES. Quando comparou-se os valores de densidade relativos aos
CPs P45 e RES a diferença foi de aproximadamente 0,16%.
Desta forma, mesmo com o incremento do tecido de PET garantiu-se a leveza do
material, de modo a considerar uma ampla faixa de aplicabilidade do compósito, quando
analisada especificamente esta característica.
Outrossim, observou-se que a densidade do sistema epoxídico pode ser considerada
dentro da margem estimada pelo fabricante. Outras pesquisas respaldaram o valor
determinado: (MILANESE, 2012), constatou um valor de 1,15g/cm3 no sistema utilizado em
seu projeto; (RODRIGUES, 1991), observou uma faixa de densidade de 1,15-1,20 g/cm3 nas
amostras utilizadas em sua pesquisa.

4.2.3 TEOR DE UMIDADE
Na Tabela (15) são listados os valores médios referentes ao Teor de Umidade
observados nos CPs RES, P45 e P90.
Tabela 15. Resultado do teste de teor de umidade.
Identificação do Corpo de prova (CP)

Teor de Umidade (%)

RES

2,5±0,06

P45

0,6±0,15
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Identificação do Corpo de prova (CP)

Teor de Umidade (%)

P90

0,6±0,17

Os resultados obtidos neste teste corroboraram o justificado nos ensaios de absorção de
água, haja visto que, os corpos de prova confeccionados apenas em resina epóxi apresentaram
maior teor de umidade. Concomitantemente, os compósitos laminados, que apresentaram
percentuais de umidade equivalentes, denotaram os menores percentuais de umidade.
Ademais, baseado na Tabela exposta, pòde-se assumir que o processo de laminação
manual e a cura em molde aberto não comprometeram o laminado, tendo sido verificados
valores relativamente baixo de umidade nas amostras analisadas.

4.2.4 TRAÇÃO UNIAXIAL
Na Tabela (16) são listados os valores médios de resistência à tração obtidos através do
ensaio com os corpos de prova de resina epóxi e de compósitos de tecido de PET,
respectivamente denominados de RES, P45 e P90.
Tabela 16. Resultado do teste de resistência à tração uniaxial.
Identificação dos

Resistência à

Alongamento Máximo

Módulo de Elasticidade

corpos de prova (CPs)

Tração (MPa)

(%)

(MPa)

RES

22,94±2,4

2,57±0,003

1,4±0,1

P45

30,67± 4,5

4,09±0,003

1,75±0,7

P90

45,38±4,5

14,10±0,003

1,88±0,3

Na Figura (66) são apresentados os gráficos Tensão x Alongamento dos CPs RES, P45
e P90.
Figura 66. Curva Tensão x Alongamento – Tração Uniaxial - Média CPs RES, P45 e P90.
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Comparando a resposta à solicitação mecânica do CP RES, percebeu-se que a adição do
tecido de PET como reforço propiciou um aumento na resistência à tração, sendo esta tanto
maior quanto maior for o percentual do tecido na formulação do compósito.
Com a sobreposição das curvas obtidas para cada configuração de material, foi possível
perceber visualmente o ganho significativo na resistência à tração em virtude do acréscimo de
reforço. O CP95 apresentou um valor de resistência à tração 50% mais elevado que o CP
RES.
Na Figura (67) é apresentada apenas o gráfico referente ao ensaio realizado com os CPs
RES.
Figura 67. Curva Tensão x Alongamento – Tração Uniaxial - Média CPs RES.
A
N
I
S
E
R
o
ã
ç
a
r
T

30

20
)

a
P
M

(

o
ã
s
n
e
T

10

0
0

1

2

3

Alongamento (%)

Embora os CPs de resina tenham apresentado os menores valores de resistência à tração,
o resultado foi coerente com o esperado. De acordo com o fabricante, a resina deveria
apresentar respostas entre 3000 - 6000psi; nos ensaios obteve-se uma média de 3,328psi.
Observou-se ainda que a curva apresentada é característica do comportamento de um material
frágil, sem região significativa de escoamento.

Outras pesquisas apontaram resultados

convergentes ao analisarem a resistência à tração de sistemas epoxídicos.
(MARGEM, 2013), obteve valores na ordem de 20MPa para a resistência da matriz
pura, com gradual elevação em função do acréscimo de fibra. Nos resultados obtidos por
(MILANESE, 2012), a resina epóxi apresentou comportamento frágil, sem qualquer
escoamento antes da fratura.
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Na Figura (68) é apresentado o gráfico Tensão x Alongamento plotado com os valores
médios obtidos nos ensaios realizados com os CPs P45.
Figura 68. Curva Tensão x Alongamento – Tração Uniaxial - Média CPs P45.
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Observou-se que nesta composição, embora ainda tenham apresentado comportamento
frágil, os CPs têm maior resistência à tração que os CPs RES. Justificou-se este
comportamento em virtude da presença das camadas de reforço. Quando o percentual de
tecido é duplicado, além de se alcançar a maior resistência, observou-se um significativo
alongamento, como pode ser verificado na Figura (69), na qual se apresenta o gráfico Tensão
x Alongamento com os valores médios obtidos no ensaio com os CPs P90.
Figura 69. Curva Tensão x Alongamento – Tração Uniaxial - Média CPs P90.
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Analisando o gráfico acima percebeu-se que, embora os valores de resistência obtidos
sejam relativamente aquém do esperado para um plástico de engenharia de alto desempenho
(PEEK, por exemplo), a inclusão do tecido de PET como reforço possibilitou a geração de
diversas trincas antes da fratura final, aumentando a tensão máxima e retardando a fratura
abrupta característica de um material frágil.
Na Figura (70) são mostrados alguns dos CPs RES , P45 e P90 após o ensaio de tração.
Figura 70. Amostras de CPs fraturados no ensaio de tração: RES, P45 e P90, respectivamente, .

Através das imagens de fratura dos CPs comprovou-se o comportamento frágil dos
materiais, principalmente da resina, corroborando o observado no gráfico Tensão x
Alongamento.
O CP 90, embora também tenha apresentado uma fratura frágil, expôs uma espécie de
destacamento, provavelmente proveniente do rasgo das camadas de tecido que, exigindo uma
aplicação de carga maior, resultou na configuração de material com resistência mais elevada.

4.2.5 FLEXÃO EM TRÊS PONTOS
Na Tabela (17) são listados os valores médios de resistência à flexão obtidos através do
ensaio com os corpos de prova de resina epóxi e de compósitos, respectivamente
denominados de RES, P45 e P90.
Tabela 17. Resultado do teste de resistência à flexão em três pontos.
Identificação dos corpos

Resistência à Flexão

Deflexão Máxima

Módulo de
Elasticidade

de prova (CPs)

(MPa)

(%)

RES

86,05±4,2

2,98±0,04

2,88±0,1

P45

31,89±4,0

3,22±0,04

3,76±0,2

P90

37,27±1,9

2,81±0,02

4,49±0,01

(MPa)

Comparando-se os valores obtidos no ensaio de flexão, observou-se que o CP RES
possuiu maior resistência à flexão e menor módulo de elasticidade. Não foi observado um
acréscimo no valor da resistência com a inclusão do tecido como reforço, isto quando
comparou-se os laminados ao CP RES. No entanto, ao analisar apenas os CPs P45 e P90,
percebeu-se um ganho na resistência com o aumento no percentual de tecido.
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Na Figura (71) são apresentados sobrepostos os gráficos Tensão x Deflexão dos CPs
RES, P45 e P90.
Figura 71. Curva Tensão x Deflexão– Flexão em três pontos - Média CPs RES, P45 e P90.
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Durante os ensaios realizados nenhum corpo de prova RES, P45 e P90 sofreu fratura.
Foram observadas em todos os CPs a sucessiva formação de trincas após ser atingida a tensão
máxima de flexão. Para ser mantido um padrão, todos os ensaios foram finalizados ao serem
verificados tais comportamentos, o que em média, como pode ser visto no gráfico, se deu
acerca de 5% de alongamento.
Na Figura (72) é apresentado o gráfico Tensão x Deflexão obtido através dos ensaios
realizados com os CPs RES.
Figura 72. Curva Tensão x Deflexão– Flexão em três pontos - Média CPs RES.
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O CP RES apresentou a configuração de mais elevada resistência a flexão, bem como o
menor módulo de elasticidade. Ou seja, deformou-se plasticamente com a menor deflexão
sofrida, porém com a maior carga aplicada. Sugeriu-se tal comportamento em virtude das
ligações cruzadas inerentes da estrutura molecular da resina.
Na Figura (73) é apresentado o gráfico Tensão x Deflexão obtido através dos ensaios
realizados com os CPs P45.
Figura 73. Curva Tensão x Deflexão– Flexão em três pontos - Média CPs P45.
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Com a inserção de 45% em volume de tecido na matriz, o CP demonstrou uma queda de
aproximadamente 60%. em sua resistência à flexão. Especulou-se que as camadas de tecido
de PET atuaram como barreira, diminuindo a transferência de carga através das moléculas da
matriz e, por conseguinte, a capacidade de resistir a flexão.
Na Figura (74) é apresentado o gráfico Tensão x Deflexão obtido através dos ensaios
realizados com os CPs P90.
Figura 74. Curva Tensão x Deflexão– Flexão em três pontos - Média CPs P90.
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Com o acréscimo de tecido no laminado percebeu-se, como pode ser visto na Figura
(76), um aumento tanto na resistência à flexão quanto no início de propagação das trincas.
Teorizou-se que neste caso, nos CPs P90, parte significativa da carga foi realmente
resistida pelas camadas de tecido de poliéster que, estando nas proximidades das superfícies
dos CP, puderam atuar mais intensamente enquanto reforço. Ainda nesta vertente, observouse que quanto maior o percentual de tecido menor a rigidez do CP.
Na Figura (75) são mostrados alguns dos CPs RES , P45 e P90 após o ensaio de flexão
em três pontos. Corroborando com o já explanado, percebeu-se que os CPs P90 apresentaram
maior deformação; justificada pela presença em maior quantidade de tecido como reforço.
Figura 75. CPs após ensaio de flexão em três pontos: (a) RES; (b) P45; (c) P90.
(a)

(b)

(c)

Nos CPs RES, em virtude da transparência do material, não é possível perceber com
facilidade as trincas resultantes da solicitação mecânica; nota-se claramente a pouca
deformação plástica natural da rigidez da resina. Nos CPs P45 já observa-se a presença de
trincas, porém sem rompimento do corpo de prova, provavelmente devido a flexibilidade do
tecido de poliéster.

4.2.6

COMPRESSÃO

Na Tabela (18) são listados os valores médios de resistência à compressão obtidos
através do ensaio com os corpos de prova de resina epóxi e de compósitos com tecido de PET,
respectivamente denominados de RES, P45 e P90
Tabela 18. Resultado do teste de resistência à compressão.
Identificação dos corpos
de prova (CPs)

Resistência à compressão (MPa)

Módulo de Elasticidade (GPa)

RES

58,13±0,5

2,27±0,3

P45

54,03±3,75

P90

64,68±1,7

2,12±0,9
1,49±0,2
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Pelos resultados apresentados na Tabela (18) observou-se que os CPs P90 apresentaram
a maior resistência à compressão, seguidos dos CPs RES e CPs P45, respectivamente.
Coerentemente, os módulos de elasticidade seguiram a ordem inversa, tendo os CPs P90
apresentado o menor valor e os CPs RES a maior média, com acréscimo de 52% em
comparação ao primeiro.
Na Figura (76) são apresentados sobrepostos os gráficos Tensão x Deformação dos CPs
RES, P45 e P90.
Figura 76. Curva Tensão x Deformação– Compressão - Média CPs RES, P45 e P90.
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Observou-se no gráfico que todas as três configurações de CPs apresentaram um
comportamento similar. Teorizou-se que após ser atingida a tensão máxima inicia-se a
deformação plástica mais severa, sendo então alcançado um novo patamar de resistência
devido ao rearranjo molecular, até que se viesse a ocorrer finalmente a formação de fissuras e
a falha do material em resposta à solicitação.
Os ensaios foram conduzidos até que se observassem falhas, mesmo já tendo sido
atingida significativa deformação plástica. Assim, para efeitos comparativos, o padrão para
finalização dos testes foi o percentual de aproximadamente 36% de deformação; não sendo
esperadas, além deste valor, mudanças significativas no comportamento dos materiais
analisados.
A formação de fissuras nos CPs RES iniciou-se quando estes apresentavam
aproximadamente 25% de deformação, como pode ser melhor visualizado na Figura (77),
onde é apresentado o gráfico Tensão x Deformação obtido através dos ensaios realizados com
os CPs RES. O comportamento destes CPs pôde ser justificado pela natureza rígida do
material, comprovada pelo seu módulo de elasticidade; o maior quando comparado com as
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outras configurações de CPs testados. Assim, os CPs RES tenderam a falhar com
aproximadamente 20% menos deformação plástica que os outros materiais.
Figura 77. Curva Tensão x Deformação– Compressão - Média CPs RES.
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Na Figura (78) é apresentado o gráfico Tensão x Deformação obtido através dos ensaios
realizados com os CPs P45.
Figura 78. Curva Tensão x Deformação– Compressão - Média CPs P45.
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Observou-se que, embora os CPs P45 tenham oferecido uma maior região de
deformação elástica, a média do seu limite de resistência à compressão foi inferior a média
obtida pelos CPs RES. Especulou-se que, assim como ocorrido no ensaio de flexão, o
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percentual de tecido usado como reforço não foi significativo para que houvesse uma
transferência eficiente da carga solicitante da matriz.
Deste modo, não pôde-se usufruir de todo o potencial da fibra de poliéster; tendo-se
como resposta à solicitação um perfil mediano de uso das propriedades individuais da resina
e do tecido. Ainda nesta vertente, pôde-se supor que própria interface matriz-reforço indicou
uma fraca afinidade entre os polímeros (epóxi e poliéster) utilizados. Ou seja, durante o
processo de cura da resina não houve a compatibilidade necessária para formação de ligações
moleculares capazes de garantir uma adesão ótima entre os materiais.
Na Figura (79) é apresentado o gráfico Tensão x Deformação obtido através dos ensaios
realizados com os CPs P90.
Figura 79. Curva Tensão x Deformação– Compressão - Média CPs P90.
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Com o aumento do teor de tecido obteve-se a formação de uma zona elástica mais
significativa. Não obstante, a resistência à compressão aumentou em aproximadamente 10%
quando comparado aos CPs RES. Foi observada a formação das primeiras fissuras a cerca dos
35% de deformação dos CPS.
Contudo, ressalvasse que, embora a falha dos CPs P90 e CPs P45 tenham se iniciado no
mesmo percentual de deformação, a tensão necessária para que houvesse este rearranjo nos
CPs P90 foi aproximadamente 20% maior do que a necessária para provocar a falha nos CPs
P45 e 35% maior que a necessária para causar estes danos nos CPs RES.
Todavia, considerando a compatibilidade entre as matérias primas, especulou-se que tal
provento nas propriedades nesta configuração se deu pelo número elevado de camadas de
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tecido. Isto favoreceu o uso mais efetivo das propriedades do PET, uma vez que há menor
teor de resina e, conseqüentemente,
entemente, menor rigidez no produto final.
Na Figura (80) são mostrados alguns dos CPs RES , P45 e P90 após o ensaio de
compressão.
Figura 80. CPs após ensaio de compressão: (a) RES; (b) P45; (c) P90.
(a)

(b)

(c)

Nenhuma das configura
figurações
ções analisadas sofreu rompimento, tendo sido observadas
apenas a formação de trincas ao longo
longo de todo o eixo longitudinal. Foi notada ainda a
tendência formação de barrilhamento nos CPs RES. Isto pode ter sido originado pelo atrito
entre o CP e a placa de compressão.

4.2.7

DUREZA

Na Tabela (19) são listados os valores médios verificados no ensaio
ensaio de dureza Shore D
realizado com os CPs RES, P45 e P90.
Tabela 19. Resultado do teste de dureza.

Identificação do Corpo de prova (CP)

Dureza Shore D

RES

69±0,44
44

P45

73±0,21
21

P90

73±0,44

Os corpos de prova confeccionados puramente com resina apresentaram menor dureza,
sendo alcançada a maior profundidade de indentação no material. Os laminados compósitos
apresentaram menor facilidade à penetração, sendo alcançado o mesmo valor indicativo de
dureza, 73, para os CPs P45 e P90.
A dureza mais elevada pode ser atribuída ao confronto com as camadas superficiais do
tecido de PET. Uma vez que o endentador conseguiu adentrar na resina e alcançar
alcança a camada
de tecido, deparou-se com maior resistência à penetração. A diferença obtida entre os valores
referentes aos corpos de prova laminados e aos de
d resina pura foi de 5%.
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Considerando que Dureza não é uma propriedade absoluta e, em engenharia, é uma
medida da resistência que o material oferece à penetração de um corpo duro, pode-se dizer
que o tecido de poliéster conferiu à resina epóxi resistência à penetração.

4.2.8

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA - TGA

Na Figura (81) são apresentadas as curvas TGA e DTGA referentes a resina epóxi.
Figura 81. Curvas TGA e DTGA referente aos CPs RES, (a) e (b), respectivamente.
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Analisando a curva TGA da resina epóxi, percebe-se que a perda de massa iniciou-se à
temperatura de aproximadamente 80°C; porém, somente a partir dos 100°C foi perceptível o
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início de perda significativa. Para um aquecimento até temperatura de aproximadamente
315°C observou-se uma redução de 13% na massa do material.
A faixa de temperatura na qual ocorreu a maior degradação da resina foi entre 330°630°C. Nesta condição de aquecimento a resina perdeu cerca de aproximadamente 66% de
sua massa. O último estágio de degradação da matriz polimérica foi observado entre 670°C e
850°C, no qual houve uma diminuição de 13% em massa. Como resíduo, após o ensaio
verificou-se 8% da massa total utilizada para o ensaio.
Os estágios de degradação da matriz polimérica são ratificados pelos picos apresentados
nas curvas DTGA. Embora não apresente uma degradação significativa em exposições abaixo
dos 100°C, o uso da resina em temperaturas a partir desta começa a comprometer sua
integridade.
(FRACHE, 2011), defende que o processo de degradação da resina epóxi envolve a
eliminação de água, acompanhada por cisão homolítica de estruturas cruzadas resultando em
fragmentos voláteis. (MILANESE, 2012) acrescenta que a volatilização é limitada pela
recombinação de fragmentos e arranjos, tais como a ciclização que produz uma estrutura
parcialmente queimada e relativamente estável. O pico máximo de decomposição da resina foi
observado aos 418°C.
Na Figura (82) são apresentadas as curvas TGA e DTGA referentes ao CPs P45. A
curva TG do compósito P45 apresenta um comportamento similar à referente ao CP RES.
Observam-se três estágios de degradação do laminado. O início da degradação se dá aos 70°C
de temperatura. Ao serem atingidos os 305°C, aproximadamente, o laminado experimenta
uma perda de 12% em massa.
A perda mais acentuada ocorre entre 325°C e 650°C, onde são degradados
aproximadamente 65% da massa do CP. No último estágio, 14% de perda é observado,
restando um resíduo de 9% do material inicialmente utilizado para o ensaio
termogravimétrico.
A curva DTGA permite comprovar, através dos picos de processo exotérmico, as faixas
de temperatura nas quais ocorrem as principais transformações e, conseqüentes, perdas em
massa. Observa-se que nas curvas referentes aos CPs compósitos são verificados mais de um
pico na faixa de máxima degradação. Isto ocorre em virtude de se ter dois materiais
constituintes, o epóxi e a fibra de poliéster.
Em destaque no gráfico DTGA foi ampliada a região onde ocorre o pico de
degradação do tecido de PET. A curva DTGA sinaliza que a matriz e o reforço têm sua

107

degradação máxima na mesma faixa de valores, sendo à temperatura de 380°C para o tecido
de PET e, de 400°C para a resina epóxi.
Figura 82. Curvas TGA e DTGA referente aos CPs CP45, (a) e (b), respectivamente.
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Na Figura (83) são apresentadas as curvas TGA e DTGA referentes ao CPs P90.
Figura 83. Curvas TGA e DTGA referente aos CPs CP90, (a) e (b), respectivamente.
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Analisando a curva TGA referente aos CPS P90 verificou-se que a perda de massa se
inicia a partir dos 100°C. Até os 315°C, aproximadamente, a degradação do material é de
apenas 9%. O percentual mais significativo de perda, cerca de 63%, ocorreu na faixa de
temperatura entre 340°C e 580°C. O último estágio de degradação foi observado entre as
temperaturas de 650°C e 850°C, onde cerca de 19% da massa da amostra foi perdida no
processo de aquecimento, restando 9% da massa inicial como resíduo.
Assim como foi observado no ensaio realizado com o P45, a curva DTGA revelou que
as fibras de poliéster se degradaram à mesma faixa de temperatura que a matriz polimérica.
Para este caso, a região explicitada no gráfico apontou diversos picos de perda mássica nas
temperaturas entre 405°C e 420°C para a degradação do PET.
Na Figura (84) são apresentadas sobrepostas as curvas de DTGA referentes aos CPs
RES, P45 e P90.
Figura 84. Curvas TGA e DTGA referente aos CPs RES, P45 e P90 sobrepostas.
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Reiterou-se que os perfis de degradação das três configurações de materiais analisados –
RES, P45 e P90- são similares.
Destacou-se como maior peculiaridade o pico de máxima degradação da resina ter
ocorrido à temperatura de 418°C; enquanto que para os CPs P45 e P90 ocorreram entre 398°c
e 400°C.
Na Tabela (20) são dispostas as faixas de temperatura e perda em massa, referentes a
cada estágio de degradação das amostras para melhor comparação dos resultados.
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Tabela 20. Parâmetros de análise das curvas TGA e DTGA dos CPs.
Amostra
Comportamento
RES

P45

P90

80°C

70°C

100°C

1° Pico

Até 315°C

Até 305°C

Até 315°C

2° Pico

330°C -630°C

325°C-650°C

340°C-580°C

3° Pico

670°C -850°C

650°C-850°C

650°C-850°C

1° Pico

13%

12%

9%

2° Pico

66%

65%

63%

3° Pico

13%

14%

19%

8%

9%

9%

Temperatura Inicial de Degradação

Faixa de Temperatura

Perda em massa

Resíduo à 850°C

4.2.9

ANÁLISE DINÂMICO- MECÂNICA (DMA)

Através do ensaio Dinâmico-Mecânico foram plotadas as curvas de variação com a
temperatura dos Módulo de Armazenamento (E’), Módulo de Perda (E’’) e Tangente Delta
(Tan δ). Para melhor análise dos dados, as temperaturas correspondentes aos picos nestas
curvas, bem como os níveis dos módulos também foram indicados.
Na Figura (85) são expostas as curvas dos parâmetros dinâmico-mecânicos obtidas em
função da temperatura para o CP RES.
Figura 85. Curva de variação dos parâmetros de DMA com a temperatura referente ao CP RES.

Segundo (NASCIMENTO, 2009), a variação do Módulo de Armazenamento está
associada à rigidez viscoelástica do material, ou seja, sua capacidade de suporta cargas
mecânicas com deformação elástica recuperável com o tempo. Deta forma, para o CP RES,
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observou-se um decréscimo desta capacidade ao se atingir aproximadamente 52°C. Este
decréscimo, que permaneceu até cerca de 80°C, especificou o amolecimento térmico do
material. A partir deste ponto não houve mais variação significativa.
Considerando que não é verificado um pico para a temperatura de transição vítrea (Tg),
mas um intervalo iniciado a partir da queda significativa da rigidez viscoelástica até o
máximo amortecimento da estrutura, indicado pelo pico na Tan δ; pôde-se conjecturar que o
início da transição da fase vítrea para a amorfa da resina se deu aos 50°C.
O pico do Módulo de Perda referente ao CP RES ocorreu a aproximadamente 58°C.
Segundo (MOHANTY ET AL, 2006), este pico de relaxação do material é atribuido à
mobilidade das cadeias na fase cristalina da matriz polimérica. (NASCIMENTO, 2009)
defende que o mecanismo para esta relaxação estaria associado à reorientação das áreas de
defeito na estrutura cristalina.
O pico de Tan δ, aproximadamente 66°C, corresponde ao limite superior da transição
vítrea da resina. Segundo (NASCIMENTO, 2009), a Tan δ está associada ao fator de
alteração dinâmico-mecânico, relacionado à capacidade de amortecimento, da estrutura do
material. Considera-se que para um polímero o amortecimento decorre do equilíbrio entre as
fases elástica e viscosa.
Na Figura (86) são expostas as curvas dos parâmetros dinâmico-mecânicos obtidas em
função da temperatura para o CP P45.
Figura 86. Curva de variação dos parâmetros de DMA com a temperatura referente ao CP P45.
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A análise da curva do Módulo de Armazenamento do CP P45 indicou que a partir dos
54°C deu-se início ao amolecimento térmico do compósito; bem como, foi iniciada a
transição vitrea do material. Outrossim, o Módulo de Armazemaneto do CP P45 foi de
125MPa ao estabilizar à temperatura de 80°C. Isto indicou que a inclusão de tecido elevou
significativamente a rigidez viscoelástica da resina; fato já comprovado através dos ensaios
mecânicos.
O pico da variação do Módulo de Perda do CP P45 com a temperatura ocorreu a
aproximadamente 58°C. A introdução do tecido de PET diminuiu a amplitude do pico,
indicando que a reforço alterou a mobilidade das cadeias epoxidícas. Contudo, quando
comparado à matriz pura, a diferença de temperatura percebida foi muito pequena.
O pico da Tan δ do CP P45 foi ligeiramente menor quando comparado ao da matriz.
Isto sugeriu que a introdução do tecido diminuiu, embora minimamente, a capacidade de
amortecimento da resina. O limite superior da transição vítrea para este compósito foi de
aproximadamente 65°C, que correspondeu ao pico da Tan δ.
Na Figura (87) são expostas as curvas dos parâmetros dinâmico-mecânicos obtidas em
função da temperatura para o CP P90.
Figura 87. Curva de variação dos parâmetros de DMA com a temperatura referente ao CP P90.

Ao analisar o Módulo de Armazenamento do CP P90 percebeu-se que embora seja
observado o início do amolecimento térmico praticamente à temperatura dos outros CPs, o
aumento substancial de reforço desta configuração resultou num intervalo maior para este
amolecimento, estabilizando a aproximadamente 100°C. Isto indicou claramente o efeito do
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reforço do tecido de PET sobre as propriedades mecânicas da resina; uma vez que, para o CP
P90, E’ não diminuiu bruscamente com o aumento da temperatura.
Na mesma vertente, se apresentou o Módulo de Perda (E’’), com valor relativamente
maior em virtude do aumento da fricção interna e, conseqüente, dissipação da energia.
(CASSAN, 2005) explica que o Módulo de Perda é uma medida da energia dissipada pelo
material em forma de calor por ciclo (carga oscilatória) em relação à deformação,
correspondendo à resposta viscosa do material.
Em sua pesquisa, (MILANESE, 2011), cita que o valor de Tan δ expressa a capacidade
do material na conversão da energia mecânica, e que em compósitos esse valor é influenciado
pela incorporação de fibras. Na curva do CP P90 observaram-se dois picos de relaxação. Isto
pode ser justificado pelo fato de o tecido ser um material mais elástico e, portanto, retardou a
dissipação da energia armazenada.
Ademais, considerando que o pico de Tan δ corresponde ao limite superior da transição
vítrea, o tecido de PET pode ter retardado a perda de cristalinidade do material, permitindo
que ela ocorresse numa faixa mais ampla de temperatura.

4.2.10

ANÁLISE DA FRATURA POR MEV

Através da técnica de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas micrografias
da região de fratura e/ou dano dos corpos de prova ensaiados nas três configurações em
análise.
Na Figura (88) são apresentadas micrografias de amostras de CP P45 submetido ao
ensaio de tração uniaxial. Nas Figuras (88a) e (88b) é possível observar o destacamento de
fibras da matriz polimérica em virtude da solicitação mecânica. Isto revela que, apesar do
rompimento de fibras, exposto nas Figuras (88c), (88d) e (88e), houve também considerável
arrancamento de fibras do tecido.
Figura 88. Microscopia de CP P45 submetido ao ensaio de tração uniaxial: (a) e (b) região transversal ao
carregamento; (c), (d) e (e) região paralela ao carregamento.
(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

As Figuras (88c), (88d) e (88e) revelaram que as fibras do tecido apresentaram
pouquíssimo revestimento polimérico, o que indicou que não houve boa molhabilidade da
resina no tecido. Resultou disto uma interface fibra-matriz relativamente fraca, de modo que o
material empregado como reforço pouco acrescentou à propriedade final do compósito.
Notou-se, principalmente, a presença de fraturas coesivas da matriz.
Na Figura (89) são apresentadas micrografias de amostras de CPs P90 submetido ao
ensaio de tração uniaxial.
Figura 89. Microscopia de CP P90 submetido ao ensaio de tração uniaxial: (a) e (b) região transversal ao
carregamento; (c), (d) e (e) região paralela ao carregamento.
(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Na microscopia da amostra de CP P90 observou-se o mesmo padrão de destacamento de
fibras de poliéster da matriz epoxídica. Houve a formação também de fraturas adesivas, o que
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indicou aderência entre os materiais. Observou-se ainda maior presença de resina agregada à
fibra; contudo, o ângulo de contato formado não indicou uma interface de adesão ótima para
transferência de carga da matriz para o reforço do compósito.
Na Figura (90) são apresentadas micrografias de amostras de CP P45 submetido ao
ensaio de flexão em três pontos.
Figura 90. Microscopia de amostra de CP P45 submetido ao ensaio de flexão em três pontos.
(a) ampliação 40x

(b) ampliação 200x

(c) ampliação 300x.

A microscopia ampliou a fissura proveniente do ensaio de flexão. Com isto, puderam-se
observar fraturas coesivas da matriz que, embora fossem de dimensões inferiores à fissura
principal, indicaram o comprometimento da integridade do CP mesmo sem ruptura. Em
ampliações maiores perceberam-se fraturas adesivas.
Contudo, a resina aparentou não revestir as fibras de tecido, apresentando um aspecto
quebradiço quando a superfície inferior do CP foi tracionada durante o ensaio.
Na Figura (91) são apresentadas micrografias de amostras do CP P90 submetido ao
ensaio de flexão em três pontos.
Figura 91. Microscopia de amostra de CP P90 submetido ao ensaio de flexão em três pontos.
(a) ampliação 100x

(b) ampliação 200x

(c) ampliação 300x.

Para o CP P90 as fissuras só tornaram mais perceptíveis a interação fibra/matriz em
ampliações maiores que 100x. Observou-se a propagação de fraturas coesivas da resina e
eventuais fraturas adesivas na fibra. Esta estrutura atestou os valores obtidos no ensaio
mecânico, cuja resistência do CP P90 foi significativamente menor do que a do rígido CP
RES, conseguindo um patamar de deformação bem mais elevado.
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Na Figura (92) são apresentadas micrografias de amostras do CP P45 submetido ao
ensaio de compressão.
Figura 92. Microscopia de amostra de CP P45 submetido ao ensaio de compressão.
(a) ampliação 40x

(b) ampliação 100x

(c) ampliação 40x.

Ao serem analisadas as micrografias referentes à amostra de CP P45 houve a percepção

de que as fraturas coesivas da matriz propagaram-se de modo que, ao atingirem as fibras de
tecido, causaram as fraturas adesivas.
Teorizou-se também a formação de delaminação entre as camadas de tecido; o que
ocasionou considerável queda na resistência do material.
Na Figura (93) são apresentadas micrografias de amostras do CP P90 submetido ao
ensaio de compressão.
Figura 93. Microscopia de amostra de CP P90 submetido ao ensaio de compressão.
(a) ampliação 40x

(b) ampliação 100x

Nas fissuras analisadas na amostra de CP P90 observou-se o mesmo padrão de fratura
analisado no CP45. Houve a formação de muitas fraturas coesivas na matriz e esta, sendo um
material rígido e com considerável desaderência ao tecido de reforço, tendeu a sofrer uma
espécie de descascamento, ficando “esfarelada” entre as fibras de poliéster.
Na Figura (94) são apresentadas micrografias referentes a amostras de CPs RES
submetidas ao ensaio de compressão, a fim de ilustrar a fratura coesiva da matriz observada
em todos os CPs ensaiados.
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Figura 94. Microscopia de amostra de CP RES submetido ao ensaio de compressão.

(a) ampliação 40x

(b) ampliação 100x

4.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS
Na Tabela (21) é apresentada uma síntese dos resultados obtidos nos ensaios, onde são
listados os valores referentes às propriedades analisadas.
Tabela 21. Síntese dos resultados analisados.

Configuração
Propriedades
Absorção de água (%)
Densidade (g/cm3)

RES

P45

P90

2,89±0,02

1,39±0,09

1,11±0,01

1,194±0,011

1,196±0,003 1,263±0,013

Teor de umidade (%)

2,5±0,06

0,6±0,15

0,6±0,17

Resistência à Tração Uniaxial (MPa)

22,94±2,4

30,67± 4,5

45,38±4,5

Resistência à Flexão (MPa)

86,05±4,2

31,89±4,0

37,27±1,9

Resistência à Compressão (MPa)

58,13±0,5

54,03±3,75

64,68±1,7

69±0,44

73±0,21

73±0,44

80°C

70°C

100°C

52°C-67°C

53°C-66°C

53°C-96°C

Dureza Shore D
TGA (Temperatura do1° Pico de degradação)
DMA (Faixa de Tg)
1

Observou-se, com base nos resultados, que a configuração de melhor desempenho foi a
P90. As camadas de tecido de PET conferiram ao compósito P90: diminuição da capacidade
de absorção de água; baixo teor de umidade; maior resistência mecânica à tração e à
compressão, aliada à maior deflexão; maior resistência à penetração; retardo o início de
degradação térmica; expansão da faixa de temperatura de transição vítrea.
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5.

CONCLUSÕES

1.

Foi demonstrada a viabilidade de fabricação do compósito polimérico Epóxi/Tecido de

PET pós-consumo;
2.

O tecido de PET atuou enquanto reforço quando utilizado com a capacidade máxima

de compactação (configuração P90), uma vez que o seu incremento à matriz elevou as
propriedades mecânicas da mesma;
3.

A capacidade de absorção de água da resina diminuiu com o incremento de tecido de

PET, sendo o compósito com maior teor de tecido, (configuração P90), o que apresentou
menor capacidade de absorção;
4.

As configurações compósitas (P45 e P90) foram as que apresentaram menor teor de

umidade, corroborando com os resultados dos ensaios de absorção de água, na qual estes
materiais apresentaram menor capacidade de absorção e, conseqüentemente, menor teor de
umidade após a cura;
5.

O incremento de tecido conferiu uma variação pouco significativa na densidade do

compósito, de modo que, laminados e matriz apresentaram valores próximos;
6.

O tecido de PET propiciou aumento na resistência à tração, tendo sido esta tanto maior

quanto maior foi o percentual do tecido na formulação do compósito;
7.

A resistência à flexão da resina diminuiu com o incremento do tecido PET. No

entanto, isto proporcionou maior rigidez ao material e aumento da deflexão máxima;
8.

A resistência à compressão foi maior para a configuração com mais elevado teor de

tecido de PET, o P90;
9.

As camadas de tecido propiciaram maior dureza à matriz epoxídica;

10.

A análise termogravimétrica demonstrou que, embora as configurações apresentassem

estágios similares de decomposição, o reforço conferiu ao P90 a temperatura mais elevada
para início da degradação. Contudo, esta configuração de laminado não deve ser submetida a
temperaturas acima dos 100°C;
11.

Através do DMA observou-se que o tecido de PET elevou significativamente a

rigidez viscoelástica da resina epóxi e retardou o início do amolecimento térmico do material,
o que corroborou o verificado no ensaio de flexão em três pontos;
12.

A introdução do tecido de PET promoveu restrições à mobilidade das cadeias

moleculares da resina, de modo que, o incremento de tecido funcionou como um reforço
quando o compósito foi submetido a esforços dinâmicos;
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13.

O CP90 deteve maior capacidade de amortecimento, tendo apresentado um pico Tan δ

com maior amplitude;
14.

A microscopia óptica revelou que: houve significativa desaderência da matriz nas

fibras de PET; as fraturas mais comuns foram as coesivas da matriz; existiram extensas
regiões sem reforço no P45, que puderam justificar as inexpressiva resposta às solicitações;
15.

Não houve percepção de vazios ou descontinuidades significativas oriundas de falhas

do processo de fabricação dos corpos de prova;
16.

Todos os ensaios mecânicos evidenciaram que a configuração que apresentou melhor

desempenho foi a P90;
17.

O teor de tecido referente ao P45 foi insuficiente para ter sido observado benefícios

relevantes nas propriedades mecânicas finais do compósito;
18.

A incorporação do tecido de PET como reforço de compósito polimérico epoxídico

viabilizou uma nova alternativa de reuso do Poli(Teraftalado) de Etileno grau garrafa,
contribuindo para diminuição do impacto ambiental causado pelo acúmulo deste plástico.
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6.
1.

SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS
Analisar

as

propriedades

mecânicas

do

compósito

quando

submetido

ao

envelhecimento ambiental;
2.

Analisar as propriedades mecânicas do compósito quando submetido a um

carregamento transversal ao assentamento preferencial das fibras do TNT;
3.

Caracterizar o compósito quanto ao ensaio de Impacto;

4.

Caracterizar o compósito quanto ao ensaio de Condutividade Térmica.
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