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RESUMO 
 

A Fabricação de novos materiais compósitos é uma alternativa para substituir materiais 

convencionais, nesse intuito foi obtido e estudado a viabilidade do uso do Tecido Plano de 

Juta (TPJ) e tecido de fibra de vidro (TFV) em um compósito híbrido de matriz de resina 

poliéster ortoftálica. O processo de obtenção do compósito foi testado em relação ao número 

máximo de camadas que poderia ser utilizado, sem comprometer a sua processabilidade e a 

fabricação dos corpos de prova (CPs) em molde compressivo. Foram escolhidas e testadas 

duas configurações, híbridas e não híbridas, com 4, 6, 8 e 10 camadas de tecido plano de juta 

mais a resina ortoftálica e 4, 6, 8 e 10 camadas de tecido plano de juta intercalados com o 

tecido de fibra de vidro mais a resina ortoftálica. O compósito em suas duas configurações e 

várias formulações foi caracterizado para a determinação de suas principais propriedades 

através das analises de tração, flexão, impacto, densidade, absorção de umidade, 

condutividade térmica, envelhecimento, MEV, DRX e FRX. No compósito proposto o TPJ e 

o TFV tiveram função de carga de reforço, com predominância para o TFV uma vez que todas 

as formulações estudadas para o compósito híbrido apresentaram resistência mecânica 

superior à da resina. A configuração com 10 camadas de tecido de juta e 10 camadas de tecido 

de vidro 10TJV foi à configuração de melhor resultado de resistência à tração, à flexão e ao 

impacto. O melhor desempenho do compósito híbrido em relação à resina foi à resistência ao 

impacto chegando a alcançar valores bem superiores, na ordem de 1000% maior em relação à 

mesma. As propriedades térmicas do compósito híbrido foram competitivas com as da resina 

ortoftálica, trazendo boas possibilidades para aplicações térmicas. O MEV evidenciou que 

houve aderência entre o TPJ, o TFV e a resina para todas as configurações, porém ocorreram 

fissuras, vazios e desprendimento de feixes de fibra. O compósito proposto apresentou 

viabilidade para a fabricação de protótipos solares e eólicos, como foi demonstrada pela 

obtenção de uma pá a ser usada em aerogeradores do tipo darrieus, e de uma parábola que foi 

utilizada em um fogão solar multifocal. 

 

Palavras chave: Compósito, tecido de juta, tecido de vidro, resina ortoftálica. 
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ABSTRACT 

The manufacture of new composite materials is a cheaper alternative to replace conventional 

materials, in order to obtain the feasibility of using Jute Plane Tissue (TPJ) and fiberglass 

fabric (TFV) in a hybrid matrix composite Orthophthalic polyester resin. The process of 

obtaining the composite was tested in relation to the maximum number of layers that could be 

used, without compromising its processability and the manufacturing of the specimens (CPs) 

in compressive mold. Two hybrid and non-hybrid configurations were chosen and tested with 

4, 6, 8 and 10 layers of jute flat fabric plus orthophthalic resin and 4, 6, 8 and 10 layers of jute 

flat fabric interspersed with the fiber fabric Glass plus orthophthalic resin. The composite in 

its two configurations and several formulations was characterized for the determination of its 

main properties through tensile, flexural, impact, density, moisture absorption, thermal 

conductivity, aging, MEV, DRX and FRX analyzes. In the proposed composite, the TPJ and 

TFV had a reinforcing load function, with a predominance of TFV, since all the formulations 

studied for the hybrid composite presented superior mechanical resistance to the resin. The 

configuration with 10 layers of jute fabric and 10 layers of glass 10TJV fabric was the 

configuration of  best result of tensile, flexural and impact resistance. The best performance of 

the hybrid composite in relation to the resin was to the impact resistance reaching well higher 

values, in the order of 1000% greater in relation to the same. The thermal properties of the 

hybrid composite were competitive with those of the orthophthalic resin, giving good 

possibilities for thermal applications. The MEV showed that there was adhesion between the 

TPJ, the TFV and the resin for all configurations, but cracks, voids and fiber bundle 

detachment occurred. The proposed composite presented viability for the production of solar 

and wind turbine prototypes, as demonstrated by obtaining a shovel to be used in darrieus 

type wind turbines, and a parabola that was used in a multifocal solar cooker. 

 

Key words: Composite, jute fabric, glass fabric, orthophthalic resin. 
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CAPITULO 1. INTRODUÇÃO 

 

A propagação e o desenvolvimento das técnicas de fabricação de materiais 

compósitos, combinados á sua versatilidade, vêm promovendo a utilização desses materiais 

por empresas de diversos segmentos. Os materiais compósitos mais utilizados são aqueles que 

empregam fibras sintéticas, aramida, vidro e carbono, como reforço.  

Os segmentos industriais que mais utilizam materiais compósitos são a 

automobilística, naval, aeronáutica, aeroespacial e de energia. Ressalta-se a fabricação de pás 

eólica para aerogeradores e as células solares para a geração de energia elétrica a partir da 

energia solar (GOMES, 2015). 

Há pouco tempo um material só era considerado compósito se a carga colocada na 

matriz produzisse aumento de resistência mecânica. 

 Porém com o progressivo aumento de ataques ambientais causados pela exposição de 

resíduos industriais a céu aberto, e com a descoberta que as fibras naturais são viáveis para a 

obtenção de inúmeros materiais como cargas de enchimento, os compósitos utilizando fibras 

ou resíduos passaram a ser também denominados de compósitos reforçados de cargas. 

Os materiais compósitos que utilizam resíduos gerados massivamente por processos 

industriais têm se tornado uma realidade em congressos e revistas científicas que trazem 

inúmeros artigos sobre a utilização de resíduos para a obtenção de novos materiais 

compósitos. 

As fibras naturais e sintéticas têm merecido destaque importante na obtenção de novos 

materiais com propriedades adequadas a cada finalidade, embora nos compósitos obtidos com 

resíduos ou com fibras naturais geralmente essas matérias primas entram na composição 

apenas como carga de enchimento. 

No âmbito do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e Energia Solar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (LMHES), existe um grupo de pesquisa em Energia e 

Materiais, há quatorze anos, que desenvolve e estuda inúmeros compósitos de matrizes 

cerâmicas e poliméricas utilizando vários resíduos.  

As principais aplicações dos compósitos utilizados no LMHES foram para a 

construção civil e indústria de artesanato, destacando-se a utilização de buchas vegetais, 

tecido de algodão, tecido de juta (fabricação de uma pá eólica), subprodutos da queima do 

dendê, pó de madeira e MDF (fabricação de forno solar), cabelo humano, piaçava, macambira 

e carnaúba (fabricação de fogões solares), resíduos de mármore granito (fabricação de mesas, 
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cadeiras, bancos, relógios, estantes e tubos), particulados do sabugo de milho e de sisal 

(fabricação de peças de artesanato), dentre outros. 

As fibras vegetais, por serem compostas principalmente de celulose, são também 

chamadas de fibras celulósicas ou lignocelulósicas. Estas fibras são abundantes e disponíveis 

em todo mundo. Com a crescente conscientização de preservação do meio ambiente, e 

controle de poluição, tem-se dado grande importância à utilização de recursos renováveis na 

fabricação de diversos produtos (MARQUES, 2016).                                           .                                                                                                             

As fibras vegetais são recursos naturais renováveis e biodegradáveis, de baixa 

densidade, com alta resistência, duráveis, de fácil secagem, baixo custo, baixo consumo de 

energia e apresentam um bom conjunto de propriedades mecânicas, adequadas a várias 

aplicações (MOTA, 2016). 

Atualmente busca-se substituir o uso de fibras sintéticas, como reforço para 

compósitos poliméricos, por fibras vegetais com o objetivo de agregar vantagens como baixo 

custo, densidade, isolamento térmico, além de ser uma fonte de matéria-prima renovável, o 

que reduz os problemas ambientais.  

Apesar das fibras sintéticas possuírem resistência mecânica mais elevada que as fibras 

vegetais, estas possuem boa aplicabilidade quando são utilizadas em situações de baixa 

solicitação mecânica como, por exemplo, em paredes divisórias, tanques de armazenamento 

de grãos ou até em forros de isolamento termo acústico em automóveis (GOMES, 2015). 

Dentre as fibras naturais com potencial de aplicação, merece destaque a fibra 

proveniente da Juta (Corchorus Capsularis), planta da família das Tiláceas. Esta fibra é uma 

das mais utilizadas na fabricação de diversos produtos como cordas, tecidos e sacos de 

eniagem.   

A Juta é uma fibra longa 100% natural, macia, brilhante e uma das mais resistentes 

fibras naturais, e de fácil obtenção no norte brasileiro em estados como Amazonas e Pará e em 

alguns países asiáticos como principal exemplo a Índia (CATTANI, 2016). 

A juta também pode estar presente no compósito sob a forma de tecido e em sacos de 

aniagem utilizados para armazenamento e transporte de alimentos. Escolheu-se o tecido de 

juta, vendido em estabelecimentos de venda de tecidos, por ter um bom acabamento superior 

ao do tecido dos sacos de aniagem e por ter trama mais fechada, fios menos espessos, e mais 

leves, propriedades que acarretariam numa possibilidade de obtenção de um compósito com 

maior resistência mecânica. A planta da juta e mostrada na Figura 01. 
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Figura 01 - Planta da Juta (Corchorus Capsularis) 

 

                                        Fonte: Cattani, 2016 

 

Inicialmente testou-se a obtenção do compósito formulado para analisar a 

processabilidade do mesmo. Foram também testadas as cargas em massa de juta na matriz, 

definindo-se preliminarmente algumas formulações. 

Após a demonstração de viabilidade de obtenção do compósito, escolheu-se o tecido 

plano de juta (TPJ) por apresentar algumas propriedades que facilitavam a processabilidade 

do compósito.  

Posteriormente passou-se a testar a possibilidade de obtenção de um compósito 

híbrido de resina poliéster ortoftálica (RP) + tecido plano de juta (TPJ) + o tecido de fibra de 

vidro (TFV), comprovando-se a viabilidade de fabricação do compósito híbrido.  

Assim foram definidas as formulações dos compósitos híbridos (TJV) e não híbridos 

(TJ). Foram escolhidas oito formulações, quatro de cada tipo de compósito. O compósito não 

híbrido teve número máximo de camadas de dez e o híbrido, vinte camadas somando os 

tecidos de juta e fibra de vidro. 

Neste trabalho foram idealizados os compósitos de tecido plano de juta e resina 

poliéster comparando os mesmos com híbridos de juta e fibra de vidro mais a resina com 

variação de camadas desses dois tecidos, assim foi feita a combinação de fibras sintéticas e 

fibras vegetais, a fim de obter um material resistente e de baixo custo. Essa combinação é 

feita através de métodos físicos e químicos, que promovem a adesão entre a matriz e a fibra. 

As caracterizações de todas as formulações foram comparadas às da resina ortoftálica, 

matriz utilizada para obtenção do compósito. Foram realizados ensaios mecânicos, térmicos e 

químicos e fisicos para o diagnóstico de viabilidade do compósito proposto. 
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Para demonstrar a viabilidade de utilização do compósito com  tecido de juta, foram 

fabricadas uma parábola de um fogão solar à concentração com quatro focos (multifocal) e 

uma pá de um arogerador tipo Darrieus. 

O trabalho desenvolvido tem como principal diferencial as análises mecânicas e 

térmicas conjuntamente realizadas e a comparação entre as configurações híbridas e não 

híbridas, com ensaios devidamente feitos com normas especializadas e consultadas na 

literatura com ênfase em materiais compósitos. 

A tese foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Revisão Bibliográfica, Materiais e 

Métodos, Resultados e Discussão e Conclusões e Sugestões.  

O capítulo 1 contém uma introdução ao tema da pesquisa, os objetivos do trabalho, a 

justificativa e a metodologia utilizada.  

O capítulo 2 apresenta à revisão bibliográfica com informação necessária a respeito 

dos constituintes utilizados no compósito e sua importância, abordando também as pesquisas 

pertinentes ao tema no mundo científico. 

O capítulo 3 detalha como foi realizado o trabalho experimental, caracterização dos 

procedimentos empregados.  

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados da caracterização do compósito em suas 

várias formulações.  

O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões realizadas e 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Obter e estudar um compósito de matriz de resina poliéster ortoftálica com reforço ou 

carga de tecido plano de juta mais tecido de fibra de vidro, para duas configurações, híbridas e 

não híbridas. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Obter as duas configurações do compósito com TPJ nas configurações não hibridas e 
hibridas; 

 Definir as formulações para cada configuração; 

 Caracterizar as formulações das duas configurações do compósito comparando com a 
resina pura; 
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 Comparar os resultados das duas configurações, determinando-se a mais viável; 

 Determinar as melhores formulações de cada configuração; 

 Fabricar protótipos utilizando as configurações do compósito proposto.  
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CAPITULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

São apresentados os referenciais teóricos relacionados à discussão dos resultados 

obtidos nos ensaios para caracterização do material compósito (tração, flexão, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), Difração de raios-x (DRX), Fluorescência de raios-x (FRX), 

resistência térmica, degradação (envelhecimento), absorção de umidade e densidade, em suas 

várias formulações, para as duas configurações testadas não hibridas (TJ) e hibrida (TJV). 

 

2.1 Materiais compósitos 

 

Materiais compósitos é uma combinação macroscópica de dois ou mais materiais 

diferentes que possuem uma interface distinta entre eles, ou seja, é heterogêneo, resultando 

em um material com propriedades e características específicas. Seus constituintes mantêm 

suas identidades, características e propriedades sinérgicas. A combinação de diferentes 

materiais possibilita a obtenção de um novo material o compósito, com um conjunto de 

propriedades especiais que seus constituintes não possuem isoladamente. As partes do 

compósito são denominadas de matriz e a outra parte reforço ou carga (OLIVEIRA, 2015). 

O componente matriz tem como função garantir a coesão, a orientação e a proteção do 

reforço, conectar os seus elementos, além de transmitir aos mesmos, tensões às quais o 

material é submetido. Já o reforço pode ser de natureza cerâmica, metálica ou polimérica. 

Geralmente apresentam sob a forma de partículas, fibras, bastonetes, lâminas ou plaquetas.  O 

reforço tem como função garantir a rigidez, a resistência mecânica do material, bem como o 

isolamento térmico (FERREIRA, 2013). 

Os materiais compósitos surgem da necessidade incessante de materiais com melhores 

desempenhos, buscando-se geralmente redução de peso, maiores resistências mecânica, 

térmica e acústica, maior resistência ao desgaste e melhor estabilidade térmica, dentre outras 

propriedades.  

A busca de um material que combine adequadas resistências mecânica, térmica e 

acústica tem merecido destaque em recentes pesquisas científicas. Em todos os eventos 

científicos nacionais e internacionais um grande número de trabalhos está voltado para essa 

finalidade.   

Com esse propósito os compósitos têm sido utilizados em larga escala, principalmente 

aqueles que têm resíduos em sua composição. Essa vertente deve se à busca de minimizar os 

efeitos danosos da exposição desses resíduos na natureza, causando danos irreparáveis. 
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Compósitos que utilizam EPS triturado, EPS em placas, garrafas PETS, pneu triturado, 

mármore, granito, restos de material de construção, cinza de dendê, sabugo de milho, pó de 

aço, casca de arroz, pó de serra, pó de MDF, raspas de PVC, fibra de coco, piaçava, sisal, pó 

de café, resíduos da indústria têxtil, pó de vidro, restos de brita, chamotes de telha, resíduos da 

fabricação de botões, argilas, dentre outros, têm merecido a atenção dos pesquisadores na 

busca de um material com resistência mecânica adequada e que possa propiciar conforto 

térmico e acústico (GOMES, 2015).  

Até pouco tempo compósito era definido como uma mistura de materiais e que a carga 

acrescentada à resina matriz era de reforço, propiciando aumento de resistência mecânica. 

Porém o apelo ecológico, a degradação do ambiente pela deposição de resíduos e a imensa 

quantidade de fibras vegetais, levaram a uma mudança dessa definição, incluindo as cargas 

como elementos formadores de um compósito. E nesse contexto foram ampliadas 

significativamente as combinações entre materiais para a formação de compósitos.  

O uso de materiais combinados sempre esteve presente na História da humanidade, 

desde o antigo Egito, quando da fabricação de tijolos, assim como na Idade Média com as 

espadas medievais. No entanto, somente com o início da produção comercial de resinas 

plásticas, na primeira metade do século XX, foi que os compósitos para aplicações mais 

sofisticadas apareceram em larga escala (FILHO, 2013). 

Há registros do uso dos materiais compósitos a milhares de anos, de acordo com o 

Antigo Testamento (Êxodo, 5.7), onde tijolos de barro reforçado com palha vegetal picotada e 

raízes eram usados por anciãos Israelitas no Egito. Existe também outro informe de um 

laminado de madeira e um compósito de resina e linho também usados pelos egípcios no 

processo de mumificação nos sarcófagos em 1500 a.C. (GARCEZ, 2010).  

Segundo (Jawaid, 2011 apud Ferreira, 2013), o estudo de plásticos reforçados com 

fibras lignocelulósicas começou em 1908, com a utilização de material celulósico em 

compósitos fenólicos. Outro relato da utilização desses compósitos foi de polímero reforçado 

com fibra de algodão, usado pelos militares em aviões, radar, durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compósitos para 

aplicações estruturais foi observado. A principal motivação dessa grande evolução foi à 

possibilidade de se produzir compósitos com altas propriedades mecânicas e baixas 

densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais usualmente utilizados como o 

aço e a madeira (OLIVEIRA, 2013).  
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As propriedades mecânicas dos compósitos são afetadas por duas fases: a fase 

estrutural, que geralmente possui alto módulo e elevada resistência mecânica e é representada 

por um material fibroso e a fase matricial que possui módulo baixo e grande alongamento 

(TSAI, 2009).   

Em relação ao peso, os compósitos revelam propriedades mecânicas que podem ser 

comparáveis consideravelmente às dos metais. A combinação de excelentes propriedades 

mecânicas e leveza estrutural tornam os compósitos interessantes materiais de aplicação em 

engenharia.   

De acordo com Sousa (2013), os compósitos são classificados em função do tipo de 

matriz, da natureza e da geometria do elemento do reforço. Em relação ao componente 

matricial pode ser classificada como polimérica, cerâmica ou metálica. Em função do 

elemento de reforço/carga, os compósitos podem ser classificados como reforçados por 

partículas ou por fibras, conforme a Figura 02. 

 

Figura 02 - Classificação dos materiais compósitos. 

 

       Fonte: Sousa, 2013. 
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2.1.1 Compósitos Híbridos 

 

A hibridização de reforços de fibras sintéticas e vegetais é utilizada de modo a obter 

produtos com propriedades intermediárias (CALLISTER, 2012).   

Quando os compósitos possuem mais que um tipo de carga ou de matriz, são 

considerados compósitos híbridos. O objetivo dessa combinação é aliar ás propriedades 

presentes nos diferentes componentes para atender requisitos que um componente puro não 

atenderia (GEHLEN, 2014). 

Compósitos híbridos são formados pela utilização de mais de um tipo de fibra de 

reforço e/ou mais de um tipo de matriz, ou seja, os materiais compósitos híbridos apresentam 

na sua estrutura, combinações de vários tipos de reforços, mesclando fibras e partículas no 

mesmo material ou ainda combinando mais de um tipo de fibra ou de partícula no mesmo 

material (TSAI, 2009). 

Quando existem dois tipos de reforço na mesma matriz, partícula e fibra, este tipo de 

compósito passa ser classificado como composto híbrido. Diversos estudos têm sido 

reportados envolvendo a fabricação desse tipo de material, compósitos híbridos de matriz 

polimérica reforçada com fibras têm tornado-se cada vez mais populares devido à melhoria 

das propriedades mecânicas alcançadas (CAO, 2006). 

Compósitos laminados híbridos com fibras vegetais e fibras de vidro (mantas distintas 

de um único material cada) apresentam boa resistência e menor densidade que os reforçados 

unicamente por fibras de vidro. Por outro lado, este tipo de compósito tende a apresentar 

problemas de delaminação entre as camadas de materiais diferentes (CARVALHO, 2003). 

 

2.1.2 Processos de fabricação dos materiais compósitos 

 

Existem vários processos para fabricar materiais compósitos, de acordo com fatores 

como custo do processo, escala de produção, dimensão física do componente, volume relativo 

das fibras, repetibilidade de características de cada item, dentre outros (MARQUES, 2016). 

Os processos de fabricação mais utilizados são a Laminação manual (Hand Lay Up), a 

Laminação a pistola, Infusão, Enrolamento ou Filament Winding, Moldagem por compressão 

a frio e a quente (prensagem), Moldagem por Injeção, Pultrusão e etc. (LEVY, 2006).  

O processo por compressão a frio e a quente tem o seguinte procedimento coloca-se o 

reforço em todo o contorno da cavidade do molde e sobre este a resina, em seguida aplica-se a 
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força de pressão possibilitando assim a obtenção da peça (Figura 03). Esta compressão pode 

ser feita a frio ou a quente (GEHLEN, 2014).  

No processo a frio, a polimerização é obtida à temperatura ambiente, enquanto na 

compressão à quente são utilizadas altas temperaturas e tem-se um ciclo de moldagem mais 

rápido do que aquele a frio.  

A resina usualmente utilizada neste processo é a resina ortoftálica de alta reatividade e 

são adicionadas cargas minerais para redução de custo e aumento de dureza (JAIGOBIND, 

2007). 

 

Figura 03 - Processo de prensagem a quente ou a frio. 

 

                     Fonte: Jaigobind, 2007. 

 

2.2 Matrizes poliméricas 

 

A escolha da matriz para os compósitos está relacionada às propriedades físicas, 

mecânicas e térmicas exigidas, assim como ao processo de fabricação e ao custo. Além disso, 

com frequência é a matriz que determina a temperatura máxima de serviço, uma vez que ela 

normalmente amolece, funde ou degrada em uma temperatura muito mais baixa do que a da 

fibra de reforço (OLIVEIRA, 2013). 
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A função básica da matriz em materiais compósitos é agir como um meio de 

transferência ou distribuição de carga para os reforços através do cisalhamento. Outra função 

da matriz em um compósito é proteger o reforço da abrasão mútua, danos provocados por 

agentes externos evitando assim a degradação pré-matura do reforço (LION, 2013). 

As matrizes utilizadas em compósitos podem ser do tipo cerâmicas, poliméricas e 

metálicas conforme mostra a Figura 04. 

 

Figura 04 - Tipos de matrizes utilizadas em compósitos. 

 

          Fonte: Callister, 2012. 

 

Os materiais poliméricos sem adição de reforço ou carga nem sempre apresentam 

características necessárias para serem aplicadas diretamente na fabricação de uma peça. Por 

esse motivo elementos modificadores de suas propriedades: resistência à tração e flexão; 

resistências químicas a ataques ácidos e básicos; resistências à deformação ao calor são 

aplicados com o objetivo de adequar tais propriedades a sua aplicação final. Nesse contexto os 

materiais compósitos surgem como alternativa para melhoria destas propriedades (GOMES, 

2015). 

 

2.2.1 Matrizes Poliméricas Termorrígidas (termofixas)  

 

As matrizes termorrígidas (termofixas) poliméricas são as mais utilizadas no 

processamento de compósitos, por serem de fácil processamento, promoverem uma boa 

molhabilidade dos reforços/cargas e de estarem disponíveis em ampla variedade de tipos a um 
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custo relativamente baixo. As resinas são substâncias constituídas de partículas de material 

polimérico, regularmente distribuídas em água ou outro solvente, na forma de gotículas muito 

finas (WINTER, 2014). 

As resinas termorrígidas são obtidas a partir de oligômeros de baixo peso molecular e 

normalmente se apresentam na forma de um líquido de baixa e média viscosidade. A reação 

de reticulação se dá através da adição de um agente de cura (e.g. iniciador ou endurecedor) ou 

pelo aumento da temperatura (SILVA, 2010). 

 

2.2.1.1 Resina Poliéster 

 

Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma reação 

de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxilico. O tipo de ácido influencia as 

propriedades finais das resinas poliésteres ortoftálicas, isoftálicas e tereftálicas. Se um ou 

ambos constituintes principais são insaturados, ou seja, contêm uma ligação dupla relativa 

entre os átomos de carbono, a resina resultante é insaturada (MOTA, 2016).  

Segundo Neto (2007), as resinas de poliéster são uma família de polímeros criados a 

partir da reação de ácidos e álcoois por condensação, originando água como subproduto. 

Quando essas cadeias são compostas por ligações insaturadas, apenas uma molécula de 

estireno pode dar origem à reticulação. 

Lokensgard (2013) define a palavra poliéster como sendo oriunda de dois termos de 

processamento químico, a polimerização e a esterificação. Segundo o Autor um poliéster é 

formado da reação de um ácido polibásico e um álcool poli-hídrico. As ligações cruzadas 

necessárias para a formação de termofixos são variações nas combinações de ácidos, bases e 

outros reagentes. A primeira preparação de resinas de poliésteres foi atribuída ao químico 

suíço Jons Jacob Berzelius, em 1847, e a Gay Lussac e Pelouze, em 1833 

Lokensgard (2013), explica que no processo de esterificação ocorre a combinação de 

um ácido orgânico com um álcool para formar um éster e água. As resinas insaturadas que 

têm como base os ácidos dibásicos e álcoois poli-hídricos são o que chamamos de resina de 

poliéster. A Tabela 01 apresenta algumas resinas do tipo poliéster. 
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Tabela 01 - Diferentes tipos de resinas poliéster. 

 

          Fonte: Silva, 2010 apud Mota, 2016. 

  

Segundo Dalibor (2013), a resina de poliéster insaturado durante a polimerização, 

chamada de cura, realizada com iniciador e em alguns casos com acelerador, forma a rede 

entrecruzada conforme pode ser observado na Figura 05, onde se tem em: 

a) monômeros com baixa massa molecular; 

b) o início das ligações entrecruzadas; 

c) as ligações entrecruzadas incompletas, mas após o ponto de gel; 

d) as ligações entrecruzadas completadas. 

 

Figura 05 - Etapas da cura do polímero termofixo. 

 

    Fonte: Dalibor, 2013. 

 

Galvão (2011) mencionou que a configuração e a composição química do poliéster 

endurecido determinam algumas características tais como a flexibilidade, dureza, resistência 

mecânica, resistência química e resistência térmica.  
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As resinas poliéster apresentam várias vantagens, destacando-se a boa estabilidade 

dimensional; ótima resistência a ambientes quimicamente agressivos; Excelentes propriedades 

elétricas; Cura a frio; Utilização de moldes simples e baratos. A Tabela 02 apresenta algumas 

propriedades da resina poliéster. 

 

Tabela 02 - Propriedades da resina de poliéster. 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 kg/m³ 

Módulo de elasticidade 2100 a 4400 Mpa 

Resistência a tração 34 a 100 Mpa 

Alongamento 2% 

    Fonte: Galvão, 2011 apud Mota, 2016. 

 

2.2.1.2 Resinas Ortoftálicas 

 

As resinas ortoftálicas são produzidas a partir do ácido ortoftálico. Esse tipo de resina 

não possui boa resistência química e térmica e sua temperatura de termo distorção está em 

torno de 70 ºC, sendo distribuídas em categorias de acordo com a sua utilização (MOTA, 

2016). 

Resinas Ortoftálicas são aquelas que na sua composição, são utilizadas como ácidos 

modificadores, o ftálico ou seu anidrido. Suas propriedades mecânicas e químicas são 

inferiores às demais, devido à dificuldade de se obter polímeros de alto peso molecular 

(GALVÃO, 2011).  

O anidrido ftálico tem forte tendência de se regenerar a partir dos meios ésteres do 

ácido ftálico (reação reversível), fato que incrementa a presença de espécies de baixo peso 

molecular, altamente sensíveis ao ataque químico (ELEKEIROZ, 2016).  

Essas resinas são mais rígidas em relação às isoftálicas, possui menor resistência 

química, são menos viscosas, e apresenta menor resistência à tração e impacto. A Figura 06 

mostra a cadeia molecular da resina poliéster ortoftálica. 
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Figura 06 - Cadeia molecular da Resina Ortoftálica. 

 

              Fonte: Elekeiroz, 2016 

 

2.3 Fibras naturais 

 

Fibras naturais vêm sendo utilizadas por diferentes civilizações e nas mais diversas 

aplicações. Inúmeros artefatos são manufaturados e comercializados no mundo há centenas de 

anos, como bolsas, mantas, cordas, redes, pincéis, cestos, além de outros produtos. Mais 

recentemente, as fibras naturais começaram a ser investigadas e aplicadas como reforço em 

materiais compósitos poliméricos.  

Da pré-história até o nosso século, as fibras naturais são aplicadas na confecção de 

vestuários, adornos, mobiliário, alimentos, arquitetura e em múltiplas atividades do dia a dia, 

razão pela qual são consideradas fundamentais ao desenvolvimento das civilizações. Desde o 

antigo período Egípcio, os tecidos eram feitos de fibra vegetal, especialmente linho, cujo 

frescor e leveza eram adequados ao clima (CATTANI, 2016). 

A política ambiental e o custo reduzido são aspectos relevantes quando se considera 

fibras naturais para aplicação em materiais compósitos. Algumas das vantagens das fibras 

naturais são atoxicidade, biodegradabilidade, reciclabilidade, baixo custo do processo, baixa 

densidade, boas propriedades mecânicas, decorrentes de fontes renováveis, absorção e 

armazenagem de CO2, baixo consumo de energia em sua produção (BEVITORI, 2014).  

Para Silva (2010), as fibras naturais de uma maneira geral podem ser de origem 

vegetal, animal ou mineral, e possuem propriedades mecânicas inferiores ás fibras sintéticas 

como vidro, aramida entre outras.  

As fibras vegetais possuem uma baixa massa especifica, são recicláveis, não tóxicas, 

possuem baixo custo entre outras características e como desvantagens suas propriedades 
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serem influenciadas pelas características dos solos, época de colheita, forma de 

processamento e não uniformidade da seção transversal da fibra.  

Segundo (Marinelli, 2008 apud Ferreira, 2013) compósitos reforçados com fibras 

vegetais são ainda apontados como alternativas rentáveis para fixação de carbono na natureza, 

reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera durante seu ciclo de produção, processamento e 

utilização, ganhando assim um incremento de seu potencial econômico devido a possibilidade 

de comércio de créditos de carbonos para a cadeia produtiva.  

As fibras vegetais, além de serem abundantes e apresentarem vantagens ecológicas, 

também representam uma nova fonte de renda para a população rural, podendo evitar o 

enorme fluxo do campo para a cidade, verificado principalmente nas regiões norte e nordeste 

do país; possuem baixa densidade e alta deformabilidade quando comparadas com materiais 

similares neste campo de aplicação; e apresentam baixo custo, em relação aos reforços 

atualmente empregados (MONTEIRO, 2012). 

Segundo Dittenber e Gangarao (2012) as fibras vegetais são consideradas como 

reforços para compósitos poliméricos, e consistem principalmente de fibrilas de celulose 

incorporadas em matriz de lignina. A estrutura de uma bio-fibra é mostrada na Figura 07. 

 

Figura 07 - Representação esquemática da estrutura de fibra vegetal. 

 

              Fonte: Gehlen, 2014. 
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As fibras naturais geralmente contêm em sua composição 60-80% de celulose, 5-20% 

de lignina e até 20% de umidade. O correrá pirólise na superfície da parede celular, das fibras 

naturais, quando a temperatura de processamento aumentar (GEHLEN, 2014).  

A pirólise é um processo de decomposição química do material orgânico sem a 

presença de oxigênio. O processo envolve mudanças de fases físicas e de composição 

química. A pirólise contribui com uma camada denominada “camada carbonizada” que ajuda 

a isolar lignocelulósicos com maior degradação térmica (CARDOSO, 2009). 

De acordo com Monteiro (2012) fibras lignocelulósicas são comparativamente mais 

baratas, leves e não-abrasivas para equipamentos de processamento e mais flexíveis, o que 

contribui para compósitos mais resistentes.  

Questões sociais e ambientais são hoje as vantagens mais significativas para 

substituição de fibras sintética por fibras naturais. Além de resolver parte dos problemas 

ambientais a produção de fibras lignocelulosicas desenvolve a economia de regiões isoladas 

de agricultores representando uma importante fonte de renda para as populações locais.  

Uma grande vantagem das fibras lignocelulósicas em relação a fibras sintéticas é que 

sua densidade é extremamente mais baixa. Isto faz com que estas fibras, quando usadas em 

reforço de compósitos sejam mais leves.  

A Tabela 03 apresenta as propriedades de algumas fibras lignocelulósicas e fibras 

sintéticas. 

 

Tabela 03 - Propriedades de algumas fibras lignocelulósicas e fibras sintéticas. 

 

             Fonte: Monteiro, 2012. 



37 

 

2.3.1 Juta (Corchorus capsularis) 

 

Dentre as fibras naturais com potencial de aplicação, destaca-se a juta (Corchorus 

capsularis), cultivada em climas úmidos e tropicais, no Brasil seu cultivo e realizado na região 

norte do país, a juta e considerada uma fibra de alta resistência, que quando misturada a 

polímeros, pode dar origem a produtos com menor densidade, podendo apresentar grandes 

aplicações (BREMBERGER, 2016).  

A fibra de juta possui baixo custo, abundância, maleabilidade e por apresentar 

isoladamente, um bom conjunto de propriedades como, por exemplo, elevado módulo e 

resistência específica. Compósitos reforçados por essa fibra podem ser usados em telhados de 

casas populares, painéis e partes de carros, placas para indústria eletrônica, mesas e divisórias 

para escritório, orelhões, bancada para laboratórios, tanques de armazenamento, e outros 

(JUTE, 2016).  

A Juta, de nome científico Corchorus capsularis, é uma fibra têxtil vegetal que provém 

da família Tilioideae, sua planta alcança um tamanho de 3 a 4 metros e o seu talo tem uma 

grossura de aproximadamente 20 mm. A fibra útil é contida entre a casca e o talo interno e a 

extração é feita pelo processo da maceração. A alta temperatura das regiões nas quais é 

cultivada favorece a fermentação e desta forma consegue-se a maceração em oito a dez dias, 

permitindo assim a fácil retirada da casca da planta e separação da fibra da parte lenhosa do 

talo (ALVES, 2008).  

As plantas florescem com cinco meses depois de plantadas e inicia-se imediatamente a 

colheita. As árvores cortadas rentes ao solo por meio de foice são limpas das folhas, postas 

em feixes dentro da água corrente ou parada (LIMA, 2009).  

A juta tem sido tradicionalmente usada para fazer fios, cordas, cabos, como material 

de embalagem em sacos de aniagem, como tapete de suporte e, mais recentemente, como um 

material geotêxtil. Há alguns anos, uma parte importante do seu mercado tem sido corroída 

pelo advento de materiais sintéticos, principalmente de polipropileno (TEIXEIRA, 2014). 

O maior fornecedor de juta é Bangladesh, onde é cultivado em solo aluvial, solo 

pedregoso formado pelas enchentes dos estuários dos rios das regiões dos deltas dos Ganges. 

Depois da terra arada, as sementes são espalhadas entre Fevereiro e Junho de acordo com as 

condições climáticas. (BREMBERGER, 2016). 

As fibras de juta têm aparência do linho, mas tem características irregulares no lúmen. 

Isto é causado por variações nas paredes celulares que são grossas em algumas partes e 

extremamente finas em outras. A força de tensão não é grande em comparação com outras 
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fibras e a elasticidade é baixa, mas isso se torna vantajoso para a fabricação de sacos e tecidos 

porque significa que eles manterão sua forma quando carregado (OLIVEIRA, 2013).  

Quimicamente, a juta difere de outras fibras multicelulares, por conter uma 

considerável quantidade de lignina que, geralmente acompanham a celulose nos tecidos 

lenhosos. A juta é dificilmente alvejada, pois ela sofre degradação quando tratada com cloro, 

especialmente, em solução alcalina (LIMA, 2009). 

As melhores qualidades de juta destinguem-se pela robustez das fibras e pela cor 

branca e brilhante do talo; as qualidades inferiores destinguem-se pela cor dos talos, que são 

mais escuros pelo menor comprimento das fibras, de cor mais acinzentada, a par de terem 

menor resistência (BREMBERGER, 2016). 

O principal componente da juta é a celulose sob a forma de linho-celulose. A juta tem 

boas afinidades para corantes e é muito higroscópica, regulando a umidade em 12%, o que a 

torna matéria prima ideal para sacaria, evitando tanto o ressecamento quanto a fermentação do 

produto acondicionado. É uma cultura fácil acompanhada de uma maceração trabalhosa e de 

pouco rendimento sem o uso de agrotóxicos ou fertilizantes. Introduzida no Brasil por Riyota 

Oyama, a cultura foi feita inicialmente por japoneses, tornando-se a seguir uma das principais 

atividades econômicas das populações ribeirinhas da região amazônica, sendo um fator 

fundamental da fixação de mais de 50 mil famílias ao campo (LEÃO, 2000).  

A cultura da juta é importante para a economia da região amazônica, em função de sua 

capacidade de fixação da população no campo e da utilização de forma produtiva das áreas de 

várzea na extensão do Rio Amazonas, mais especificamente nos municípios localizados à 

margem do rio nos estados do Amazonas e Pará (OLIVEIRA, 2013).  

As fibras e a planta de juta, Figura 08 e Figura 09, chamadas comercialmente de 

"fibras moles" são empregadas na confecção de telas e tecidos de aniagem, serrapilheiras, 

cordas, barbantes, tapetes, etc como mencionado anteriormente. Em relação ao seu emprego 

na indústria têxtil, as fibras de juta têm uma pequena pigmentação e podem ser tingidas sem 

alvejamento. Difere também por ter moderada afinidade para tingimentos básicos 

(OLIVEIRA, 2013). 
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Figura 08 - Juta sendo colhida 

  

                 Fonte: Oliveira, 2013 

 

Figura 09 - Extração das fibras A) plantas colocadas na água e B) colocadas para secar 

 

  Fonte: Oliveira, 2013 

 

A imigração japonesa na Amazônia promoveu uma singular experiência de 

desenvolvimento agrícola com a introdução das lavouras de juta nas várzeas do rio Amazonas 

e de pimenta-do-reino nas áreas de terra firme, ambas trazidas de possessões britânicas, como 

antítese da transferência da seringueira, levada pelos ingleses para as suas colônias na Ásia 

(Homma, 2005).  
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As lavouras de juta atingiram seu auge na década de 1960, com mais de 50 mil 

agricultores envolvidos no seu plantio e representou mais de um terço do PIB (Produto 

Interno Bruto) do Estado do Amazonas, levando o Brasil a autossuficiência de fibra de juta 

em 1952. No entanto, torna novamente importador em 1970 (Homma, 2005).  

Além de fibra, a juta tem sido muito utilizada na forma de tecido para reforçar 

compósitos poliméricos, acarretando uma melhora nas propriedades mecânicas desses 

materiais. 

 

2.4 Fibra de vidro 

 

A partir da Revolução Industrial e do conseqüente desenvolvimento tecnológico, 

foram elaboradas as primeiras fibras químicas: artificiais e sintéticas. Também conhecidas 

como fibras não naturais, essas fibras foram desenvolvidas com o intuito de melhorar várias 

propriedades das fibras naturais e evitar a sua variabilidade de propriedades 

(FIBRENAMICS, 2016). 

As fibras de vidro são utilizadas em larga escala graças às suas propriedades 

mecânicas e são classificadas como amorfas (não cristalinas). Garantem fácil processamento e 

custo atraente quando comparadas com outras fibras de reforço. As principais vantagens das 

fibras de vidro são (GOUVÊA, 2009). 

 

 Baixo custo em relação às demais fibras; 

 Alta relação resistência-densidade (resistência especifica). 

Já as principais desvantagens das fibras de vidro podem ser destacadas por: 

 Baixa relação módulo de elasticidade/densidade (rigidez especifica); 

 Baixa resistência à abrasão, o que reduz a resistência à ruptura; 

 Adesão pobre às resinas, especificamente em presença de umidade. 

 

As fibras de vidro são isotrópicas e, portanto, o módulo de elasticidade nas direções 

axial e transversal ao filamento é idêntico. As fibras de vidro podem ser produzidas tanto na 

forma de filamentos contínuos quanto na forma de fibras picadas (NETO, 2007). Como 

mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 - Fibras de vidro 

 

                   Fonte: Barbosa, 2014 

 

A produção de compósito de fibra de vidro é trabalhada de forma artesanal, tendo 

maior liberdade de forma. Uma de suas principais características é a baixa densidade 

comparada aos metais. O peso específico do laminado com fibra de vidro é em torno de 1,5 

g/cm³. A fibra de vidro tem ainda muitas características importantes como, por exemplo, 

isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência mecânica e à oxidação, 

resistência à umidade, baixo custo (MATOS, 2005). 

O polímero reforçado com fibra de vidro é também conhecido comercialmente como 

fiberglass. A matriz geralmente utilizada para este compósito é a resina poliéster 

(MOUZAKIS, 2008). 

 

2.5 Tecido 

 

Segundo Marques (2016), o tecido é um material à base de fios de fibra natural, 

artificial ou sintética, que aplicados na confecção tornam-se produtos ecléticos, 

transformando-se em roupas, coberturas e outras vestimentas, como cobertura para o frio, 

cobertura para mesa, tecido para limpeza, tecido para uso medicinal (como faixas e curativos). 

Para a confecção dos tecidos ao longo da historia foi desenvolvido processos 

utilizados para a confecção de um método que evitasse a torção ou o emaranhado das fibras 

evitando que isso o corresse, foi desenvolvido um aparato ou maquinário que foi denominado 

de tear (AQUINO, 2008). 
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O processo de tecelagem que e o ato de tear o tecido, até o começo do século IX era 

manual e somente após 1800 é que teares começaram a ser parcialmente automatizados, sendo 

atribuído esse feito a Joseph Marie Jacquard e Edmund Cartwright. (AQUINO, 2008). 

 

2.5.1 Tecidos Planos 

 

Tecidos Planos são resultantes do entrelaçamento de dois conjuntos de fios que se 

cruzam em ângulo reto. Os fios dispostos no sentido horizontal, largura do tecido, são 

chamados de fios de trama e os fios dispostos no sentido vertical, comprimento do tecido, são 

chamados de fios de urdume (MARQUES, 2016). A Figura 11 representa a estrutura de um 

tecido plano  

 Urdume: Os fios em forma de conjunto são dispostos na direção longitudinal, 

(comprimento), do tecido. 

 Trama: Os fios em forma de conjunto são dispostos na direção transversal, (largura), 

do tecido. 

 Entrelaçamento: ocorre ao passar um ou vários fios de urdume por cima ou por baixo 

de um ou vários fios de trama. 

 

Figura 11 - Representação da estrutura de um tecido plano. 

 

                              Fonte: Mizoguchi, 2012. 

 

Uma das variações do tecido plano é a formada por dois ou mais cabos do urdume por 

fileira e/ou dois ou mais cabos na trama por fileira. Esse tipo de diversidade é denominado de 

tecido “basket”, conforme Figura 12. Há também outras formas construtivas nesse tipo de 
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tecido que recebem denominações específicas tais como monk e hopsak (MIZOGUCHI, 

2012). 

 

Figura 12 - Diagrama do tecido tipo basket 2 x 2. 

 

                                         Fonte: Aquino, 2008. 

 

2.6 Estado da arte da juta em compósitos poliméricos 

 

Neto et al. (2007) Estudaram as propriedades mecânicas de um compósito, formado a 

partir de uma matriz de poliuretano derivado do óleo de mamona e reforçada por um tecido 

tramado de juta. O efeito da adição de pequenos teores de bentonita cálcica e sódica sobre as 

propriedades mecânicas da matriz de poliuretano e de compósitos poliuretano/juta também foi 

investigado. Os resultados indicaram que a incorporação de fibra de juta à matriz poliuretana 

promoveu melhora significativa nas propriedades sob tração dos compósitos. O compósito 

híbrido poliuretano/argila/fibra de juta, contudo, apresentou propriedades mecânicas 

superiores às dos compósitos reforçados unicamente com tecido de juta, o que indica uma 

atuação sinérgica dos reforços híbridos argila/juta. 

Pires et al. (2009) Estudou as amostras dos compósitos com reforço de fibras de juta 

confeccionadas a partir da moldagem por laminação e seccionadas conforme normas para 

ensaios de resistência à tração, flexão e termodinâmico-mecânico. Observou-se que o 

tratamento de superfície de alcalinização das fibras exerceu uma influência positiva na 

resistência à tração e no módulo elástico. Também foi constatado decréscimo nos valores da 

Tg para compósitos em relação à resina pura. Por fim, a análise fractográfica de corpos-de-

prova advindos do ensaio de tração indicou uma melhor adesão interfacial e menor quantidade 



44 

 

de pull-out nos compósitos com fibras tratadas via NaOH e com agente silano, indicando a 

eficácia do tratamento de superfície. 

Alves et al. (2010) Estudaram compósitos fabricados com fibra de juta não tratados e 

tratado, investigando como candidatos para substituir as fibras de vidro como reforço para a 

produção de compósitos estruturais com melhor desempenho ambiental. A superfície das 

fibras de juta foram modificados por secagem e branqueamento/secagem esses tratamentos 

foram realizados para melhorar o comportamento de molhagem do poliéster apolar, melhorar 

as propriedades mecânicas dos compósitos. No final, os compósitos de juta foram comparados 

com compostos de vidro e os resultados mostraram que os tratamentos de fibras de juta 

implicam em um aumento significativo das propriedades mecânicas dos compósitos sem 

comprometer os seus desempenhos ambientais. 

Haydaruzzaman et al. (2010) Estudaram um compósito de polipropileno reforçado 

com fibras de juta unidirecionais e fibras de coco que foram preparados por moldagem por 

compressão. O compósito foi otimizado com fibras de juta e coco mostrando assim suas 

propriedades mecânicas. Verificou-se que 20% de adição de fibras de coco e 80% de 

polipropileno reforçado com juta mostrou-se os melhores resultados das composições 

formuladas. Todos os materiais (fibra de coco, juta, e polipropileno) foram irradiados com 

radiação gama para tratamento químico. Os compósitos à base de polipropileno (20% de coco 

e 80% juta) apresentaram as maiores propriedades mecânicas. Foram feitos também ensaios 

de absorção de água, propriedades térmicas e degradação. 

Jawaid et al. (2011) produziram compósitos híbridos à base de fibras com cachos 

vazios de dendezeiros (EFB) e tecido de fibras de juta (JW) foram preparados por método de 

lay-up. Como matriz foi utilizado resina epóxi. As propriedades de resistência química do 

EFB / tecido de juta / EFB e juta / EFB / tecidos de juta compósitos híbridos reforçados com 

fibras tecidas. Verificou-se a partir do teste de resistência química que todos os compostos são 

resistentes a vários produtos químicos. Observou-se uma redução acentuada do índice de 

vazios de compósitos com hibridação da EFB óleo de palma com fibra de juta tecida. 

Densidade e estudo teor de umidade demonstrado que a propriedade densidade e teor de 

umidade foram reforçados em compósitos híbridos. Os compósitos híbridos mostraram 

propriedades de impacto mais baixos do que compósitos EFB puro. A superfície de fratura de 

impacto dos compósitos foi estudada com a ajuda de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

Koziol et al. (2012) Estudaram a capacidade de absorção da resina de poliéster pelo 

tecido de juta - tratadas e não tratadas em soluções de água KOH (vários tempos de 
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exposição), o disocianato de tolueno, metanol, acetato de vinilo e vinilsilano. Embora a 

análise microscópica ter mostrado melhoria na molhabilidade entre as fibras tratadas e a 

resina, as medidas de altura de gotículas mostraram que o tratamento químico prejudica a 

capacidade de absorção translaminar de tecido de juta. Deterioração da capacidade de 

absorção é causada pelo inchaço dos fios de juta. No entanto, testes mostraram que na maioria 

dos casos, o tratamento reduz o tempo de saturação, o que demonstra uma melhoria na 

capacidade de absorção no plano. Especialmente o tratamento com uma solução de KOH 

vinilsilano e visivelmente encurtado o tempo de pré-molde de impregnação fibra/resina. 

Dantas et al. (2012) Desenvolveram um compósito formado por uma matriz de 

poliéster insaturada Terortoftálica reforçada por cinco camadas de tecido de juta bidirecional 

para verificar a influência da quantidade de absorção de água em suas propriedades mecânicas 

de tração uniaxial e flexão em três pontos. Para isso, foram realizados ensaios em amostras 

secas e úmidas saturadas. Metade das amostras úmidas tiveram suas bordas laterais seladas 

com resina. Os resultados mostram que as amostras seladas absorveram menos água e 

saturaram em um maior tempo, consequentemente suas propriedades mecânicas de tração e 

flexão foram menores que as das amostras secas e maiores que as das úmidas sem proteção 

das bordas laterais. 

Ornaghi júnior et al. (2012) Desenvolveram um trabalho com objetivo analisar a 

fragilidade dinâmica de compósitos de juta utilizando a análise dinâmico-mecânica. Foram 

analisados compósitos contendo 1, 2 e 3 mantas de juta(gramatura de 300 g.m2), 

representando 13,2%, 22,3% e 36,3% em volume, respectivamente. O módulo de 

armazenamento normalizado mostrou uma queda menos abrupta na região de transição vítrea 

para os compósitos contendo um maior teor de reforço, que indicaria um material mais forte 

dinamicamente. 

Oliveira (2013) Realizou um estudo do comportamento dinâmico mecânico e 

transições termodinâmicas de segunda ordem, como é o caso da transição vítrea, em 

compósito de matriz poliuretana elastomérica com reforço de fibra de juta. A matriz foi 

formada por um sistema de poliuretano, fornecida pela empresa Metso Brasil. Para a 

caracterização das propriedades mecânicas desse compósito foi realizada análise dinâmico-

mecânica (DMA) em ensaios de tensão no intervalo de temperatura de 35 a 160 ºC. Os 

principais resultados mostraram que o compósito formado apresentou menor deformação de 

fluência em ensaio de flexão em relação ao poliuretano puro, porém maior deformação 

quando comparado com o compósito com fibra de vidro. O módulo flexural (E’) do 
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compósito de fibra de juta apresentou um maior valor em temperaturas mais elevadas que o 

do material sem reforço. 

Costa et al. (2014) Mostraram as características mecânicas, físicas e microestruturais 

das fibras e dos compósitos laminados de fibras de juta preenchidos com cargas de lama 

vermelha. Variou-se a proporção da lama vermelha nos compósitos nas seguintes proporções: 

10, 20 e 30%. As fibras de juta foram cortadas nos comprimentos de 15 mm e dispostas 

aleatoriamente. Os resultados de resistência a tração mostrou que os compósitos de juta com 

10% de lama vermelha apresentou melhor desempenho mecânico (75,32 MPa), enquanto que 

os compósitos de juta com 20% e 30% lama vermelha apresentaram (64,24 MPa) e (56,08 

MPa). 

Teixeira et al. (2014) Estudaram a avaliação das características mecânicas de 

compósito de matriz a base de cimento portland reforçado com fibras de juta, com 

comprimentos de 15mm e 25mm. Na fabricação utilizou-se a proporção cimento:areia:água 

igual a 1:2:0,5. A fração mássica de fibras correspondeu a 1,42% (para amostras com fibras 

de 15mm) e 1,27% (para amostras com fibras de 25mm) em relação a massa da mistura: 

cimento, areia e água. Após fabricação, os corpos de prova foram submetidos à cura de 28 

dias em imersos em água potável. Foram realizados ensaios de flexão em três pontos, tendo os 

resultados demonstrado uma diminuição de resistência em 17% (amostras reforçadas com 

fibras 15mm) e 19% (amostras reforçadas com fibras 25mm) em relação a matriz pura. 

Raghavendra et al. (2014) Desenvolveram um artigo com o objetivo de substituir os 

tradicionais compósitos de fibra com um composto de fibra natural na percepção tribológica e 

mecânica aceita. Um estudo sistemático foi realizado para investigar as propriedades das 

fibras de juta, quando incorporado em matriz de epóxi. A análise termogravimétrica também 

foi realizada para juta e a resina epoxy para análise das propriedades térmicas. A investigação 

revelou que, devido à incorporação de juta no polímero epóxi apresentou melhores 

propriedades do que as resina pura; mas as propriedades são inferiores aos de vidro reforçado, 

em termos de mecânica. As amostras desgastadas foram estudadas usando microscópio 

eletrônico de varredura. 

Rodrigues et al.(2015) estudaram como as principais variáveis do processo de infusão 

afetam as propriedades do compósito quando são utilizadas fibras naturais como reforço de 

uma matriz de poliéster insaturado. Produziram placas reforçadas com fibras de curauá, juta e 

palha da costa organizadas na forma de fios alinhados ou tecido em estilo plano sob diferentes 

níveis de vácuo no processamento. Os compósitos foram caracterizados quanto à sua 

resistência à tração, módulo de elasticidade, impacto Charpy e porosidade. Verificou-se ainda 
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que, no geral, a elevação do nível de vácuo alterou significativamente as condições de 

compactação dos reforços, alterando, a depender da estrutura da fibra utilizada, a eficiência da 

interface matriz/reforço. 

Dogan et al. (2015) Estudaram a modificação de fibras de juta com ácido esteárico. As 

alterações de superfície após o processo de modificação foram caracterizadas por reflectância 

total atenuada - espectroscopia de infravermelho, espectroscopia de fotoelétrons de raios X e 

análises de microscopia eletrônica de varredura. Mostrou-se que o ácido esteárico estava 

ligado as fibras de juta (JF). Foram também preparados compostos JF que contêm compostos 

baseados em polietileno de baixa densidade e caracterizados por ensaio de tração, análise 

mecânica dinâmica e calorímetro de varrimento diferencial. De acordo com os resultados dos 

ensaios mecânicos, a resistência à tração e o módulo de elasticidade foram aumentados 

usando JF modificado com ácido esteárico através do método utilizado. De acordo com os 

resultados do calorímetro de varrimento diferencial, a modificação da superfície com 

estearoilazida reduziu o grau de cristalinidade em relação ao tratamento alcalino aplicado nas 

fibras. 

Luz et al. (2015) Fabricaram coletes balísticos com substituição de uma camada de 

tecido de aramida intermediária por uma camada de espessura igual de 30% em volume de 

composto epóxi reforçado com tecido de juta. O teste de impacto balístico com munição de 

calibre 7,62 revelou que tanto o epóxi liso como o composto de tecido de juta têm um 

desempenho relativamente semelhante do Kevlar e também frequentaram o padrão NIJ para a 

proteção do corpo. Os mecanismos de dissipação de energia do composto de tecido de juta 

foram analisados por microscopia eletrônica de varredura e constatou-se a ruptura da matriz 

epóxi frágil, bem como a interação das fibras de juta com os fragmentos pós-impacto. Este 

último é o mesmo mecanismo recentemente revelado para tecido de aramida. Contudo, a 

leveza e o menor custo do composto de tecido de juta são vantagens adicionais que favorecem 

a sua substituição para o tecido de aramida. 

Baykus et al. (2015) Estudaram polímeros funcionalizados com anidrido maleico que 

foram usados como agente de compatibilização, em polipropileno reforçado com tecido de 

juta. Os Compósitos foram produzidos a partir de variações de tecido de juta tratadas 

alcalinamente. O efeito do tratamento alcalino e pré-impregnação mecânica, absorção de água 

e propriedades morfológicas dos compósitos foram investigados. A melhoria maior nas 

propriedades mecânicas e a maior redução nos valores de absorção de água foram alcançados 

quando o tratamento alcalino e a pré-impregnação foram utilizadas em conjunto para ambos 

os tipos de matriz. A resistência à tração de tecido de juta tratada com o polipropileno 
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reforçado e o compósito à base de polietileno aumentou em cerca de 90% e 40% quando o 

tratamento alcalino e pré-impregnação foram usados em conjunto, respectivamente. 

Ferreira et al. (2016) Analisaram as fibras naturais combinando aspectos tecnológicos, 

econômicos e ecológicos. No entanto, uma grande restrição ao seu uso bem sucedido em 

aplicativos compostos a longo prazo é a sua alta absorção de umidade e estabilidade 

dimensional. Este trabalho estabeleceu uma ligação das propriedades mecânicas dos 

laminados de fibras epóxi / juta. Alguns lotes das composições formuladas foram imersos em 

água até 60 dias, a fim de estudar o ensaio de hidro-degradação. Testes mecânicos foram 

realizados para obter a resposta de resistência de impacto e dobragem. Assim analisou que 

aumentando a quantidade de reforço promove um forte aumento da carga de pico, a energia 

restaurada e energia de impacto para perfuração e também uma redução acentuada da 

deformação. 

Bremberger et al.(2016) Estudaram no presente trabalho a resistência ao intemperismo 

de compósitos feitos a partir de fibras de sisal, juta e kenaf. Utilizou-se uma resina de 

poliéster ortoftálica termofixa, sem adição de estabilizante ao ultravioleta como matriz. As 

fibras utilizadas em forma de mantas, sem tramas ou costuras, com gramaturas semelhantes. 

Após ensaio em câmara de intemperismo obteve-se como resultado degradação superficial 

com aparecimento de poros na superfície e consequente perda de brilho. Nos ensaios de 

caracterização mecânica por impacto os corpos prova apresentaram perdas de até 50% das 

propriedades inicias. Indicando uma degradação do poliéster e das fibras, mesmo que estas 

ultimas estivessem protegidas pela matriz.  

 

2.7 Propriedades analisadas 

    

Uma propriedade física tem a característica de poder ser medida ou observada sem que 

a composição ou integridade da substância respectiva seja afetada. São propriedades físicas: 

as propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e ópticas (CALLISTER, 2012).  

Porém no estudo proposto foram  avaliadas as características gerais do compósito. 

Para levantamento das características mecânicas do compósito em estudo foram realizados os 

ensaios de Tração e Flexão e Impacto charpy.     

Através dos ensaios de tração e flexão foi possível levantar características como 

resistência a tração (RT) e resistência a flexão (RF), módulo de elasticidade na tração 

(MOET) e flexão (MOEF), bem como o alongamento total das amostras analisadas. 
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2.7.1. Propriedades Físicas 

 

2.7.1.1. Ensaio de Tração  

  

O ensaio de tração consiste em aplicar uma força longitudinal nas extremidades do 

corpo de prova até que o mesmo se rompa. Para análise desse ensaio foi utilizado à norma 

ASTM D-638-10, a onde e possível levantar as características mecânicas do material tais 

como, resistência à tração (RT), deformação máxima e módulo de elasticidade (MOET), 

sendo este último relacionado com a dureza e tenacidade do material (CALLISTER, 2012). 

Para o cálculo das características mecânicas, as equações 1 e 2 foram utilizadas.  

 

                                                       
                                   (1) 

 

Onde: 

LR = Limite de resistência à tração (MPa); 

Fmax = Tensão máxima aplicada (N); 

So = Área inicial. 

 

                                                           
                                                                    (2) 

 

Onde: 

E = é o MOE ou módulo de Young em MPa ou N mm-2;  

σ = Tensão aplicada medida em (Pa), 

ε = Deformação elástica longitudinal do corpo de prova (adimensional). 

 

2.7.1.2 Ensaio de Flexão Três pontos 

   

Consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de uma barra 

de geometria padronizada.  A carga aplicada parte de um valor inicial igual a zero e aumenta 

lentamente ate a ruptura do corpo de prova. 

O ensaio de flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades mecânicas de 

materiais frágeis e dúcteis: são analisadas as tensões internas, na fase elástica, isto é, quando o 
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material submetido a um esforço apresenta a capacidade de absorver energia ocorrendo um 

desarranjo em sua estrutura interna e devolve esta energia ao meio, retornando naturalmente 

na forma inicial em que se encontrava (FILHO, 2013).   

Para analise deste ensaio é utilizado à norma ASTM D-790-10, onde encontram-se as 

equações 3, 4 e 5 que foram utilizadas para determinar o limite de resistência á flexão, o 

modulo de elasticidade e da deformação de flexão. 

 

                                                                                                                            (3)  

 

                                                                                                                            (4) 

 

                                                                                                                            (5) 

 

Onde:  

σ = tensão de flexão (Mpa) 

P = máxima carga aplicada (N) 

L = distancia entre os apoios (mm) 

b = largura do CP (mm) 

d = espessura do CP (mm) 

E = modulo de elasticidade (GPa) 

m = inclinação pela curva carga (N) e deflexão (%) 

ε = deformação a flexão 

D = deflexão máxima no centro do CP (mm). 

 

2.7.1.3. Ensaio de Impacto Charpy 

 

Consiste é um método padronizado para medida de resistência de impactos e 

deformação de um material medindo a taxa de destruição e o quanto esse material 

foi resiliente (Marques, 2016). 

A energia absorvida é medida a partir de um determinado material de resistência e atua 

como uma ferramenta para estudar as propriedades dúctil/frágil do material ensaiado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia
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No ensaio de impacto sharpy, a massa do martelo e a aceleração da gravidade são 

conhecidas. A altura inicial também é conhecida. A única variável desconhecida é a altura 

final, que é obtida pelo ensaio. O mostrador da máquina, simplesmente registra a diferença 

entre a altura inicial e a altura final, após o rompimento do corpo de prova, numa escala 

relacionada com a unidade de medida de energia adotada. 

De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de energia 

utilizada no ensaio de impacto sharpy é o joule (J), em máquinas mais antigas, a unidade de 

energia pode ser dada em kgf x m. A máquina utilizada para se fazer esse ensaio é dotada de 

uma escala, que indica a posição do pêndulo e é calibrada de modo a indicar a energia 

potencial (Marques, 2016). 

 

2.7.1.4. Análises Térmicas  

  

A análise do desempenho térmico de sistemas construtivos está vinculada ao 

conhecimento das propriedades térmicas de seus elementos, os quais podem ser definidos pela 

condutividade térmica, densidade de massa aparente e pelo calor específico (GIGLIO, 2005).  

Para os materiais poliméricos a transferência de energia é realizada através da vibração 

e da rotação das moléculas da cadeia polimérica. A resistência térmica e condutividade 

térmica dos poliméricos estão relacionadas com o grau de cristalinidade deste material 

(CALLISTER, 2012). 

Condutividade térmica é uma característica especifica de cada material e, caracteriza-

se pela capacidade de um material em transferir calor de um ponto onde sua temperatura é 

maior, para outro ponto onde sua temperatura é menor.   

A condução de calor é o processo de troca de energia entre sistemas, ou partes deles 

em diferentes temperaturas que ocorre pela interação entre moléculas de alto nível energético 

transferindo energia, pelo impacto, ás outras, de menor nível energético, gerando uma onda 

térmica, cuja velocidade de propagação depende claramente da natureza da matéria. 

A lei básica da condução de calor é baseada nos experimentos de Fourier como 

descrito por Kreith e Bohn (2003), e a partir dela a condutividade térmica é definida de acordo 

com a equação 6: 

 

                                                                                                                            (6) 
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Onde:   

K: Condutividade térmica do material (W/m.K);  

qk: Fluxo de calor (W);  

A: Área perpendicular ao fluxo de calor (m²);  

dT: Temperatura (ºC ou K);  

dx: Comprimento que atravessa o fluxo de calor (m). 

 

Quanto maior a condutividade térmica de um material maior será sua capacidade de 

transferir calor entre suas moléculas, então esse material terá uma característica de condutor 

térmico.  

Já os materiais com baixa condutividade, ou baixa capacidade de transferência de 

calor entre suas moléculas, possuem características de material isolante térmico (SANTOS, 

2006). 

Resistência térmica (Rt) de uma matéria depende de sua espessura e condutividade 

térmica conforme indicado na equação 7: 

 

                                                                                                               (7) 

 

Onde:  

Rt = Resistência Térmica (m².K/W); 

Δx = Espessura do material (m); 

K = Condutividade térmica (W/m.K). 

 

A vantagem de se trabalhar com a resistência térmica ao invés da condutividade 

térmica é que, no caso do fluxo de energia por condução por um sistema composto por 

diferentes camadas em série, as resistências das camadas podem ser somadas para se 

encontrar a resistência total. Calor específico é a capacidade de um material em armazenar o 

calor e é determinado pela quantidade de energia fornecida com a variação de temperatura, 

conforme equação 8. 
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                                                                                                                            (8) 

 

Onde: 

C = Calor específico (kJ/kg.K); 

Q = Quantidade de energia fornecida (W); 

ΔT = Acréscimo de temperatura (ºC).  

  

Difusividade térmica é a propriedade que depende, por um lado, da condutividade (K) 

ou da velocidade de condução da energia térmica no interior do material e, por outro lado, do 

calor específico volumétrico (μ) ou da quantidade de energia térmica necessária para 

aumentar a temperatura de determinado volume do material.  A difusividade é a variável mais 

importante para o controle térmico das construções do que a condutividade (K), porque 

expressa quão rapidamente um corpo se ajusta por inteiro à temperatura de seu entorno. 

Materiais de baixa difusividade retardam a transferência de variações externas de temperatura 

para o interior das construções, por exemplo.  

Obtém-se a difusividade dividindo a condutividade (K) pelo calor específico 

volumétrico (μ) cuja unidade é m²/s, conforme a equação 9: 

 

                                                                                                                                (9) 

 

Onde: 

D = Difusividade mm²/s 

K = Condutividade térmica w/mk; 

μ = Calor Específico volumétrico Mj/m³k. 

 

2.7.1.5. Densidade Aparente   

 

A relação entre a massa da amostra de um material ou substância e o volume por ela 

ocupado chama-se densidade. A densidade é representada pela equação 10. 
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                                                                                                            (10) 

 

Onde: 

ρ = Densidade aparente (g/cm3) 

m = Massa (g) 

v = cm³ 

 

A importância da verificação da densidade visa indicar ao projetista quanto ao peso da 

peça fabricada nas dimensões reais para a aplicação no projeto. Em alguns casos a densidade 

pode indicar o grau de cristalinidade do material. 

 

2.7.1.6. Absorção de Umidade   

 

A absorção de umidade pela exposição de matrizes orgânicas de materiais compósitos 

em atmosfera úmida ou meio aquoso leva à degradação prematura pela penetração de água ou 

outro liquido no interior do material compósito. Como consequência temos o aumento de 

volume, degradação da estrutura molecular por hidrólise, aparecimento de trincas e perda de 

adesão fibra/matriz, causando gradual perda nas propriedades mecânicas (SANTOS, 2010).  

O grau de absorção de umidade em termos relativos pode ser obtido pelo quociente 

entre a massa final do material após a imersão e a massa inicial antes da imersão subtraído de 

uma unidade. Para obtenção deste valor em porcentagem basta multiplicar o resultado por 

cem (100). A equação 11 representa o grau de absorção de água por um material. 

 

                                                                                                (11) 

 

Onde:  

Abs = absorção de umidade;  

 mi = massa inicial;  

 mf = massa final. 
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2.7.1.7. Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

  

O microscópio eletrônico por varredura (MEV) se baseia na incidência de feixes de 

elétrons em substituição a luz visível ou ultravioleta como nos microscópios ópticos. Os 

elétrons emitidos quando refletidos são captados por detectores que convertem o sinal em 

imagem em altíssima resolução, obtendo também ampliações até 300.000 vezes 

(KESRENBACHK, 1994).   

O MEV é uma ferramenta importante para o estudo do mecanismo de dano, com esta 

ferramenta é possível identificar a interação e adesão entre fibra e matriz (MARINUCCI, 

2011). 

Os mecanismos de danos ou falhas podem ser: Fissura ou falha na matriz – também 

conhecida como fissura coesiva ou de ligação na matriz.  São fendas ou rachaduras que 

ocorrem apenas na matriz do compósito; Ruptura ou falha da fibra – corresponde a quebra da 

fibra e também é conhecida como fratura coesiva ou de ligação na fibra. Desaderência fibra 

matriz ou “debonding”: ocorrida pela falta de aderência entre fibra e matriz, também 

conhecida como fratura adesiva. 

 

2.7.1.8 Degradação dos compósitos (envelhecimento)  

 

De acordo com Rodrigues (2007), a degradação dos polímeros é qualquer reação 

destrutiva que pode ser causada por agentes químicos, físicos ou mecânicos ou em 

simultaneidade e a mesma ainda pode causar uma modificação irreversível nas propriedades 

dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela deterioração progressiva destas 

propriedades, incluindo o aspecto visual.  

Nos materiais compósitos poliméricos a degradação pode ocorrer no conjunto todo, ou 

simplesmente em partes dele, como na matriz ou no reforço. Para analisar o desgaste do 

compósito em uso, faz-se o ensaio de envelhecimento que pode ser envelhecimento natural ou 

envelhecimento acelerado.  

No o ensaio de envelhecimento natural os compósitos são expostos às condições as 

quais serão submetidas durante uso, e a sua maior vantagem é a proximidade com as 

condições reais de uso do material. No entanto o ensaio é considerado lento e requer longos 

tempos de exposição para que os fatores de degradação possam agir no material. 
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2.7.2 Propriedades Químicas 

 

2.7.2.1 Espectrometria de Fluorescência de Raios - x (FRX)   

 

Análise de Fluorescência de Raios X (FRX) - uma das melhores técnicas analíticas 

para realizar a análise elementar em todos os tipos de amostras, não importa se líquidos, 

sólidos ou pós soltos devem ser analisados.  

O ensaio analisa qualitativamente e quantitativamente a composição química das 

amostras. A técnica consiste na exposição da amostra a um feixe de radiação para a excitação 

e detecção da radiação fluorescente característica de cada elemento resultante da interação da 

radiação com o material da amostra (FERRETI, 2009). 

Os elementos que compõem a amostra são excitados por uma fonte primária de 

radiação, que passam a emitir uma radiação com comprimentos de onda característicos de 

cada elemento (raios-X fluorescentes). Através de um detector apropriado, pode-se medir este 

comprimento de onda e, conseqüentemente, identificar os elementos.  Como a intensidade dos 

raios-X fluorescentes é proporcional à concentração a cada desses elementos, pode-se, 

portanto, quantificar estes elementos.  A grande vantagem de utilização do FRX reside na 

simplicidade de preparação das amostras (Ferreti, 2009).  

 As amostras já pulverizadas podem ser fundidas ou prensadas e diretamente 

ensaiadas.  A dificuldade desse método é que para efetuar qualquer análise quantitativa, é 

necessário preparar um método, que inclui a preparação de amostras padrões e 

estabelecimento de condições instrumentais.   

 

2.7.2.2 Difração de Raios - x (DRX) 

 

A difração de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

macroestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos do 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharias 

metalúrgica, química e de minas, além de geociências, dentre outros (CALLISTER, 2012). 

Os raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda 

de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de raios 

X após a colisão com o elétron muda sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia 

do fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda 
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eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida; cada elétron atua, 

portanto, como centro de emissão de raios X.   

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições para 

que ocorra a difração de raios X (interferência construtiva ou numa mesma fase) vão depender 

da diferença de caminho percorrida pelos raios X e o comprimento de onda da radiação 

incidente. (CALLISTER, 2012) 

A principal aplicação da difração de raios X refere-se à identificação de compostos 

cristalinos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos.   
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CAPITULO 3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

São apresentados os procedimentos experimentais usados na fabricação dos 

compósitos, os materiais utilizados e os métodos de fabricação e análise empregados. 

A fase de fabricação das placas de compósito, como matéria prima para recorte dos 

corpos de prova, consistiu das seguintes etapas: corte do tecido plano de juta (TPJ), corte do 

tecido de vidro, preparação da resina de poliéster ortoftálica com acelerador de cura, aplicação 

do desmoldante no molde metálico (matriz), colocação de camadas intercaladas de tecido 

plano de juta (TPJ) e tecido de fibra de vidro (TFV) e resina poliéster no molde, fechamento 

do molde e finalmente, a compressão do molde em prensa hidráulica. 

O fluxograma da Figura 13 sintetiza os procedimentos utilizados para obtenção e 

caracterização do compósito. 

 

Figura 13 - Fluxograma de caracterização do compósito. 
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3.1 Tecido de juta e tecido de vidro 

 

O Tecido plano de juta (TPJ) e o tecido de vidro (TFV) utilizados nesse trabalho 

foram obtidos no comércio local da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, os mesmos são 

vendidos na dimensão 1m x 1m, ocorre uma grande variedade de fornecedores, para a 

pesquisa foram mantidos o mesmo fabricante e modelo de gramatura, como parâmetro de 

controle. A Figura 14 representa a aparência do tecido de juta e o tecido de vidro, como 

adquiridos no comércio. 

 

Figura 14 - Tecidos utilizados. A) Tecido plano de juta B) Tecido de vidro. 

 

 

Os tecidos são caracterizados pela sua gramatura, ou em termo equivalente nada mais 

é do que a sua densidade superficial é expressa em gramas por metro quadrado (g/m2).  

Segundo Medeiros (2015), o tecido plano caracteriza-se pelo entrelaçamento de dois 

conjuntos de fios em ângulo de 90° (ou próximo a isso). Um desses conjuntos fica disposto no 

sentido longitudinal do tecido e é conhecido por urdume, enquanto o outro fica disposto no 

sentido transversal ao urdume, portanto é conhecido por trama. 

 A Figura 15 mostra a micrografia da trama do tecido plano de juta (TPJ), aplicado no 

trabalho, ampliada. 
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Figura 15 - Tecido de juta ampliado. 

 

 

Houve uma preocupação com o tecido de juta, antes de iniciar a separação em partes 

passando por um processo de lavagem manual, com o intuito de retirar qualquer resíduo 

oriundo da estocagem. O processo de secagem foi finalizado com a exposição ao sol, e após 

secagem completa foi dobrado e acondicionado para evitar absorção de umidade.  

Com o TPJ limpo e o tecido de vidro, foram realizados cortes no formato quadrado 

com dimensões de 200 mm x 200 mm, em virtude do formato do molde metálico. A Figura 16 

mostra os tecidos cortados. 

 

Figura 16 - Tecidos cortados. A) TPJ e B) TFV 
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3.2 Resina ortoftálica  

 

Como matriz foi utilizada resina poliéster insaturada do tipo ortoftálica, da ARA 

Química S/A, mostrada na Figura 17, adquirida no comércio local em loja especializada em 

produtos para fibras de vidro e manutenção de piscinas, construção de barcos e artesanato. 

 

Figura 17 - Matriz polimérica A) Resina ortoftálica e B) Colocada para pesar 

 

  

 Segundo o fabricante ARA Química S/A os valores apresentados na Tabela 04, são 

típicos e baseados em materiais testados em seus laboratórios, mas com variação entre as 

amostras.  

 

Tabela 04 - Propriedades da resina Ortoftálica. 

PROPRIEDADES DA RESINA LÍQUIDA AZ 1.0 – PADRÃO 

Cor depois de curada Incolor 

Resistência a Tração 57,0 MPa ASTM D-638 

Módulo de Tração 1970  MPa ASTM D-638 

Alongamento % 3,2 ASTM D-638 

Resistência a Flexão 84,4 MPa ASTM D-790 

Módulo na Flexão 2814,3 ASTM D-790 

Fonte: Galvão, 2011 
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A resina era misturada ao catalisador através da adição de 4,0 ml de MEK-P (peróxido 

de metil-etil-cetona) mostrado na Figura 18. Correspondia a 1% da massa da resina matriz. 

 

Figura 18 - Catalisador MEK-P (Peróxido de metil-etil-cetona) 

 

 

O principal motivo para a escolha da resina ortoftálica deveu-se ao seu menor valor 

comercial na aquisição e de ser um material fácil trabalhabilidade. A fabricação de 

compósitos com resina poliéster não exige grandes equipamentos para fabricação do 

compósito proposto. Podia ser trabalhada em baixas temperaturas e possuía baixo risco de 

manuseio e prejuízo à fibra (GOMES, 2015).   

 

3.3 Desmoldante 

 

O desmoldante utilizado na matriz para a desmoldação das placas dos compósitos 

fabricados foi à cera de carnaúba utilizada como agente facilitador para a retirada da “placa” e 

melhorar o acabamento superficial dos corpos de prova.        

Observou-se na aplicação que era necessário o mínimo de duas passagens do 

desmoldante para evitar dificuldades durante a desmoldagem das placas de compósito quando 

retiradas da matriz. Com a aplicação do desmoldante era verificado uma redução do tempo de 

lixamento por evitar a presença de rebarbas e facilidade de retirada da placa da matriz. O 

desmoldante utilizado encontra-se mostrado na Figura 19.  
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Figura 19 - Cera desmoldante utilizada para facilitar a retirada das placas de compósito. 

 

 

3.4 Processos de obtenção do compósito  

 

Foram escolhidas duas configurações para o compósito: configuração 1 - camadas de 

tecido de juta mais a resina poliéster e configuração 2 - camadas de tecidos de juta e fibra de 

vidro tipo E, intercaladas mais a resina. A configuração 2 constitui-se na hibridização do 

compósito da configuração 1. 

Para o compósito da configuração 1, não híbrido TJ, foram escolhidas as formulações 

4TJ, 6TJ, 8TJ, 10TJ. Já o compósito hibrido TJV apresentou as formulações 4TJV, 6TJV, 

8TJV e 10TJV, intercalando-se o tecido de Juta e o tecido de vidro na resina. Os tecidos de 

juta e de vidro foram cortados com as mesmas dimensões  

Todos os compósitos foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar – LMHES, pertencente ao curso de Engenharia Mecânica da UFRN, utilizando 

as técnicas manuais e prensagem a frio. A Figura 20 mostra os tecidos cortados e organizados 

em camadas. 
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Figura 20 - Representação das camadas A) 4TJ e B) 4TJV. 

 

 

O processo de fabricação foi o de moldagem por compressão a frio, realizada em 

molde fechado metálico com dimensões 200 x 200 x 12 mm, mostrado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Molde metálico utilizada na fabricação dos CPs. 

 

 

Aplicava-se a cera desmoldante no molde e derramava-se uma pequena quantidade de 

resina no seu interior. Em seguida a primeira camada de tecido era colocada acima da resina. 

Na seqüência intercalavam-se camadas de resina com as de tecido de juta (TJ), até 4, 6, 8 e 10 

camadas. Fazendo-se da mesma forma para o compósito hibrido aplicando-se camadas de 

resina e tecido de juta e de tecido de vidro com 4, 6, 8 e 10 camadas intercaladas com as 
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mesmas proporções de ambos os tecidos. A Figura 22 mostra o processo de fabricação dos 

compósitos. 

 

Figura 22 - Etapas do processo A) Fabricação do compósito e B) Compósito no molde. 

 

 

Depois do compósito ser colocado no molde metálico o mesmo era colocado em uma 

prensa hidráulica do tipo MARCON – MPH10 com capacidade de até 10 toneladas. Neste 

processo considerado de prensagem a frio, o molde encontrava-se em temperatura ambiente, a 

Figura 23 mostra a prensa utilizada em funcionamento. O Processo de prensagem consistia 

em o molde ser fechado e levado à prensa, onde se aplicava carga de 2,0 toneladas, por um 

período de 12 horas. 

 

Figura 23 - Prensa MARCON - MPH10. 
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As placas depois de retiradas da prensa e da matriz metálica, ficaram com ambas as 

faces com bom acabamento mostradas na Figura 24.  

 

Figura 24 - Placas de compósitos híbridos e não híbrido depois de prensado e já curado. 

 

 

Para todas as formulações foram utilizadas 400g de resina poliéster ortoftálica em cada 

placa. A Tabela 05 apresenta as duas configurações do compósito e suas formulações 

escolhidas e estudadas.  

 

Tabela 05 - Compósitos formulados não híbridos (TJ) e híbridos (TJV) 
 

 Compósito 
Quantidade de 

camadas 
Massa da 
Resina (g) 

Massa dos tecidos 
(g) 

Resina  RC - 400  
 4 TJ 4 400 37,6g(9,4%) 

Camadas de TJ 
(nãohibrido) 

6 TJ 6 400 56,4g(14,1%) 

 8 TJ 8 400 75,2g(18,8%) 

 10 TJ 10 400 94,3g(23,5%) 

 4 TJV 4/4 400 57,2g(14,3%) 

Camadas de 
TJV (hibrido) 

6 TJV 6/6 400 85,8g(21,4%) 

 8 TJV 8/8 400 114,4g(28,6%) 

 10 TJV 10/10 400 143g(35,7%) 
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Para o ensaio térmico foram fabricados corpos de prova com formato circular. Os 

tecidos de juta e de vidro foram cortados com o mesmo diâmetro do molde metálico, 

conforme mostrado na Figura 25. 

 
Figura 25 - Molde e tecido de juta e tecido de vidro utilizados para o ensaio térmico. 

   

 

Para a fabricação dos corpos de prova (CPs) do ensaio térmico, inicialmente aplicava-

se a cera desmoldante no molde e derramava-se uma pequena quantidade de resina no seu 

interior. Em seguida a primeira camada de tecido era colocada acima da resina.      

Na seqüência intercalavam-se camadas de resina com as de tecido de juta (TJ) ate 

completar as 10 camadas. Fazendo da mesma forma para o compósito hibrido aplicando 

camadas de resina e tecido de juta e de tecido de vidro ate completar as 10 camadas de cada 

tecido, intercaladas com as mesmas proporções dos mesmos. Foram fabricados três corpos de 

prova para cada variação. A Figura 26 mostra o molde na prensa e os corpos de prova prontos.  

 

Figura 26 - Ensaio térmico A)Molde na prensa e B)corpos de prova feitos 
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Utilizou-se a prensa hidráulica (MARCON - MPH10), onde o molde era prensado 

através de um embolo de tecnil, aplicando-se carga de 2 toneladas, na qual ficava por um 

período de 12 horas, e em seguida desenformava-se o material composto. A Tabela 06 resume 

os compósitos formulados. 

 
Tabela 06 - Compósitos formulados não híbridos (TJ) e hibridos (TJV) 

 

 Compósito Quantidade de 
camadas 

Peso da Resina (g) Peso total 
compósito (%) 

Resina RC - 100 100 
     

Camadas de TJ 10 TJ 10 100 100 
     
     
     

Camadas de TJV 
(hibrido) 

10 TJV 10/10 100 100 

     
     

 
 

Com os compósitos formulados passou-se para os ensaios para caracterização dos 

mesmos, onde foram realizados nos Laboratórios de engenharia de materiais da UFRN e 

também do IFRN Natal central. 

 

3.5 Caracterizações dos compósitos 

    

Os ensaios de caracterização das configurações e formulações dos compósitos foram 

resistências a tração, flexão e impacto sharpy, Densidade aparente, absorção de água, 

envelhecimento, FRX e DRX, propriedades térmicas, MEV. 

 

3.5.1 Ensaio de Tração   

 

Para os ensaios de tração as placas foram cortadas para a obtenção dos corpos de 

prova com dimensões de 200 mm x 25 mm e 8 mm seguindo a norma (ASTM D 638-10). 

Para o corte das amostras foi utilizada uma máquina de serra construída no LMHES, mostrada 

na Figura 27. 
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Figura 27 – Cortes A) Máquina utilizada para corte e B) Corpos de prova.  

 

        

Foram adotados todos os procedimentos, de acordo com a norma ASTM D-638-10 e 

utilizou-se a máquina universal “SHIMADZU”, modelo AGX 300 com capacidade máxima 

de 30 toneladas. Em temperatura ambiente (±25°C). A Figura 28 mostra a máquina utilizada. 

 

Figura 28 - Máquina universal utilizada no ensaio de tração. 

 

  

Foram cortados cinco corpos de prova de cada formulação para as duas configurações. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Metais e Ensaios mecânicos de Engenharia dos 

Materiais da UFRN. A Figura 29 mostra um corpo de prova durante o ensaio de tração.  
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Figura 29 – Tração A) Corpo de prova posicionado e B) Corpo de prova tracionado 

 

  

3.5.2 Ensaio de flexão em três pontos 

 

Com o intuito de se verificar algumas das propriedades flexivas do compósito como 

resistência máxima à flexão e módulo de elasticidade foi feito o ensaio de flexão em três 

pontos. 

 O ensaio de flexão foi realizado de acordo com a norma ASTM D-790-10, utilizando-

se a mesma máquina universal “SHIMADZU”. Foram ensaiados cinco corpos de prova de 

cada configuração, para todas as formulações, com dimensões 200 mm x 25 mm e 8 mm, 

mostrados na Figura 30. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Metais e Ensaios 

mecânicos de Engenharia dos Materiais da UFRN 

 

Figura 30 – Flexão A)Ensaio sendo feito e B) Corpos de prova Flexionados. 
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3.5.3 Ensaio de Impacto Charpy 

 

        Para os ensaios de impacto foram adotados os procedimentos, segundo a norma (ASTM 

E-23) e utilizou-se o pêndulo analógico IGV modelo RM904. A Figura 31 mostra o pêndulo 

utilizado. 

 

Figura 31 - Mostrador do Pêndulo analógico de impacto Charpy. 

 

 

As placas utilizadas para o ensaio de impacto Charpy tinham dimensões de 120 mm x 

120 mm e 10 mm. Para o corte das amostras utilizou-se a mesma maquina de serra construída 

no LMHES. 

Foram cortados cinco corpos de prova para cada configuração e suas formulações. 

Todos os corpos de prova ficaram com dimensões de 120 mm x 10 mm x 10 mm. A Figura 32 

mostra os corpos de prova utilizados para o ensaio de impacto Charpy. Os ensaios foram 

realizados no Laboratório de Ensaios de materiais do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN Campus Natal Central. 
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Figura 32 - Corpos de prova com entalhe para o ensaio de impacto. 

 

 

3.5.4 Ensaio de Densidade dos compósitos 

 

 A determinação da densidade aparente foi através do equipamento medidor de 

densidade DSL 910, mostrado na Figura 33. As amostras foram colocadas no prato do 

equipamento, que fornecia as massas a seco e molhada. Posteriormente a amostra era 

mergulhada, sendo também medida a massa molhada. Finalmente o equipamento determinava 

a densidade aparente do produto e a temperatura do líquido para cada amostra. 

  

Figura 33 – Medidor de densidade DSL 910 

 

 

Para os ensaios de densidade, utilizou-se três amostras de cada configuração e suas 

várias formulações. A Figura 34 mostra os CPS do ensaio de densidade do compósito 

estudado que tinham dimensões de 10mm x 10mm. Os ensaios de densidade aparente foram 
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realizados no laboratório de Mecânica dos Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica 

localizado no NTI/UFRN. 

 

Figura 34 - Corpos de prova. A) Formulações de TJV B) Formulações de TJ C) Detalhe do 
corpo de prova. 

 

 

3.5.5 Absorção de Umidade 

 

Sabe-se que o meio úmido pode afetar a matriz, as fibras e a interface, causando perda 

de aderência entre matriz e a fibra, influenciando na própria integridade do compósito. O 

processo de ensaio para a determinação da absorção de umidade foi baseada na norma ASTM 

D570-09. Os corpos de prova tinham as dimensões; 25 mm de largura, 25 mm comprimento e 

8 mm de espessura. A Figura 35 mostra os corpos de prova utilizados no ensaio. 

 

Figura 35 - Corpos de prova para absorção 
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Foram analisadas três amostras para cada tipo de formulação, para as duas 

configurações testadas não híbridos e híbridos. Os meios aquosos testados foram água 

destilada, água do mar e petróleo. Para o corte das amostras foi utilizada uma serra manual. 

Logo após foram pesados em uma balança de precisão, para obtenção do seu peso seco. 

Após o tempo previsto pela norma, onde não havia mais variação na massa das 

amostras submersas, as massas finais eram determinadas. As amostras em ensaio de absorção 

de água e petróleo estão mostradas na Figura 36. 

 

Figura 36 - Amostras A) Absorção em água e B) Absorção em petróleo. 

 

 

Antes da pesagem os corpos de provas eram enxugados com papel toalha para retirada 

do excesso de umidade conforme representado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Amostras secas em papel: A) Retiradas da Água e B) Retiradas do Petróleo 

 

 

Depois de serrados foram pesados em uma balança de precisão modelo Table Top 

Scale, para obtenção do seu peso. A Figura 38 mostra a balança de precisão utilizada para a 

pesagem das amostras. O ensaio de absorção foi realizado no Laboratório de Maquinas 

Hidráulicas e Energia Solar da UFRN (LMHES). 
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Figura 38 - Balança de Precisão utilizada modelo Table Top Scale 

 

 

3.5.6 Análise Térmica 

 

Utilizou-se para levantamento das propriedades termofísicas o analisador de 

propriedades térmicas, KD2 Pro (Figura 39) fabricado pela Decagon Devices com precisão de 

10%, norma (ASTM D5334), foram verificadas as propriedades térmicas da matriz e dos 

compósitos analisados: Condutividade térmica; Calor específico volumétrico; Resistência 

térmica e Difusividade térmica.  

Foram realizados os ensaios para as duas configurações, escolhendo-se as formulações 

com maior quantidade de camadas, 10TJ e 10TJV, em função de um maior percentual de 

camadas em relação à resina, as amostras tinham cinqüenta milímetros de diâmetro por 

quarenta de altura onde foi colocado em analise três amostras de cada. 

 
Figura 39 - Equipamento utilizado K2 Pro. 
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Os corpos de prova passaram por uma furação central, onde era conectado o sensor do 

equipamento de acordo com os passos seguintes. 

a) Escolha do sensor apropriado para o material a ser analisado; 

b) Realizar os furos na amostra a ser analisada para inserção de ambos os sensores 

com auxílio de um gabarito que acompanha o equipamento; 

c) Preencher o furo realizado na amostra com pasta térmica que acompanha o 

equipamento; 

d) Conectar o sensor no aparelho; 

e) Configurar o aparelho para o sensor escolhido; 

f) Inserir o sensor na amostra. 

g) Iniciar a medida. 

 

A Figura 40 mostra o equipamento KD2 Pro pronto para o ensaio térmico, realizado 

numa amostra do compósito.   

 

Figura 40 - Ensaio Térmico de uma amostra do compósito. 
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3.5.7 Ensaio de Difração de Raio x (DRX) 

 

Para o ensaio de DRX as amostras do tecido de juta e do tecido de vidro mais os 

compósitos não hibrido e hibrido com dimensões de vinte por vinte mm, foram analisadas em 

um difratômetro SHIMADZU, localizado no Laboratório de Difração de Raio X do 

Departamento de Engenharia de Materiais localizado o Núcleo de Tecnologia Industrial da  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

A técnica de difração de Raio X permite realizar estudos morfológicos em materiais, 

mostrando a sua estrutura cristalina. A Figura 41 mostra o difratômetro utilizado nos ensaios 

com o material compósito. 

 

Figura 41 - Difratômetro SHIMADZU utilizado no ensaio de DRX. 

 

 

Dentre as vantagens da técnica de difração de raio x para a caracterização de fases, 

destacam-se a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos resultados obtidos (pois 

o perfil de difração obtido é caracterizado para cada fase cristalina), a possibilidade de análise 

de materiais compostos por uma mistura de fases e uma análise quantitativa destas fase. 

 

3.5.8 Ensaio de Fluorescência de Raio x (FRX) 

 

A composição química das matérias-primas de qualquer material compósito é parte 

fundamental para o conhecimento da sua analise. Os constituintes do compósito proposto 

foram analisados quimicamente através de um espectrômetro por Fluorescência de Raio X, 

marca (EDX- 720 Shimadzu), do Laboratório de Difração de Raio X do Departamento de 
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Engenharia de Materiais localizado o Núcleo de Tecnologia Industrial da  Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

A Figura 42 mostra o equipamento utilizado para a análise de fluorescência das 

configurações do compósito e suas formulações e da matriz de resina poliéster cristal. 

 

Figura 42 - Espectrômetro para análise química do compósito e da matriz. 

 

 

3.5.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para verificação anatômica do compósito para as duas configurações e formulações 

estudadas foram obtidas micrografias por microscopia eletrônica de varredura MEV, 

utilizando-se um microscópio Hitachi, modelo TM 3000.  

Os experimentos ocorreram a uma temperatura ambiente de 25 °C e umidade relativa 

de 80%. A Figura 43 mostra o MEV utilizado. As amostras ficavam dispostas e presas no 

porta amostras, utilizando-se uma fita metálica condutora a base de carbono. 

 

Figura 43 - Microscópio eletrônico de varredura (MEV) para analise da microestrutura. 
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As imagens fornecidas pelo MEV eram tridimensionais e possuíam um caráter virtual. 

O local de ensaio foi o Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais do 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   

As amostras não passaram por qualquer revestimento condutivo, ou seja, não foram 

metalizadas. Foram analisadas uma amostra de cada variação dos compósitos. A Figura 44 

mostra as amostras utilizadas no ensaio de MEV, resultante da fratura após ensaio de tração. 

 

Figura 44 - Amostras utilizadas no ensaio de MEV 

 

 

3.5.10 Degradação a intempérie do tempo (envelhecimento) 

 

Um dos objetivos do ensaio de envelhecimento foi analisar a influência do meio da 

degradação das propriedades mecânicas do compósito. Neste trabalho os compósitos foram 

postos às condições de envelhecimento natural, no período de 365 dias, as amostras foram 

expostas na cidade de Natal, especificamente na UFRN, com clima tropical, sobre uma viga 

suspensa ao ar livre.  

Antes e após da exposição uma placa de cada variação, foram pesadas e fotografadas, 

para análise da degradação superficial. A Figura 45 apresenta as placas dos compósitos para o 

ensaio de envelhecimento natural.  
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Figura 45 - Placas para o ensaio de envelhecimento natural. 

 

 

3.6 Aplicações dos compósitos formulados  

 

3.6.1 Fabricação de um fogão solar à concentração de quatro focos utilizando o compósito 

não hibrido TJ. 

 

Pensando em facilitar a tarefa de cocção de uma maior variedade criou e fabricou-se 

um fogão solar que permitiu a cocção simultânea de quatro alimentos (Medeiros, 2016). 

O fogão solar multifocal foi concebido para que as suas quatro parábolas fossem 

fabricadas com materiais distintos e uma delas foi fabricada utilizando-se o compósito não 

hibrido com a formulação 6TJ. 

O processo de fabricação da parábola utilizando o compósito estudado obedeceu aos 

seguintes procedimentos: 

1. Obtenção do perfil da parábola utilizando AUTOCAD; 

2. Fabricação de uma ferramenta metálica para reproduzir o perfil no molde; 

3. Construção do molde utilizando concreto; 

4. Obtenção da curva parabólica no molde; 

5. Recobrimento do molde com plástico para facilitar desmolde; 

6. Recobrimento do molde com o tecido e impregnação do tecido com resina; 

7. Cura do compósito obtida em 24 horas; 

8. Retirada da parábola do molde; 
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9. Reforço estrutura da parábola nas bordas superiores utilizando perfis de alumínio; 

10. Colocação na parábola de um suporte na superfície convexa para acoplamento na 

estrutura do fogão solar; 

Fixou-se a parábola com o compósito 6TJ na estrutura; fez-se um recobrimento da 

parábola com segmentos de espelho de 25 mm² (5,0 X 5,0 mm), cortados com ferramenta de 

diamante profissional, utilizando-se cola de contato. A Figura 47 mostra algumas etapas dos 

processos de fabricação e montagem do fogão solar multifocal. 

 

Figura 46 - Montagem A)Fabricação do suporte na superfície convexa, B) Fogão pronto para 

ser espelhado e C) Aparato aguardando teste. 

 

 

O fogão solar foi testado preliminarmente para determinar se o fundo da panela estaria 

posicionado no foco da parábola. Após os ajustes necessários e testes para diagnóstico da 

capacidade da estrutura em acompanhar o movimento aparente do sol pelas quatro parábolas, 

partiu-se para a fase de testes reais do fogão, inicialmente para promover a ebulição de 1,0 e 

1,5 litros de água, medindo-se o tempo necessário e em seguida experimentando-o para 

promover a cocção de vários tipos de alimentos. 

Mediram-se as temperaturas no fundo da panela, na água, a radiação solar global, e o 

tempo necessário para a ebulição de água e cocção de cada alimento. A Figura 48 mostra a 

parábola de 6TJ do fogão solar multifocal em teste. 
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Figura 47 - Fogão solar em funcionamento 

 

 

3.6.2  Construção de uma Pá de Aero Gerador vertical darrieus utilizando o compósito 

hibrido TJV. 

 

Como aplicação do compósito hibrido TJV foi construída uma pá de um aerogerador 

vertical tipo darrieus. O protótipo foi construído como parte integrante da aplicação do 

compósito formulado. A pá foi construída utilizando como reforço o compósito hibrido 4TJV. 

O processo de fabricação da pá utilizando o compósito estudado obedeceu aos 

seguintes procedimentos: 

1. Fabricação em madeira da parte superior e inferior da pá; 

2. Colocação das camadas de tecido de TPJ e TFV impregnadas com a resina; 

3. Polimento com lixa manual, para que assim ficasse com um bom acabamento. 

A pá não foi colocada em testes preliminares e funcionamento, apenas foi 

confeccionado com intuito de aplicação, ficando esses testes para trabalhos futuros. A Figura 

48 mostra a pá de aerogerador fabricada com o compósito hibrido. 

 

Figura 48 - Pá do aerogerador A) Vista frontal e B) Vista superior 
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CAPITILO 4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes da 

caracterização dos compósitos proposto em suas varias formulações. 

 

4.1 Resultados do ensaio de tração   

 

Foram inicialmente determinados os resultados da resistência a tração RT para a resina 

ortoftálica e comparados aos apresentados pelo fabricante em seu catálogo de apresentação do 

produto. A Tabela 07 apresenta os resultados obtidos no ensaio de tração na resina ortoftálica 

e os resultados obtidos do fabricante.  

 

Tabela 07 – Resultados obtidos e medidos da RT e alongamento para a resina 

 
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

(MPa) 
ALONGAMENTO TOTAL (%) 

FABRICANTE 57,0 3,2 

MEDIDA 26,03 3,5 

 

A RT medida foi bem inferior que a indicada pelo fabricante, com decréscimo de 

45,67%. Para o alongamento total o valor medido foi superior ao apresentado pelo fabricante. 

Essas diferenças podem ser sugestivas a alguma adulteração na revenda das resinas. Esse 

comportamento repetiu-se para alguns dos trabalhos já estudados no LMHES, pelo grupo de 

pesquisa em materiais e energia da UFRN, como exemplos podem ser citados Mota, (2016) e 

Gomes, (2015). 

A Tabela 08 apresenta os resultados do ensaio de tração para todas as configurações 

testadas e formulações escolhidas e o gráfico da Figura 49 mostra o comportamento 

comparativo assumido tanto pelas tensões encontradas em todas as formulações dos 

compósitos não híbridos e híbridos, também resultados para as suas deformações apresentadas 

no ato dos ensaios analisados e estudados.  
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Tabela 08 - Resultados obtidos no Ensaio de Tração 

 Tensão (MPa) Deformação (%) 

RESINA  26,03 ± 1,93 3,50 ± 1,28 

4 TJ 31,29 ± 2,41 2,94 ± 0,50 

6 TJ 32,65 ± 2,43 3,01 ± 0,49 

8TJ 32,94 ± 2,25 3,05 ± 0,51 
10TJ 33,57 ± 2,71 3,09 ± 0,25 

Média 32,61 ± 2,45 3,02 ± 0,43 
4 TJV 40,88 ± 1,74 3,33 ± 0,32 
6 TJV 46,29 ± 1,85 3,47 ± 1,06 

8 TJV 53,29 ± 1,15 3,84 ± 1,10 

10 TJV 59,52 ± 1,18 4,05 ± 0,45 

Média 49,99 ± 1,48 3,67 ± 0,46 

 

Todas as formulações do compósito, para as duas configurações, apresentaram RT 

maiores que a resina, com aumento proporcional ao aumento do número de camadas dos 

compósitos híbrido e não híbrido.  

Com relação às deformações encontradas dos materiais não híbridos foram observados 

valores inferiores quando comparados com os encontrados na resina, já nas variações híbridas 

foram encontrados valores também inferiores no 4TJV e 6TJV e um pouco superiores no 

8TJV e 10TJV, todos quando comparados com a resina utilizada. 

 

Figura 49 – Comportamento Gráfico da RT e da deformação 
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As configurações híbridas apresentaram RT maiores que as não híbridas, 

demonstrando-se a eficácia do TFV na resistência mecânica do compósito. 

A média das configurações não híbridas do compósito apresentou aumento de RT de 

25,27% em relação à resina. Já em relação às configurações híbridas o aumento em media de 

RT foi mais significativo quando também comparado com a resina correspondendo a 92,04%. 

Para o compósito não híbrido a formulação de maior viabilidade foi a com o maior 

número de camadas de tecido de juta 10TJ com um aumento significativo de RT de 28,96%. 

Percebeu-se que com o aumento de numero de camadas a RT aumentava mesmo que de forma 

pequena mais com um aumento significativo.  

Para a configuração híbrida o aumento de RT foi mais significativo, com a formulação 

mais viável, 10TJV, apresentando aumento de RT de 128,65% em media com relação à 

resina.  

Já em comparação da melhor não híbrida 10TJ com a híbrida 10TJV o aumento 

correspondeu a 77,30%, comprovando-se a influência o TFV na resistência mecânica do 

compósito. 

Analisando as deformações temos que para o compósito não hibrido em media quando 

comparado com a resina, a uma diminuição de 13,72%, já em relação da media hibrida temos 

um acréscimo em torno de 4,85%, mostrando assim que o compósito híbrido apresentou 

deformações um pouco maior quando comparado com a resina. 

Como todas as formulações do compósito apresentaram resistência mecânica superior 

à resina, conclui-se que o TPJ e o TFV estiveram presentes no compósito como reforço e não 

apenas como carga. 

 

4.2 Resultados do ensaio de flexão em três pontos  

 

Foram comparados os resultados do ensaio de flexão entre as medidas do ensaio 

realizado com o parâmetro cedido pelo fabricante da resina utilizada para a obtenção do 

compósito. A Tabela 09 apresenta os resultados comparativos entre a medida de tensão do 

ensaio obtida e o parâmetro cedido pelo fabricante da resina ortoftálica utilizada para a 

obtenção do compósito.  

O valor encontrado foi inferior ao que o fabricante informou, com um decréscimo de 

31,20%, esse valor ficou bem abaixo do que se esperava para o ensaio de flexão em três 

pontos, acreditando que houve alguma adulteração pelo revendedor do material. 
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Tabela 09 - Comparação do resultado obtido e fornecido pelo fabricante 

 Tensão (MPa) 

FABRICANTE 84,4 

MEDIDA 58,06 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados dos ensaios de flexão para todas as configurações 

testadas e formulações escolhidas e o gráfico da Figura 50 mostra o comportamento 

comparativo assumido tanto pela tensão em cada formulação e também flecha encontrada em 

cada ensaio analisado.  

 

Tabela 10 - Resultados do Ensaio de Flexão em três pontos 

 

Todas as formulações do compósito, para as duas configurações, apresentaram 

resistência flexão RF maiores que a da resina, com aumento proporcional ao aumento do 

número de camadas dos compósitos híbridos e não híbridos, com aumentos significativos para 

todas as formulações com a hibridização. 

Já em relação à flecha com o aumento do número de camadas de tecido de juta a um 

decréscimo significativo no compósito não hibridizado e a mesma analise e observado nos 

híbridos. 

 

 

 

 Tensão (MPa) Flecha (mm) 

4 TJ 60,88 ± 1,47 6,12 ± 0,86 

6 TJ 62,17 ± 1,24 5,61 ± 0,15 

8TJ 63,28 ± 1,38 5,13 ± 0,41 

10TJ 65,47 ± 1,79 4,77 ± 0,66 

Média 62,20 ± 1,47  5,40 ± 0,52 

4 TJV 80,57 ± 1,16 5,72 ± 0,74 

6 TJV 83,72 ± 1,56 5,54 ± 0,52 

8 TJV 86,11 ± 1,58 5,19 ± 0,26 

10 TJV 89,20 ± 1,24 4,85 ± 0,49 

Média 84,90 ± 1,38 5,30 ± 0,50 

RESINA 58,06 ± 1,81 13,50 ± 1,76 
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Figura 50 - Comportamento Gráfico da RF e da Flecha 

 

 

As configurações híbridas apresentaram RF maiores que as não híbridas, 

demonstrando-se a eficácia do TFV na resistência mecânica do compósito. 

A média das configurações não híbridas do compósito apresentou praticamente a 

mesma RF que a da resina com um aumento de apenas 7,13%. Já em relação às configurações 

híbridas o aumento da media de RF foi mais significativo, em torno de 46,22%. 

Para o compósito não híbrido a formulação de maior viabilidade foi a 10TJ, com 

aumento de RF em relação à resina de 12,76%. Em relação à configuração de menor resultado 

da RF foi a 4TJ com aumento de 4,85%.  

Para a configuração híbrida o aumento da RF foi muito mais significativo, com a 

formulação mais viável, 10TJV, apresentando aumento de 53,63% em relação à resina. Já em 

relação à configuração não híbrida 10TJ o aumento correspondeu a 26,60%, comprovando-se 

a influência do TFV na resistência mecânica do compósito. 

Como todas as formulações do compósito apresentaram resistência mecânica superior 

à resina, mostra-se assim que o TPJ e o TFV estiveram presentes no compósito como cargas 

de reforço, destacando-se principalmente o TFV.  

Todas as formulações aumentaram significativamente a sua resistência à flexão com o 

acréscimo de camadas de juta nos compósitos em relação à resina. Em relação ao compósito 

hibrido, notou-se uma supremacia em relação ao não híbrido. 

Em relação às flechas a formulação que apresentou maior valor foi a 4TJ para os não 

híbridos e 4TJV para os hibridizados. Todas as formulações apresentaram flechas menores 
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que a resina. Todas as flechas das formulações testadas do compósito foram inferiores a da 

resina, porém não inviabilizaram a utilização do compósito quando submetido à flexão. 

 

4.3 Resultados do ensaio de impacto charpy 

 

Os resultados do ensaio de impacto mostraram que a incorporação das camadas de 

tecido TPJ na resina, aumentaram consideravelmente a tenacidade ao entalhe do compósito 

não hibrido, o mesmo aconteceu no compósito hibrido, aumentado-se o número de camadas 

de juta e de tecido de vidro aumentou-se  também consideravelmente a sua tenacidade ao 

impacto realizado. 

A Tabela 11 apresenta a variação da energia de impacto Charpy em função da 

quantidade de tecido incorporado à matriz formando os compósitos.  

 

Tabela 11 - Energia de Impacto Charpy 

MATERIAL ENERGIA DE IMPACTO (J) 

Resina 1,83 ± 0,20 

4TJ 4,08 ± 0,40 

6TJ 5,17 ± 0,42 

8TJ 6,11 ± 0,46 

10TJ 7,64 ± 0.45 

Média 5,75 ± 0,43 

4TJV 10,46 ± 1,01 

6TJV 13,32 ± 1,03 

8TJV 16,63 ± 1,07 

10TJV 19,55 ± 1,04 

Média 14,99 ± 1,03 

 

O gráfico na Figura 51 mostra o comportamento assumido pelo ensaio referente ao 

impacto. 
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Figura 51 - Comportamento Gráfico da Energia de impacto 

 

 

O compósito apresentou energia de impacto crescente na medida em que se aumentava 

o número de camadas de TPJ e TFV.  Em relação à resina todas as formulações, para as duas 

configurações, apresentaram crescimento significativo em relação a essa propriedade 

mecânica, com supremacia para a configuração híbrida. 

Para as configurações não híbrida e híbrida as melhores formulações foram a com dez 

camadas, 10TJ e 10TJV respectivamente. Todas as configurações testadas apresentaram 

resistência ao impacto muito maior que a da matriz, demonstrando-se que as camadas de TPJ 

e TFV provocavam uma maior capacidade de absorção de energia, principalmente o TFV, 

aumentando as tenacidades dos valores a cada aumento de número de camadas de tecido. 

De todas as propriedades mecânicas estudadas o ensaio de impacto foi o de melhor 

desempenho para os compósitos não híbrido e híbrido, em todas as formulações estudadas, 

trazendo grande potencial de uso para aplicações em que se requeiram alta energia de 

absorção de impacto.  

 

4.4 Resultados do ensaio de densidade aparente 

 

A Tabela 12 apresenta os resultados da densidade aparente para a resina e para as 

formulações das duas configurações do compósito escolhidas e o gráfico da Figura 52 mostra 

o comportamento assumido por esse parâmetro. 
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Tabela 12 - Ensaio de Densidade nos compósitos formulados e na matriz. 

Compósito – Liquido Água Destilada a 25,5 °C d (g/cm³) 

RESINA 1,23 

TECIDO DE VIDRO 2,50 

TECIDO DE JUTA 1,05 

4TJ 1,20 

6TJ 1,18 

8TJ 1,16 

10TJ 1,15 

Média 1,17 

4TJV 1,20 

6TJV 1,22 

8TJV 1,24 

10TJV 1,27 

Média 1,23 

 

Todas as formulações da configuração não híbrida apresentaram densidade menor que 

a da resina. 

 

Figura 52 - Comportamento Gráfico da Densidade 
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As configurações não hibridas apresentaram diminuição de densidade a medida que se 

aumentava o número de camadas de tecido de juta. 

A configuração com menor densidade foi a não hibrida 10TJ, com diminuição de 

densidade de 6,5% em relação à resina. 

Duas formulações da configuração híbrida 4TJV e 6TJV apresentaram densidade 

menor ou igual a da resina e as outras duas 8TJV e 10 TJV um pouco maior.  

De forma geral a hibridização do compósito não provocou um aumento da densidade 

de forma significativa tanto para as configurações não hibridas como para as hibridas, o que 

representa um potencial de aplicabilidade bem sugestivo, uma vez que o aumento da 

resistência mecânica não produziu aumento de massa do compósito produzido. 

 

4.5 Resultados da absorção de umidade 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados da absorção de água destilada para a resina e 

formulações do compósito e o gráfico da Figura 53 o comportamento assumido.  

 

Tabela 13 - Absorção de água destilada para resina e as formulações do compósito. 

AMOSTRAS ABS. ÁGUA DESTILADA (%) 
RESINA 2,43 

4TJ 4,93 
6TJ 5,41 
8TJ 6,65 
10TJ 7,46 

Média 6,11 
4TJV 4,29 
6TJV 5,20 
8TJV 6,55 
10TJV 7,06 
Média 5,77 

 

As amostras ficaram em teste durante sessenta e três dias ate a saturação, o percentual 

de absorção de água do compósito nesse meio aquoso para as duas configurações em suas 

várias formulações foi bem superior ao da resina. 
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Figura 53 - Comportamento Gráfico da absorção em água destilada 

 

 

A média da configuração híbrida apresentou nível de absorção 5,8% menor que a 

configuração não híbrida, em função do menor poder de absorção do tecido de vidro. A 

melhor formulação não híbrida foi a 4TJ e a híbrida foi a 4TJV, ambas com um menor 

número de camadas de tecidos, prevalecendo o menor percentual de absorção da resina. 

Foi demonstrado o bom desempenho da resina em relação a essa propriedade 

importante avaliada, para o meio aquoso testado e apesar do maior poder de absorção das 

formulações testadas, apresentaram também resultados competitivos, quando comparados a de 

outros compósitos, particulados e fibrosos, já obtidos e estudados no LMHES/UFRN, como 

exemplo o reforço de bucha vegetal utilizado por Mota (2016) que apresentou resultado de 

absorção em média no valor de 7,47%.  

A Tabela 14 apresenta os resultados da absorção de água do mar para a resina de 

poliéster cristal e formulações dos compósitos estudados e o gráfico da Figura 54 o 

comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio aquoso. 
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Tabela 14 - Absorção de água do mar para resina e as formulações do compósito. 

AMOSTRAS ABS. ÁGUA DO MAR (%) 
RESINA 2,26 

4TJ 6,31 
6TJ 7,32 
8TJ 7,45 
10TJ 7,56 

Média 7,16 
4TJV 6,27 
6TJV 7,11 
8TJV 7,27 
10TJV 7,30 
Média 6,99 

 

As amostras ficaram em teste durante sessenta e três dias ate a saturação, o percentual 

de absorção de água do mar no compósito nesse meio aquoso para as duas configurações em 

suas várias formulações foi bem superior ao da resina. 

 

Figura 54 - Comportamento Gráfico da absorção em água do mar 
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O nível médio para as configurações não hibridas nesse meio aquoso foi em média 

superior a resina em 216 %, já quando comparamos a resina com a media das configurações 

hibridas também teve um acréscimo de 209 %. 

A configuração híbrida apresentou nível médio de absorção de 2,4% menor que o 

nível médio da configuração não híbrida. Novamente a melhor formulação não híbrida foi a 

4TJ e a híbrida foi a 4TJV. As configurações que mais absorveram foram as que tinham o 

maior número de camadas nas duas configurações.  

O percentual de absorção de água do mar aumentou à medida que se aumentava o 

número de camadas no compósito. A menor configuração para as duas configurações 

apresentou o triplo do nível de absorção de água do mar da resina. 

Foi demonstrado o bom desempenho da resina em relação a essa propriedade avaliada, 

para o meio aquoso testado e apesar do maior poder de absorção das formulações testadas, 

apresentaram também resultados competitivos, quando comparados a de outros compósitos, 

particulados e fibrosos, já obtidos e estudados no LMHES/UFRN, como exemplo o reforço de 

MDF utilizado por Gomes (2015) que apresentou resultado de absorção em média no valor de 

2,32%.  

A Tabela 15 apresenta os resultados da absorção de umidade em petróleo para a resina 

e para as formulações do compósito estudadas e o gráfico da Figura 55 mostra o 

comportamento assumido por esse parâmetro nesse meio. 

 

Tabela 15 - Absorção do petróleo para resina e as formulações do compósito. 

AMOSTRAS ABS. de petróleo (%) 

RESINA 1,94 

4TJ 2,02 

6TJ 3,32 

8TJ 3,92 

10TJ 4,04 

Média 3,32 

4TJV 2,00 

6TJV 3,24 

8TJV 3,90 

10TJV 4,00 

Média 3,29 
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As amostras ficaram em teste durante noventa e um dias ate a saturação, o percentual 

de absorção de petróleo do compósito nesse meio aquoso para as duas configurações em suas 

várias formulações foi bem superior ao da matriz de resina poliéster cristal, porém inferior aos 

outros dois meios aquosos testados. 

 

Figura 55 - Comportamento Gráfico da absorção em petróleo 

 

 

Mais uma vez a media da configuração híbrida apresentou menor nível de absorção, 

porém a diminuição em relação a media não híbrida foi mínima, da ordem de 1,0%. 

Novamente a melhor formulação não híbrida foi a 4TJ e a híbrida foi a 4TJV. Os que mais 

absorveram foram para o maior número de camadas nas duas configurações, 10TJ e 10TJV.  

Para o meio aquoso testado apesar do maior poder de absorção das formulações 

testadas, os resultados foram competitivos, quando comparados a de outros compósitos, 

particulados e fibrosos, já obtidos e estudados no LMHES/UFRN, como exemplo o reforço de 

bucha vegetal utilizado por Mota (2016) que apresentou resultado de absorção em média no 

valor de 9,98%. 
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A Figura 56 apresenta graficamente os resultados para os três meios líquidos, água 

destilada, água do mar e petróleo, mostrando o comportamento assumido pelo percentual de 

absorção nas três umidades. 

 

Figura 56 - Resultados médios da absorção nos três meios aquosos testados 

 

 

4.6 Resultados da análise térmica 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados da análise térmica; condutividade, resistividade, 

capacidade térmica e difusividade para as duas configurações nas formulações 10TJ e 10TJV. 

 

Tabela 16 - Propriedades Térmicas dos compósitos 

MATERIAL 
CONDUTIVIDADE K 

[W/(m·K)] 

RESISTIVIDADE  

[°C·cm/W] 

CAPACIDADE 

TÉRMICA C 

[MJ/m³·K] 

DIFUSIVIDADE  

[mm²/s] 

Resina 0,165 609,40 1,471 0,108 

10TJ 0,188 533,5 1,451 0,128 

10TJV 0,193 521,2 1,435 0,134 

 

Algumas propriedades térmicas das configurações testadas foram inferiores que a da 

resina, com menor capacidade de isolamento térmico, porém poderiam ser classificados como 

isolantes térmicos, por apresentarem condutividade térmica inferior a 0,20 W/m.K de acordo 

com a literatura, que classifica os materiais ate esse valor como isolantes. 
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A condutividade térmica das formulações testadas nas configurações, híbrida e não 

híbrida do compósito foi superior a da resina, com a configuração híbrida apresentando um 

valor 17,0% maior e a não híbrida em torno de 14% também maior. A Figura 57 mostra 

graficamente a analise e comparação da condutividade térmica. 

 

Figura 57 - Comportamento assumido pela condutividade no ensaio térmico. 

 

 

A configuração híbrida apresentou condutividade térmica maior em relação a não 

híbrida da ordem de 2,66%.  

O aumento de condutividade térmica nas configurações híbrida e não híbrida é 

explicada pela maior condutividade térmica dos dois tecidos de juta e de fibra de vidro em 

relação à resina. Com o aumento do número de camadas teve-se um aumento da 

condutividade térmica, gerando uma diminuição da resistividade térmica do compósito. A 

Figura 58 mostra graficamente esta analise. 

 

Figura 58 - Comportamento assumido pela resistividade no ensaio térmico. 
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A resistividade térmica do compósito não hibrido foi menor que a resina em torno de 

12,45%, já para o compósito hibrido essa diminuição foi um pouco maior entorno de 14,47%. 

Isso demonstrou a grande capacidade de isolamento térmico das duas variações do compósito 

produzido. 

Já para a capacidade térmica do compósito apresentaram-se valores menores que a 

resina em função da influência dos tecidos utilizados também. 

 À medida que se aumentava o percentual em massa no compósito à tendência era uma 

maior diminuição na capacidade térmica do mesmo. Essa contribuição dos tecidos 

proporcionou a redução da capacidade térmica para o não hibrido em torno de 1,36% e uma 

redução um pouco maior também, para o compósito hibrido em torno de 2,44%. 

Na Figura 59 e mostrado essa analise, indicando graficamente o armazenamento 

térmico das duas configurações estudadas, não hibrida e hibrida em relação à resina utilizada 

na obtenção do compósito. 

 

Figura 59 - Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico. 

 

 

A difusividade térmica é função dos parâmetros densidade, capacidade calorífica e 

condutividade térmica. Os efeitos dessas propriedades causaram um aumento da difusividade 

térmica das configurações do compósito, aumentando a velocidade de fluência da onda 

térmica no material. Na Figura 60 e mostrado graficamente essa analise térmica. 
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Figura 60 - Comportamento da difusividade no ensaio térmico. 

 

 

A variação da configuração não híbrida em relação à resina foi 18,5% maior e para a 

híbrida em torno de 24% maior que a resina. A variação da configuração híbrida em relação a 

não híbrida foi apenas 4,7% maior. 

De forma general pode-se concluir que as configurações na formulação testadas não 

trouxeram significativas mudanças nas propriedades térmicas do compósito, apenas 

diminuindo-se pouco significativamente sua resistência térmica. 

 

4.7. Resultados do DRX e FRX 

 

Os resultados da analise de FRX das amostras de tecido de juta TPJ e fibra de vidro 

TFV, apresentaram os principais elementos químicos que compunham as amostras. O DRX 

identificou a estrutura do composto.  

Os resultados dos ensaios FRX auxiliaram na obtenção gráfica. A Tabela 17 apresenta 

as composições químicas dos tecidos utilizados. 
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Tabela 17 - Composição do tecido plano de juta e tecido de vidro 

Composto Químico 
(juta) 

Composição 
(%) 

Composto Químico 
(fibra de vidro) 

Composição 
(%) 

Ca 35,43 Ca 41,14 

Na 17,79 Si 44,60 

Si 14,98 Al 10,80 

Fe 8,22 Fe 0,50 

Al 7,24 K 0,56 

Ti 6,86 Mg 2,35 

Tb 2,84 Mn 0,028 

K 2,36 Sr 0,025 

 

No tecido plano de juta houve um predomínio dos elementos Ca, Na e Si, totalizando 

68,2% da composição química total enquanto que no TFV predominaram o Si, Ca e Al, 

perfazendo 96,5%. A Figura 61 e a Figura 62 demonstram graficamente a composição 

química do TPJ e do TFV. 

 

Figura 61 - Comportamento da composição química do tecido plano de juta (TPJ) 

 

 

Na composição dos dois tecidos ocorreu a presença dos elementos comuns Cálcio, 

Silício, Ferro, Alumínio, Potássio e Manganês, com predomínio do Silício no TFV e do 

Cálcio no TPJ. 
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Figura 62 - Comportamento da composição química do tecido de vidro 

 

 

A Tabela 18 apresenta as composições químicas dos compósitos híbridos e não 

híbridos estudados. Os gráficos da Figura 63 mostram o comportamento comparativo da 

presença dos elementos químicos na composição das configurações do compósito para as 

formulações 10TJ e 10TJV. 

 

Tabela 18 - Elemento químicos presentes nas duas composições do compósito 

Composto Químico 
do compósito 

(TJ) 

Composição 
(%) 

Composto Químico 
do compósito 

(TJV) 

Composição 
(%) 

Ca 31,08 Na 28,21 

Na 24,93 K 18,30 

K 14,80 Si 15,31 

Si 9,21 Ca 14,84 

Fe 8,88 Fe 9,61 

Al 8,06 Al 9,46 

Cu 3,01 Cu 4,25 

 

Embora não haja presença de Na no TFV a sua presença nas configurações do 

compósito deveu-se ao tecido de juta. No compósito híbrido 10TJV houve uma 

predominância de Na e no não híbrido de Ca. 
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Predominaram no não híbrido o Ca, Na e o K totalizando mais de 70% da composição 

química dessa configuração. Para o híbrido predominaram o Na, K, Si e o Ca totalizando 

76,7%.  

Na composição das duas configurações do compósito ocorreu a presença dos 

elementos comuns Cálcio, Sódio, Silício, Ferro, Alumínio, Potássio e Cobre. 

 

Figura 63 - Comportamento comparativo dos elementos químicos nas composições  

 

 

 

4.8 Resultados do MEV 

 

O ensaio de MEV tem como objetivo principal diagnosticar a eficiência do processo 

de obtenção do compósito e posterior fabricação dos corpos de prova. As propriedades 

interfaciais dos compósitos não híbridos TJ e híbridos TJV foram avaliadas a partir de 

amostras obtidas após o ensaio de tração. As amostras fraturadas foram utilizadas como 

padrão de comparação em aumento de imagem de 25x e 200x. 

Das análises da superfície apos o ensaio de tração, tanto dos corpos de prova TJ e TJV 

podem ser observadas nas figuras que seguem. Na Figura 64 é mostrado o aspecto da 

superfície de fratura do 4TJ. 

Pode-se observar, de acordo com a Figura 64 (A) que as fibras do tecido de juta não se 

partiram de maneira uniforme, algumas das microfibrilas que compõem partes das fibras se 

romperam desigual. Na Figura 64 (B) foi realizada uma ampliação do local de 

desprendimento das fibras, verificando a presença de vazios que foram ocasionados durante o 

tracionamento. 
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Figura 64 - Compósito 4TJ A) Fibras rompidas e B) Vazio deixado pela fibra 

 

 

A Figura 65 apresenta o aspecto da superfície de fratura do compósito 6TJ que foi 

submetida a um ensaio de tração. Observa-se que sua superfície na Figura 65 (A) presença de 

uma maior quantidade de fios de tecido de juta e as microfibrilas variadas em relação à tensão 

que cada uma suportou, na Figura 65 (B) a ampliação mostra as fibras de juta sobrepostas 

umas sobre as outras.  

Figura 65 - Compósito 6TJ A) Quantidade de fios e B) Fios tracionados 

 

 

Na Figura 66 apresenta o aspecto da composição do compósito 8TJ (A) é possível 

verificar fissuras na resina devido à tensão de fratura, criando trincas, as rachaduras 

proporcionaram alguma ruptura de fibras e estando associada a lacunas e imperfeições que 

ocorrem durante o ensaio e em (B) a ampliação mostra fissuras contornando as fibras de 
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tecido de juta, verificasse o detalhe da variação do tamanho das fibras, com camada mais finas 

em virtude do esforço ao passar pela tração. 

 

Figura 66 - Compósito 8TJ A) Fissuras na resina e B) Entorno da fibra 

 

 

O aspecto da região de fratura da amostra 10TJ é apresentado na figura 67 (A) e (B), 

respectivamente. As imagens mostraram o predomínio de várias fibras próximas e 

longitudinalmente e que as maiores fibras que não foram arrancadas e pequenas variações na 

interface 

 
Figura 67 - Compósito 10TJ A) Fibras rompidas e B) Fibras inteiras 
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Passaremos agora a descrever o MEV dos compósitos híbridos. Na Figura 68 

observou-se que o compósito 4TJV apresentou em (A) pouca aglomeração de fibras e os 

feixes do vidro bem definidos, já em (B) houve uma melhor uniformidade dos fios de vidro. 

 

Figura 68 - Compósito 4TJV A) Fibras de vidro inteiras e B) Fibras de Vidro rompidas 

 

 

Analisando a composição 6TJV mostrada na Figura 69, em (A) observa-se uma maior 

interação das fibras de juta/vidro em relação à composição que contém apenas quatro camadas 

tanto de juta quanto de vidro, pode-se observar nessa composição detalhes da inserção das 

fibras de vidro na matriz revelando que estão bem aderidas à superfície, tendo como 

mecanismo de suporte de transferência de esforços maiores e já em (B) pode ser observado o 

detalhamento da existência de vazios aumentando assim a concentração de tensões locais, as 

quais contribuem para menor resistência mecânica, levando à falha prematura do compósito.   

 

Figura 69 - Compósito 6TJV A) Entrelaçamento juta/vidro e B) Vazio 
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Pode-se observar no compósito 8TJV, de acordo com a Figura 70 (A) que as fibras 

tanto da juta como do vidro apresentaram fraturas não uniforme, ou seja, as microfibrilas se 

rompem praticamente se esgarçando, já em (B) o arranque pela fratura, indicando maior 

adesão entre as fases presentes, juta/vidro/matriz que contribui para melhor transferência de 

tensão, resultando em melhores propriedades mecânicas em tração em relação ao anterior. 

 

Figura 70 - Compósito 8TJV A) Fibras partidas juta/vidro e B) Arranque das fibras pela 

fratura 

 

 

Pode-se notar no compósito 10TJV na Figura 71 (A) a adesão entre fibra juta/vidro no 

compósito é maior. Este fato justificado nos ensaios de tração. Como em todas as 

micrografias as mocrofibrilas não se rompem de uma só vez, mas cada uma de acordo com a 

tensão de tração máxima que suporta, pode-se notar que os vazios presentes do arrancamento 

na Figura 71 (B) na região interfacial das micrografias ilustradas são evidentes, mas que a 

grande parte não foi arrancada. 
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Figura 71 - Compósito 10 TJV A) Juta e vidro e B) Interface de ambos os fios juta e vidro 

 

 

Todas as imagens do MEV em geral pode-se perceber que o tecido de juta e o tecido 

de vidro contribuem de maneira efetiva no aumento da resistência do compósito e, 

conseqüentemente, no aumento na resistência da tração, justificado pelo ensaio de tração e 

também pela aderência na resina, tendo a ciência que quanto maior for à quantidade de tecido 

de juta e tecido de vidro adicionado na matriz maior será a energia para romper o compósito. 

É importante ressaltar que o maior reforço acarretado pelo tecido de vidro deve-se ao 

fato do vidro possuir propriedades que o tornam, potencialmente, bom para reforço de 

compósitos poliméricos. 

 

4.9 Resultados do ensaio de envelhecimento no compósito 

 

O ensaio de envelhecimento foi realizado com as placas do compósito para as duas 

configurações, híbrida e não híbrida, em suas várias formulações. 

A Tabela 19 apresenta os resultados da variação da massa nas placas submetidas ao 

ensaio de envelhecimento, em ambiente natural para todas as formulações do compósito 

estudadas. O gráfico da Figura 72 mostra o comportamento das massas das amostras antes e 

após o ensaio de envelhecimento. 

 

 

 

 



108 

 

Tabela 19 – Massas antes e depois do ensaio de envelhecimento 

Formulação M amostra antes (g) M amostra depois (g) Perda de Massa (%) 
RESINA 385,4 384,2 0,31 

4TJ 334,2 332,1 0,64 
6TJ 339,4 334,9 0,98 
8TJ 375,2 370,05 1,37 
10TJ 425,1 419,2 1,38 

Média 368,5 364,1 1,09 
4TJV 337,5 334,7 0,83 
6TJV 371,2 367,1 1,10 
8TJV 385,5 381,4 1,06 
10TJV 450,4 443,7 1,48 
Média 386,2 381,7 1,12 

 

Todas as formulações do compósito nas duas configurações estudadas apresentaram 

perda de massa superior a da resina. Para a configuração não híbrida a média das formulações 

foi 251,6% maior e na configuração híbrida 261,3%, levando-se a concluir que a utilização 

dos tecidos na resina produziu um aumento muito significativo na perda de massa pela 

exposição às condições ambientais variáveis no teste de envelhecimento.  

 

Figura 72 – Massas antes e depois do envelhecimento 

 

 

A exposição principalmente à radiação solar ultravioleta produziu significativo 

aumento dessa perda de massa, combinada com as radiações de outras faixas do espectro 

solar, além da chuva, poeira, poluição e temperatura e umidades variadas. 
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A perda de massa das configurações híbrida e não hibrida do compósito estudado foi 

muito baixa, com maior perda para a configuração híbrida, em média 2,75% maior, diferença 

pouco significativa. O gráfico da Figura 73 mostra a porcentagem perdida por cada amostra. 

 

Figura 73 – Porcentagem perdida por cada placa 

 

 

A formulação com maior perda de massa foi a 10TJ na configuração não híbrida e 

10TJV na configuração híbrida, com perda de massa 7,24% maior para a 10TJV. A 

formulação de menor perda foi a 4TJ seguida da 4TJV, onde prevaleceu à maior quantidade 

de resina, de maior resistência ao envelhecimento. 

No teste de envelhecimento ficou nítida que a maior diferença entre as configurações 

antes e após expostas foi na coloração e no ataque à camada superficial exposta as intempéries 

provocando o aparecimento da primeira camada de fibra de vidro E. 

Essa pequena mudança provocada na camada superficial superior exposta as condições 

ambientais variadas poderá causar um perda nas propriedades mecânicas do compósito, 

porém em função de sua baixa magnitude espera-se uma perda não muito significativa  

As Figuras 74 e 75 mostram as macrografias das amostras das formulações do 

compósito submetidas ao ensaio de envelhecimento, onde se percebeu, principalmente, a 

variação de coloração entre amostras expostas e não expostas às variações de condições 

climáticas, ao sol e chuva, por um período de 12 meses. 
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Figura 74 - Placas não Hibridas A) Antes do envelhecimento e B) Depois do envelhecimento 

 

 

Figura 75 - Placas Híbridas A) Antes do envelhecimento e B) Depois do envelhecimento 
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4.10 Resultados da aplicação do compósito  

 

Um aspecto importante a ser mencionado nesta tese diz respeito ao potencial que os 

compósitos estudados apresentam para substituir materiais tradicionalmente utilizados em 

várias áreas sejam na Mecânica como determinada peça ou construção civil como mobiliário. 

A parábola fabricada com o compósito estudado teve um grau de perfeição idêntico a 

das outras três fabricadas com outros materiais compósitos, permitindo a obtenção de níveis 

de temperatura no foco praticamente iguais, ou seja, o revestimento por espelho da parábola 

produziu uma superfície espelhada com pequeno grau de imperfeição.  

Para o Fogão solar o desempenho mecânico que naturalmente se esperou do compósito 

polimérico teve um excelente resultado, cumprindo o seu papel estrutural, demonstrando à 

viabilidade de utilização do fogão solar a concentração multifocal para produzir a cocção de 

alimentos e suportou a temperaturas máximas. 

A temperatura máxima alcançada na parábola foi da ordem de 700°C. A Figura 76 

mostra o fogão solar multifocal com uma das parábolas fabricadas com o material compósito 

estudado em teste para cocção de vários alimentos simultaneamente. 

 

Figura 76 – Fogão solar multifocal com compósito não hibrido TJ 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos geral e específicos propostos para essa Tese de 

Doutorado são apresentadas as conclusões e sugestões pertinentes, atraídas através da análise 

dos resultados obtidos com o estudo de caracterização do compósito e nas duas configurações 

em suas variadas formulações. 

 

5.1 Conclusões 

 

1. Demonstrou-se a viabilidade de obtenção de um compósito híbrido de matriz 

polimérica de resina ortoftálica, tecido plano de juta e tecido de fibra de vidro; 

2. No compósito proposto, ambos os tecidos, juta e fibra de vidro apresentaram função 

de carga de reforço, com predominância para o TFV, uma vez que todas as formulações 

estudadas para o compósito híbrido apresentaram resistência mecânica superior à da matriz; 

3. Todas as formulações do compósito, para as duas configurações, apresentaram RT e a 

RF maiores que a da resina, com aumento proporcional ao aumento do número de camadas 

dos compósitos híbrido e não híbrido; 

4. As configurações híbridas apresentaram RT e a RF maiores que as não híbridas, 

demonstrando-se a eficácia do TFV na resistência mecânica do compósito; 

5. O compósito apresentou energia de impacto crescente à medida em que se aumentava 

o número de camadas de TPJ e TFV.  Em relação à resina poliéster todas as formulações, para 

as duas configurações, apresentaram crescimento significativo em relação a essa propriedade 

mecânica, com supremacia para a configuração híbrida; 

6. As propriedades mecânicas estudadas o impacto foi a de melhor desempenho para os 

compósitos não híbrido e híbrido, em todas as formulações estudadas, trazendo grande 

potencial de uso para aplicações em que se requeiram alta energia de absorção ao impacto; 

7. Todos os compósitos não híbridos apresentaram densidade decrescente à medida que o 

número de camadas de tecido plano de juta era aumentado; 

8. Todas as formulações da configuração não híbrida apresentaram densidade menor que 

a da resina. A configuração com melhor resultado foi a 10TJ com diminuição de densidade de 

6,5% em relação à resina; 

9. O percentual de absorção do compósito para a água do mar nas duas configurações em 

suas várias formulações foi bem superior ao resultado obtido na resina e para os outros meios 

testados, água destilada e petróleo; 
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10. O percentual de absorção de petróleo do compósito para as duas configurações em 

suas várias formulações foi bem superior ao da resina poliéster, porém inferior aos outros dois 

meios testados; 

11. As propriedades térmicas das configurações do compósito testadas foram inferiores a 

da resina, com menor capacidade de isolamento térmico, porém poderiam ser classificados 

como isolantes térmicos, por apresentarem condutividade térmica inferior a 0,20 W/m.K; 

12. As configurações nas formulações testadas não trouxeram significativas mudanças nas 

propriedades térmicas do compósito, apenas com diminuição pouco significativas na 

resistência térmica; 

13. O processo de fabricação das placas do compósito híbrido utilizadas para obtenção dos 

corpos de prova para os ensaios de caracterização mostrou-se eficiente e viável; 

14. Houve aderência entre o TPJ e o TFV e a resina para todas as configurações, porém 

ocorreram fissuras na resina, vazios e arrancamento de feixes de fibra; 

15. No teste de envelhecimento ficou nítido que a maior diferença entre as configurações 

antes e após expostas foi na cor e no ataque à camada superficial exposta as intempéries 

provocando o aparecimento da primeira camada de fibra de vidro; 

16. Todas as formulações do compósito nas duas configurações estudadas apresentaram 

perda de massa superior a da resina matriz após o ensaio de envelhecimento natural; 

17. A utilização dos tecidos na resina produziu um aumento muito significativo na perda 

de massa pela exposição às condições ambientais variáveis no teste de envelhecimento; 

18. A perda de massa das configurações híbrida e não hibrida do compósito estudado foi 

muito baixa, com maior perda para a configuração híbrida, em média 2,75% maior, diferença 

pouco significativa; 

19. O ensaio de envelhecimento do compósito híbrido mostrou a resistência do material às 

intempéries, em função da insignificante perda de massa mesmo após doze meses de 

exposição para todas as configurações; 

20. A pá fabricada com o compósito híbrido apresentou bom acabamento superficial 

podendo ser utilizada em sistemas eólicos de pequena escala;  

21. Foi demonstrada a viabilidade de fabricação da parábola do fogão solar a concentração 

multifocal para produzir a cocção de alimentos, sendo alcançados resultados similares aos 

obtidos com parábolas fabricadas por outros compósitos. 
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5.2 Sugestões 

 

1. Obter e caracterizar compósitos híbridos de TPJ e TFV com resinas poliéster 

tereftálica e isoftálica; 

2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais distintas e 

por períodos de tempo mais prolongados, e depois caracterizá-las para diagnóstico das 

mudanças nas propriedades avaliadas; 

3. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto; 

4. Testar o compósito obtido para as propriedades do ensaio de dureza; 

5. Aperfeiçoar o processamento de fabricação e obtenção do compósito, principalmente 

para as formulações com maior número de camadas de tecidos. 
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