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RESUMO 

 

 

No presente trabalho foram fabricados três compósitos com reforços distintos 

(poliéster, modal e poliéster + modal), todos com uma matriz de resina de poliéster 

ortofitálico não saturado, com o objetivo de realizar um estudo comparativo através 

de ensaios mecânicos e absorção d’água. As mantas de fibras foram preparadas 

num preparador de manta por imersão desenvolvido no Laboratório de Engenharia 

Têxtil da UFRN. Os compósitos foram fabricados usando o processo de molde 

fechado por compressão, utilizando a resina de poliéster ortoftálica e 1% de peróxido 

MEK (peróxido de metil etil cetona) como iniciador. Em cada compósito foram 

cortadas doze amostras aleatoriamente, com as dimensões 150x25x3 mm, para 

avaliação através de ensaios mecânicos (resistência à tração e à flexão, absorção 

d’agua e microscopia eletrônica de varredura). Os ensaios de tração e flexão em três 

pontos foram realizados no Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos - UFRN. 

Todas as análises estavam de acordo com as normas da ASTM. As amostras 

resultantes dos ensaios mecânicas foram avaliadas no MEV. Com base nos 

resultados dos ensaios mecânicos, observou-se que o compósito reforçado com as 

duas fibras em conjunto (poliéster+modal) apresentou um melhor comportamento 

quando foram expostos a carregamentos tanto de tração quanto de flexão. No 

ensaio de absorção d’agua foi possível observar um equilibribio na absorção de 

umidade do compósito com modal e poliéster, devido a união das duas fibras. Nas 

imagens do MEV foi possível ver as regiões de ruptura do compósito e a adesão 

entre a fibra e a matriz.  

 

Palavras chaves: fibra de modal; fibra de poliéster; compósitos; ensaios mecânicos, 

matriz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the present work, three composites with distinct reinforcements (polyester, modal e 

polyester + modal), all if a unsaturated orthophthalic polyester resin as matrix were 

used, in order to conduct a comparative study by mechanical tests and water 

absorption. The fibre mats were prepared in a mat preparatory by immersion 

developed in the Textile Engineering Laboratory. The composites were manufactured 

using a closed mould process by compression using an unsaturated orthophthalic 

polyester resin as matrix and 1% MEK (methyl ethyl ketone peroxide) as an initiator. 

In each composite twelve samples with the dimensions of 150x25x3 mm were cut 

randomly for the mechanical analysis (tension x extension, three points bending and 

water absorption and Scanning Electron Micsroscopy). The mechanical tests were 

carried out in the Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos – UFRN”. All the 

analyses were carried out according to the ASTM norms. The resultant samples from 

the mechanical analysis were subjected for the Scanning Electron Microscopy 

analysis. Based on the results obtained, it was observed that the reinforced 

composite with two fibres (modal + polyester) presented better results in comparison 

to the other two composites both in the tension/extension as well on the three point 

bending tests. In the water absorption test, it was possible to observe an equilibrium 

in the water absorption by the modal and polyester composite, due to the union of the 

two fibres. In the SEM images,  the regions of rupture in the composites as well as 

the  adsorption between the fiber and the matrix could be observed. 

 

Keywords: modal fibre; polyester fibre; composites; mechanical analysis, matrix. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias tem se tornado cada vez mais 

comum entre profissionais e pesquisadores das diversas áreas de conhecimento. A 

busca por tirar o máximo que a matéria-prima pode oferecer constitui um grande 

desafio desses profissionais levando-os a conjugar diferentes materiais através de 

suas propriedades, objetivando assim características finais desejadas.  

Os compósitos atendem bem a esses requisitos de forma que, nos últimos 

anos vem ocorrendo uma substituição de materiais tidos como convencionais 

(metais, cerâmicas, etc.) nas mais variadas aplicações. Embora os compósitos não 

possuam definição criteriosa podemos defini-lo como a combinação de dois ou mais 

materiais, dos quais as fibras são utilizadas como reforço e o polímero ou plástico 

como matriz. 

Um dos reforços utilizados, o poliéster, é um tipo de plástico com diferentes 

aplicações industriais, em especial na produção de tecidos para fabricação de 

roupas. É também a fibra sintética de maior consumo no setor têxtil. Além disso, é a 

mais barata das fibras derivadas do petróleo. O poliéster é caracterizado por ter um 

baixo encolhimento, secagem rápida, resistente ao amarrotamento, abrasão, 

apresentar elevada resistência à umidade e aos agentes químicos (ácidos e álcalis) 

e possui grande resistência à tração.  

A fibra de modal também utilizada como reforço no presente trabalho trata-se 

de uma fibra artificial proveniente da modificação da estrutura molecular da celulose 

normalmente fabricadas pelo processo viscose, esta fibra consegue assimilar 

características da própria fibra de algodão, como por exemplo, o aumento de 

resistência à tração quando úmido. A fibra modal possui qualidades superiores a 

viscose, principalmente no quesito durabilidade.  

Foi usando essas duas fibras como reforço que foram fabricados três 

compósitos distintos (poliéster, modal e poliéster + modal) e mesma matriz de 

poliéster não saturado ortofitálico para análise de seu comportamento mecânico e 

absorção d’água, visando aumentar sua utilização em campos alternativos, além do 

setor têxtil. 
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O trabalho está estruturado em seis seções. A primeira seção se refere à 

parte introdutória do trabalho e seus objetivos. Na segunda seção está descrito a 

revisão bibliográfica, o qual expõe os assuntos abordados nesta dissertação (fibras 

têxteis, poliéster, modal, compósitos). Na terceira seção encontram-se descritas as 

metodologias e os materiais envolvidos na preparação do compósito, bem como as 

técnicas utilizadas para caracterização e na quarta seção estão mostrados os 

resultados e discussões do trabalho. Na penúltima seção encontram-se as 

conclusões e na sexta seção as sugestões. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho é a fabricação de três compósitos com reforços 

distintos (poliéster, modal e poliéster + modal) e mesma matriz poliéster não 

saturada ortofitálica, para a realização de um estudo comparativo através de ensaios 

mecânicos e absorção d’água. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Estudo das propriedades das fibras a serem utilizadas nesse projeto; 

2. Coleta e seleção dos materiais;  

3. Confecção dos compósitos; 

4. Realização dos ensaios mecânicos e absorção d’água; 

5. Estudo das imagens do Microscópio eletrônico de varredura – MEV; 

6. Análise, avaliação e conclusão dos resultados. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 FIBRAS TÊXTEIS  

 

 

As fibras têxteis são elementos de origem manufaturada ou natural, 

constituído de macromoléculas lineares, que apresenta alta proporção entre seu 

comprimento e diâmetro com características de flexibilidade e finura. As fibras 

podem ser descontínuas e contínuas. As descontínuas têm comprimento limitado a 

alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito grande e é limitado 

apenas por razões técnicas (manufaturadas) com exceção da seda cujo 

comprimento médio chega a 1500 m (LADCHUMANANANDASIVAM, 2005). 

Historicamente, as primeiras fibras têxteis utilizadas eram feitas com materiais 

vegetais nativos como junco, gramíneas e cana, servindo para a fabricação de 

cestos, redes de pesca e cordas nos tempos pré-históricos. Novas técnicas foram 

desenvolvidas para utilização de materiais como o linho, a juta e o pelo animal. A 

exploração da lã e da seda deu-se por volta do terceiro milênio antes de Cristo, e no 

fim do século XIX apareceram às primeiras fibras manufaturadas (polímeros 

naturais) obtidas a partir da celulose da madeira ou no línter do algodão, os raions e 

os acetatos (HULL, 1998). 

Entre as naturais, a fibra do algodão é certamente a mais importante, e 

representa, aproximadamente, 50% da produção mundial anual de fibras. As fibras 

animais são responsáveis por 6% da produção mundial, dentre as quais a lã é a 

mais importante. Há também as finíssimas fibras produzidas pelo bicho-da-seda. 

Com exceção da seda, as fibras naturais são relativamente curtas, em média, entre 

dois e 50 centímetros de comprimento (ABIT, 2011). 

Várias fibras sintéticas foram desenvolvidas especificamente para substituir 

as fibras naturais, pois as primeiras têm comportamento mais previsível e são 

geralmente mais uniformes no tamanho, além de custarem menos que as 

equivalentes. As mais comuns são o nylon 6, o nylon 66, os poliésteres saturados, o 

polipropileno, as elastoméricas e as acrílicas.  
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Porém, nenhuma fibra isoladamente, seja química ou natural, preenche todas 

as necessidades da indústria. 

 

 

2.1.1 Classificação das fibras têxteis 

 

 

Como foi mencionada anteriormente, as fibras têxteis possuem várias fontes e 

esse critério é vulgarmente utilizado para sua classificação. As fibras podem ser de 

origem natural quando extraídas na natureza sob uma forma que as torna aptas para 

o processamento têxtil, ou de origem não natural quando produzidas por processos 

industriais.  

A classificação geral das fibras pode ser feita como mostra a figura 1: 
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Figura 1 - Classificação das fibras 

Fonte: LADCHUMANANANDSIVAM, 2005. 
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2.2 FIBRAS MANUFATURADAS 

 

 

Fibras manufaturadas são todas as fibras feitas pelo homem, formadas por 

extrusão à alta velocidade e estiragem, em oposição à fibra que ocorre 

naturalmente. Seu processo de produção é dividido em artificial e sintético que 

consistem na transformação química de matérias-primas naturais.  

As fibras químicas representam uma alternativa criada pelo homem para as 

necessidades de diversas indústrias, antes dependentes exclusivamente das fibras 

encontradas na natureza. Em razão de suas qualidades e excelente aceitação pelo 

mercado, as fibras químicas tiveram expandida sua gama de utilização, com 

aplicações específicas, além de ampliar os usos das fibras naturais (ARAUJO, 

1996). 

As fibras químicas podem ser divididas em artificiais e sintéticas. 

 

 

2.2.1 Fibras artificiais 

 

 

As fibras químicas artificiais provêm da transformação de substâncias 

macromoleculares naturais ou da sua solubilidade através da ação de agentes 

químicos. Estas fibras podem ser derivadas, da celulose de várias plantas (árvores, 

algodão, algas, etc.) ou de proteínas de animais.  

O processo de produção de fibras artificiais celulósicas consiste, 

basicamente, na regeneração desta numa solução da celulose com agentes 

químicos, que varia entre o pH ácido e o alcalino. Já as de origem proteica passam 

por um processo mais complexo, que implica a adição de uma enzima (MANO, 

1991) 

Os primeiros registros sobre a fabricação de fibras têxteis artificiais foram 

realizados pelo inglês Robert Hooke, mas a descoberta sobre a fabricação destas 

fibras deve-se ao químico Christian Friedrich Schönbein, quando conseguiu obter 

filamentos colocando o algodão num banho de ácido nítrico e clorídrico. No entanto, 

as fibras geradas desta forma, eram altamente inflamáveis.  
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Em 1855, George Audemars inventa um processo de extração da celulose 

das árvores, equivalente ao usado para retirar a seda produzida pelo bicho-da-seda. 

Em sequência deste processo, Joseph Swan produz fibras através da inserção da 

celulose em orifícios muito finos. O seu principal objetivo era criar filamentos para 

lâmpadas, mas descobriu que podia produzir fibras têxteis através deste processo, 

reduzindo o seu caráter inflamável. 

Utilizando o processo descoberto por Swan, o químico conde Hilaire de 

Chardonnet, em 1889, confecciona o primeiro tecido para fins comerciais, então 

denominado por seda artificial ou raiom (PETERS, 1993). 

As fibras artificiais foram introduzidas no Brasil quase simultaneamente ao 

seu aparecimento no exterior. As empresas nacionais e estrangeiras que se 

dedicaram à produção desse tipo de fibra tiveram um rápido crescimento, 

favorecidas pela abundância de linter de algodão, matéria prima para a produção de 

viscose, mão-de-obra barata, e pelo baixo custo da energia elétrica. A produção em 

escala comercial começou em 1931, pela Companhia Brasileira Rhodiaceta, atual 

Rhodia, com o filamento têxtil de acetato (ABIT, 2011). 

 

 

2.2.1.1 Modal (CMD) 

 

 

O modal provém das fibras de celulose regenerada normalmente fabricadas 

pelo processo viscose, que possuem elevada tenacidade e alto módulo de 

elasticidade a úmido (KUASNE, 2008). 

Podem ser produzidas em filamento contínuo ou em fibra cortada, com 

espessuras variadas. A sua densidade está compreendida entre os 1,50 g/cm
3 

e os 

1,54 g/cm
3

. O alongamento pode variar entre os 8% e os 12%, em ambiente seco, e 

os 9% e os 16% em ambiente úmido. Quanto à tenacidade, em ambiente seco, os 

valores situam-se entre os 28 cN/Tex e os 35 cN/Tex e, em ambiente úmido, entre 

os 18 cN/Tex e os 27 cN/Tex. A figura 2 mostra a fibra de modal em uma vista 

longitudinal (FAHNEMANN, 2009). 
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Figura 2 – Vista longitudinal da fibra modal 

Fonte: FAHNEMANN, 2009. 

 

A taxa de recuperação de umidade e o comportamento face ao calor e aos 

ácidos são semelhantes ao algodão. No que se diz respeito à base, é bastante 

resistente, devido à sua estrutura, conseguindo resistir a uma concentração de lixívia 

de soda, a 10%.  

Possui uma boa capacidade de retenção dos corantes, podendo assim obter 

artigos têxteis com cores bastante fortes e brilhantes. O modal absorve 50% a mais 

de umidade do que o algodão. A tabela demonstra as propriedades da fibra de 

modal em relação a outras fibras. 

 

Tabela 1 – Propriedades da fibra modal em relação às outras fibras 

 Viscose 
normal 

Polinósicas Modal Algodão Poliéster 

Título (dtex) 1,7 1,7 1,7  1,7 

Tenacidade 
(cN/tex) 

22-26 36-38 34-36 20-24 50-55 

Alongamento (%) 20-25 11-13 13-15 7-9 25-30 

Tenacidade úmido 
(cN/tex) 

10-15 28-30 19-21 26-30 50-55 

Alongamento 
úmido (%) 

25-30 12-14 13-15 12-14 25-30 

Módulo úmido (5% 
alongamento) 

50 210 110 100  

Regain (%) 13 12,5 12,5 8  

Absorção d’água 
(%) 

90-100 55-70 75-80 45-55  

Fonte: LADCHUMANANANDSIVAM, 2005. 
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2.2.2 Fibras sintéticas 

  

 

O processo de produção das fibras sintéticas se inicia com a transformação 

da nafta petroquímica, um derivado de petróleo, em benzeno, eteno, p-xileno e 

propeno (produtos intermediários da chamada 1ª geração petroquímica e insumos 

básicos para a produção destas fibras). 

O segmento produtor de fibras sintéticas, que integra o chamado complexo 

petroquímico-têxtil, se caracteriza por ser intensivo na utilização de capital e 

matérias-primas, o que torna suas empresas altamente dependentes de freqüentes 

investimentos em pesquisa e modernização, como forma de aumentar a eficácia de 

suas operações industriais, reduzirem seus custos e assegurar a sua 

competitividade internacional. Além desses aspectos, este segmento também se 

notabiliza por alta sofisticação tecnológica que exige a utilização, em larga escala, 

de microeletrônica e mecânica de precisão, além de velocidade rigidamente 

controlada e climatização adequada, dentre os diversos fatores que contribuem para 

sua complexidade tecnológica (ABRAFAS, 2011). 

O setor têxtil propriamente dito destaca-se por ser incorporador de tecnologia 

desenvolvida em outros setores, ou seja, grande parte dos avanços tecnológicos no 

processo produtivo da indústria têxtil provém dos avanços ocorridos na produção de 

suas máquinas e de suas matérias-primas, nesse último caso, especialmente no 

desenvolvimento das fibras sintéticas. 

A produção de fibras sintéticas é direcionada principalmente ao mercado 

interno, sendo uma característica mundial da indústria. As exportações são uma 

opção para comercialização da produção excedente. No caso das fibras artificiais, 

diferentemente das sintéticas, o mercado externo tem sido uma alternativa 

procurada sistematicamente, porquanto o setor produtor nacional é competitivo 

(BASTIAN, 2009). 

A qualidade das fibras sintéticas fabricadas no Brasil é comparável às 

observadas no mercado internacional, já que neste segmento existe um elevado 

grau de controle de qualidade e rigor nas especificações técnicas. A qualidade 

também provém da atualização das empresas internas em tecnologia de processo. 

Este é um importante fator de competitividade deste segmento. 
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Ainda nesta divisão de fibras sintéticas destacamos o tipo poliéster, um 

polímero termoplástico utilizado cada vez mais pelo setor, proveniente da reciclagem 

das garrafas de plástico ou da matéria-prima virgem (BASTIAN, 2009). 

 

 

2.2.2.1 Poliéster 

 

 

A estrutura polimérica do poliéster é um polímero de longa cadeia sintética é 

composto de, pelo menos, 85% em massa de um éster do álcool dihídrico e do ácido 

tereftálico.  

Fórmula: P – HOOC – CH6H4 – COOH 

O poliéster é um tipo de plástico com diferentes aplicações industriais, em 

especial na produção de tecidos para fabricação de roupas. É a fibra sintética de 

maior consumo no setor têxtil, representando pouco mais de 50% da demanda total 

de fibras químicas. Pode ser empregada pura ou em combinação com algodão, 

viscose, náilon, linho ou lã, em proporções variadas (ROMERO et al 1995). A fibra é 

obtida de processos químicos, derivada do petróleo. O poliéster é caracterizado por 

ter uma ótima resistência, baixo encolhimento, secagem rápida, resistente ao 

amarrotamento e abrasão. A figura 3 demonstra a fibra de poliéster vista no 

microscópio óptico. 

 

         

Figura 3 - Fibra de poliéster vista no microscópio óptico. 

Fonte: Ladchumananandsivam, 2005. 
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O poliéster é encontrado na forma de fios de filamento continuo, fibra cortada 

e tow. As propriedades são melhores avaliadas pela divisão em três grupos 

principais. 

 Filamento de alta tenacidade requer alto módulo para utilização no 

sistema algodão isto por que o sistema requer fios de alta resistência. 

 Filamento de média tenacidade é produzido em uma variação de 

brilho, classificada em brilhante, semi-fosco e em grande faixa de títulos e números 

de filamentos por fio. 

 Fibra cortada é produzida em uma variação de títulos e comprimentos 

entre 38 e 254 mm, com brilho fosco. Vários tipos, os quais podem diferir 

apreciavelmente nas propriedades, são especialmente feitos para uso em vários 

sistemas de fiação: lã cardada, lã penteada, algodão, linho, etc. 

Sob baixas extensões, os fios de filamento continuo e fibras cortadas de 

poliéster estão sujeitos durante o uso a desprezíveis deformações em virtude dos 

elevados módulos que proporcionam. O fio de filamento continuo, por exemplo, 

recupera-se rapidamente de um alongamento de 1%. Sua recuperação será superior 

a 90% a um alongamento de 3% (ROMERO et al 1995). 

O poliéster tem ponto de fusão cristalino de 260°C e um ponto de transição 

vítrea de 80°C bastante superior á temperatura ambiente. Por esta razão não pode 

ser estirado á frio. 

O poliéster não se inflama com facilidade. Funde e se carboniza quando 

exposto a fogo direto e não tem odor facilmente reconhecido durante a combustão. 

A absorção de umidade das fibras de poliéster é muito baixa, menos de 1% 

(ARAUJO, 1996). 
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2.3 MATRIZ TERMOFIXA 

 

 

As matrizes termofixas são aquelas que sofrem transformação irreversível 

quando submetidas às influências de calor devido à formação de ligações 

covalentes (BILLMEYER, 1971). A reação de polimerização, responsável pela 

transformação, chamada de cura e o produto forma uma estrutura de rede 

tridimensional que não consegue ser fundida. Os termofixos não podem ser 

moldados após a cura e são normalmente curados em moldes já em sua 

configuração final (DE e WHITE, 1997). 

As resinas de matrizes termofixas apresentam propriedades isotrópicas e 

quando curadas não se consegue mais fundi-las nem dissolvê-las. Deste modo, 

perdem suas propriedades elásticas quando aquecidas na temperatura de distorção, 

tornando limitado o uso para componentes estruturais; entretanto, tem melhor 

estabilidade dimensional, resistência ao calor, resistência química e elétrica do que 

as resinas termoplásticas. 

A cura destes materiais ocorre à temperatura ambiente, no entanto pode 

ocorrer sob temperatura e tempo controlados, otimizando suas propriedades. O 

processo de cura é exotérmico e, após as variações de temperaturas envolvidas e 

os diferentes coeficientes de expansão térmica entre a matriz e o reforço, podem 

ocorrer à formação de micro trincas. 

Existam vários tipos de resinas usadas em compósitos para indústria, a 

maioria é feita principalmente com resina termofixa. Dentre essas resinas a poliéster, 

vinil éster e epóxi são as mais utilizadas.  
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2.3.1 Resina de poliéster 

 

 

A resina poliéster constitui de um polímero de alta massa molar, resultante da 

condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se como resinas 

saturadas ou insaturadas dependendo especificamente dos tipos de ácidos que irão 

caracterizar a ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular. Os 

poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos enquanto os insaturados 

sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (RODRIGUES, 2007). 

A resina poliéster é fornecida na forma de um líquido viscoso e se transforma 

em um sólido rígido e infusível por meio de uma reação química exotérmica de 

polimerização ou cura. A cura dessa resina pode acontecer mediante aquecimento, 

utilizando radiações eletromagnéticas, ou pela adição de catalisadores e 

aceleradores de reação. Para a cura em temperatura ambiente, o catalisador mais 

utilizado é o peróxido de metil-etil-cetona (MEKP) na proporção de 0 a 0,3% em 

massa. A quantidade de catalisador controla a velocidade de reação e, portanto, o 

tempo de gel e a temperatura máxima atingida durante a reação. Na prática, 

sistemas de cura à temperatura ambiente não atingem cura total, sendo necessário 

efetuar um pós-cura, a uma determinada temperatura e um determinado tempo para 

completar a reação. (FELIPE, 1997). 

As resinas de poliéster possuem uma serie de propriedades, caracterizando-a 

como a mais polivalente entre todas as resinas termofixas, quanto às suas 

aplicações. Algumas dessas propriedades podem ser observadas: 

 Excelente estabilidade dimensional; 

 Excelente resistência a ambientes quimicamente agressivos; 

 Ótimas propriedades de isolamento elétrico; 

 Fácil pigmentação; 

 Cura a frio; 

 Permite a utilização de moldes simples e baratos; 

 Fácil modificação para aplicações especiais. 
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2.4 MATERIAIS COMPÓSITOS  

 

 

2.4.1 Definição 

 

 

Os materiais compósitos são formados por uma estrutura de reforço inserida 

em uma matriz. Pode-se considerar, de maneira geral, um compósito como sendo 

um material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades das 

fases que o constituem de tal forma que é obtida uma melhor combinação de 

propriedades. O reforço geralmente é feito a partir de fibras, que apresentam alta 

resistência à tração, enquanto a matriz tem a função de manter as fibras unidas, 

permitindo que as tensões sejam transferidas da matriz para as fibras, resultando no 

material reforçado. Tecnologicamente, esses compósitos reforçados com fibra são 

os mais importantes, pois apresentam alta resistência e rigidez em relação ao seu 

peso (CALLISTER, 2002). 

Gay, 1991, define material composto como sendo um material formado por 

diferentes materiais, sendo que quando analisado macroscopicamente o mesmo é 

homogêneo. Por outro lado, o mesmo possui fibras contínuas ou não, que oferecem 

resistência mecânica; e, a matriz que dá forma ao produto final. 

São várias as definições atribuídas aos materiais compostos, dependendo do 

entendimento de cada autor. De uma forma geral pode-se definir materiais 

compostos como um termo genérico e amplo, que traduz a combinação de 

elementos com características isoladamente diferentes, a fim de obter um produto 

final com propriedades não encontradas nos materiais convencionais. 

 

 

2.4.2 Classificação dos Materiais Compósitos  

 

 

Visando imprimir novas propriedades aos materiais, a síntese de materiais 

compósitos consiste em misturar compostos de naturezas distintas. Por ser um 

material multifásico, um compósito exibe além das propriedades inerentes de cada 

constituinte, propriedades intermediárias decorrentes da formação de uma região 
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interfacial. As fases dos compósitos são chamadas de matriz, que pode ser 

cerâmica, polimérica e metálica. E a fase dispersa, geralmente fibras ou partículas 

que servem como carga. 

Geralmente, a matriz é um material contínuo que envolve a fase dispersa. As 

propriedades do compósito é uma função de fatores como a geometria da fase 

dispersa, distribuição, orientação e também da compatibilidade interfacial entre os 

constituintes da mistura. Ou seja, para que se forme um compósito é necessário que 

haja afinidade entre os materiais que serão unidos. Por isso, é muito importante 

conhecer as propriedades químicas e físicas dos diferentes materiais envolvidos; 

mais especificamente as propriedades das interfaces dos constituintes dos 

compósitos (SANTOS,2006). 

De acordo com o tipo dos materiais constituintes, dos processos de 

fabricação e da morfologia de seus agentes de reforço os compósitos podem ser 

classificados da seguinte maneira: 

 

 

Figura 4- Classificação dos materiais compósitos. 

Fonte: SANTOS, 2006. 

 

Na figura 4, acima, observe que os compósitos podem ser reforçados por 

partículas ou por fibras. Na forma de fibras, pode-se dispô-las em feixes paralelos 

entre si, de modo a se formar e orientar o reforço em multidireções (multiaxial), 

multicamadas ou na forma de camadas isoladas ou lâminas. 
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Os compósitos obtidos com reforço multidirecional têm como partida as pré-

formas têxteis e se constituem para a formação de estruturas maciças e de grande 

volume e com propriedades ajustadas à aplicação a que se destina. 

Os compósitos formados por camadas isoladas (únicas) são formados por 

reforços de fibra contínua ou descontínua. 

Os compósitos formados por várias camadas podem ser divididos em 

laminados, onde se utiliza apenas um único tipo de reforço, porém podem 

apresentar vários tipos de direções definidas e distintas entre as lâminas; e híbridos, 

onde dois ou mais tipos de reforços diferentes são utilizados. 

 

 

2.4.3 Matriz Polimérica  

 

 

As matrizes têm como função principal, transferir as solicitações mecânicas 

às fibras e protegê-las do ambiente externo. Estas de uma forma geral podem ser 

metálicas, poliméricas ou cerâmicas. Sendo que as matrizes poliméricas são as mais 

utilizadas. 

As matrizes em compósitos reforçados com fibras podem ser caracterizadas 

em termorrígidas e termoplásticas, de acordo com a influência da temperatura nas 

suas características (PILATO, 1994). 

 Termoplásticos amolecem com o aquecimento e eventualmente 

fundem, endurecendo novamente com o resfriamento. Nylon e polipropileno são 

exemplos típicos de resinas termoplásticas. 

 Termorrígidos (ou termofixos) são constituídos por uma reação química 

interna onde a resina e endurecedor ou resina e iniciador são misturados sofrendo 

uma reação química não reversível para formar um produto duro e infusível  

As matrizes poliméricas requerem as seguintes propriedades: boas 

propriedades mecânicas, adesivas e de tenacidade, e boa resistência à degradação 

ambiental (LAPIQUE, 2002). 

A característica mais importante da matriz é a capacidade de absorver 

energia e reduzir as concentrações de tensões, pelo fornecimento de tenacidade à 

fratura ou ductilidade, maximizando a tolerância a danos de impacto e o tempo de 

durabilidade do compósito (PILATO, 1994). 
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2.4.4 Ensaios mecânicos de materiais compósitos 

 

 

Nos materiais compósitos o comportamento da fibra exerce uma função 

bastante relevante com relação às propriedades do material. Isto porque o 

comprimento da fibra afeta diretamente a distribuição das tensões internas no 

material. No entanto no caso das fibras curtas provoca concentrações de tensões na 

região próxima às extremidades das fibras. Já em relação às fibras contínuas 

(longas) a maior parcela de carga será suportada pela fibra, aumentando assim a 

resistência mecânica do material, principalmente se as fibras estiverem na direção 

de aplicação do esforço. 

Entretanto, as fibras rompem somente se a deformação aplicada ao material 

compósito for suficientemente alta, porém a resina assume um papel relevante no 

alongamento, pois é nela onde ocorre o início da fissura do laminado (FELIPE, 

1997). 

As propriedades dos materiais compósitos fibrosos dependem dos aspectos 

microestruturais dos componentes como: diâmetro, comprimento e alinhamento ou 

distribuição das fibras e seus percentuais. Com isto, qualquer variação destes 

aspectos provocará uma variação nas propriedades do material. Contudo, o 

importante é determinar estes fatores para que se possa obter um material com 

propriedades mecânicas exigidas pelo projeto. Para a determinação das 

propriedades elásticas de um material compósito deve-se levar em consideração a 

densidade, o arranjo e fração de volume das fibras. Ainda dentro do aspecto do 

arranjo (distribuição e orientação) do reforço, considerações sobre a isotropia ou 

anisotropia do material devem ser feitas (PAIVA et al, 1999). 

 

 

 

2.4.4.1 Ensaio mecânico de tração 

 

 

Consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo de 

prova especifico até a ruptura. Trata-se de um ensaio amplamente utilizado na 
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indústria de componentes mecânicos, devido às vantagens de fornecer dados 

quantitativos das características mecânicas dos materiais (GARCIA, 2000). 

Com esse tipo de ensaio, pode-se afirmar que praticamente as deformações 

promovidas no material são uniformemente distribuídas em todo o seu corpo, pelo 

menos até ser atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio e, como é 

possível fazer com que a carga cresça numa velocidade razoavelmente lenta 

durante todo o teste, o ensaio de tração permite obter um gráfico tensão-

deformação, no qual é possível analisar satisfatoriamente o comportamento do 

material. 

Os valores e suas representações dependem do tamanho da amostra a ser 

testada, pois a carga aplicada para o alongamento será determinada através disso. 

Para minimizar esses fatores geométricos, a carga e o alongamento são 

normalizados de acordo com os seus respectivos parâmetros de tensão e 

deformação (GARCIA, 2000).  

A tensão de engenharia  é definida pela relação, ver equação 1. 

 

      Eq. (1) 

 

Na figura 5 é mostrado o comportamento da curva tensão x deformação para 

o ensaio de tração. 

 

Figura 5 – Curva tensão x deformação do ensaio de tração. 

Fonte: OLIVEIRA, 2010. 
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2.4.4.2 Ensaio mecânico de flexão em três pontos 

 

 

Consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de 

uma barra geometricamente padronizada. A carga aplicada parte de um valor inicial 

igual a zero e aumenta lentamente até a ruptura do corpo de prova. O ensaio de 

flexão é utilizado principalmente para avaliar propriedades mecânicas de materiais 

frágeis ou dúcteis: são analisadas as tensões internas, na fase elástica, isto é 

quando o 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 (GARCIA, 

2000). 

Um dos ensaios mecânicos mais utilizados na caracterização de compósitos é 

ensaio de flexão em três pontos. O ensaio de flexão em três pontos consiste na 

aplicação de uma carga no centro de um corpo-de-prova específico, padronizado, 

apoiado em dois pontos, como é mostrado na Figura 6. A carga aplicada aumenta 

lentamente até a ruptura do corpo-de-prova. O valor da carga aplicada versus o 

deslocamento do ponto central é a resposta do ensaio. Os principais resultados do 

ensaio de flexão são: módulo de elasticidade, tensão à flexão e a deflexão máxima. 

 

 

                 

Figura 6 – Representação do ensaio de flexão. 

Fonte: PEREIRA, 2010. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Descreve-se a seguir os materiais utilizados no trabalho bem como os 

métodos de fabricação e as técnicas de análise empregadas para o estudo 

comparativo entre os compósitos da fibra modal e poliéster. 

 

 

3.1 CONFECÇÃO DAS MANTAS 

 

 

            Nesse estudo foram utilizadas fibra de poliéster e modal, doados pela 

empresa Coteminas S.A.. Ambas as fibras foram separadas manualmente a fim de 

torná-las mais “soltas” possíveis. 

As mantas utilizadas nos compósitos foram fabricadas por um “preparador de 

mantas” disponível no Laboratório de Engenharia Têxtil, com o objetivo de torná-la a 

mais homogênea possível. 

 

 

3.1.1 Descrição do “preparador de mantas” 

 

 

O preparador de mantas é composto por um tanque de vidro e uma peça em 

tecnil para moldagem. O tanque possui um volume de 30x30x22 cm³, sendo 30 cm 

de largura, 30 cm de comprimento e 22 cm de altura, feito em vidro 4 mm de 

espessura.  Na altura de 10 cm há uma cinta interna de quase 2 cm de largura, 

utilizada para apoiar a peça em tecnil. O tanque possui ainda um orifício lateral 

inferior onde através de uma mangueira ocorre a entrada ou saída de água, ver 

figura 7. 
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Figura 7 – Preparador de manta. 

 

A peça em tecnil é utilizada para prensagem e secagem da manta, é dividida 

em duas partes, uma superior e uma inferior. A parte inferior apresenta 674 

pequenos orifícios de 2 mm de diâmetro, distanciados a 1 cm para permitir a 

passagem da água. Para encaixar a parte superior e ao mesmo tempo servir como 

prensa, são utilizados quatro parafusos 5/16” inox, figura 8. 

. 

 

Figura 8 – Peça inferior em tecnil. 
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3.1.2 Fabricação da manta 

 

 

Para a confecção das mantas obteve-se a fração volumétrica das fibras 

através das seguintes equações: 

 

  
 

 
 Eq. (2) 

    = 
  

     
 Eq. (3) 

 

Sendo m a massa de resina ou fibra, d a densidade de ambas,    o volume de 

fibra e    o volume de resina, e por fim,     a fração de fibra no compósito. 

Uma proporção de 10% foi escolhida levando em consideração a forma de 

fabricação da manta e do compósito, pois com uma quantidade superior o molde 

não suportaria. Após a determinação desses 10 % de fibra e através dos cálculos 

realizados pelas equações 2 e 3, as mantas tiveram as seguintes composições em 

massa, tabela 3.  

 

Tabela 2 – Composições das mantas 

Manta Modal Poliéster 

1 ---- 32,4g 

2 37,8g ----- 

3 18,9g 16,2g 

    

 

A fim de facilitar a posterior retirada da manta foi colocado primeiramente um 

papel alumínio. Logo após, as fibras foram colocadas no preparador de mantas 

(desenvolvido no Laboratório de Engenharia Têxtil), ver figura 9. 
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Figura 9 – Fibra submersa no preparador de manta. 

 

Em seguida a mangueira foi ligada até que as fibras ficassem totalmente 

submersas em água e retirada para que a água pudesse escoar até que a manta 

ficasse depositadas no suporte, figura 10. 

 

 

Figura 10 – Manta após a retirada da água. 
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            A parte superior da tampa foi colocada iniciando o processo de prensagem, 

figura 11. 

 

 

Figura 11 – Prensagem da manta 

 

A manta foi levada ao forno a temperatura de 35ºC por 2 horas para eliminar o 
excesso da umidade, figura 12. 

 
 

 

Figura 12 – Manta após secagem na estufa. 
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3.2 FABRICAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

 

Os compósitos foram confeccionados no laboratório de Engenharia Têxtil 

através do processo de compressão. O molde utilizado é feito em madeira e 

revestido com fórmica, com dimensões internas de 30 x 30 x 0,3 cm. Para sua 

devida compressão foram utilizados grampos em suas extremidades, 

proporcionando assim, um melhor acabamento, ver figura 13. 

 

 

Figura 13 – Compósito sendo prensado. 

 

Como matriz utilizou-se a resina poliéster ortoftálica (densidade 1,2g/cm³) 

com a adição de 1% de peróxido de metil-etil-cetona (MEK. P) como iniciador. 

Foram fabricados três compósitos (poliéster/poliéster - modal/poliéster – 

modal + poliéster/poliéster). Inicialmente foi aplicada a cera de carnaúba como 

desmoldante em toda superfície do molde. Na seqüência foi colocado 50% da 

resina, adicionado às fibras para só depois colocar os outros 50% da resina. Feito 

isso, o molde foi fechado e prensado. 

Após retirada do molde, os compósitos fabricados foram cortados 

aleatoriamente a laser na máquina (DERSA-LASER 3.5 30W) nas dimensões 

150x25x3 mm.  
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3.3 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 

3.3.1 Ensaio de Tração 

 

 

A máquina de ensaio universal modelo SHIMADZU AG – X 300KN, foi o 

equipamento utilizado para o ensaio de tração, ver figura 14. O ensaio tem como 

objetivo determinar a tensão de tração, a deformação e o módulo de elasticidade do 

compósito.  

Os ensaios foram realizados em um ambiente a temperatura de 25ºC, a uma 

velocidade de deslocamento, afastamento, de 2 mm/mim, de acordo com a norma 

ASTM 3039. Foram utilizadas seis amostras de cada compósito com dimensões 

150x25x3 mm. 

 

Figura 14 - Máquina de ensaios mecânicos 

 

Para cálculo do módulo de elasticidade foi necessário o auxilio de uma reta 

sobreposta à curva tensão-deformação a fim de identificar o valor da deformação no 

fim da região elástica. 
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3.3.2 Ensaio de flexão de três pontos 

 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado na máquina de ensaio 

universal SHIMADZU AG – X 300KN seguindo recomendações da norma ASTM 

D790. Os ensaios de flexão foram realizados para a determinação do módulo de 

elasticidade, tensão de flexão e deflexão máxima do compósito. Distância de 100 

mm entre os apoios e taxa de velocidade de 6 mm/mim. Novamente foram utilizadas 

seis amostras de cada compósito com dimensões 150x25x3mm, figura 15.  

 

 

               Figura 15 – Amostras do ensaio de flexão (cortadas aleatoriamente). 

 

Para determinação da resistência à flexão (Eq. 4), deformação máxima à 

flexão (Eq. 5) e módulo de elasticidade à flexão (Eq. 6) de acordo com a norma 

ASTM D790 foram utilizados os valores nas equações abaixo: 

 

            Eq. (4) 

       
   

  
      

Eq. (5) 

           Eq. (6) 
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3.4 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

 

No ensaio de absorção de água foram utilizadas duas amostras de cada 

compósito, cada uma com a dimensão de 25x25 mm. Inicialmente foram secas em 

uma estufa a 100 oC e em seguida transferidas para um dessecador, sendo 

resfriadas até temperatura ambiente. Ao atingir temperatura ambiente foram 

pesadas secas (Ps) em uma balança eletrônica (Tecnal) e logo em seguida foram 

imersas em água destilada, ver figura 16. Até sua saturação as amostras foram 

pesadas em intervalos de 24h, onde o excesso de água das amostras no momento 

de cada pesagem foi retirado com um papel absorvente. O ponto de saturação foi 

determinado quando o peso da amostra atingiu valor constante. Para o cálculo da 

absorção de água (Aa) em percentual, foi utilizada a equação abaixo. 

 

    
     

  
      

Eq. 7 

 

 

Figura 16- Ensaio de Absorção de Água 
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3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 

Após os ensaios de tração e flexão, foram realizadas análise das fraturas em 

um microscópio eletrônico de varredura. O equipamento utilizado foi o modelo XL-30 

– ESEM como mostrado na figura 17. 

 

 

Figura 17 - Equipamento para realização do MEV 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ABSORÇÃO DE AGUA 

 

Uma característica do poliéster é a baixa absorção de água (ARAUJO, 1996), 

sendo esta comprovada no ensaio de absorção onde o compósito que tem a fibra de 

poliéster como reforço obteve a menor média, 1,24% + 0,4 em relação aos demais 

compósitos reforçados com modal e poliéster + modal. Já o modal tem uma alta 

absorção de umidade, pois se trata de uma fibra de celulose regenerada, sendo 

assim o compósito reforçado com modal obteve a maior média dentre os três 

compósitos, 5% + 1,2. Logo, a união das fibras de poliéster + modal em um único 

compósito proporcionou um equilíbrio na absorção de umidade do compósito tendo 

uma media de absorção de 2,90% + 0,6. Ver figura 18.  

 

 

Figura 18 – Resultado da absorção de água. 
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4.2 ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

 

Com os valores médios obtidos no ensaio de tração (força x deslocamento) 

das seis amostras de cada compósito, foram calculadas e traçadas as curvas de 

tensão x deformação, figura 19. Através dessa curva obteve-se a resistência à 

tração máxima (MPa), a deformação máxima (%) e o módulo de elasticidade (MPa). 

 

 

Figura 19 – Curva tensão x deformação. 

 

Pela análise das curvas, notamos que os três compósitos não apresentam 

definido o limite de escoamento. A tensão aumenta até a tensão máxima e logo o 

corpo de prova se rompe. 

Após as análises dos resultados obtidos para os três compósitos, observou-se 

que o compósito com o reforço em conjunto (poliéster + modal) apresentou um 

melhor comportamento quando submetido ao ensaio mecânico de tração com o 

valor médio de 30,62 MPa + 3,02. As amostras que tinham como reforço apenas o 

poliéster obteve o valor médio de 27,11 MPa + 2,22, já as amostras que possuíam 

apenas modal, valor médio de 25,95 MPa + 3,30. O comportamento em relação à 

deformação máxima dos compósitos pode ser observado na figura 20.  
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Figura 20 – Deformação máxima dos compósitos à tração. 

 

As análises dos resultados do módulo de elasticidade apresentaram valores 

aproximados entres os três compósitos, como podemos ver na figura 21. Entre o 

compósito que possui as duas fibras como reforço e o que tem somente uma, tanto 

no modal como no de poliéster, é possível observar o compósito que utilizou as duas 

fibras em conjunto possui uma maior rigidez, pois o módulo de elasticidade fornece 

uma indicação da rigidez do material. 

 

 

Figura 21 – Módulo de Elasticidade à tração. 

 

Comparando os valores da resistência à tração e do módulo de elasticidade 

dos três compósitos em relação a outros tipos de compósitos que também utilizam a 

resina de poliéster como matriz, porém com outro tipo de fibra como reforço, nesse 

caso à juta (SANTIAGO et al; 2006), sisal (JOSEPH, 1999) e curauá + abacaxi 
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(MARTINS, 2010), observou-se que o compósito estudado apresentou valores bem 

próximos do compósito com sisal, ver tabela 4. 

 

Tabela 3 – Comparação do comportamento mecânico dos compósitos a tração. 

Característica do 

compósito 

(matriz-poliéster) 

Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

elasticidade à 

tração (GPa) 

Deformação 

(%) 

Poliéster 27,11 + 2,22 1,50 + 0,34 5,06 + 1,50 

Modal 25,95 + 3,30 1,75 + 0,63 2,69 + 0,61 

Poliéster 

+ 

Modal 

 

30,62 + 3,02 

 

1,92 + 0,91 

 

4,00 + 0,62 

Sisal 

(JOSEPH, 

MEDEIROS e 

CARVALHO 1999) 

31,83±1,80 1,95±0,53 5,15±0,53 

Curauá 

+ 

Abacaxi 

(MARTINS, 2010) 

22,17 ± 2,02 
 

4,73 ± 0,36  
 

1,21 ± 0,98 
 

Juta 

(SANTIAGO et al; 

2006.) 

14,37 + 1,85 1,69 + 0,52 1,24 + 0,18 
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Na figura 22, como pode se observar, a fratura nas amostras de tração 

ocorreu dentro da área útil. 

 

              

Figura 22 – Amostra de tração (compósito de fibra modal) 

 

A inspeção visual das amostras após serem submetidas aos ensaios de 

resistência à tração mostrou que a falha começa nas laterais das amostras e gera 

uma separação das camadas, propagando-se para o interior.  

 

 

4.3 ENSAIO DE FLEXÃO DE TRÊS PONTOS 

 

 

Informações importantes para a análise dos três compósitos foram obtidas 

nesse ensaio, como: resistência à flexão máxima, deformação máxima e o módulo 

de elasticidade. Com os resultados do gráfico, tensão x deslocamento, foi calculada 

as curvas tensão x deflexão de acordo com a norma ASTM D790, ver figura 23. 
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Figura 23 – Curva tensão x deflexão. 

 

As curvas da tensão x deflexão do ensaio de flexão apresentaram um 

comportamento de um material frágil, onde a tensão máxima acontece no mesmo 

instante da ruptura. 

Após as análises dos valores obtidos e levando em consideração que quando 

o compósito é submetido a um esforço à flexão, o mesmo tem a capacidade de 

absorver energia e dissipá-la, foi observado que as amostras do ensaio de flexão do 

compósito com poliéster + modal apresentaram melhores resultados na resistência à 

flexão com uma média de 61,20 MPa + 11,20, porém na deformação foi o mais baixo 

com 2,71% + 0,53. O compósito com reforço de poliéster obteve o valor de 

deformação mais elevado com 3,68% + 0,32, logo é o compósito que possui maior 

capacidade de absorção de energia, figura 24. 
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Figura 24 – Deformação máxima do ensaio de flexão. 

 

Sabendo-se que quanto maior o módulo de elasticidade mais rígido será o 

material ou menor será deformação elástica. Os resultados obtidos no módulo de 

elasticidade do ensaio de flexão demonstraram que as amostras do compósito com 

reforço em conjunto de poliéster + modal apresentaram uma maior rigidez com valor 

médio de 492,59 MPa + 12,35. O compósito com reforço de fibras de poliéster se 

aproximou bastante com 433,33 MPa + 19,85, enquanto que as amostras 

confeccionadas apenas com modal como reforço tiveram um valor médio bem 

inferior, com 307,41 MPa + 15,92, ver figura 25. 

 

 

Figura 25 – Módulo de elasticidade à flexão. 
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Quando foram comparados os resultados do presente trabalho com alguns 

dos trabalhos que utilizaram as fibras celulósicas, os mesmos apresentam um 

comportamento mecânico semelhante no que diz respeito à resistência a flexão. Na 

tabela 5, os valores obtidos da resistência, deformação e do módulo de elasticidade 

a flexão de três pontos de cada compósito estudado. Ciente que a fibra de poliéster 

e a fibra de modal são fibras manufaturadas e as suas estruturas são diferentes das 

fibras vegetais e que a viabilidade da utilização esta relacionada à sua 

aplicabilidade. Deve levar em consideração que as condições experimentais das 

análises realizadas destas fibras são diferentes do atual trabalho. 

 

Tabela 4 – Comparação do comportamento mecânico dos compósitos à flexão. 

Característica do 

compósito 

(matriz-poliéster) 

Resistência à 

flexão (MPa) 

Módulo de 

elasticidade à 

flexão (MPa) 

Deformação 

(%) 

Poliéster 56,96 + 5,01 433,33 + 19,85 3,68 + 0,32 

Modal 40,88 + 5,66 307,41 + 15,92 2,85 + 0,34 

Poliéster 

+ 

Modal 

 

61,20 + 11,20 

 

492,59 + 12,35 

 

2,71 + 0,53 

Sisal 

(Vieira, 2006) 

67,9 ± 9,7 368 ± 42 3,6 ± 0,4 

Curauá 

+ 

Abacaxi 

(MARTINS, 2010) 

49,07 ± 18,05  
 

2950 ± 530 
 

- 
 

Juta 

(SANTIAGO et al; 

2006) 

17,57 + 0,01 613,43 + 74,92 0,06 + 0,02 
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4.4 IMAGENS DO MEV 

 

 

Na análise superficial das amostras feita pelo microscópio eletrônico de 

varredura, observaram-se as fraturas resultantes do ensaio de tração e flexão, 

regiões de ruptura e a adesão fibra/matriz. 

Na figura 26 e 27 pode-se observar a superfície das amostras submetidas ao 

ensaio de tração. Nas imagens é possível observar a fibra modal na superfície, bem 

como à fissura da resina durante o ensaio de tração, está bem evidente que no 

compósito com reforço de fibra de poliéster, a fissura ocorreu onde se verifica uma 

perda na rigidez e na resistência do compósito. 

 

 

Figura 26 – Compósito de poliéster após ensaio de tração (superfície). 
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Figura 27 – Compósito de fibra modal após ensaio de tração (superfície). 

 

Nas figuras 28, 29 e 30 das regiões onde ocorreram as rupturas das amostras 

de tração é possível observar o arranque das fibras, além de visualizar o 

rompimento de algumas fibras como também distinguir o tipo de fibra, pois a fibra 

modal é bem mais escura que a de poliéster. A ausência dos vazios no compósito 

mostra que houve uma boa adesão entre a fibra e a matriz, bem como a pressão 

aplicada no molde foi suficiente para expelir todo ar presente na manta. 
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Figura 28 – Compósito de poliéster + modal após ensaio de tração (topo da fratura). 

 

Figura 29 – Compósito de poliéster  após ensaio de tração (topo da fratura). 
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Figura 30 – Compósito da fibra modal após ensaio de tração (topo da fratura). 

 

Na figura 31, a região onde ocorreu a ruptura do compósito com reforço modal, é 

possível observar a fissura na matriz bem como áreas ricas em resina devido à 

forma de fabricação do compósito. 
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Figura 31 – Compósito da fibra modal após ensaio de flexão (topo da fratura). 

 

Na figura 32 do compósito com reforço de poliéster + modal é possível 

verificar a falta de aderência entre a fibra e a matriz, caracterizada por uma fratura 

adesiva, pode-se observar também uma visão transversal da fibra. A figura 33 

demonstra o cisalhamento das camadas do compósito poliéster + modal após o 

ensaio de flexão. Já na figura 34 observa-se a presença de fissuras transversais em 

relação à aplicação da carga do ensaio de tração do compósito poliéster + modal. 
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Figura 32 – Compósito da fibra poliéster + modal após ensaio de flexão (topo da fratura). 

 

 

Figura 33 – Compósito da fibra poliéster + modal após ensaio de flexão (topo da fratura). 
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Figura 34 – Compósito da fibra poliéster + modal após ensaio de tração (topo da fratura). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados experimentais, as seguintes conclusões podem ser 

destacadas:  

 

1. O compósito que utilizou como reforço as fibras em conjunto (poliéster + modal) 

proporcionou um equilíbrio na absorção de umidade do compósito tendo uma media 

de absorção de 2,90% + 0,6. Enquanto que no compósito com reforço de poliéster 

foi menor, de valor médio 1,24% + 0,4, comprovando umas das suas principais 

características que é a baixa absorção de umidade. 

 

2. No ensaio mecânico de tração realizado nos compósitos observou-se que, o 

compósito de poliéster + modal mostrou um bom comportamento em todas as 

análises estudadas: resistência à tração e módulo de elasticidade. Até mesmo 

quando comparado com os outros tipos de compósitos, principalmente o sisal (1,95 

GPa), o compósito de poliéster + modal obteve um resultado bem próximo (1,92 

GPa). 

 

3. Os resultados obtidos nos ensaios de flexão de três pontos foram observados 

novamente, valores semelhantes do compósito poliéster + modal em relação ao 

compósito com sisal, porém, vale à pena salientar que a forma de fabricação, as 

proporções e tipos de materiais utilizados diferem do compósito aqui analisado. 

 

4. Nas imagens do MEV foi possível observar a boa adesão da fibra com a matriz 

nos compósitos, caracterizada pela ausência de vazios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

6. SUGESTÕES 

 

No presente trabalho foram investigadas, experimentalmente, as propriedades 

mecânicas dos compósitos reforçados com poliéster, com modal e com poliéster + 

modal a partir de ensaios mecânicos, e em virtude dos significantes resultados 

obtidos sugere-se: 

 

1. Novos experimentos com proporções variadas nas composições das fibras 

utilizadas, ex. 20, 30, 40 e 50% para escolher a melhor composição 

através de seus resultados. 

2. Uso de outros processos de fabricação do compósito.  

3. Aplicação de outros tipos de matriz. 
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