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RESUMO 

 
Os materiais denominados têxteis técnicos podem ser definidos como estruturas projetadas 

e desenvolvidas com a função de atender a requisitos funcionais específicos de diversos 

setores da indústria, caso da indústria automotiva e aeroespacial. Nesse aspecto, 

distinguem-se dos materiais têxteis convencionais, nos quais as necessidades estéticas e 

de conforto têm importância primordial. Com base nessas considerações, o tema dessa 

dissertação foi estabelecido tendo como enfoque principal o estudo do desenvolvimento de 

estruturas têxteis a partir de fibras de aramida e de vidro, atuando no sentido de elaborar a 

fabricação de materiais compósitos que combinem propriedades de duas estruturas 

diferentes, fabricadas em uma mesma operação, onde cada estrutura contribui para 

melhoria das propriedades do material compósito resultante. Para tanto foram desenvolvidas 

em escala laboratorial estruturas têxteis de baixa gramatura e composição diferenciada de 

aramida (100%), vidro (100%) e aramida/vidro (65/35%) para utilização como elemento 

reforçante em compósitos com matriz de poliéster. Os compósitos produzidos foram 

ensaiados em tração e sua superfície de fratura avaliada por MEV. Com base nas analises 

das propriedades mecânicas dos compósitos desenvolvidos, observou-se a eficiência das 

estruturas ou elaboradas como elemento reforçante tendo em vista que os valores de 

resistência dos compósitos foram muito superiores à matriz de poliéster. Também foi 

observado que a hibridização na estrutura dos tecidos foi eficiente, uma vez que os 

melhores resultados obtidos foram para os compósitos híbridos, onde a resistência na 

ruptura foi semelhante à do aço 1020, atingindo valores na ordem de 340 MPa.  

Palavras-chaves: Tecido plano. Fibra de aramida. Fibra de vidro. Resinas de poliéster. 

Compósito. 



 

 

 

ABSTRACT 

Materials denominated technical textiles can be defined as structures designed and 

developed with function to fulfill specific functional requirements of various industrial sectors 

as are the cases of the automotive and aerospace industries. In this aspect the technical 

textiles are distinguished from conventional textile materials, in which the aesthetic and of 

comfort needs are of primordial importance. Based on these considerations, the subject of 

this dissertation was established having as its main focus the study of development of textile 

structures from aramid and glass fibers and acting in order to develop the manufacture 

of composite materials that combine properties of two different structures, manufactured 

in an identical operation, where each structure contributes to improving the properties of 

the resulting composite material. Therefore were created in laboratory scale, textile 

structures with low weight and different composition: aramid (100%), glass (100%) and 

aramid /glass (65/35%), in order to use them as a reinforcing element in composite 

materials with polyester matrix. These composites were tested in tension and its fracture 

surface, evaluated by MEV. Based on the analysis of mechanical properties of the developed 

composites, the efficiency of the structures prepared as reinforcing element  were testified by 

reason of that the resistance values of the composites are far superior to the polyester 

matrix. It was also observed that hybridization in tissue structure was efficient, since the best 

results obtained were for hybrid composites, where strength to the rupture was similar to 

the steel 1020, reaching values on the order of 340 MPa.  

Keywords: Woven fabrics. Aramid fiber. Glass fiber. Polyester resins. Composite. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Sabemos que a utilização de materiais com estruturas reforçadas não é recente 

(GIBSON, 2006). Há muito tempo o homem tem utilizado este tipo de material como forma 

de melhorar as características dos produtos utilizados em inúmeras atividades (NETO, 

PARDINI, 2006). Entretanto somente há pouco tempo estes produtos surgiram como 

materiais resistentes e com uma variedade de aplicações cada vez maior (SINGLETON, 

BAILLIE, 2003; SHAH, LAKKAD, 1981; MOHANTY, PATNAIK, SINGH, 1989; CHOU, KO, 

1989). Tecnologicamente, podemos dizer que os materiais compósitos, apesar de suas 

vantagens de fabricação e aplicação, são na maioria dos casos materiais fabricados 

exclusivamente visando a melhoria das propriedades do produto final quando comparado 

com as propriedades dos seus constituintes. Na presente pesquisa teve-se por objetivo 

avaliar o comportamento mecânico das estruturas têxteis desenvolvidas para utilização 

como elemento reforçante em compósitos de matriz poliéster. Para tanto, foram utilizadas 

fibras de vidro e de aramida para o desenvolvimento de estruturas têxteis. Esse tipo de 

estrutura têxtil só é produzido em escala industrial de acordo com as necessidades do 

mercado consumidor, não havendo variação nas características de composição e 

gramaturas, tendo em vista que o mercado consumidor destes têxteis técnicos é restrito e as 

aplicações são muito específicas. De uma forma geral, esses artigos são produzidos com 

fibras de aramida, aramida/vidro, aramida /carbono, carbono em três especificações de 

gramatura e com dois tipos de ligamentos. Assim, a proposta deste projeto é desenvolver 

estruturas têxteis denominadas técnicas que apresentem uma resistência a tração superior 

a de seus componentes isolados e que seja leve, ou seja, de baixa gramatura, além de 

apresentar características para serem usadas em compósitos poliméricos. O interesse pela 

fibra de aramida e de vidro decorre do fato destas serem consideradas fibras sintéticas com 

alto desempenho mecânico e excelentes propriedades químicas. Tendo em vista que há 

dificuldade de se encontrar no mercado um material com características específicas aos 

desenvolvidos, como composição de um tecido híbrido 65/35 (aramida/vidro) com 

gramaturas abaixo de 220g/m2, para o desenvolvimento de compósitos com a limitação de 

espessura em 3 mm e que apresentassem valores de resistência a tração superiores a 200 

MPa, assim podemos dizer que este desenvolvimento justifica o interesse em seu estudo.  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na medida em que as aplicações dos materiais tornam-se mais sofisticadas, tornam-

se necessários materiais para aplicações específicas, fato este que leva o homem a utilizar 

diferentes materiais, apartir das propriedades individuais de cada um, para alcançar as 

características finais desejadas. Os compósitos atendem bem a esses requisitos de forma 
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que, nos últimos anos, vem se ocorrendo uma substituição de materiais convencionais 

(metais, cerâmicas, entre outros) nas mais variadas aplicações (GHOSH, 1997; 

RAMASWAMY, EASTER, 1997). Essas mudanças estão relacionadas à produção de 

materiais compósitos com melhores características e onde o campo de aplicação é motivado 

como requisito no que se refere às propriedades que estes materiais pretendem exibir. Na 

realidade, o que se procura obter são materiais distintos com características especificas 

para atender às novas exigências mercadológicas que se impõem ao mesmo, ou seja, um 

compósito com performance mecânica, térmica e química associada as características de 

leveza e durabilidade. Os materiais compósitos se constituem em aplicações de alto valor 

agregado, de acordo com Bazin (2002). Estas são, na realidade, as razões que justificam os 

esforços no sentido de melhorar as características mecânicas tais como o módulo de 

elasticidade e a resistência à tração.  

1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O uso de compósitos como material de engenharia não é recente. A tecnologia de 

materiais compósitos, especificamente a dos plásticos reforçados, tem apresentado um 

progresso significativo no seu desenvolvimento, havendo um grande crescimento em suas 

aplicações em elementos estruturais. Inúmeras conquistas tecnológicas alcançadas 

recentemente, principalmente nas áreas aeronáutica, aeroespacial, petroquímica, naval, 

bioengenharia, esportiva, tornaram-se viáveis após o advento dos compósitos estruturais 

(GIBSON, 2006; LI, HAMMAD, EL-SHIEKH, 1990; HUFENBACH et al., 2004; 

SOMASHEKAR, BICKERTON, BHATTACHARYYA, 2006; CHEN, YE, LIU, 2004). A fim de 

satisfazer às necessidades do mercado, houve um considerável aumento da procura por 

materiais de alto desempenho, em busca de produtos com leveza e resistência, critérios de 

extrema importância para fabricação dos compósitos poliméricos. 

Com a evolução do setor têxtil, onde o foco é o desenvolvimento de fibras com 

melhor desempenho, vem se buscando por meio de novas técnicas de tecelagem o 

aprimoramento das características das fibras, viabilizando um novo campo de aplicações. 

Uma vez que uma infinidade de estruturas é passível de desenvolvimento, 

consequentemente, as propriedades mecânicas destes materiais tornam-se diferenciadas 

(ADANUR, S., 1995; LI, HAMMAD, EL-SHIEKH, 1990; CUNTZE, FREUND, 2004; 

HUFENBACH et al., 2004; SOMASHEKAR, BICKERTON, BHATTACHARYYA, 2006; SHIN, 

HAHN, 2004; HEIDER et al., 2007; SHOJAEI, GHAFFARIAN, 2003; YOUNG et al., 1991; 

CHEN, YE, LIU, 2004; KANG, LEE, HAHN, 2001; HSIAO, DEVILLARD, ADVANI, 2004). 

Segundo Santos (2002), as fibras se tornaram um material com tanta importância e 
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relevância que estão sendo estudadas inclusive na restauração ou substituição de partes 

danificadas do tecido ósseo humano.   

Para aproveitar o potencial específico de um dado material têxtil em compósitos 

reforçados é necessário que sejam desenvolvidos modelos de simulação adaptado ao 

mesmo, possibilitando assim um desenvolvimento eficiente do material por meio da previsão 

do comportamento do material anisotrópico. Constitui assim uma base de dados para uma 

carga adaptada a projeto de produtos têxteis que porventura venham a atuar como reforço 

em estruturas compostas. Conceitos de simulação advêm da necessidade de considerar as 

interações extremamente complexas entre as micro, meso e macroescalas ao mesmo 

tempo, devendo assim satisfazer os requisitos de um projeto prático estrutural. Compósitos 

poliméricos de uma forma geral são materiais com características de leveza e durabilidade 

aliadas à resistência mecânica. 

Muitas vezes, as propriedades requeridas de um determinado compósito não são 

alcançadas com um único tipo de reforço e, nesses casos, a modificação superficial dos 

reforços ou a sua hibridização são técnicas utilizadas para se atingir as propriedades 

desejadas (ISHIKAWA, CHOU, 1982; RAMASAMY, WANG, MUZZY, 1996). Em sistemas 

compósitos híbridos, o mais usual é a laminação de camadas de reforços distintos formando 

um sistema coeso, entretanto diversas pesquisas têm demonstrado que no desenvolvimento 

de estruturas têxteis híbridas há necessidade de compreensão das características 

mecânicas no que se refere aos mecanismos de fratura para que se possa correlacionar 

com a característica intrínseca da estrutura, da matriz, do compósito e do processo de 

moldagem, tendo em vista que estes parâmetros de análise possuem influencia direta na 

especificação e consequente aplicação dos materiais (KO, 1989; GIBSON, 1994). 

Segundo Mindess, Young e Darwin (2002), atualmente a indústria automobilística 

tem absorvido aproximadamente 36% do total de materiais compósitos tendo como reforço 

as fibras. Sabemos que os materiais compósitos à base de fibras são bastante promissores, 

mas teoricamente observa-se que ainda há certa resistência ao seu uso. Essa resistência 

está associada a vários fatores, dentre eles a falta de familiaridade com alguns materiais, a 

baixa e difícil oferta de fibras de alta resistência em algumas regiões do país. Tendo em 

vista que no Brasil a indústria de têxteis técnicos não possui uma gama de variedades de 

tecidos estruturais para comércio, e que os produtos disponíveis apresentam estruturas 

muito densas, neste trabalho buscou-se desenvolver, em escala laboratorial, estruturas 

têxteis diferenciadas para reforço em compósitos poliméricos, tendo como parâmetro 

principal a baixa densidade de forma a agregar leveza e propriedades mecânicas através da 

configuração da estrutura de ligamento do tecido desenvolvido.  
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No presente trabalho teve-se como objetivo principal analisar a influência da 

estrutura de tecidos desenvolvidos nas propriedades mecânicas dos compósitos, e como 

objetivos específicos: 

 Fabricar estruturas de reforço utilizando a técnica de tecelagem manual, com 

variações de composição e gramatura. 

 Fabricar compósitos de poliéster reforçados com as estruturas desenvolvidas. 

 Analisar a influência do tipo e configuração do compósito nas propriedades 

mecânicas apartir de ensaios de tração. 

1.3 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Os materiais denominados têxteis técnicos podem ser definidos como estruturas 

projetadas e desenvolvidas com a função de atender a requisitos funcionais específicos de 

diversos setores da indústria. Nesse aspecto, distinguem-se dos materiais têxteis 

convencionais, nos quais as necessidades estéticas e de conforto têm importância 

primordial. Assim, um têxtil técnico pode ser utilizado tanto em componente de outros 

produtos, contribuindo diretamente para aumento da resistência mecânica, desempenho e 

outras propriedades, e.g. compósitos reforçados por têxteis, como também na forma de 

elemento para fabricação de outro produto, e.g. filtros têxteis utilizados pela indústria de 

alimentos, ou isoladamente, desempenhando uma ou várias funções específicas, e.g. 

geotêxteis. Segundo a NBR 12553 um geotêxtil é um produto têxtil permeável, utilizado 

predominantemente na engenharia geotécnica. Já a definição de um geotêxtil tecido é um 

material oriundo do entrelaçamento de fios, filamentos, laminetes (fitas) ou outros 

componentes, seguindo direções preferenciais, denominadas trama e urdume. 

As estruturas têxteis convencionais são produzidas por meio de técnicas de 

tecelagem ou malharia. Cada técnica conta com um elevado número de estruturas passíveis 

de ser reproduzidas e os parâmetros que as definem variam tanto em função da própria 

técnica empregada na sua produção como devido ao tipo da fibra. A escolha da estrutura 

mais adequada a cada tipo de aplicação depende principalmente do conjunto das restrições 

impostas pela própria aplicação. 

A matéria prima necessária para o desenvolvimento de têxteis técnicos é constituída 

por uma variada gama de fibras sintéticas ou naturais. Dentre as fibras sintéticas, as de alto 

desempenho apresentam propriedades mecânicas como resistência e modulo de 

elasticidade mais apropriados para certas aplicações técnicas dos que as fibras tradicionais. 
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Com base nessas considerações, o tema dessa dissertação foi definido tendo como 

enfoque principal o estudo do desenvolvimento de estruturas têxteis a partir de fibras de 

aramida e de vidro, atuando no sentido de elaborar a fabricação de materiais compósitos 

que combinem propriedades de duas estruturas diferentes, fabricadas em uma mesma 

operação. Assim, será possível obter um efeito de combinado de propriedades de estruturas 

distintas, onde cada estrutura contribui para melhoria das propriedades do material 

compósito resultante. 

1.4 HIPÓTESES 

A proposição principal desse trabalho é que, com o desenvolvimento das estruturas 

têxteis de baixa gramatura e composição diferenciada de aramida (100%), vidro (100%) e  

aramida/vidro (65/35%), os compósitos fabricados apresentem propriedades mecânicas em 

tração diferenciada tendo em vista a composição e a direção do ensaio. Com base nestes 

parâmetros foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

 A composição dos tecidos e a sua estrutura adotado no substrato têxtil 

desenvolvido influência o desempenho mecânico dos compósitos quando 

submetido a esforços de tração; 

 A hibridização dos tecidos apresenta-se como uma alternativa para utilização de 

estruturas têxteis em compósitos poliméricos onde o alto desempenho mecânico 

seja um requisito para aplicações específicas. 

1.5 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de têxteis técnicos em tear 

manual para aplicação como elemento reforçante em compósitos poliméricos, sendo 

utilizados os fios de multifilamentos de fibra de aramida e vidro.  

Os objetivos específicos são: 

 Fabricação de substratos têxteis (tecidos planos); 

 Caracterizar o comportamento dos substratos têxteis (tecidos planos) 

desenvolvidos com fibra de aramida e hibrido (aramida / vidro) e adquirido com 

fibra de vidro, levando em consideração a influencia da estrutura do ligamento 

quando submetidos a ensaio de resistência a tração; 

 Desenvolver compósitos com matriz de poliéster tendo com estrutura de reforço 

os tecidos desenvolvidos; 

 Caracterização mecânica (ensaio mecânico em tração) dos compósitos 

produzidos; 
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 Avaliação da interface fibra matriz e superfície de fratura por MEV (microscopia 

eletrônica de varredura). 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Essa dissertação possui cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo relativo à 

introdução do assunto, apresentação dos objetivos e estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é abordado o tema dos materiais compósitos, inicialmente com a 

conceituação e caracterização de seus constituintes, prosseguindo com a revisão 

bibliográfica dessa dissertação. 

No capítulo 3 são apresentados os equipamentos e métodos utilizados na pesquisa, 

sendo alguns de uso manual e outros automáticos. Esse capítulo tem por finalidade 

apresentar o programa experimental, com os ensaios propostos e os materiais utilizados 

para analisar o comportamento das estruturas desenvolvidas e utilizadas na fabricação dos 

compósitos. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios mecânicos 

envolvendo fios, tecidos e compósitos desenvolvidos, tendo como auxílio as microscopias 

dos compósitos e os ensaios de EDS. É tambem apresentado uma posterior analise e 

discussão dos resultados onde se principia explicar o porque do comportamento 

apresentado. 

O capítulo 5 contém uma apresentação das conclusões dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Neste capítulo, serão descritos tópicos sobre a conceituação básica em relação aos 

materiais compósitos, o componente matricial orgânico a ser utilizado, o componente 

estrutural de reforço utilizado na fabricação dos compósitos, a interface matriz-elemento de 

reforço e o mecanismo de fratura. 

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Quando se desenvolve um compósito, além das propriedades individuais dos 

componentes, fatores como o tipo, teor, forma, fator de forma, características químicas e 

mecânicas do reforço, assim como da compatibilidade interfacial, exercem forte influência no 

desempenho final dos produtos (MANO, 1986). Em algumas situações as propriedades 

requeridas de alguns compósitos não são alcançadas com somente um tipo de reforço. Um 

artifício que pode ser usado para melhoria das propriedades é a modificação superficial dos 

reforços, podendo utilizar a tecnologia do plasma ou processos químicos (GUO et al., 2008). 

Outra forma de proceder seria a hibridização dos reforços, pois através deste procedimento 

as propriedades de dois ou mais tipos de materiais podem ser combinadas visando uma 

adequação das propriedades gerais dos compósitos (RAMASWAMY, 1997; ISHIKAWA, 

CHOU, 1982; CUNTZE, FREUND, 2004; HUFENBACH et al., 2004; CHAWLA et al., 1987). 

2.1.1 CONCEITUAÇÃO BÁSICA 

Um material compósito, por definição, é formado por uma mistura ou combinação de 

dois ou mais microconstituintes ou macroconstituintes, fase contínua e fase dispersa, que 

diferem na forma e na composição química e que, na sua essência, são insolúveis uns nos 

outros, mantendo suas propriedades individuais sem que haja interação química intencional 

entre si (NETO, PARDINI, 2006; GIBSON, 2006; HULL, 1989).  

Nestes materiais, o componente matricial denominado, fase contínua, é responsável 

pela aparência do produto e por suas características superficiais, tendo como função 

envolver, separar e proteger o reforço de ataques externos, bem como transmitir as cargas 

aplicadas no compósito para o elemento de reforço. A fase dispersa, denominada reforço, 

tem função estrutural no compósito, sendo responsável pelo comportamento e desempenho 

mecânico. Este componente é caracterizado de acordo com sua forma, podendo ser 

particulado ou fibroso. Os reforços fibrosos, por sua vez, geram produtos mais resistentes e 

anisotrópicos, podendo ser utilizados na forma contínua ou curta. Quando utilizados na 

forma contínua podem ser unidirecionais ou como estruturas tecidas, sendo esta última com 
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características diferenciadas e ortotrópicas (NETO, PARDINI, 2006; GIBSON, 2006; HULL, 

1989). A figura 2.1 ilustra muito bem este conceito. 

 

Figura 2. 1. Processo de formação de um compósito. 

Martineau e Agopyan (2002) ressaltam que, de fato, os materiais compósitos 

frequentemente são formados a partir da adição de fibras a uma matriz. As fibras 

desempenham o papel de suportar as cargas máximas e impedir que as deformações 

ultrapassem os limites aceitáveis. Neste trabalho, a atenção será voltada para a utilização 

de elementos de reforço na forma de tecido plano. Neste caso, os fatores principais de 

controle do desempenho teórico dos materiais compósitos são as propriedades físicas das 

fibras, a estrutura do tecido (ligamento) e a interface das fibras com a matriz. 

Diversos autores têm estudado o desempenho de fibras como elemento reforçante 

em compósitos poliméricos, onde o alto desempenho destas em compósitos estruturais tem 

sido foco de muitas pesquisas, em que variáveis como tipo, orientação do reforço e as 

propriedades finais tem sido diversas vezes avaliadas (CHOU, KO, 1989; GHOSH et al., 

1997; ISHIKAWA, CHOU, 1982; RAMASAMY, WANG, MUZZY, 1996; KO, 1989; 

SOMASHEKAR, BICKERTON, BHATTACHARYYA, 2006). 

Chawla et al. (1987) realizaram um estudo comparativo das propriedades mecânicas 

dos compósitos poliéster/sisal e dos compósitos empregando fibra de vidro, carbono, Kevlar 

29 como elemento reforçante. Os autores concluíram que o sisal mostrou-se promissor 

como reforço de resinas em função do baixo preço e algumas propriedades específicas, 

mas devido à interface fraca os valores das propriedades mecânicas limitaram as 

aplicações.  

Os pesquisadores (ZANGIACOMI, BITTENCOURT, 2006) investigaram a 

possibilidade do uso de fibras de Panox e aramida como elemento reforçante em 
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compósitos visando a substituição da alumina e da mica em pastilhas de freio automotivo. 

Os autores concluíram que o aumento do teor de aramida nas formulações das pastilhas de 

freio fez com que o índice de desgaste também aumentasse, em contrapartida foi verificado 

que o aumento do teor de aramida diminuiu a massa específica do compósito. 

Guo et al. (2008) avaliaram a influência do tratamento por plasma em fibras de 

Kevlar visando a aplicação em compósitos com resina fenólica. Os autores concluíram que a 

modificação da superfície por plasma aumentou a rugosidade da superfície dos tecidos, 

melhorando a adesão interfacial com a resina fenólica como também aumentando as 

propriedades tribológicas.  

As propriedades mecânicas de tração e impacto de compósitos híbridos de fibra de 

vidro/pupunheira em matriz de poliéster insaturado foram avaliadas, tendo como parâmetro 

principal o teor de reforço, onde foi concluindo que a interface matriz/fibra continuava sendo 

o principal fator determinante para os resultados de ensaios de resistência mecânica, 

principalmente nos ensaios de tração (FONTAN JUNIOR, OLIVEIRA, SILVA, 2010; VAN 

VOORHIS, 1942).  

Carvalho, Cavalcanti e Lima (2001) estudaram compósitos de poliéster reforçados 

com tecidos híbridos tendo em vista a influência do teor de fibra e da direção do ensaio nas 

propriedades mecânicas em tração, e também através do desenvolvimento de modelos 

matemáticos para simulação das propriedades mecânicas após a avaliação da cinética de 

sorção, concluindo que o teor de fibras constituinte do compósito bem como a direção do 

ensaio influenciaram diretamente nos resultados (CARVALHO, CAVALCANTI, 2001; 

CAVALCANTI, CARVALHO, LIMA, 2001). 

O setor industrial de têxteis técnicos tem crescido nos últimos anos devido às 

múltiplas aplicações que foram sendo descobertas para esses materiais. Os setores 

tradicionais da indústria têxtil encontram-se estagnados, enquanto que há um significativo 

aumento do consumo de têxteis técnicos. Os fatores responsáveis por este crescimento são 

o desenvolvimento de fibras sintéticas, os novos processos de fabricação de têxteis e o 

surgimento de fibras de alto desempenho (RAMASWAMY, EASTER, 1997; ISHIKAWA, 

CHOU, 1982; RAMASAMY, WANG, MUZZY, 1996; KO, 1989; LI, HAMMAD, EL-SHIEKH, 

1990; CHAWLA, 1987; WANG, ZHAO, 2006; IÇTEN, KARAKUZU, 2008; OSADA, NAKAI, 

HAMADA, 2003; ARAÚJO, CASTRO, 1984).  
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2.1.2 COMPONENTE MATRICIAL ORGÂNICO 

Um componente matricial se constitui no meio de transferência e homogeneização 

dos esforços suportados pelos componentes de reforço. Este componente pode ser formado 

a partir de diferentes tipos de materiais de engenharia, desde que estes, de acordo com 

Mano (2000), sejam capazes de cumprir as funções de:  

 manter a orientação das fibras e seu espaçamento; 

 transmitir as cargas de cisalhamento entre as camadas de fibras; e 

 fornecer proteção ao elemento de reforço contra danos superficiais. 

A matriz de um material compósito pode ser dúctil ou frágil, sendo respectivamente 

dúctil a matriz do tipo orgânica ou polimérica e matriz frágil a do tipo matriz de vidro. As 

resinas conhecidas como termofixas ou termoplásticas possuem um papel especial nas 

pesquisas sobre os materiais compósitos. Com relação as resinas disponíveis para este fim 

se destaca a resina epóxi, que permite a criação de uma matriz com um excelente 

desempenho mecânico, com uma boa estabilidade e uma elevada resistência química. 

Segundo Mano (2000), as resinas epoxídicas são compatíveis com todos os tipos de 

fibras e são as mais utilizadas em compósitos que exigem um alto desempenho mecânico. 

No entanto, a variedade de resinas de base epóxi, juntamente com os diferentes tipos de  

agentes de cura, podem fornecer, ao compósito, comportamentos distintos, o que pode se 

tornar dificil na especificação desses produtos. Como componente matricial orgânico de 

origem polimérica podem ser utilizadas para desenvolvimento de compósitos, matrizes 

termoplástica, termorrígidas e elastoméricas. A definição em projeto da escolha do tipo de 

matriz ideal para um compósito ocorre em função da aplicação do produto a ser produzido e 

da técnica de processamento a ser utilizada, tendo como pré requisitos as propriedades 

finais desejadas (NETO, PARDINI, 2006; HULL, 1989; GIBSON, 1994). 

As matrizes termoplásticas apresentam-se em forma sólida à temperatura ambiente, 

sendo processadas através de aquecimento, adquirindo a forma da peça com o 

resfriamento, produzindo polímeros de cadeias longas, com estrutura linear ou ramificada 

(MILES, BRISTON, 1985; SHAKELFORD, 1995; HULL, 1986; GAY, 1991). O uso de 

termoplásticos reforçados em materiais estruturais possui vantagens como rapidez no 

processo de produção e fácil reciclagem de matéria-prima. Em contrapartida, seu custo 

elevado e a complexidade dos equipamentos utilizados no processo de moldagem 

restringem um pouco o seu campo de aplicação, sendo as principais resinas aplicadas no 
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desenvolvimento de compósitos, como as resinas de polipropileno, poliamidas, poliestireno 

e policarbonatos. 

As matrizes termofixas podem ser líquidas à temperatura ambiente e por efeito da 

luz, do calor, da radiação ou de catalisadores químicos, transformam-se, em sólidos 

infusíveis e insolúveis. Esse processo de polimerização da resina tem início imediatamente 

após a adição de catalisadores específicos, tais como: peróxido de metil-etil-cetona (mekp) 

e o peróxido de benzoila (bpo) (GRIFFIT, 1921), que atuam como agentes de reticulação no 

polímero. 

Nas indústrias geralmente são utilizadas resinas de poliéster insaturado, ortoftálicas, 

tixotrópicas, de baixa reatividade e viscosidade (MANO, 1986; MILES, BRISTON, 1985; 

GAY, 1991; HAZIM, 1984). O fato de essas resinas serem as mais usadas pela indústria de 

plásticos reforçados pode ser atribuído à versatilidade, às propriedades específicas 

(densidade, resistência química, dentre outras) e às características de processamento 

adaptáveis, bem como ao baixo custo, aliado à facilidade operacional. Os poliésteres podem 

ser formulados para atender às várias exigências de uso e processamento, podendo estar 

inclusos nas classificações tanto de termoplásticos como de termorrígidos, variando a sua 

estrutura de cadeia.  

As resinas de poliéster apresentam-se de várias formas, sendo as mais comuns: 

 ortoftálica, usada para aplicações gerais onde não é exigida alta inércia química; 

 isoftálica, que apresenta bom desempenho em ambientes moderadamente 

agressivos, existindo restrições quanto ao seu uso em determinados locais; 

 bisfenólica, que apresenta o máximo de resistência química possível dentro dos 

poliésteres, sendo amplamente aplicada em equipamentos para ambientes 

agressivos; 

 tereftálica, que apresenta elevada resistência química, sendo utilizada em 

equipamentos para ambientes agressivos. 

Os poliésteres catalisados curam à temperatura ambiente, sem requerer a aplicação 

de fonte de calor externa. Este fato é de grande importância, pois permite a laminação por 

contato (em molde aberto) com moldes simples e baratos, viabilizando a produção de peças 

de grandes dimensões e baixas escalas de produção (NETO, PARDINI, 2006; MILES, 

BRISTON, 1985). A cura da resina poliéster se dá por meio de um processo de 

polimerização por condensação, onde é adicionado um catalisador, geralmente à base de 

peróxidos orgânicos, cuja função é reagir de forma a romper as insaturações da cadeia e as 
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duplas ligações do monômero. O catalisador por sua vez precisa receber energia para 

decompor-se em radicais livres. Na maioria das vezes é adotada a cura a frio, nesse caso, 

adiciona-se um iniciador ou acelerador que irá excitar a molécula do peróxido, ocasionando 

a sua decomposição em radicais livres (D’ARSIE, 1986). O catalisador, em princípio, deve 

ser utilizado apenas para iniciar a reação, tendo em vista que depois de criados os radicais 

livres de estireno e o rompimento das duplas ligações da cadeia do poliéster, esses também 

irão provocar a abertura das demais insaturações, tanto do monômero como da cadeia, 

promovendo durante a formação da estrutura do polímero uma estrutura de cadeia 

tridimensional com alta densidade de ligações covalentes na cadeia principal e entre 

cadeias. O calor liberado nessa reação deve ser cuidadosamente dissipado para não afetar 

a peça moldada, sendo a velocidade de cura do poliéster dependente de sua reatividade, do 

teor de catalisador e das condições ambientais.   

Nas figuras 2.2 e 2.3 ilustram-se, respectivamente, o processo de polimerização da 

resina de poliéster e a reação de cura da resina de poliéster após adição do catalisador com 

a formação de uma estrutura termorrígida. 

 

Figura 2. 2. Representação esquemática do processo de polimerização da resina de 

poliéster. 

 

Figura 2. 3. (a) cadeia de poliéster com estireno; (b) poliéster polimerizado. 
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 Durante o processo de polimerização da resina de poliéster, os parâmetros descritos a 

seguir são de suma importância, tendo em vista as características inerentes aos processos 

de moldagem, como também o poder de influenciar as propriedades finais do compósito. 

 Tempo de gel: parâmetro que determina o tempo de manipulação da resina 

durante o processo de moldagem. Pode ser definido como o período  intermediário 

entre o começo e o fim da polimerização na qual a resina de poliéster insaturada 

passa do estado líquido para o sólido viscoso. Nesta etapa a cinética da reação 

chega ao auge de exotermia (MILES, BRISTON, 1985). 

 Tempo de cura: período no qual, após a mistura no catalisador da resina (com ou 

sem acelerador), a mesma fica totalmente polimerizada (MILES, BRISTON, 1985). 

A figura 2.4 ilustra a exotermia desenvolvida por uma resina termorrígida ao longo do 

processo de cura. 

 

Figura 2. 4. Representação do processo de exotermia da resina de poliéster. 

2.1.3 COMPONENTE ESTRUTURAL DE REFORÇO 

Como elemento estrutural de reforço podem ser utilizados materiais, de origem 

orgânica ou inorgânica, os quais ajudam a conferir aos moldados características específicas 

quanto à resistência química e/ou mecânica. Os elementos de reforço são definidos em 

função da aplicação do moldado, possuindo como principais requisitos: baixa absorção de 

umidade, boa impregnação da resina, disponibilidade, baixo custo e melhoria das 

qualidades desejadas (MILES, BRISTON , 1985; HULL , 1986). A escolha do reforço a ser 

empregado é complexa, isto porque as diversas variedades de formas, tipos, pesos e 

tratamentos superficiais aos quais são submetidos, proporcionam uma gama de variedades 

de propriedades, podendo ser usado mais de um tipo de reforço em uma combinação 

híbrida (GAY, 1991; HAZIM; 1984). 
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Reforços fibrosos são os mais comumente usados em compósitos, conferindo-lhes 

resistência mecânica, rigidez e dureza entre eles, podem ser citadas as fibras de vidro, as 

de carbono, as de boro, as de aramida (também conhecidas como kevlar) e as fibras 

celulósicas (MANO, 1986). Os reforços sintéticos apresentam-se sob formas de fios 

contínuos, mantas de fios picotados multidirecionais, tratadas com agentes compatíveis com 

a resina a ser utilizada, e tecidos nas mais variadas espessuras e conformações. 

Atualmente, o mercado de materiais compósitos está voltado praticamente para os plásticos 

reforçados, constituídos por matrizes orgânicas com diferentes tipos de reforços fibrosos. 

Por definição, fibra é um elemento filiforme cuja relação comprimento/diâmetro deve 

ser superior a 100. Para obtenção de fibras sintéticas podem ser utilizados três tipos de 

processos de fiação: a seco, a úmido e por fusão. A escolha do tipo de processo depende 

do tipo de polímero a ser processado e das características dos filamentos obtidos 

decorrentes dos parâmetros de processo para cada tipo de polímero. Entretanto, fatores 

como temperatura de processamento (inerente ao tipo de polímero), gradiente de 

resfriamento e velocidade de processamento interferem diretamente nas propriedades das 

fibras, sendo estes parâmetros responsáveis pela orientação da cadeia, grau de 

cristalinidade e o peso molecular, proporcionando assim a flexibilidade e a rigidez 

características do filamento produzido. 

Segundo a teoria de Griffith deduzida inicialmente em 1920, a resistência de um 

material é determinada pela existência de defeitos de dimensão crítica, onde o aumento da 

razão entre a área de superfície/volume tem influência direta nas propriedades mecânicas, 

promovendo um aumento da resistência devido à redução do número de defeitos de 

dimensão crítica. Com base neste pressuposto, materiais mais resistentes têm de ser 

filamentares e de fino diâmetro (HORROCKS, ANAND, 2000). Entretanto, o grau de 

orientação das regiões cristalinas também é um fator importante e determinante da utilidade 

de uma fibra para uma dada aplicação, pois esse grau confere resistência e rigidez às fibras. 

Como não é viável que a fibra seja 100% cristalina, considerando-se que nesse caso, não é 

possível produzir o material, desta forma as regiões amorfas são responsáveis pela 

flexibilidade e reatividade. Por conseqüência, a razão entre a cristalinidade e a parte amorfa 

do material tem grande influência nas propriedades das fibras. 

Outra característica intrínseca às fibras diz respeito a anisotropia, i.e., porque a 

direção do eixo de orientação pode ser extremamente resistente devido ao alinhamento das 

macromoléculas. Esse alinhamento das cadeias confere às fibras resistência proporcional 

às ligações interatômicas (HORROCKS, ANAND, 2000; ARAÚJO, CASTRO, 1984), 

conforme esquema apresentado na figura 2.5.  
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Figura 2. 5. Orientação das cadeias do polímero durante o processo de estiragem. 

Como um dos pré-requisitos para a produção de fibras é a utilização de polímeros 

lineares, uma vez que, tendo o comprimento da molécula considerando-se uma relação 

direta com a resistência mecânica, e tendo em vista que a denominação de fibra parte da 

classificação dos polímeros quanto ao comportamento mecânico, a capacidade de pouca 

deformação e alta resistência mecânica é o que diferencia este polímero aos plásticos e 

elastômeros. Outro fator importante em algumas fibras poliméricas é a presença de 

aromáticos, que proporcionam enrijecimento de cadeia; quando esses estão associados ao 

oxigênio na cadeia principal, atuam como agentes flexibilizadores de cadeia, fazendo com 

que, em função da composição e estrutura das moléculas, as fibras possam exibir uma 

grande variedade de propriedades físicas e químicas. 

Um exemplo clássico das fibras de aramida são as desenvolvidas pela Du Pont, na 

década de 70, e comercializadas com o nome comercial Kevlar. Essas fibras são compostas 

de poliamidas aromáticas altamente orientadas, com 85% de ligações amidas (-CO-NH) que 

estão acopladas diretamente em dois anéis aromáticos, sendo produto da reação entre o 

parafenileno diamina e o cloreto tereftálico (DU PONT, 2007; HEARLE, 2001). 

Estas fibras são utilizadas em aplicações que requerem absorção de energia, tais 

como blindagens e estruturas de alto desempenho. Rebouillat (1997) apresentou uma 

revisão da relação entre estrutura e propriedades das fibras de aramida, destacando desde 

a sua origem bem como as propriedades inerentes da estrutura da cadeia polimérica. Fibras 

de Kevlar (para-aramida) são compostos de longas cadeias de moléculas produzidas a partir 

de PPTA (poli-paraphenylene tereftalamida), onde as ligações de hidrogênio intercadeia são 

as responsáveis pela sua elevada resistência mecânica (figura 2.6). Da mesma forma o 

processo de obtenção e fiação a úmido (figura 2.7), confere aos filamentos um alto grau de 

orientação molecular, além de cristalinidade, sendo esse o parâmetro principal para o 

domínio das propriedades mecânicas (HEARLE, 2001). 
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Figura 2. 6. Representação esquemática da estrutura do kevlar 49 (DU PONT, 2007). 

 

Figura 2. 7. Processo de fiação da fibra de aramida (HEARLE, 2001). 

Outro tipo de fibra cuja aplicação em compósitos apresenta grande demanda é a 

fibra de vidro. O conhecimento para criar vidro na forma de fibra surgiu no Egito antigo, onde 

fabricantes de vidro tracejaram fibras com cores brilhantes para cima e para baixo, ao redor 
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um vaso de vidro, em resfriamento, para formar padrões ondulados. Durante os anos 1800, 

a lã mineral, também como era conhecida a fibra de vidro, foi produzida na Alemanha, 

utilizando-se o método do jato de vapor para fabricação de isolamento de lã mineral a partir 

de escória fundida, sendo esse processo patenteado em 1870. Em 1880, foi patenteado um 

tecido de fibra de vidro feito de fibras repuxadas grossas, reunidas em feixes e tecidas 

juntas com cordões de seda, sendo apresentada em 1983 ao mercado consumidor durante 

uma exposição em Chicago, onde uma roupa foi feita com esse tecido (VAN VOORHIS, 

1942; TOOLEY, 1984). 

Na virada do século 19, iniciou-se um grande avanço na tecnologia de produção das 

fibras de vidro, que começaram a ser produzidas pelo processo Hager, uma variante da 

trefilação, onde a massa de vidro fundido cai em um disco rotativo horizontal, a partir do qual 

as fibras são atiradas para fora pela força centrífuga, sendo esse processo patenteado em 

1929 (HAGER PROCESS, 1941; VAN VOORHIS, 1942; TOOLEY, 1984). Ao final da década 

de 1920, duas empresas, a Owens-Illinois Glass Company e a Corning Glass Works, tendo 

em vista novos mercados para o vidro, montaram atividades de pesquisa e desenvolvimento 

objetivando a produção industrial de fibras de vidro. Em 1938, essas empresas fundiram-se 

formando a Owens Corning Company e se tornaram líder no desenvolvimento, 

comercialização e tecnologia desta indústria (LOWENSTEIN, 1983; OWENS, 1992). A 

moderna tecnologia da fibra de vidro (fiberglass) é caracterizada pelas fases do produto no 

período de 1935 a 1940. Existiu uma dicotomia de interesses de pesquisa e 

desenvolvimento, representada pelas correntes e prospectivas lãs, como diferenciada dos 

produtos têxteis de vidro (TOOLEY, 1984). 

O desenvolvimento das fibras têxteis ocorreu principalmente em função de suas 

perspectivas como fibras contínuas adaptáveis à conversão em produtos tecidos ou mantas 

(esteira), tais como fitas isolantes elétricas, tecidos de filtro, tecidos decorativos, e placas 

separadoras de bateria. 

Ao se considerar as composições das diferentes fibras produzidas tendo como base 

a aplicação e o desempenho do produto final, surgiram diversos tipos de fibras de vidro, 

sendo essas classificadas conforme sua composição e destinação a um campo de aplicação 

específico, conforme especificado na tabela 2.1. 
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Tabela 2. 1. Composição das diferentes fibras de vidro (TOOLEY, 1984). 

Composição FV Tipo E FV Tipo C FV Tipo S 

SiO2 55,2 65,0 65,0 

AL2O3 8 4,0 25,0 

CaO 18,7 14,0 .... 

MgO 4,6 3,0 10,0 

Na2O 0,3 8,5 0,3 

K2O 0,2 .... .... 

B203 7,3 5,0 .... 

Baseado na composição química acima, sabemos que a fibra de vidro do Tipo E 

(eletrical) possui um bom isolador elétrico além de ter uma boa resistência e um bom 

módulo de Young. A fibra de vidro do Tipo C (Corrosion) possui uma boa resistência à 

corrosão química. A fibra de vidro do Tipo S (Sílica) possui um alto teor de sílica (alta 

resistência à temperatura). 

Atualmente as fibras têxteis de vidro podem ser produzidas por dois processos: fusão 

direta e fusão de mármore. No processo de fusão direta, vidro fundido proveniente do forno 

de fusão é alimentado diretamente ao aparelho de conformação. No processo de fusão de 

mármore, esferas de vidro são alimentadas ao dispositivo de conformação, onde elas são 

tanto fundidas quanto conformadas em fibras. O processo de conformação de fibra para 

ambos os casos é descrito na figura 2.8, e as características e propriedades das fibras de 

alto desempenho estão descritas nas tabelas 2.2 (TOOLEY, 1984; HEARLE, 2001). 

.  

Figura 2. 8. Representação esquemática do processo de obtenção da fibra de vidro 

(HEARLE, 2001). 
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Tabela 2. 2. Valores de Módulo de elasticidade das fibras de vidro e kevlar. 

 

Fonte: GAY, 2003. 

Gay (2003) define os três principais tipos de reforços fibrosos como sendo: 

 unidimensional: cabos unidirecionais, fios ou fitas; 

 bidimensional: tecidos ou não tecidos; e 

 tridimensional: tecidos onde as fibras são orientadas em mais de 2 direções. 

A figura 2.9 ilustra as formas como as estruturas de reforços fibrosos podem ser 

dispostas em um compósito, sendo a influência destes como elemento reforçante 

demonstrado na figura 2.10 (MIRAVETE, 2000). 
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Figura 2. 9. Representação das estruturas de reforços fibrosos (MIRAVETE, 2000). 

 

Figura 2. 10. Comparativo das características mecânicas de diferentes fibras (HEARLE, 

2001). 

O processo de fabricação de tecidos compreende desde a obtenção da matéria-

prima (fibras) até a tecelagem, podendo produzir tecidos convencionais ou tecidos técnicos. 

A diferença está nas propriedades e características do produto, cuja fabricação depende do 

campo de aplicação (ARAÚJO, CASTRO, 1984; HORROCKS, ANAND, 2000).  

Segundo a norma ABNT/TB Nº 392, o tecido é uma estrutura produzida pelo 

entrelaçamento de um conjunto de fios de urdume e outro conjunto de fios de trama, 
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formando ângulo de (ou próximo a) 90°. Portanto, fios de urdume podem ser definidos como 

o conjunto de fios dispostos na direção longitudinal do tecido, e fios de trama são o conjunto 

de fios dispostos na direção transversal do tecido, conforme representado na figura 2.11. 

 

Figura 2. 11. Estrutura do tecido desenvolvido. 

O conjunto de fios de urdume é composto por vários fios dispostos paralelamente em 

um rolo de urdume, sendo o processo de urdimento responsável pela transferência dos fios 

de suas embalagens individuais ao carretel (rolo) de urdume, dispondo-os paralelamente 

uns aos outros conforme o planejamento da estrutura do tecido a ser produzido. Após o 

urdimento, o rolo de urdume é transferido para o tear, onde irá ocorrer a formação do tecido 

projetado e onde o entrelaçamento dos fios de urdume e trama são realizados por meio de 

três movimentos básicos: abertura da cala, inserção da trama e batida do pente 

(HORROCKS, ANAND, 2000). 

Os teares utilizados para realizar esses movimentos, evoluíram, passando de 

sistemas rudimentares e tecelagem manual até as modernas máquinas automáticas. De um 

modo geral, utilizando equipamentos antigos ou modernos, uma boa preparação à 

tecelagem é necessária para obter eficiência no processo de fabricação e na qualidade do 

tecido, com custos compatíveis com as atuais exigências de mercado. Por esse motivo, para 

se construir um tecido plano devem ser consideradas etapas de fabricação que se 

encontram dentro da preparação à tecelagem e que compreendem: urdimento, remeteção e 

padronagem (ARAÚJO, CASTRO, 1984; HORROCKS, ANAND, 2000). 

Todo tecido plano é formado por no mínimo dois grupos de fios, que são os de 

urdume e os de trama, que se entrelaçam perpendicularmente. O estudo da forma e da 

ordem pela qual estes fios são entrelaçados é designado padronagem, armação ou 
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ligamento (ARAÚJO, CASTRO, 1984). A denominação “padronagem” vem do conceito que 

é atribuído à palavra padrão, que representa o entrelaçamento formado pelo menor número 

de fios de urdume e de trama necessários para a representação de um tecido. A figura 2.12 

abaixo ilustra como funciona o processo de fabricação de um tecido plano. 

 

Figura 2. 12. Formação de um tecido plano. 

Assim, o padrão é a unidade do tecido que deverá se repetir por toda a sua 

extensão. Denomina-se “ligamento” ou armação a estrutura do tecido, sendo necessário 

possuir o padrão que o define por toda a extensão do tecido, derivando assim as estruturas 

básicas, que são (HORROCKS, ANAND, 2000; TAO, 2001): 

 tela (ou tafetá): o mais simples e o mais usado, constituído normalmente por 

tecidos leves e rígidos; apresentam resistência à tração e à abrasão relativamente 

mais elevados que os outros tecidos de igual gramatura, sua repetição é 

conseguida alternando-se o levantamento dos fios ímpares e pares sobre as 

sucessivas tramas; este tipo de ligamento é, portanto, o que possibilita maior 

entrelaçamento do urdume com a trama, produzindo um tecido formado no direito 

e no avesso por 50% de urdume de 50% de trama; assim, a tela é o ligamento 

que provoca maior densidade dos elementos; o ligamento tela também possibilita 

a obtenção de efeitos variados, obtidos pela combinação de diferentes títulos, 

torções e cores dos fios que os compõem; 

 sarja: relativamente mais pesados que os anteriores e caracterizados por 

apresentarem estrias diagonais; e 

 cetim (ou raso): quanto à aparência, podem ser leves, quando os fios de trama 

aparecem mais na face direita ou pesados, quando os fios de urdume aparecem 

mais na face direita do tecido. 
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A figura 2.13 ilustra as três formas de estruturas básicas de tecidos planos em forma 

de entrelaçamento e padronagem. 

 

Figura 2. 13. Representação esquemática dos ligamentos fundamentais (padronagem). 

 Outro fator de suma importância, que determina a aplicação dos tecidos nos 

diversos setores têxteis, é a proporção em que um tecido está coberto por urdume, por 

trama, ou por ambos, denominado “fator de cobertura”, cuja sigla é Kt. Para mais fácil 

compreensão, entretanto, estende-se essa suposição a toda classe de fios, seja de fibras 

contínuas ou descontínuas. A partir dessas informações conclui-se então que cobertura 

indica o grau que um tecido é coberto por fios de urdume de trama ou de ambos (cobertura 

do tecido), podendo ser expressa tendo como base o diâmetro dos fios, o ligamento do 

tecido e/ou a utilização que se pretende dar ao tecido. A cobertura de um tecido é um 

indicador prático da permeabilidade desse tecido à luz, a gases, a líquidos e a partículas 

sólidas. A cobertura de um tecido ainda pode ser definida como a soma dos diâmetros dos 

fios (supostos de seção transversal perfeitamente circular), dispostos lado a lado, contidos 

na unidade de comprimento, e.g. 1 cm, conforme representado na figura 2.14 abaixo 

(HORROCKS, ANAND, 2000). 

 

Figura 2. 14. Conceito de fator de cobertura de tecido 
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O diâmetro do fio tem influência no grau de cobertura de um tecido por sua relação 

com a unidade de comprimento em que os fios estão contidos. O ligamento do tecido é 

influenciado pela possibilidade em se ter maior ou menor quantidade de fios por unidade de 

comprimento em que os fios estão contidos, devido aos pontos de ligação estar mais ou 

menos próximos. 

São inúmeras as possibilidades de combinações entre fios e ligamentos dessa 

forma, seria impossível fazer um levantamento de todos os tipos de tecidos existentes. 

Entretanto, pode se classificar o tecido dentro de diversas variáveis, sendo a mais 

expressiva no caso dos tecidos técnicos a que considera a densidade superficial, a saber:  

 tecidos leves: tecidos que apresentam densidade superficial inferior que 135 g/m2; 

com relação ao fator de cobertura, esses podem ser subdivididos em tecidos 

abertos (onde Kt encontra-se na faixa entre 6,0 e 18,0); e tecidos fechados (em 

que o Kt situa-se na faixa entre 18,1 e 24,0); 

 tecidos médios: estes tecidos apresentam densidade superficial entre 136 e 270 

g/m2; O fator de cobertura  Kt está normalmente entre 18,0 e 24,0; e 

 tecidos pesados: tecidos cuja densidade superficial é superior a 271 g/m2 e o fator 

de cobertura situa-se na faixa entre 19,0 e 25,0. 

Os tecidos convencionais podem ser classificados como sendo materiais fibrosos, 

utilizados de forma essencial na maior parte em bens de consumo do tipo vestuário e em 

outras partes em têxteis do lar, sendo que as características desses produtos dependem 

substancialmente da forma na qual são utilizados, embora os aspectos estéticos e de moda 

sejam fatores determinantes (ARAÚJO, CASTRO, 1984; HORROCKS, ANAND, 2000; 

MIRAVETE, 2000; TAO, 2001). 

Segundo Araújo et al. (2000), os têxteis técnicos são estruturas especificamente 

projetadas e desenvolvidas para utilização em produtos, processos ou serviços de quase 

todas as áreas industriais. Portanto, são produtos que pretendem satisfazer requisitos 

funcionais bem determinados, distinguindo-se nesse aspecto dos têxteis convencionais, nos 

quais as necessidades estéticas e de conforto assumem importância primordial. 

Em relação às diferenças existentes entre os têxteis técnicos e convencionais 

podemos dizer que os convencionais são geralmente adquiridos e utilizados por 

consumidores individuais, enquanto que quem adquire um têxtil técnico raramente será seu 

consumidor final, porque eles serão utilizados industrialmente. Logo, os têxteis técnicos são 
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desenvolvidos para desempenhar funções específicas, de acordo com os requisitos da 

aplicação. 

Os materiais utilizados dependem do tipo de aplicação específica e do desempenho 

na produção dos têxteis técnicos. A diferença fundamental refere-se à resistência e aos 

variados efeitos exteriores, que proporcionam aos têxteis convencionais as necessidades de 

desempenho, pois os têxteis convencionais em relação aos técnicos possuem necessidades 

de desempenho menos exigentes. Sendo assim, os requisitos mais importantes estão 

ligados ao conforto e à aparência (KO, 1989; ABDEL-AZIM, NASR, FAHART, 1994; 

RAMASWAMY, EASTER, 1997; MIRAVETE, 2000; TAO, 2001). 

Outro fator importante é a capacidade desses artigos contribuírem para a solução de 

problemas em diversos setores industriais que utilizam nos seus produtos alguns materiais 

têxteis. Por meio da tecnologia têxtil é possível combinar diferentes características num só 

produto, tais como: flexibilidade ou rigidez, baixo peso e resistência. Sendo essas 

características advindas da influência do tipo de ligamento na propriedade da resistência à 

tração dos têxteis técnicos produzidos manualmente, com fios de multifilamentos de fibras 

sintéticas de alto desempenho, formando uma estrutura de tecido plana com composições 

do tipo pura, onde apenas um tipo de fibra é utilizado, e do tipo híbrida em que mais de um 

tipo de fibra é utilizado. 

Alguns autores abordam em seus trabalhos que um material têxtil técnico pode ser 

utilizado em diferentes formas (ISHIKAWA, CHOU, 1982; ARAÚJO, CASTRO, 1984; HAZIM, 

1984; KO, 1989; RAMASWAMY, EASTER, 1997; MIRAVETE, 2000): 

 como componente de outro produto, contribuindo diretamente para sua 

resistência, desempenho e outras propriedades, e.g. materiais compósitos 

reforçados por têxteis; 

 como ferramenta na produção de outro produto, e.g. filtros têxteis para a indústria 

alimentar; e 

 isoladamente, desempenhando uma ou várias funções específicas, e.g. 

geotêxteis. 

Os têxteis convencionais são tradicionalmente utilizados na produção de vestuário e 

artigos de cama, mesa e banho, sendo geralmente adquiridos por consumidores individuais. 

Enquanto isso, os têxteis técnicos são utilizados em indústrias variadas, sendo raramente 

adquiridos por consumidores finais. Estes materiais são projetados com objetivo de 

desempenhar funções específicas de acordo com as necessidades de aplicações onde são 
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utilizadas como matéria-prima fibras e/ou fios de alto desempenho, de forma a conferir aos 

materiais características específicas, no que se refere ao desempenho e à resistência 

mecânica (HAZIM, 1984; HORROCKS, ANAND, 2000; MIRAVETE, 2000; HARLE, 2001). 

As estruturas têxteis utilizadas como elemento reforçante para materiais compósitos 

podem se apresentar nas seguintes formas (HORROCKS, ANAND, 2000; MIRAVETE, 

2000): 

 fibras unidirecionais ou aleatórias; 

 mantas; e 

 tecidos bidimensionais (2D) ou tridimensionais (3D). 

Cada uma dessas estruturas têxteis possui particularidades em processos 

produtivos, bem como no desempenho mecânico dos compósitos, sendo os tecidos 2D e 3D 

os que proporcionam propriedades mecânicas específicas, conforme representação da 

figura 2.15. 

 

Figura 2. 15. Distribuição direcional das propriedades mecânicas em função do tipo de 

reforço (NETO, PARDINI, 2006; MIRAVETE, 2000). 

Içten e Karakuzu (2008), em estudo referente ao comportamento de um tecido 

técnico, utlizaram camadas de tecido com estrutura de tafetá fabricado apartir da utilização 

manual no sentido unidirecional. Observaram que foram produzidos resultados em que 

melhorou o processo e que apresentou melhores qualidades nos produtos desenvolvidos. 
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Tem-se abordado em muitas situações a importância no comportamento dos 

compósitos híbridos, pois é através de uma soma ponderada dos componentes individuais 

que há um favorável equilíbrio entre as vantagens e desvantagens inerentes. Além disso, 

usando um composto híbrido que contém dois ou mais tipos de fibras podem-se obter 

vantagens de um tipo de fibra que poderá complementar com o que falta em outra. Como 

conseqüência, um equilíbrio em custo e desempenho pode ser alcançado por meio de um 

design do próprio material. As propriedades de um compósito híbrido dependem 

principalmente do teor, do comprimento, da orientação, do grau de entrelaçamento, da 

estrutura do ligamento no substrato para a matriz e arranjo das fibras (ISHIKAWA, CHOU, 

1982; CHOU, KO, 1989; KO, 1989; LI., HAMMAD, EL-SHIEKH, 1990; GHOSH et al., 1997; 

RAMASWAMY, EASTER, 1997). 

De acordo com John, Anandjiwala e Thomas (2009), a força do substrato têxtil 

desenvolvido apartir de um tecido híbrido também é dependente da tensão e deformação 

das fibras individuais, onde melhores resultados são obtidos quando as fibras são altamente 

compatíveis com a tensão. 

Içten e Karakuzu (2008) estudaram a utilização de tecidos de fibra de vidro tipo E 

para confecção de placas em compósito epóxi, visando uso em aplicações de impacto que 

exigem elevada resistência mecânica. Observaram que a pressão de cura afeta a 

propriedade de resistência ao impacto nos compósitos desenvolvidos e que a resposta de 

impacto dos compósitos é altamente influenciada pela densidade do tecido desenvolvido. 

De acordo com a pesquisa realizada por Wang e Zhao (2006), que teve como 

objetivo avaliar a influência de estruturas têxteis com malha 3D e tecido 3D, nas 

propriedades mecânicas de compósitos de resina epóxi moldados via (RTM - Moldagem por 

transferência de resina), foi concluído que o tipo de estrutura e o volume de fibras 

influenciam de forma decisiva nas propriedades dos compósitos quando solicitados em 

tração e flexão, ressaltando que a utilização de estruturas 3D possibilita uma maior 

variedade de aplicações em compósitos tendo em vista a grande gama de cargas de 

solicitação que podem ser avaliadas. 

Na figura 2.16 demonstra-se esquematicamente a disposição dos fios componentes 

de um tecido utilizado como reforço em compósitos, e enquanto na figura 2.17 representam-

se os vetores de força sobre a solicitação em tecidos planos ortotrópicos. 
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Figura 2. 16. Representação de um compósito reforçado com tecido 2D. 

 

 

Figura 2. 17. Representação esquemática de um tecido ortotrópico. 

 

2.1.4 INTERFACE MATRIZ - ELEMENTO DE REFORÇO 

Devido os compósitos serem materiais multifásicos, a questão da adesão entre o 

reforço e a matriz é fundamental. Segundo Mano (2000), a interface entre os elementos 

apresenta uma participação dominante sobre as características do conjunto, sendo tão 

importante quanto as propriedades e características dos materiais utilizados na formulação. 
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A interface em compósitos tem um papel decisivo na determinação das propriedades 

e  desempenho desses materiais. Ela é responsável pela transmissão de cargas da matriz 

para os agentes de reforço, além de usualmente agir como passo para a penetração de 

moléculas como as de água. Em processos de fratura, o descolamento do polímero 

constituinte da matriz do compósito da superfície dos agentes de reforço (interface) é um 

mecanismos que consome energia das trincas em propagação. Hannant (1978) enfatiza que 

os principais fatores de controle do comportamento teórico de um compósito são as 

propriedades físicas das fibras e da matriz, além da força de aderência entre ambas. 

A principal função da interface é permitir que ocorra uma adequada transferência dos 

esforços entre o reforço e a matriz. Consequentemente, ela é a principal responsável pela 

existência de um trabalho em conjunto. 

Na teoria, geralmente se aceita a premissa de que fibras de maior desempenho 

tendem a fornecer compósitos de maior desempenho. Porém, isso não ocorre  necessaria 

mente dessa forma. De acordo com Hannant (1978), a maioria das fibras é arrancada 

durante a solicitação mecânica do compósito, demonstrando assim que o fator crítico não é 

a resistência da fibra e sim a eficiência da adesão desta em relação a matriz. Entretanto, 

Banthia e Trottier (1994) apud Bindiganavile e Banthia (2001) em seus estudos 

demonstraram que a geometria e orientação das fibras, e a resistência da matriz, influeciam 

diretamente no comportamento da adesão.  

A adesão entre os elementos pode ser mecânica ou físico-química e está 

relacionada nas características da interface entre eles. Essa interação de baixa energia 

ocorre somente quando ambos os componentes apresentam baixa afinidade química. Outro 

fator importante, é a possibilidade de existência de ligação química entre os componentes, 

ou seja, quando um dos grupamentos quimicos presentes na matriz é capaz de reagir com 

os grupos polares existentes nas fibras. 

Sabemos que a tensão descreve a intensidade da força interna sobre um 

determinado plano especifico (área) que passa por um ponto. Onde a tensão normal é a 

força por unidade de area que atua no sentido perpendicular a area. Logo um conjunto de 

forças externas distribuidas em todo o corpo, pode ser tratada em um único ponto da 

superficie. Esse conjunto de forças gera um componente unico de forças, em cada ponto 

interno do material. Essas forças são normais ou tangencias no ponto de aplicação, gerando 

componenes normais e tangencias de tensão. 
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Sendo assim, a interação quimica entre as superficies permitem que ocorra essa 

transferença da matriz para o reforço. Essa idéia vem alimentando o desenvolvimento de 

tecnologias para incrementar a adesão ou aderência da fibra à matriz, de forma que 

atualmente é possivel encontrar disponível no mercado uma variada gama de fibras pré-

tratadas superficialmente com agentes de adesão específicos, com o intuito de melhorar a 

aderência do reforço com a matriz e garantir uma melhor transferência dos esforços.    

De acordo com Santos (2002), problemas associados com o descolamento na 

interface matriz-fibra também podem ser prevenidos pela utilização de materiais com baixos 

valores de coeficiente de Poisson. Isto significa que, quando solicitadas, elas não vão variar 

intensamente sua seção transversal, prevenindo problemas de aderência. A figura 2.16 

ilustra a interface entre a matriz e a fibra. 

 

Figura 2. 18. Representação esquemática da Interface matriz/fibra  

 

2.1.5 MECANISMOS DE FRATURA 

Toda e qualquer tipo de fibra, quando está incorporada a uma matriz qualquer, vai 

contribuir para aumentar a capacidade de suportar esforços, onde a deformação de 

qualquer elemento é provocada por uma força. Essa força provoca nos materiais reações 

internas chamadas de Tensões. Essa deformação de cisalhamento é provocada por 

esforços atuantes na parede componente analisada, dessa forma essa mesma força/carga 

esta atuando sobre a superfície da matriz e do reforço. A transferência de carga origina-se 

normalmente de diferenças nas propriedades físicas da fibra e da matriz e se intensifica 

após a fissuração da matriz. 
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De acordo com Santos (2002), diferentes mecanismos de fraturas dos compósitos, 

podem ocorrer, dependendo das diferenças de propriedades mecânicas e geometria entre a 

matriz e a fibra. Ele afirma que existem várias formas possíveis de fratura em compósito, 

desde, a ruptura da matriz ou da fibra por tração, passando pelo arrancamento (pull-out) ou 

escorregamento das fibras e pela ruptura devido a defeitos significativos nas mesmas.   

De acordo com Redon e Chermant (1999), para a compreensão da evolução da 

fratura é necessário focar os micromecanismos que ocorrem na interface  junto à superfície 

da fibra. Por isso, a interface fibra-matriz é modelada como uniforme e continua. Segundo 

Santos (2002), também é considerado que fibra e matriz se comportam elasticamente até a 

ruptura. Aumentando-se o coeficiente de aspecto (relação entre o comprimento e o diâmetro 

das fibras), o comprimento e a fração volumétrica das fibras, observa-se um aumento da 

resistência a tensões de tração e flexão do compósito. 

Bindiganavile e Banthia (2001) afirmam que o comportamento da fibra depende 

enormemente do seu mecanismo de fratura. Em alguns casos, sob impacto, uma alteração 

no modo de arrancamento das fibras ocorre, mudando de um arrancamento completo para 

uma fratura frágil da fibra. 

Sob o ponto de vista de energia absorvida durante o processo de fratura, podemos 

ter a fratura frágil, associada com uma pequena quantidade de energia absorvida e a fratura 

tenaz, onde é consumida uma grande quantidade de energia antes de ocorrer a fratura. Sob 

o ponto de vista da deformação plástica que ocorre na vizinhança das superfícies de fratura, 

a fratura pode ser classificada como dúctil ou frágil. Quando a deformação plástica 

precedendo a fratura é intensa, dizemos que a fratura é dúctil enquanto que a deformação 

plástica ocorre com consumo de energia, a fratura dúctil está vinculada a um 

comportamento tenaz. 

Por outro lado, a fratura frágil é aquela que ocorre com baixo nível de deformação 

plástica e, portanto com pequeno consumo de energia. Sob o ponto de vista de 

micromecanismos de fratura, podemos dizer que a fratura dúctil normalmente ocorre por 

cisalhamento, enquanto que a fratura frágil ocorre por clivagem ou forma a qual os materiais 

quebram por planos bem definidos.  

Assim, podemos reunir as diversas classificações dos processos de fratura conforme 

a tabela 2.3. 
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Tabela 2. 3. Classificações dos processos de fratura. 
 

Pondo de vista Classificação da Fratura 

Modo cristalográfico cisalhamento clivagem 

Aspecto da fratura fibrosa granular 

Deformação plástica dúctil frágil 

Energia absorvida tenaz frágil 

 

Conforme comentado anteriormente, para as fibras apresentarem resistências tão 

elevadas, as moléculas devem estar orientadas na direção do eixo, sendo essas orientações 

inerentes ao processo de fabricação das fibras manufaturadas, conferindo assim ao 

polímero um determinado grau de cristalinidade. 

As moléculas são orientadas através de indução de tensões, estiragem, e desta 

forma as cadeias do polímero ficam fortemente ligadas entre si por ligações secundárias, 

onde o grau de orientação molecular afeta a resistência mecânica, uma vez que a 

separação de cadeia e o seu deslizamento entre si passam a sofrer influência durante o 

processo de solicitação mecânica com consequente ruptura. 

Este processo ocorre inicialmente quando os segmentos de cadeia interligados por 

ligações secundárias e as regiões amorfas correspondem aos esforços de solicitação 

mecânica, promovendo o comportamento de deformação, a seguir ocorre a  ruptura das 

ligações moleculares primarias em grande número, onde a identidade dos elementos 

componentes da cadeia principal e a força de ligação destes torna-se responsável pela 

resistência final da fibra. 

Para fins de comparação, a tabela 2.4 apresenta as propriedades mecânicas de 

algumas fibras manufaturadas, com seus respectivos módulos de elasticidade, resistências 

à tração e densidades. 
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Tabela 2. 4. Valores das propriedades mecânicas de algumas fibras manufaturadas 

(BEAUDON, 1990 apud SANTOS, 2002). 

Material Módulo Elástico Resistência à Densidade 

(Gpa) Tração (Gpa) (g/cm3) 

Aço 210 1,0 - 3,0 7,8 

Vidro E 72,4 3,5 2,54 

Vidro S 85,5 4,6 2,48 

Carbono (alto módulo) 85,5 2,1 1,9 

Carbono (alta 
resistência) 

240 2,5 1,9 

Kevlar 29 65 2,8 1,44 

Kevlar 49 125 2,8 1,44 
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CAPÍTULO 3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Em relação aos equipamentos e métodos utilizados na pesquisa, pode-se dizer que  

são de facil manuseio, sendo alguns de uso manual e outros automatizados. 

3.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

3.1.1 RESINA DE POLIÉSTER 

Durante a elaboração deste trabalho foi utilizado resina ortoftálica de poliéster 

insaturado, do tipo pré-acelerada, e fabricada pela empresa Embrapol indústria e comércio 

de polímeros ltda, cujo nome comercial é GAMA301, e que apresenta suas características 

de forma descritiva pelo fabricante, conforme apresentado na Tabela 3.1: 

Tabela 3. 1. Ficha técnica da resina de poliéster ortoftálica. 

 

3.1.2 CATALISADOR 

Como catalisador da resina de poliéster foi utilizado o peróxido metil-etil-cetona 

(MEKP), que possui nome comercial Butanox, de procedência da Indústria e Comércio Fiber 

Center, na concentração de 0,1% v/v. Esse percentual foi definido tendo como parâmetro o 

tempo de gel da resina, que, por sua vez define o tempo de trabalho da resina para 

impregnação dos elementos de reforço. 

3.1.3 MONÔMERO DE ESTIRENO 

O monômero de estireno foi adicionado à resina na proporção de 1% v/v, tendo por 

objetivo diminuir a viscosidade da resina, sendo esse o solvente ideal para poliéster 

ortoftálico. Esse componente também auxilia no processo de polimerização por meio da 

reatividade com os pontos de insaturação presentes na cadeia linear do poliéster, formando 

sítios reativos. 
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3.1.4 DESMOLDANTE 

Para facilitar a desmoldagem dos compósitos produzidos, foi aplicada na superfície 

do molde uma cera à base de carnaúba. Essa cera é um produto fabricado de forma 

artesanal que não possui reatividade com a resina de poliéster e que foi adquirido no 

comércio local. 

3.1.5 COMPONENTE ESTRUTURAL DE REFORÇO 

Durante desenvolvimento das estruturas optou-se em realizar o processo de 

urdimento por meio de práticas artesanais devido algumas dificuldades encontradas, porém 

durante andamento o processo foi sendo otimizado a cada dia de produção. Como não foi 

possivel tecer um tecido 100% fibra de vidro, devido ao fato do tear não possui um pente 

adequado para este tipo de fibra, e a dificuldade de manipular os fios na preparação do 

urdimento, optou-se em adquirir no comercio local uma amostra de tecido técnico de fibra de 

vidro com  caracteristicas semelhantes aos projetados. Como componente estrutural de 

reforço foi utilizado: tecido plano 100% aramida, tecido híbrido com 65% aramida e 35% 

vidro e tecido 100% vidro, desenvolvidos no Laboratório de Materiais Fibrosos e Energia da 

Biomassa do Departamento de Engenharia Têxtil da UFRN. Esses tecidos foram produzidos 

em processo de fabricação artesanal por meio de tear de pedal, com exceção do tecido 

100% fibra de vidro, que foi adquirido no comércio local, em virtude da impossibilidade de 

processamento no tear artesanal. 

Para desenvolvimento dos tecidos, foram utilizados fios de multifilamentos de 

aramida Kevlar 49, com título de 110 Tex, obtido por meio de doação da empresa DuPont 

S.A., e fios de multifilamentos de fibra de vidro de torção tipo S com titulo de 75 Tex. As 

características dos tecidos produzidos estão descritas na tabela 3.2.  

Tabela 3. 2. Ficha técnica dos tecidos fabricados. 

FICHA TÉCNICA DOS TECIDOS 
PRODUZIDOS 

Titulo dos Fios (Tex) 

Amostra Composição Urdume Trama 

Aramida  100% Aramida 110 110 

Híbrido 65% Aramida / 35% Vidro 110 75 

Vidro 100% Vidro 102 102 

 

O processo de fabricação dos tecidos consistiu nas etapas de preparação do 

urdimento, liçamento e de tecimento, as quais envolveram alguns equipamentos que são 

utilizados de forma artesanal, dando origem ao processo de fabricação dos produtos. 
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Inicialmente, foi realizada a transferência de embalagem dos fios de multifilamento de suas 

embalagens originais de grande diâmetro para pequenas embalagens (figura 3.1a) de fácil 

manuseio, para, na sequência, serem preparados o urdimento do tecido e as navetes com a 

trama, sendo esse processo realizado utilizando um aparato automatizado desenvolvido 

pela equipe do laboratório, de forma que os fios transferidos apresentassem tensão 

constante nas pequenas embalagens denominadas espulas ilustrado figura 3.1b. 

 

Figura 3. 1. Transferência de embalagem (a) e espulas (b). 

Em seguida, com auxilio de outro tear, foi preparado o urdimento dos tecidos (figura 

3.2a), tendo o cuidado para que a tensão dos fios e a programação de passamento não 

ocasionassem defeitos nos tecidos a serem desenvolvidos. Após o processo de urdimento, 

foi realizada a etapa de liçamento, que consiste em passar os fios de urdume nas lamelas, 

liços e pente do tear. Destaca-se que durante o processo de urdimento e liçamento é 

extremamente importante manter uma uniformidade na tensão de todos os fios de urdume, 

pois caso ocorra o contrário será comprometido todo o processo de fabricação do produto. 

 Em seguida, iniciou-se o processo de liçamento, onde a estrutura do tecido foi 

determinada, para, a seguir, proceder ao tecimento do tecido (figura 3.2b), etapa que 

compreendeu o entrelaçamento dos fios de urdume e trama, tendo como consequência a 

formação do tecido (figura 3.2c). 

 

Figura 3. 2. Etapas de urdimento e tecimento dos tecidos desenvolvidos. 
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As figuras 3.3a, 3.3b e 3.3c representam os tecidos técnicos fabricados, sendo 

aramida, híbrido e tecido de fibra de vidro, respectivamente. 

 

Figura 3. 3. Amostra dos tecidos utilizados: (a) aramida, (b) hibrido, (c) vidro. 

A largura dos tecidos desenvolvidos foram de 150 mm e o comprimento de 250 mm. 

Tendo em vista os diâmetros dos moldes utilizados na preparação dos compósitos. As 

estruturas dos tecidos desenvolvidos estão ilustradas na figura 3.4 e foram obtidos apartir do 

MEV. 

 

Figura 3. 4. Micrografia dos tecidos produzidos: (a) Tecido aramida, (b) Tecido vidro e (c) 

Tecido híbrido. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

Dada a grande variedade de tipos de resinas de poliéster formuladas por diferentes 

fabricantes, é possível que as mesmas possam diferir quanto à sua reatividade e resistência 

química. Dessa forma, a resina utilizada neste trabalho foi caracterizada por meio das 

seguintes análises: índice de acidez, densidade relativa, tempo de gelificação, viscosidade. 

3.2.1 ÍNDICE DE ACIDEZ 

O índice de acidez de uma resina é definido como a massa de hidróxido de potássio 

em miligramas necessária para neutralizar 1 grama de resina (ABDEL-AZIM, NASR, 

FAHART, 1994; SETTLE, 1997). Essa acidez está diretamente relacionada à reatividade 

química. Sendo a resina de poliéster produzida a partir de ácidos, geralmente apresenta 

acidez residual, o que explica sua reatividade em meios ácidos e alcalinos. 

O método utilizado para determinação do índice de acidez foi a titulometria. Em um 

erlenmeyer, adicionou-se 10,0 g de resina, as quais foram diluídas em 50,0 mL de acetona, 

previamente neutralizada com hidróxido de potássio até atingir pH 7. Adicionaram-se 10 

gotas de solução alcoólica de fenoftaleína e titulou-se com solução de hidróxido de potássio 

alcoólica, previamente padronizada, até o surgimento de uma coloração rosa, persistente 

por alguns segundos. O resultado admitido consiste da média aritmética de três 

determinações sendo apresentado em miligramas de KOH por gramas de resina, obtido por 

meio da equação 3.1 descrita a seguir: 

 

Onde: 

Ia - índice de acidez (admissível); 

KOH - molalidade do KOH (%); 

vKOH - volume do KOH gasto (cm3); e 

m - massa da amostra (g). 

3.2.2 DENSIDADE RELATIVA 

Densidade relativa constitui um parâmetro importante na caracterização, da resina, 

pois a sua variação pode fornecer dados indicativos da composição quando comparada com 

Ia = KOH . vKOH/m    3.1 
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os seus valores teóricos, mostrando, por exemplo, um aumento ou diminuição da 

concentração percentual de estireno. 

Para determinar a densidade relativa, foi utilizado o método da picnometria. Os 

ensaios foram realizados no laboratório químico têxtil, onde inicialmente, o material a ser 

utilizado foi condicionado à temperatura ambiente, durante seis horas. Foi determinado o 

volume corrigido do picnômetro, por meio de pesagens de água destilada à temperatura 

ambiente, utilizando a tabela em anexo de densidade da mesma em função da temperatura. 

Após realizar essa padronização, foi feita a determinação da densidade da resina, fazendo-

se três medições, sendo o resultado obtido a partir da média aritmética desses valores. A 

massa da resina foi obtida por meio da equação 3.2 (BUENO, DEGREVE , 1990). 

 

 

Onde: 

mc - massa corrigida (kg); 

map - massa aparente (kg); 

ar - densidade do ar (kg/m3); 

H2O - densidade da água (kg/m3). 

3.2.3 TEMPO DE GELIFICAÇÃO  

O tempo de gelificação da resina é de grande importância em qualquer tipo de 

trabalho, pois é no meio desse período que são obtidos dados relativos aos tempos corretos 

de impregnação e uso da resina. No ponto de gelificação, esgota-se o prazo de aplicação da 

resina, ou seja, a partir deste instante a resina não impregna mais o reforço, passando do 

estado líquido para o estado de gel. 

Neste estudo, determinou-se o ponto de gelificação por meio da observação da 

queda de uma coluna líquida de resina, previamente misturada ao catalisador na 

concentração de 0,1% v/v (OWENS, 1992). Quando a descida tornou-se irregular, caindo 

em forma de coágulos, com o auxílio de um cronômetro, anotou-se o tempo de gel. 

mc = map [1+( ar / H2O) - ar 8,5 g / ml]  3.2 
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3.2.4 GRAMATURA E FATOR DE COBERTURA DOS TECIDOS  

 A gramatura de um tecido é definida pela relação entre a massa por unidade de área, 

ou seja, é a massa da área formada por unidade do comprimento do tecido pela sua largura 

total a ser analisada. A Norma Brasileira que aborda os Materiais Têxteis para determinação 

da gramatura de superfícies têxteis é a ABNT NBR 10591. 

 É de conhecimento que cobertura significa a proporção que um tecido está coberto por 

fios de urdume,  trama, ou por ambos. O grau de cobertura pode ser determinado por três 

maneiras diferentes: 

 cobertura fracionária (ou relativa); 

 porcentagem de cobertura; e 

 fator de cobertura. 

 Sabemos que entre os fios de urdume ou os fios de trama deve, de maneira geral, 

haver um espaço para que o outro conjunto de fios possa entrelaçar-se. A cobertura 

fracionária (Cf) representa a fração da área total de tecido coberta por um dos conjuntos de 

fios (urdume ou trama). A figura 3.5 representa um corte seccional ampliado de um dos dois 

conjuntos de fios (urdume ou trama). Pode-se observar que cada fio ocupa um espaço p que 

é a soma do espaço ocupado pelo diâmetro d do fio e o espaço sem fios necessário para o 

entrelaçamento com o outro conjunto ou, em outras palavras, p é o espaço efetivamente 

ocupado por cada fio componente do conjunto. 

 

Figura 3. 5. Representação esquemática da seção transversal de um fio. 

A cobertura fracionária é, portanto, a razão entre o diâmetro (d) do fio e o espaço (p) 

destinado a cada fio. 

  
110..dnCf    3.3 
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Onde: 

Cf = cobertura fracionária; 

n = quantidade de fios/cm, se urdume, ou batidas/cm, se trama; 

d = diâmetro do fio, em mm. 

 Sabendo-se o diâmetro dos fios de urdume e a quantidade de fios/cm pode-se calcular, 

portanto, a cobertura fracionária do urdume da mesma forma que, conhecendo-se o 

diâmetro dos fios de trama e a quantidade de batidas/cm, pode-se calcular a cobertura 

fracionária de trama (respectivamente, Cf1 e Cf2). 

 O fator de cobertura de um urdume, da trama ou do tecido, é seguramente o mais fácil e 

simples de ser encontrado, uma vez que fica eliminada a necessidade de calcular o 

diâmetro dos fios, como pode-se observar a seguir. 

 O fator de cobertura (K) está para o tecido, assim como o fator de torção está para o fio. 

O fator de cobertura (K) pode ser obtido da seguinte maneira: 

     
110.TtnK    3.4 

Onde: 

K = fator de cobertura (de urdume ou trama); 

n = quantidade de fios/cm, (se urdume) ou batidas/cm, se (trama); 

Tt = densidade linear do fio, em tex. 

 Desta maneira, para qualquer Cf teremos: 

     
V 

Cf . 28
K      3.5 

Onde: 

V = volume específico do fio, em cm3 / g; 

Cf = cobertura fracionária (urdume ou trama). 
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Quando d = p, ou seja, quando Cf = 1,0 o tecido tem máximo grau de cobertura 

teórica. O fator de cobertura (k) para este caso particular será: 

     
V

28
K     3.6 

Para os fios de urdume temos: 

     
1

11 10.TtnK    3.7 

Onde: 

K1 = fator de cobertura de urdume; 

n1 = quantidade de fios/cm; 

Tt1 = densidade linear do fio de urdume, em tex. 

Para os fios de trama temos: 

     
1

222 10.TtnK    3.8 

Onde: 

K2 = fator de cobertura de trama; 

n2 = quantidade de batidas/cm; 

Tt2 = densidade linear do fio de trama, em tex. 

O fator de cobertura do tecido, ao contrário do que ocorre com os fatores de 

cobertura de urdume e de trama, não é utilizado com frequência. O fator de cobertura do 

tecido (Kt) é a soma do fator de cobertura do urdume (K1) e do fator de cobertura da trama 

(K2). Esse fator é o utilizado como índice de capacidade de carga de tecimento de teares, 

entretanto, apesar de poder ser utilizado como um índice comparativo, não considera a 

cobertura que ocorre duplamente nas áreas de cruzamento entre os fios de urdume com os 

de trama. 
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Para apresentar um resultado mais preciso considera-se como mais apropriada a 

fórmula: 

     2121 .kkkkKt    3.9 

Onde: 

Kt = fator de cobertura do tecido; 

K1 = fator de cobertura do urdume; 

K2 = fator de cobertura da trama. 

3.3 PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

O processo de moldagem dos compósitos foi desenvolvido pelo método de 

moldagem por compressão, com aplicação de desmoldantes na superfície do molde. Após a 

aplicação de uma camada fina de desmoldante, os componentes matriciais e de reforço 

foram previamente pesados, tendo em vista a uniformidade dos testes de reforço dos 

compósitos a serem produzidos, como apresentado na figura 3.6.  

 

Figura 3. 6. Molde utilizado para a confecção dos compósitos 

Como os tecidos possuem uma diferença de gramatura, e levando-se em 

consideração que para a espessura do compósito produzido seria de 2 mm, assumiu-se que 

todos os compósitos seriam produzidos com 3 camadas de tecido, sendo os teores 

conforme a composição do tecido, isto é: tecido de aramida - 35,92%, tecido de vidro - 

34,58% e tecido híbrido - 30,68%. 
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O processo de moldagem ocorreu seguindo as seguintes etapas: inicialmente foi 

vertida sob o molde uma quantidade de resina; a seguir, foram depositadas as camadas de 

tecido e novas camadas de resina para, em etapa posterior, ser fechado e posto sob 

compressão em uma prensa hidráulica a 5 Toneladas por 24 horas. Após esse período, as 

placas dos compósitos foram desmoldadas, pesadas para conferir o teor de reforço e 

reservadas pelo período de 28 dias para, na seqüência, ser realizado o corte dos corpos de 

prova, como ilustrado na figura 3.7. 

 

Figura 3. 7. Moldagem por compressão 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 Os compósitos produzidos foram caracterizados quanto à propriedade mecânica de 

tração e quanto a analise da superfície de fratura, que foi avaliada com auxilio da 

microscopia eletrônica de varredura. 

3.4.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Sabemos que as propriedades mecânicas de um material definem a sua capacidade 

de transmitir e resistir aos esforços que serão aplicados. As propriedades mecânicas 

compreendem a totalidade das propriedades que determinam a resposta dos materiais em 

relação às influencias mecânicas e externas e também são manifestadas pela capacidade 

desses materiais desenvolverem deformações reversíveis e irreversíveis à fratura (MANO, 

2000). 

Os polímeros com cadeias formadas por anéis aromáticos, interligados por um ou 

dois átomos pertencentes a grupos não-parafínicos, oferecem maior dificuldade à destruição 

da ordenação macromolecular e, portanto, apresentam propriedades mecânicas mais 

elevadas, as quais se mantêm ao longo de uma ampla faixa de temperatura. 
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Para que se possam determinar as propriedades, são aplicadas cargas sobre os 

corpos de prova, expressas em Kgf ou N, as quais resultam em uma distribuição interna de 

forças ou componentes de força que podem resultar em uma mudança na sua forma. A 

tensão normal é a força por unidade de área que atua no sentido perpendicular a área. 

(HAZIM, 1984; HULL, 1986; KELLY, MILEIKO, 1986; GAY, 1991). 

Os compósitos foram encaminhados para realização de ensaio mecânico de tração, 

sendo assim a normatização dos corpos de prova é de suma importância, pois confere 

confiabilidade aos resultados, uma vez que os mesmos obedecem a formas e dimensões 

especificadas. No preparo dos corpos de prova para os testes de tração. O corte das placas 

foi realizado em uma máquina de serra circular com um disco diamantado, onde foi utilizado 

fluxo de água para reduzir a temperatura devido atrito entre disco e os compósitos evitando 

assim a formação de microfissuras como ilustrado abaixo na figura 3.8. 

 

Figura 3. 8. Máquina para corte dos compósitos. 

Os corpos de prova foram analisados por inspeção visual e os que possuíam o 

menor número de espaços vazios e não apresentavam trincas ou ranhuras foram aprovados 

para realização dos ensaios mecânicos. 

3.4.1.1 ENSAIO DE TRAÇÃO 

Os ensaios de tração foram distribuídos em três etapas sendo iniciado pelos fios de 

multifilamentos, em seguida nos tecidos técnicos fabricados e por último nos compósitos 

desenvolvidos.Todos os ensaios foram realizados tomando como base as normas ISO para 

os fios e ASTM para os tecidos e compósitos, sendo estas normas especificas para cada 

tipo de substrato (fios, tecidos e compósitos). Os ensaios têm como objetivo analisar o 
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desempenho de cada substrato têxtil, desde os fios que estão sendo utilizados assim como 

os tecidos fabricados e consumidos no desenvolvimento dos compósitos. 

Em relação aos ensaios de tração envolvendo os fios de multifilamentos e o tecidos 

técnicos fabricados apartir destes fios, foi utilizado o equipamento Tenso-Lab 3 da Mesdan. 

Durante ensaios envolvendo fios e tecidos foi utilizados garras e células de cargas 

específicas para cada tipo de material ensaiado.  

Em relação aos fios de multifilamentos foi realizado ensaio de tração nas amostras 

de aramida (110 Tex) e de vidro (75 Tex e 102 Tex). Foram executados 10 ensaios para 

cada tipo de material, sendo os mesmos cuidadosamente manuseados para não embaraçar 

seus filamentos. O comprimento das amostras foi de 250 mm, a velocidade da garra foi de 

250 mm/min e a célula de carga utilizada foi de 5/500, ou seja, célula numero 5 com 

capacidade de suportar até 500 kgf. Em relação à pré-tensão aplicada no inicio do ensaio, o 

equipamento é quem calcula automaticamente em função do titulo do fio utilizado. A norma 

adotada para o ensaio realizado foi a ISO 2062-EM. 

Já para os ensaios de tração envolvendo os tecidos de aramida 100%, de vidro 

100% e híbrido aramida/vidro, foram executados 03 ensaios para cada tipo de substrato, 

sendo os mesmos cuidadosamente manuseados, mantendo suas estruturas e filamentos 

alinhados. O comprimento das amostras foi de 120 mm, o comprimento útil a qual a força foi 

aplicada de 75 mm, a velocidade da garra foi de 300 mm/min, a célula de carga utilizada 

também foi de 5/500 e a pré-tensão aplicada de 10 N. A norma adotada para realização do 

ensaio foi a ASTM D5035. 

A figura 3.9 mostra o equipamento utilizado para os ensaios de tração nos fios e 

tecidos técnicos. 
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Figura 3. 9. Dinamômetro (a) ensaio em fio (b) ensaio em tecido (c). 

Os ensaios de tração envolvendo os compósitos foram realizados tomando como 

base na norma ASTM D3039, onde se utilizou uma máquina de ensaios mecânicos da 

marca SHIMADZU, modelo AG-X 300 KN, ilustrado abaixo na figura 3.10. O ensaio foi 

realizado com velocidade de carregamento de 1 mm . min-1 e pré-tensão de 1 kgf, com 

objetivo de determinar a resistência última e o módulo de elasticidade à tração dos 

compósitos. A resistência de ruptura foi definida como sendo a tensão originada pela carga 

necessária à fratura do corpo de prova.  

 

Figura 3. 10. Máquina para ensaio de tração (a); ensaio (b); amostra ensaiada(c). 
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3.4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) fornece informações morfológicas e 

topográficas sobre as superfícies dos sólidos, que são úteis para sua avaliação. Nessa 

técnica, a superfície do sólido é varrida por um feixe de elétrons finamente focalizado e as 

interações do feixe com o sólido em análise geram uma variedade de sinais que são 

coletados em uma tela de raios catódicos. A varredura desta tela é sincronizada com a 

varredura da amostra. 

Os tipos de sinais produzidos em um microscópio eletrônico de varredura normal são 

causados por elétrons secundários, que são emitidos como resultado das interações entre o 

feixe energético de elétrons e a fraca ligação nos elétrons de condução do sólido. O feixe de 

elétrons tem energia variável de até 50 keV, e os elétrons secundários podem ser 

produzidos de uma profundidade de 5 até 50 nm. As análises dos compósitos foram 

realizadas com tensão elétrica 15 kV, usando elétrons secundários sem recobrimento na 

superfície analisada. O equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura do 

tipo de mesa com EDS, da marca HITACHI modelo TM 3000, sendo ilustrado na figura 3.11. 

As análises tiveram como objetivo observar a superfície de fratura dos compósitos 

ensaiados em tração, bem como avaliar a interface fibra/matriz. A análise de EDS (energia 

dispersiva) teve como objetivo a identificação da composição das fibras constituintes das 

estruturas de reforço utilizadas no compósito, sendo utilizado o modelo SWIFT ED3000 da 

marca HITACHI. acoplado ao MEV de bancada. 

 

Figura 3. 11. Microscópio eletrônico de varredura de bancada (MEV).  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios 

descritos no capítulo anterior. Inicialmente, apresentam-se os resultados das propriedades 

mecânicas dos fios e dos tecidos técnicos desenvolvidos, sendo posteriormente relatados os 

resultados dos respectivos compósitos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

A resina de poliéster foi caracterizada visando a determinação dos parametros do 

índice de acidez (Ia) devido ao fato deste polímero ser produzido a partir de ácidos, onde 

após o processo reacional o mesmo apresenta uma acidez residual, que pode ser associada 

à sua reatividade em meios ácidos e alcalinos. Durante este ensaio o valor do Ia obtido 

encontra-se na faixa indicada pelo fabricante, alcançando um valor de 25, confirmando-se 

assim que, a resina utilizada possui reatividade química aceitável para a aplicação à qual se 

destina. A caracterização da densidade relativa do poliéster foi determinada sem a mistura 

com o catalisador, sendo este parâmetro de suma importância para o cálculo das frações de 

reforço dos compósitos produzidos, onde a resina utilizada obteve um valor de 

aproximadamente 1,05 g/cm³. O tempo de gelificação necessário para o desenvolvimento 

dos compósitos propostos no presente trabalho reporta o tempo necessário para a 

impregnação dos reforços pela resina, sendo este calculado para 15 minutos.  

Tendo em vista que o valor de gramatura e fator de cobertura de um tecido está 

diretamente correlacionado com a sua aplicação, e que estes parâmetros definem a 

classificação de um tecido como leve ou pesado, neste trabalho procedeu-se a 

determinação de forma a demonstrar através dos dados obtidos que os tecidos 

desenvolvidos são passiveis de aplicação como elemento reforçante de compósitos 

poliméricos onde a leveza aliada à grande resistência mecânica torna-se necessário. A 

tabela 4.1, apresenta os dados calculados para as estruturas dos reforços desenvolvidos. 

Tabela 4. 1. Gramatura e fator de cobertura 

TECIDO DESENVOLVIDO Fator de Cobertura (Kt) 

Amostra Composição Gramatura Urdume Trama 

Aramida  100% Aramida 251 g/m
2
 11,5 11,5 

Híbrido 65% Aramida / 35% Vidro 216 g/m
2
 11,5 11,2 

Vidro 100% Vidro 130 g/m
2
 7,05 7,05 

Um fator interessante nas características dos tecidos técnicos produzidos encontra-

se no fato da possibilidade de desenvolvimento de estruturas de tecidos com característica 
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de gramatura inferior aos respectivos tecidos comerciais encontrados no mercado, onde os 

valores de gramatura pesquisados encontram-se na ordem de 400 g/m2 ou superior. Estas 

características dos tecidos produzidos também estão diretamente relacionadas à espessura 

dos mesmos, sendo este um fator limitante para a aplicação em compósitos com baixa 

espessura e leveza. A diferença observada entre os valores de gramatura dos tecidos 

produzidos está diretamente correlacionada à diferença de título dos fios componentes, 

valendo ressaltar que o tecido 100% fibra de vidro utilizado neste trabalho foi uma amostra 

comercial devido ao fato do tear utilizado não possuir um pente adequado para a utilização 

da fibra de vidro no sentido do urdume. Desta forma, este tecido comercial foi utilizado 

apenas para aplicação como parâmetro comparativo dos tecidos produzidos em escala 

laboratorial.  

4.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS FIOS 

Os fios de aramida e de fibra de vidro utilizados como componentes das estruturas 

dos tecidos aplicados como elemento de reforço nos compósitos foram ensaiados 

mecanicamente em tração e os resultados estão reportados nas tabelas 4.2, 4.3 e 4.4, que 

podem ser complementadas pelos anexos 1, 2 e 3, respectivamente. 

Tabela 4. 2. Resultado do ensaio mecânico do fio de fibra de vidro comercial. 

Fio 100% Vidro Tempo Médio de 
Ruptura [s] 

0,8 

Título 102 Tex Pré-tensão [cN] 51 

  Força [cN] Alongamento [%] Tenacidade [cN/tex] 

Máximo 2549,729 (9) 1,680 (4) 24,997 (9) 

Mínimo 1274,865 (2) 0,960 (2) 12,499 (2) 

Média 2128,043 1,416 20,893 

CV % 16,693 16,374 16,908 

Desvio 355,242 0,232 3,483 

Tabela 4. 3. Resultado do ensaio mecânico do fio de fibra de Vidro (1). 

Fio 100% Vidro Tempo Médio de 
Ruptura [s] 

 1,3 

Título 75 Tex Pré-tensão [cN] 38 

  Força [cN] Alongamento [%] Tenacidade [cN/tex] 

Máximo 2647.796 (1) 2,640 (1) 35,304 (1) 

Mínimo 2255,530 (3) 1,980 (3)   30,074(3) 

Média 2441,856  2,238 32,558 

CV % 5,167 9,794 5,167 

Desvio 126,181 0,219 1,682 
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Tabela 4. 4. Resultado do ensaio mecânico do fio de fibra de aramida Kevlar 49. 

Fio 100% 
Aramida 

Tempo Médio de 
Ruptura [s] 

 3,7 

Título 110 Tex Pré-tensão [cN] 55 

  Força [cN] Alongamento [%] Tenacidade [cN/tex] 

Máximo 23437,894 (7) 6,360 (7) 213,072 (7) 

Mínimo 20986,231 (3) 5,760 (3) 190,784 (3) 

Média 22516,068 6,084 204,692 

CV % 3,950 3,228 3,950 

Desvio 889,473 0,196 8,086 

  

Os dados constantes nas tabelas 4.2 a 4.4 que reportam ao comportamento 

mecânico em tração dos fios utilizados para a confecção de tecidos apresentam 

propriedades distintas. Para este ensaio, os parâmetros a serem analisados que descreve 

as propriedades necessárias para a elaboração de um projeto de um tecido são os 

resultados de alongamento e tenacidade, isto porque durante o processo de tecelagem o fio 

sofre esforços e encontra-se durante todo o processo sob constante tensão. Os valores de 

alongamento observados para os fios de aramida kevlar 49 são superiores aos das fibras de 

vidro, sendo este comportamento esperado devido à fibra de aramida em sua composição 

possuir uma estrutura de cadeia com pouca flexibilidade. Entretanto quando observamos os 

valores de tenacidade para os diferentes fios, torna-se clara a grande disparidade de 

propriedades das fibras, sendo este comportamento esperado. A tenacidade de um material 

reflete como um indicativo da quantidade de trabalho por unidade de volume que pode ser 

realizado em um material sem ocasinar a sua fratura, por este motivo foi que surgiu a ideia 

de se desenvolver estruturas tecidas utilizando fibras com titulação semelhante e 

propriedades distintas. Analisando comparativamente os dados obtidos nos ensaios para as 

fibras de vidro utilizadas no tecido adquirido no comércio local e os fios utilizados para a 

confecção dos tecidos híbridos, observa-se que não houve grande diferença nos valores de 

tenacidade se for considerado que estes fios possuem titulações muito diferentes, isto é, 

125 e 75 tex respectivamente. Entretanto quando estes valores são comparados com os fios 

de aramida, observa-se que o kevlar 49 apresenta uma tenacidade superior às fibras de 

vidro na ordem de 80%, sendo este dado um indicativo de que esta fibra possui uma 

capacidade de resistência à fratura, fator este que na área têxtil a classifica como uma fibra 

de alto desempenho.  
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4.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS TECIDOS  

Durante o desenvolvimeto do respectivo trabalho foram realizados ensaios 

mecânicos nos tecidos utilizados nos compósitos, entretanto os resultados obtidos não 

forneceram dados suficientes para a determinação da resistência dos mesmos, isto porque 

o equipamento somente fornece informações acerca da força necessaria para determinar a 

resistência ao rasgo, não podendo correlacionar este comportamento com a tensão de 

ruptura uma vez que os dados do equipamento utilizado não correlacionam com a área 

ensaiada e que o ensaio termina antes que a estrutura toda do tecido seja rompida.  Neste 

ensaio o único parâmetro passivel de avaliação é o alongamento, pois este reporta a 

deformação sofrida pela estrutura de ligamento dos tecidos, onde as diferenças observadas 

são resultantes da densidade de fios constantes em cada tipo de tecido, sendo expressadas 

no fator de cobertura. As tabelas 4.5 a 4.8 reportam os dados do ensaio mecânico dos 

tecidos utilizados.  

 

Tabela 4. 5. Resultado do ensaio mecânico do tecido aramida 

Tecido 100% Aramida  Tempo Médio de Ruptura [s] 0,8 

   Pré-tensão [cN] 10 

  Força [N] Alongamento [%] - 

Máximo 1364 (3) 5,159 (1) - 

Mínimo 1121 (2) 4,781 (3) - 

Média 1266 5,033 - 

CV % 10,13 4,335 - 

Desvio 128 0,218 - 

 

Tabela 4. 6. Resultado do ensaio mecânico do tecido 100% vidro. 

Tecido 100% Vidro Tempo Médio de Ruptura [s] 0,4 

  Pré-tensão [cN] 10 

  Força [N] Alongamento [%] - 

Máximo 750 (2) 3,586 (2) - 

Mínimo 433 (3) 1,992 (3) - 

Média 568 2,789 - 

CV % 28,840 28,571 - 

Desvio 164 0,797 - 
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Tabela 4. 7. Resultado do ensaio mecânico do tecido híbrido no sentido de urdume. 

Tecido Híbrido - 65:35 
(aramida:vidro) 

Tempo Médio de 
Ruptura [s] 

0,6 

  Pré-tensão [cN] 10 

  Força [N] Alongamento [%] - 

Máximo 1360 (2) 3,984 (1) - 

Mínimo 1001 (3) 3,575 (3) - 

Média 1184 3,715 - 

CV % 15,168 6,275 - 

Desvio 180 0,233 - 

   

 

Tabela 4. 8. Resultado do ensaio mecânico do tecido híbrido no sentido de trama 

Tecido Híbrido - 65:35 
(aramida:vidro) 

Tempo Médio de 
Ruptura [s] 

0,9 

  Pré-tensão [cN] 10 

  Força [N] Alongamento [%] - 

Máximo 808 (1) 6,349 (2) - 

Mínimo 593 (2) 5,159 (3) - 

Média 702 5,820 - 

CV % 15,303 10,415 - 

Desvio 107 0,606 - 

 

4.4 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS COMPÓSITOS 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos nos ensaios mecânicos em 

tração dos compósitos produzidos, torna-se necessário avaliar as propriedades individuais 

dos elementos que o compõe. Tendo em vista que nos itens anteriores foram reportados os 

resultados dos fios e dos tecidos, é importante a compreensão do comportamento mecânico 

da matriz de poliéster. Desta forma, a seguir serão discutidos os resultados obtidos para a 

matriz e estes resultados serão correlacionados tendo como parâmetro principal a influência 

da estrutura de reforço no comportamento mecânico dos compósitos, tendo como fator 

complementar a avaliação da superfície de fratura dos corpos de prova e a avaliação da 

interface fibra/matriz através da microscopia eletrônica por varredura. 

Na figura 4.1 estão representados de forma comparativa do comportamento 

mecânico em tração dos corpos de prova da matriz de poliéster (UP).  
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Figura 4. 1. Gráfico comparativo da resistência à ruptura da matriz de poliéster 

Com base nos dados observados na figura 4.1, a resina ortoftálica de poliéster 

apresenta um comportamento em fratura com características de um material frágil, isto 

porque o valor de deformação médio dos corpos de prova ensaiados foi de 

aproximadamente 1,2 % com tensão de ruptura média de 20 MPa, onde o coeficiente de 

variação dos valores na ruptura dos corpos de prova pode ser atribuído à presença de 

microbolhas formadas durante o processo de moldagem, bem como a não uniformidade no 

grau de reticulação das resinas durante o processo de cura. Apesar destes fatores 

relatados, o comportamento mecânico deste tipo de resina está em conformidade com a 

literatura, e pode ser corroborado avaliando as micrografias da superfície de fratura da 

resina na figura 4.2. 

 

Figura 4. 2. Micrografia da superfície de fratura da matriz de poliéster - (a) ampliação de 

500X; (b). ampliação de 3000X. 
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Analisando a imagem apresentada na figura 4.2 (a) observa-se propagação de trinca 

em varias direções indicando que este material apresenta uma fratura tipicamente frágil, 

sendo este comportamento esperado tendo em vista que esta resina é um material 

termorrígido onde as ligações para a formação da estrutura do polímero ocorrem através de 

ligações covalentes na cadeia principal e entre cadeias, formando assim uma estrutura 

tridimensional, fato observado na figura 4.2b em que se observa uma morfologia de 

superfície na forma de escamas. 

Na figura 4.3 estão representados os resultados do ensaio mecânico do compósito 

reforçado com tecido de fibra de vidro (CTV). Os dados obtidos durante o ensaio em tração 

indicam que este compósito obteve uma tensão  media de ruptura na ordem de 140 MPa, 

com deformação de aproximadamente 5%. 

 

Figura 4. 3. Gráfico comparativo da resistência à ruptura do compósito reforçado com 

tecidos 100% fibra de vidro. 

Comparando estes resultados com os resultados obtidos pela matriz, observa se que 

a adição de 35 % de reforço na resina promoveu um aumento de resistência no material na 

ordem de 86 %. Este comportamento era esperado tendo em vista que a literatura repoorta 

a eficiência da utilização de fibra de vidro como elemento reforçante em compósitos 

poliméricos de matriz termirrigida, isto porque esse tipo de fibra possui em sua superfície um 

recobrimento com silanos que promove uma melhor interface entre a fibra e a matriz. A 

imagem representada pela figura 4.4 propicia a visualização da interface e permite uma 

melhor interpretação dos resultados obtidos durante o ensaio. 

 



70 

 

 

  

Figura 4. 4. Micrografia da superfície de fratura do compósito reforçado com tecido 100% 

fibra de vidro (a) ampliação de 1000X; (b). ampliação de 2000X 

 Analisando a imagem 4.4(a), podemos observar que conforme previsto há realmente 

uma boa interface entre a fibra de vidro e a matriz de poliéster. Entretanto também torna-se 

visível uma abertura na interface, destaque na figura 4.4(b), sendo este comportamento 

atribuído à estrutura do tecido reforçante, onde há um deslocamento de um conjunto de 

fibras da matriz de poliéster devido ao fato da estrutura de entrelaçamento (ligamento) 

possuir fibras em dois sentidos, isto é, urdume e trama, fator este que não compromete a 

propriedade do compósito tendo em vista que todas as fibras apresentaram uma superfície 

de fratura uniforme onde não há deformação da mesma. Estes dados obtidos nas analises 

por MEV indicam a eficiência da utilização desta configuração de reforço no compósito. 

 Para os compósitos reforçados com tecidos 100% aramida (CTA), observamos um 

comportamento mecânico superior aos compósitos CTV, sendo estes dados reportados na 

figura 4.5. 
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Figura 4. 5. Gráfico comparativo da resistência à ruptura do compósito reforçado com 

tecidos 100% fibra de aramida. 

Os dados reportados pelo grafico de tensãoxdeformação do compósito CTA indicam 

que a tensão média de ruptura foi de aproximadamente 180 MPa, com uma  deformação 

média aproximadamente 11 %. Também pode-se observar que em alguns corpos de prova 

ocorre o fenômeno de escoamento, sendo este atribuído à estrutura de amarração do tecido 

que durante o ensaio de tração após uma determinada tensão a estrutura de reforço se 

estabiliza e a trama promove uma rigidez ao compósito elevando assim a tensão de ruptura, 

apesar de todos os corpos de prova terem apresentado delaminação. Avaliando este 

comportamento e correlacionando as propriedades individuais dos fios que compõem o 

tecido, conforme dados reportados nas tabelas 4.5 e 4.6, era esperado que este compósito 

apresentasse uma resistência à ruptura superior ao compósito CTV, onde obtivemos um 

ganho de 100% no valor de tensão de ruptura, sendo este fato um indicativo de que a 

estrutura do tecido influencia diretamente nas propriedades mecânicas do composito. A 

variação na deformação dos compositos CTA pode ser atribuída ao fato dos tecidos terem 

sido produzidos de forma artesanal, onde variações nas densidades de trama são passiveis 

de ocorrer, entretanto este defeito não compromete as propriedades do material 

desenvolvido. 
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As superfícies de fratura dos compósitos CTA estão ilustradas na figura 4.6. 

 

Figura 4. 6. Micrografia da superfície de fratura do compósito reforçado com tecido 100% 

fibra de aramida (a) ampliação de 300X; (b). ampliação de 1000X 

Com base nas imagens ilustradas na figura 4.6, observa-se que os fios de aramida 

não sofreram deformação, porém a forma de ruptura destes foi fibrilar. Também é possivel 

observar que apesar de ser visível o recobrimento das fibras pela matriz de poliéster, 

ocorreu uma abertura de interface, podendo este comportamento ser atribuído à grande 

diferença de propriedade mecânica da fibras de aramida quando comparadas à matriz, bem 

como à estrutura de entrelaçamento do tecido. Este comportamento também pode ser 

atribuido ao fato destes compositos terem apresentado delaminação durante o ensaio 

mecânico. 

As figuras 4.7 e 4.8 contém a representação gráfica do comportamento mecânico 

dos compósitos reforçados com tecidos híbridos contendo 65 % de fios de aramida e 35 % 

de fios de fibra de vidro. Levando-se em consideração que os compósitos CTH foram 

reforçados com um teor total de fibras de aproximadamente 31 %, e que este percentual se 

reporta a composição do tecido de 65 % kevlar e 35 % fibra de vidro, podemos concluir que 

para cada compósito os teores de reforço de kevlar e de vidro são respectivamente 19,7 e 

11,3 %. 
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Figura 4. 7. Gráfico comparativo da resistência à ruptura do compósito reforçado com tecido 

híbrido ensaiado na direção do urdume. 

 

Figura 4. 8. Gráfico comparativo da resistência à ruptura do compósito reforçado com tecido 

híbrido ensaiado na direção da trama. 

Visando a identificação das fibras que compõem os tecidos híbrido utilizados como 

elemento reforçante nos compósitos CTH, foi realizada uma análise de EDS, conforme 

dados apresentados no anexo 8.  
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Comparando o comportamento mecânico dos compósitos híbridos (CTH), torna-se 

evidente a influencia da direção do ensaio na resistência do material, uma vez que quando o 

compósito foi ensaiado na direção de urdume, a resistência à ruptura foi de 

aproximadamente 350 MPa com uma deformação média de 8,5% enquanto que na direção 

de trama os valores obtidos para a resistência e deformação forma respectivamente 50 MPa 

e 5,5 %. Estes resultados são um indicativo de que quando se processa uma hibridização na 

estrutura do reforço, há uma grande possibilidade de combinação das propriedades 

individuais de cada fibra, de forma que o tecido irá apresentar um comportamento 

anisotrópico, diferente dos tecidos compostos por um tipo de fibra que são isotrópicos. Este 

comportamento pode ser axplicado tendo em vista que a característica de anisotropia em 

um material compósito, o uso do reforço contínuo da fibra confere um caráter direcional 

(anisotropia) às propriedades dos compósitos (OCHOLA et al., 2004).  

Comparando os valores de tensão de ruptura do compósito CTH com o compósito  

CTA, observa-se um aumento na ordem de 90 % na resitência utilizando-se um tecido 

híbrido com a mesma estrutura de ligamento do tecido de kevlar. Vale ressaltar que o teor 

de reforço do compósito CTA é de aproximadamente 36 %, onde todos os fios componentes 

são kevlar, enquanto que para compósito CTH o teor de reforço é de 31 %, onde nesta 

composição o teor de kevlar é de apenas 19,7 %. Este fato é um indicativo de que a apesar 

deste material apresentar um o teor de aramida inferior, a existencia da fibra de vidro em 

sua composição, 11,3 %, a estrutura de amarração do tecido confere ao material uma 

melhor resistência devido à melhor interface que esta fibra possui com a matriz de poliéster 

(Figuras 4.9 e 4.10) , aliado à característica de leveza e custo, uma vez que a fibra de vidro 

possui menor custo quando comparado à fibra de kevlar. 
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Figura 4. 9. Micrografia da superfície de fratura do compósito reforçado com tecido híbrido 

no sentido de urdume (a) ampliação de 300X; (b). ampliação de 1500X; (c) ampliação de 

1500X Compósito com reforço híbrido. 

 

Figura 4. 10. Micrografia da superfície de fratura do compósito reforçado com tecido híbrido 

no sentido da trama (a) ampliação de 400X; (b). ampliação de 400X; (c) ampliação de 2000X 
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Analisando as micrografias do compósito CTH ensaiado na direção do urdume, 

Figura 4.9, observa-se que durante a solicitação do esforço em tração a fibra de aramida 

apresenta um comportamento fibrilar, semelhante ao compósito CTA, entretanto as fibras de 

vidro constantes na estrutura do compósito não apresentam deformação (a). Nas imagens 

(b) e (c), onde as ampliações são maiores, torna-se possível visualizar o recobrimento da 

matriz na fibra de aramida e a fratura homogênea das fibras de vidro. Outro comportamento 

observado na superfície de fratura do corpo de prova ensaiado, está relacionado as fibras 

de vidro que se mantiveram agrupadas na mesma posição, indicando que este compósito 

não é passivel de delaminação. 

Com relação às imagens da superfície de fratura dos compósitos ensaiados na 

direção de trama, é possível observar que nesta direção de ensaio as fibras de aramida não 

sofrem deformação nem tampouco apresentam o comportamento fibrilar, indicando que 

neste caso esta fibra atuou apenas como elemento de sustentação das fibras de vidro, uma 

vez que estas fibras encontram-se entrelaçadas entre si durante a formação do tecido, 

evidenciando assim a influencia da composição e da estrutura de ligamento do tecido nas 

propriedades dos compósitos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES 

Com base nos dados apresentados no capítulo 4, podemos concluir que as 

hipóteses apresentadas para o desenvolvimento deste trabalho foram confirmadas, logrando 

assim êxito nos objetivos delineados. Desta forma, podemos destacar algumas conclusões 

parciais a serem apresentadas a seguir: 

 Os tecidos desenvolvidos mostraram-se eficientes para utilização como elemento de 

reforço em compósitos com matriz de poliéster. Essas estruturas apresentaram 

características mecânicas diferenciadas para aplicações específicas, caso dos 

têxteis técnicos. Os resultados obtidos demonstram que é possível desenvolver em 

escala laboratorial têxteis técnicos de alta resistência e baixa gramatura. 

  Considerando que os fios de aramida apresentam propriedades muito superiores 

aos fios de fibra de vidro, quando comparamos os compósitos onde a estrutura do 

reforço é composta por apenas um tipo de fio, melhores propriedades foram obtidas 

para os reforços de aramida Kevlar 49, e que estes materiais apresentaram 

isotropria nas propriedades, ou seja, propriedades semelhantes nas direções de 

urdume e trama, sendo este comportamento devido às estruturas tecidas serem 

equilibradas. A estrutura hibrida quando comparada com as de um tipo de fio 

apresentou as melhores propriedades. 

 Os compósitos CTH apresentaram influencia nas propriedades em função da direção 

do ensaio, apresentando assim a característica de anisotropia. Este comportamento 

foi associado à composição do tecido. Para estes materiais propriedades muito 

superiores foram obtidas para os compósitos ensaiados na direção do urdume, fibra 

de aramida, sendo este comportamento também associado à melhor interface 

existente entre a fibra de vidro e a matriz de poliéster, atuando assim como um 

elemento de “amarração” sustentando assim a deformação do tecido de forma a 

produzir uma melhor resistência mecânica do compósito. 

 A utilização da técnica de microscopia associada aos ensaios mecânicos foi de suma 

importância para a interpretação do comportamento mecânico dos compósitos, onde 

a influência da interface e a forma de ruptura das fibras puderam ser avaliadas.  

  Os resultados dos ensaios mecânicos dos compósitos desenvolvidos utilizando os 

têxteis técnicos produzidos são um indicativo da viabilidade da aplicação desses 

materiais como elemento de reforço. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 



88 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

Spectrum details 
 
Project  New project  Spectrum name Spectrum  
 
Image:150x 
 
Kevlar_49 
 

Electron Image 
 
Image Width: 1.078 mm 

 
 
 

Acquisition conditions 
 
Acquisition time (s)  30.0  Process time  5 
 
Accelerating voltage (kV) 15.0 

 
 

Quantification Settings 
 
Quantification method  All elements (normalised) 
Coating element None 
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Summary results 
Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 72.797 1.970 78.092 

Oxygen 27.203 1.970 21.908 

 
 
 

Spectrum details 
 
Project New project  Spectrum name Spectrum 1 
 
Image:150x 
 
Fibra de vidro E 
 

Electron Image 
 
Image Width: 1.078 mm 
 

 
 

Acquisition conditions 
 
Acquisition time (s)  30.0  Process time  5 
 
Accelerating voltage (kV) 15.0 
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Summary results 
Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 72.797 1.970 78.092 

Oxygen 27.203 1.970 21.908 

 
 
 

Spectrum details 
 
Project New project  Spectrum name Spectrum 1 
 
Image:150x 
 
Fibra de vidro E 
 

Electron Image 
 
Image Width: 1.078 mm 
 

 
 

Acquisition conditions 
 
Acquisition time (s)  30.0  Process time  5 
 
Accelerating voltage (kV) 15.0 
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Quantification Settings 
 
Quantification method All elements (normalised) 
 
Coating element None 
 
 

Summary results 
Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 32.581 2.347 47.575 

Oxygen 27.437 2.188 30.077 

Magnesium 0.503 0.238 0.363 

Aluminum 5.369 0.485 3.490 

Silicon 19.097 1.050 11.925 

Calcium 15.014 0.987 6.570 

 
 
 

Spectrum details 

 
Project New project  Spectrum name Spectrum 2 
 
Image:150x 
 
Resina Polyesters 
 

Electron Image 
 
Image Width: 1.078 mm 

 

 
 

Acquisition conditions 
 
Acquisition time (s)  30.0  Process time  5 
 
Accelerating voltage (kV) 15.0 
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Quantification Settings 
 
Quantification method All elements (normalised) 
 
Coating element None 
 

Summary results 
 

Element Weight % Weight % σ Atomic % 

Carbon 62.316 7.821 66.766 

Nitrogen 25.558 9.035 23.481 

Oxygen 12.126 2.950 9.753 

 


