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RESUMO 
 

Os materiais denominados de tecidos técnicos podem ser definidos como estruturas 

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

de diversos setores da indústria com aplicações específicas. Nesse sentido, este trabalho 

apresenta o desenvolvimento e a fabricação de compósito polimérico com resina 

poliéster isoftálico. O reforço do compósito é uma estrutura de tecido têxtil técnico 

confeccionado com fibras de alto desempenho de aramida (Kevlar 49) e fibra de vidro 

E. Os tecidos são fabricados pelo mesmo método, com o objetivo do aprimorar a 

resistência a tração do material compósito polimérico resultante. Os tecidos, foram 

desenvolvidos em escala laboratorial com baixa gramatura e composição diferenciada 

de aramida (100%), híbrido 1 fibra de aramida/vidro (65/35%) e híbrido 2 fibra de 

aramida/vidro (85/15%) para utilização como elemento reforçante em compósitos com  

matriz de poliéster insaturada isoftálico. Os compósitos poliméricos produzidos foram 

ensaiados em tração uniaxial e sua superfície de fratura avaliada por MEV.  A proposta 

do trabalho é caracterizar o desempenho dos compósitos poliméricos elaborados, 

identificando as alterações e baseando-se na resistência ao ensaio de tração 

correspondente a comportamento mecânico. Os objetivos são verificar a potencialidade 

da utilização desta estrutura de reforço, juntamente com a utilização das fibras de alto 

desempenho e a resina, em termos de trabalhabilidade e resistência mecânica; verificar a 

aderência da fibra à matriz e a superfície de fratura através de microscopia eletrônica de 

varredura e determinação de resistência à ruptura por ensaio de tração. Os resultados 

indicam que, em um estudo comparativo para a resposta dos ensaios mecânicos de 

tração uniaxial há resistência à ruptura dos compósitos e a eficiência da baixa 

porcentagem do elemento de reforço, sendo uma estrutura de tecido têxtil técnico que 

apresenta característica de leveza e baixa gramatura adicionada nos compósitos 

poliméricos.  

Palavras-chaves: Fibra de aramida; Fibra de vidro; Compósito polimérico; Híbrido; 

Tecido técnico. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Materials known as technical textiles can be defined as structures designed and 

developed to meet specific functional requirements of various industry sectors, which is 

the case in automotive and aerospace industries, and other specific applications. 

Therefore, the purpose of this work presents the development and manufacture of 

polymer composite with isophthalic polyester resin. The reinforcement of the composite 

structure is a technical textile fabric made from high performance fibers, aramid (Kevlar 

49) and glass fiber E. The fabrics are manufactured by the same method, with the aim of 

improving the tensile strength of the resulting polymer composite material. The fabrics, 

we developed some low grammage technical textile structures in laboratory scale and 

differentiated-composition type aramid (100%), hybrid 1 aramid fiber / glass (65/35%) 

and hybrid 2  aramid fiber / glass (85/15% ) for use as a reinforcing element in 

composite materials with unsaturated isophthalic polyester matrix. The polymer 

composites produced were tested in uniaxial tensile fracture surface and it´s evaluated 

by SEM. The purpose of this work characterize the performance of polymer composites 

prepared, identifying changes and based on resistance to strain corresponding to the 

mechanical behavior. The objectives are to verify the capability of using this 

reinforcement structure, along with the use of high performance fibers and resin in 

terms of workability and mechanical strength; verify the adherence of the fiber to the 

matrix and the fracture surface by electron microscopy scanning and determination of 

tensile strength by tensile test. The results indicate that, in a comparative study to the 

response of uniaxial tensile test for tensile strength of the composites and the efficiency 

of the low percentage of reinforcement element, being a technical textile fabric structure 

that features characteristic of lightness and low weight added in polymer composites. 

 

Keywords: Aramid fiber; glass fiber; composite polymeric, hybrid; technical fabric. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O surgimento do conceito de materiais reforçados com fibras é muito antigo, 

tendo referências desde o antigo Egito, onde tijolos reforçados com fibras de palha eram 

utilizados como elemento na construção de muradas (MOROPOULOU, 2005). Nesse 

mesmo período foi identificado o uso de argila reforçada com madeira e outras fibras 

naturais (McMULLEN, 1984). Na pré-história, também é referenciado o uso de 

misturas de argila com palha de trigo ou arroz na produção de materiais com melhor 

maleabilidade e menor desenvolvimento de fraturas (MOSLEMI, 1999). Em 5000 a.C., 

existem dados que indicam a utilização de uma combinação de junco e piche, aplicado 

como adesivo na construção de botes (SHELDON, 1982).  

No início do século 20, o conceito moderno de material compósito é formado 

por meio do desenvolvimento de materiais a partir de resinas fenólicas reforçadas por 

fibras de amianto na construção metálica, aplicação em caldeiras, geradores, vagões e 

cabines de navios e trens (HEARLE, 2001). Com o decorrer do tempo começam a 

surgir aplicações estruturais desses materiais, mais precisamente em 1942, com o 

primeiro barco a ser construído em compósito de fibra de vidro. Essa construção foi 

realizada próximo ao término da 2ª Grande Guerra, tendo como patrocinador a Marinha 

Norte Americana (GREENE, 1999). Porém, a grande expansão da aplicação dos 

materiais compostos no setor aeronáutico, automobilístico, materiais esportivos e 

indústria biomédica ocorreram no início dos anos 70 (GIBSON; ISHAI, 1994). 

Os materiais compósitos de alto desempenho tiveram acentuado 

desenvolvimento e utilização em meados da década de sessenta, introduzidos de 

maneira definitiva nos mais diversos nichos da indústria, como por exemplo, 

aeronáutica, aeroespacial, automotiva, blindagem, entre outras, sendo permitido junto ao 

desenvolvimento das fibras de alto desempenho, como fibra de carbono, fibra de 

aramida e fibra de vidro, materiais os quais são usados como reforços e oferecem a 

oportunidade de flexibilizar os projetos estruturais, atendendo às necessidades de 

desempenho e a implementação de novos materiais (TRAINING, 1998). 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compósitos 

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

deve-se à possibilidade de produzir materiais compósitos com valores altos de 

propriedades mecânicas e baixas densidades que, potencialmente, poderiam substituir 
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materiais usualmente utilizados tais como o aço e a madeira. A combinação de 

polímeros de alto desempenho, com fibras cerâmicas e/ou poliméricas com alto módulo 

de elasticidade e com grande resistência mecânica, permitiu a produção de novos 

produtos, com um grupo de propriedades específicas superiores ao aço, alumínio e entre 

outros. Estes materiais apresentam, em geral, altas razões módulo/peso e 

resistência/peso, quando comparados aos materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos 

(GIBSON; ISHAI, 1994). 

 Os compósitos apresentam propriedades mecânicas que podem exceder 

consideravelmente às dos metais, cuja combinação de excelentes propriedades 

mecânicas e leveza estrutural os tornam extremamente interessantes na aplicação em 

engenharia (MANO, 1991). Dentre as principais vantagens, destacam-se a alta 

resistência e rigidez, longa vida à fadiga, baixa densidade, boa adaptabilidade às 

funções exigidas, resistência à corrosão e ao desgaste, estabilidade térmica e isolamento 

térmico (FOLKES, 1985). 

A vantagem do material compósito quando comparado aos demais materiais, a 

possibilidade do mesmo ser desenvolvido, conforme aplicação específica, isto é, com 

propriedades específicas para uma determinada situação à qual será submetido. 

Com o advento do uso de novas tecnologias no desenvolvimento dos têxteis 

técnicos e com a ampliação das aplicações dos materiais fibrosos para áreas onde o alto 

desempenho técnico é fundamental, os têxteis técnicos têm conduzido a 

desenvolvimentos de estruturas muito interessantes, principalmente no que se refere à 

utilização de fibras e estruturas fibrosas desenvolvidas com fios de alto desempenho na 

forma de multifilamentos ou como estruturas na forma de tecidos, malhas e mantas 

(ARAÚJO et al, 2000, MIRAVETE, 2000, TAO, 2001).  

A partir do desenvolvimento e utilização desses materiais fibrosos, verificamos 

altos investimentos para obter requisito de alto desempenho, caso da indústria 

aeroespacial, onde as propriedades específicas abrangem um grau de complexidade 

tanto na área de projeto como no desenvolvimento. Nesse contexto, a combinação de 

propriedades de materiais e de estruturas tem sido alvo de elevado interesse por parte de 

todos os agentes envolvidos, desde a comunidade científica ate às próprias empresas. 

A variedade de materiais atualmente disponíveis para utilização em engenharia é 

extraordinariamente grande. Aendendo aplicações específicas, os materiais compósitos 

avançados representam um caso de particular relevância dentro dos materiais de 

engenharia não convencionais (BASCOM; GWEON, 1989). Diante da grande variedade 
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de materiais disponíveis no mercado e considerando a disponibilidade de características, 

os materiais poliméricos atendem a diversos requisitos, principalmente no que se refere 

à leveza e facilidade de processamento.  

Apesar das vantagens esses materiais compósitos apresentam e que motivam a 

sua utilização nos mais variados segmentos da indústria, essa classe de materiais tem 

como desvantagem, em comparação aos metais, a maior sensibilidade aos danos, 

perdendo muito de sua integridade estrutural quando expostos a ambientes agressivos. 

Os danos nem sempre são visíveis, porem podem reduzir significativamente a 

resistência do componente (MENDONÇA, 2005).  

Os danos podem ocorrer durante o processamento da matéria-prima, fabricação, 

manuseio, transporte, armazenagem, manutenção ou em serviço, e são causados por 

diversas formas, como a descontinuidade das fibras, porosidade, delaminações, alta taxa 

de vazios, problemas de impregnação da resina na fibra, bem como operações que 

envolvam abrasão e erosão. Quando materiais que possuem danos são expostos aos 

efeitos ambientais, como temperatura, umidade e/ou radiação ultravioleta, pode haver 

um aumento significativo da degradação de suas propriedades físicas e mecânicas 

(BASCOM e GWEON, 1989).  

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver compósitos poliméricos na 

forma de estrutura laminar (compósito formados com 06camadas de tecidos técnico 

têxtil de baixa gramatura como reforço) utilizando resina de poliéster isoftálico com 

fibras de alto desempenho (fibra de aramida e fibra de vidro E), visando sua aplicação 

em elementos estruturais de pequeno porte. Para tanto, será realizada uma avaliação 

macroestrutural e microestrutural através da fratura nos compósitos, tendo como base a 

resposta mecânica do material após ensaio de tração. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

• Desenvolver e caracterização da estrutura de reforço aramida e 

aramida/vidro E - têxtil técnico de baixa gramatura; 

• Desenvolver dos compósitos poliméricos com resina poliéster isoftálico 

reforçada com tecidos de aramida e de aramida/vidro; 

• Determinar as propriedades mecânicas dos compósitos desenvolvidos sob a 

ação dos carregamentos de tração uniaxial; 

• Avaliar a eficiência da estrutura de reforço aramida e aramida/vidro E - 

têxtil técnico de baixa gramatura como elemento de reforço nos compósitos 

poliméricos, através dos resultados obtidos no ensaio de tração uniaxial; 

• Avaliar as características de fratura dos compósitos através de análises 

microscópico (MEV) dos corpos de prova. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

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 

 

Os materiais compósitos podem ser divididos em três categorias principais: 

metais, polímeros, cerâmicos. Relativamente aos compósitos, estes consistem na 

combinação de dois ou mais materiais distintos, de tal forma que o material resultante 

seja uma estrutura estável ou não. Nos compósitos distinguem-se a fase dispersa 

(matriz) e fase contínua (reforço). (GIBSON, 1994, MARTINEAU, AGOPYAN, 2002).  

Segundo a norma ASTM D 3878 – 95, compósito é uma substância constituída 

de dois ou mais materiais, insolúveis entre si, que são combinados para formar um 

material de engenharia útil com propriedades que não se encontram nos materiais 

isoladamente. Desta forma, tanto o reforço como a matriz mantêm as suas propriedades 

físicas e químicas, produzindo, contudo, um material com propriedades diferentes, 

considerando cada constituinte isoladamente. 

Existem vários tipos de compósitos, podendo estes, ser classificados em função 

do tipo do reforço e tipo de matriz. Os compósitos reforçados com fibras oferecem 

combinações de resistência e módulo comparáveis ou mesmo superiores a alguns 

materiais metálicos (GIBSON, 1994). As propriedades mecânicas dos compósitos 

poliméricos reforçados por fibras dependem de fatores como, adesão fibra-matriz, 

fração volumétrica de fibras, razão de aspecto das fibras, orientação das fibras entre 

outros (MENDONÇA, 2005, REZENDE, 2000).  

No desenvolvimento do material compósito, as frações volumétricas e mássicas 

das fibras nos compósitos devem ser analisadas. Há uma faixa mínima e máxima que irá 

influenciar nas propriedades do reforço. De acordo com a literatura, a porcentagem de 

elemento de reforço no compósito é entre 70 a 75%. Ultrapassando essa faixa poderá 

gerar comprometimento do desempenho mecânico do compósito, havendo uma relação 

direta no aumento ou na diminuição no comportamento mecânico do compósito 
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(JOSEPH et al, 2002). A orientação das fibras também é um fator importante nas 

propriedades mecânicas dos compósitos. Sabe-se que as fibras orientadas têm uma 

maior resistência à tração ao longo do seu eixo, e a transferência da tensão no compósito 

é favorecida (MENDONÇA, 2005). 

Os teores de vazios que se formam durante o processo de fabricação desses 

materiais compósitos. Devem ser considerados na determinação de suas propriedades os 

vazios podem ser formados por duas razões: devido a problemas de impregnação da 

resina sobre as fibras, levando a formação de bolhas de ar que podem ficar encapsuladas 

em razão do aumento da viscosidade da resina durante o processo de cura, como 

também à liberação de orgânicos leves oriundos da reação química (HULL, 1988, 

REZENDE, 2000). 

A qualidade da interface entre a matriz e o reforço é um fator de grande 

importância no desempenho mecânico de um compósito. Para que ocorra interação entre 

componentes de naturezas químicas diferentes e de quaisquer dimensões ou forma, é 

essencial a existência de uma área de contato entre elas. Quanto maior for essa área, 

maior a possibilidade de ocorrer uma interação de natureza física, química ou físico-

química entre os dois componentes (MANO, 1991). A interface envolve a existência de 

uma região de transição química e física ou gradiente na fronteira, sedo que as 

características da interface dependem da união na mesma, da configuração, da estrutura 

ao redor da interface e das propriedades físicas e químicas dos constituintes. Como 

resultado, a interface tem uma forte influência na resposta final do compósito 

(YOSOMIYA et al., 1989).  

2.1.1 Classificações dos materiais compósitos 
 

De forma geral, os materiais compósitos estão divididos em duas grandes 

categorias: materiais compósitos naturais (aqueles  encontrados  na natureza) e materiais 

compósitos sintéticos (aqueles fabricados pelo homem), como informado na Tabela 01: 
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Tabela 01: Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes. 

NATUREZA DOS MATERIAIS EXEMPLOS 

Materiais 
Compósitos 

NATURAIS 
Madeira, osso, 

músculo. 

SINTÉTICOS 

Nanocompósito Argila Organofílica 

Microcompósito Plástico reforçado 

Macrocompósito Concreto Armado 
Fonte: Adaptado de (HULL, 1988).  

 

Gay et al (2003) e Hull (1998) fazem uma abordagem quanto aos materiais 

compósitos microcompósitos, tomando como base o tamanho, forma e distribuição das 

duas ou mais fases. Contudo, a exemplo deste material (plásticos reforçados), pode 

existir a combinação da alta resistência aliada à grande flexibilidade, na qual se pode 

exemplificar a alta resistência da fibra ao ser utilizada numa matriz de baixa rigidez, na 

qual as fibras estão alinhadas na direção do carregamento.  

Dentro da classe dos materiais microcompósitos poliméricos, os que mais se 

destacam com relação ao grande número de aplicações estruturais podem ser listados 

conforme a Tabela 02: 

 

Tabela 02: Classificação dos materiais compósitos quanto à natureza da matriz. 

CLASSIFICAÇÃO  TIPOS DE MATRIZES  
TIPOS DE REFORÇOS 

MAIS USADOS 

Compósitos de matriz 
polimérica 

Termoplásticas, 
Termofixas 

Fibra de aramida (kevlar) 
Fibras de carbono 
Fibras de vidro 
Fibras vegetais 

Fonte: adaptado (MIRAVETE, 2000). 

Segundo Hull (1988), a mais relevante classificação dos materiais compósitos é 

quanto ao tamanho, forma e distribuição dos reforços conforme mostrado na Tabela 03: 
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Tabela 03: Classificação dos compósitos quanto à forma, tamanho e distribuição das fibras. 

FORMA TAMANHO DISTRIBUIÇÃO 

Fibras imersas em matrizes 
Contínua Alinhada 

Curta Aleatória 

Particulados imersos em 
matrizes 

Indefinido Aleatória 

Estrutura laminar Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Multicomponentes (híbridos) - - 
Fonte: Adaptado de (HULL, 1988). 

 
Classificam-se os materiais compósitos com base na estrutura formada pelos 

materiais componentes, conforme descrição abaixo (NETO, 2006, VENTURA, 2009): 

• Materiais compósitos fibrosos – são materiais nos quais as fibras geralmente são 

recobertas ou encontram-se unidas por uma matriz, podendo apresentar uma disposição 

orientada ou aleatória; 

• Materiais compósitos laminados – consistem de uma combinação de várias camadas 

de compósitos. Classificam-se em três tipos: lâminas fortemente aderidas de mesmo 

material, porém com reforço em uma ou em várias direções; sanduíche e esqueletos 

(colmeias); 

• Materiais compósitos particulados – são caracterizados por partículas dispersas numa 

matriz, na qual se podem destacar as seguintes formas: esféricas, planas, elipsoidais, 

maciças, ocas, entre outros; 

• Materiais compósitos híbridos – são materiais que apresentam em sua constituição 

combinações de vários tipos de reforços, tais como: fibras e partículas, ou vários tipos 

de partículas ou fibras. 

2.1.2 Aplicação dos materiais compósitos 
 

Devido suas propriedades, materiais compósitos têm sido utilizados em diversas 

áreas: aeroespacial, aeronáutica, construção civil, biomédica, entre outras. 

Na indústria aeroespacial, os materiais compósitos são utilizados desde a década 

de 60 e sua aplicação cresce a cada ano, devido às excelentes propriedades mecânicas 

específicas que este material confere ao componente que está sendo projetado. A 

substituição do alumínio por compósitos poliméricos estruturais em aeronaves tem 

permitido uma redução de peso de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de 
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obtenção das peças (REZENDE, 2000). O desenvolvimento de fibras de carbono, boro e 

aramida ofereceram ao projetista a oportunidade de flexibilizar os projetos estruturais. É 

possível obter propriedades especificas em missões áreas e espaciais (COSTA et al, 

2003). 

Os compósitos tem forte influência também na indústria naval. Devido à 

necessidade de redução de peso, iates, veleiros e outras embarcações fazem uso 

substancial de compósitos sanduíches, em que se aplicam largamente resinas 

poliméricas, materiais de núcleo e fibras de vidro ou carbono (COSTA et al, 2003, 

MENDONÇA, 2005). 

Na área automobilística, onde o avanço tecnológico é primordial, os compósitos 

são usados numa frequência maior, pode-se observar na Formula-1, onde são usados 

compósitos de carbono/carbono em discos de freios, na fuselagem e na carenagem dos 

carros de competição como, por exemplo, na categoria F1, em que se registra a 

existência nos veículos de uma estrutura denominada, célula de sobrevivência ou célula 

de segurança, (as quais suportam grandes impactos e nos equipamento de segurança 

como capacete e vestimenta (macacão, bala clava e luvas)) (COSTA et al, 2003, 

REZENDE, 2000). 

Na construção civil, os materiais compósitos são aplicados na construção de 

pontes e também no reparo e reforço de pontes pré-existentes. Usualmente, o custo 

inicial de projeto e de material para a construção de uma ponte ou passarela em material 

compósito é superior em relação a uma estrutura equivalente em aço, entretanto, 

economiza-se em mão de obra e equipamentos durante a construção, e em manutenção 

durante a vida útil da estrutura (KELLER, 2003). 

Ao contrário de outros materiais, os compósitos poliméricos são ideais para 

ambientes corrosivos e hostis, dependendo da escolha da resina apropriada. Aplicações 

neste mercado incluem todos os tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de 

petróleo, hastes de sucção, água, tubulações de drenagem e irrigação, controle de 

inundação e estruturas de navegação em canais (portas de represas, dutos), estrutura de 

produção de energia para óleo e produção de gás (plataformas marítimas, dutos) dentre 

outros (REZENDE, 2000, KELLER, 2003). 

Na medicina, os compósitos poliméricos têm encontrado aplicações na produção 

de próteses e órteses externas e internas, cuja idealização foi a partir do 

desenvolvimento um compósito híbrido para a fabricação de próteses de membros 

inferiores em substituição a materiais metálicos utilizados, e no desenvolvimento de 
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biomateriais nanocompósitos, como a matriz cerâmica de HA/Al2O3-α, proporcionando 

melhores condições de reconstituição de tecido ósseo (DELIMA, 2008, QUEIROZ, 

2008). 

2.2 Elemento Matricial 

 

Os materiais compósitos, as matrizes têm como função básica atuar na 

transferência de carga para os reforços através da área de contato entre o elemento de 

reforço e o elemento matricial. Assim como proteger o reforço da ação do ambiente 

externo dando forma ao produto final (CORREIA, 1988; VINZENZINE, 1995). 

Pode-se definir de forma simples que as matrizes poliméricas são componentes 

orgânicos de elevados pesos moleculares e produto de reações de polimerização por 

adição ou condensação de diferentes componentes básicos. 

As matrizes de forma geral são classificadas em: poliméricas (orgânicas), 

cerâmicas e metálicas. As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à sua 

versatilidade na formulação e ao baixo custo de processamento quando comparadas a 

outras. Os compósitos de matrizes poliméricas desenvolveram-se rapidamente e logo 

foram aceitos nas mais diversas aplicações, tais como aeroespacial, aeronáutica, 

automobilística, militar, entre outras. As matrizes poliméricas são classificadas de 

acordo com os métodos de preparação, estrutura química e comportamento mecânico 

(HANCOX, 1991).  

De acordo com as características térmicas, as matrizes poliméricas podem ser 

classificadas em termoplásticas ou termofixas. Essa classificação está relacionada com o 

comportamento das diferentes temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está 

relacionado às estruturas químicas das mesmas. A característica mais marcante que 

diferencia um termoplástico de um termofixo é a capacidade que apresenta de ser 

reciclado, em função de sua estrutura química (HOLLAWAY, 1994, MITHELL, 2004). 

Os materiais poliméricos apresentam em sua estrutura molecular unidades 

relativamente simples que se repetem, ligadas entre si por ligações covalentes. Esse tipo 

de ligação favorece uma grande estabilidade físico-química, formando longas cadeias e, 

portanto, resultando em compostos de alta massa molecular. Essas unidades que se 

repetem são conhecidas como meros ou unidades monoméricas. Existem polímeros que 

não possuem massa molecular muito elevada, chamados oligômeros. O número de 

meros na cadeia polimérica é chamado grau de polimerização. Quando existem tipos 

diferentes de meros na composição do polímero, esse é designado de copolímero. Já os 
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polímeros que possuem somente um tipo de mero, podem ser chamados de 

homopolímeros (GAY et al, 2003, MITCHELL, 2004). 

Uma cadeia polimérica é uma macromolécula formada a partir de unidades de 

repetição (meros), ligadas por ligações primárias fortes. Essas ligações são chamadas 

intramoleculares, pois dizem respeito às ligações dentro de uma mesma molécula, 

normalmente sendo do tipo covalente. Por outro lado, as distintas cadeias poliméricas 

ou segmentos de uma mesma cadeia se atraem por forças secundárias fracas, ditas 

intermoleculares. (CANEVAROLO, 2004) 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas 

dos polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. 

Em função do comportamento mecânico, os polímeros são classificados em três 

grupos (FRIEDERICH et al, 2005). 

• Borrachas ou elastômeros – possuem longa faixa de elasticidade na temperatura 

ambiente, baixo módulo e deformações elevadas; 

• Plásticos – São materiais que contêm como componente principal um polímero 

orgânico sintético e se caracterizam pela capacidade de se tornarem fluidos e 

assim, são capazes de serem moldados, por ação do calor e pressão. Estes 

materiais são subclassificados conforme a fusibilidade em termoplástico ou 

termorrígido/termofixo.  

• Fibras – As fibras são caracterizadas como um material de corpo cilíndrico, 

flexível, com pequena seção transversal e elevada razão entre comprimento e 

diâmetro. Em geral, são macromoléculas lineares, que podem se orientar 

longitudinalmente, e apresentam alto módulo de elasticidade e baixa 

deformação. 

2.2.1 Matrizes termoplásticas e termofixas ou termorrígidos. 
 

Os polímeros que sob o efeito de temperatura e pressão, amolecem e fluem, 

podem ser moldados nessas condições. Retirada a solicitação (T e P), solidificam-se 

adquirindo a forma do molde. Novas aplicações de temperatura e pressão reiniciam o 

processo, portanto são recicláveis, são denominados de polímeros termoplásticos, são 

solúveis e possuem cadeia linear ou ramificada. Exemplo.: PE, PP, PVC, etc. 

(CANEVAROLO, 2004). 
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Os termofixos, termoendurecidos, polímero de rede ou em retículo, são 

polímeros que, quando sujeitos a aplicações de temperatura e pressão, amolecem e 

fluem adquirindo a forma do molde, reagem quimicamente formando ligações cruzadas 

entre cadeias e se solidificam. Subsequentes aplicações de temperatura e pressão não 

têm mais influência, tornando-os materiais insolúveis, infusíveis e não recicláveis. 

Assim, os termorrígidos são moldados quando ainda na forma de pré-polímero (antes da 

cura, sem ligações cruzadas). Exemplo.: baquelite (resina de fenol-formaldeído), epóxi 

(araldite), etc. (CANEVAROLO, 2004) 

Com essas definições acima, a Figura 2.1 exemplifica a diferença entre as 

cadeias dos polímeros termoplásticos e os polímeros termofixo. 

 

Figura 2.1: Cadeia de polímero termoplástico e cadeia de polímero termofíxo.

 
Fonte: Adaptada de (MITCHELL, 2004). 
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Na Tabela 04, mostra algumas das principais características que diferenciam os 

polímeros termoplásticos dos polímeros termofixos. 

 

Tabela 04: Características básicas dos polímeros termoplásticos e termofixos 

POLÍMERO  CARACTERÍSTICAS 

Termoplástico 

Sensíveis ao calor sofrem o processo de fluência quando se aplicam cargas; 

Podem ser fundidos facilmente; e assim podem ser reciclados; 

São anisotrópicas; possuem baixo módulo elástico. 

Propriedades finais dependem do processo de fabricação e de massa molar; 

Termofixo 

Não perdem suas propriedades com o aumento da temperatura; 

Possuem baixo custo; 

Fácil manuseio e processamento; 

Apresentam comportamento quebradiço; 

São isotrópicas e possuem sensibilidade à radiação e oxigenação no espaço. 
Fonte: (MICTHELL, 2004). 

 
O mecanismo de cura processa-se através de combinações químicas com agentes 

de cura, catalisadores que irão atuar como agentes de reticulação promovendo as 

ligações cruzadas. Um ciclo ótimo de cura, para qualquer processo é determinado 

empiricamente em função da cinética de cura onde o tipo, concentração do catalisador, 

tempo e temperatura influenciam diretamente nas propriedades do material produzido 

(HANCOX, 1991, FRIEDERICH et al, 2005). 

O uso dos polímeros termofixos, torna-se limitado como componentes 

estruturais; há perda de suas propriedades mecânicas quando aquecidos às elevadas 

temperatura ou exposto por um longo período à temperatura. Porém, tem melhor 

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

resinas termoplásticas. A cura das resinas termofixas geralmente ocorre à temperatura 

ambiente, porém, pode ocorrer sob temperatura e tempo controlados, tentando desta 

forma obter propriedades ótimas. Assim, para entender melhor a polimerização de uma 

resina é conveniente conhecermos alguns fenômenos que ocorrem nesse período de cura 

total, sejam eles: (CORREIA, 1988, BLASS, 1988). 

• Tempo de Gel - É o tempo transcorrido, após a mistura da Resina Poliéster com 

o catalisador (com ou sem acelerador), o qual marca o início do endurecimento 

da resina, quando a mesma atinge um estado gelatinoso. 



28 

 

• Gelatinização - É um período intermediário entre o começo e o fim da 

polimerização isto é, o período intermediário em que a Resina Poliéster 

insaturada passa do estado líquido para o sólido. 

• Tempo de Cura - É o período que, após a mistura do catalisador com a resina 

(com ou sem acelerador), a mesma fica totalmente polimerizada. É o tempo de 

polimerização ou de cura. 

• Exotermia Máxima ou Pico Exotérmico - É a temperatura máxima obtida no 

processo de cura da resina, após o intervalo de toda a reação. 

 

Na Figura 2.2, esta representada alguns desses fenômenos citados acima: 

 
Figura 2.2: Gráfico do tempo de gel da matriz polimérica. 

 
Fonte: Adaptada de (SMITH, 1998). 

 

O tempo de gel varia com o tipo e a quantidade de catalisador, com tipo o e a 

quantidade de acelerador, com a reatividade da resina, cargas adicionais na formulação, 

corantes e temperatura de cura. O pico exotérmico depende do tipo de resina, da 

quantidade e tipo de monômero, do tipo e quantidade de acelerador e catalisador, e da 

temperatura de cura (MITCHELL, 2004). 
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2.3 Resina de Poliéster 

 

Devido a fatores como custo, facilidade de manipulação e a grande gama de 

propriedades e características, a resina de poliéster é uma das mais aplicadas como 

elemento matricial para o desenvolvimento de compósitos. A resina de poliéster 

constitui de uma família de polímeros de alta massa molar resultantes da condensação 

de ácidos carboxílicos saturados ou insaturados com glicóis, classificando-se como 

resinas saturadas ou insaturadas dependendo especificamente dos tipos de ácidos que 

irão caracterizar a ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular (BLASS, 

1988, FRIEDERICH et al, 2005). A Figura 2.3, apresenta os ácidos e glicóis usados na 

fabricação de resina poliéster.  

 

Figura 2.3: Modelo da reação da molécula de poliéster. 

 
Fonte: Adaptada de (HOLLAWAY, 1994). 

 
A Tabela 05 mostra alguns ácidos e glicóis utilizados na fabricação de resina 

poliéster: 

 
Tabela 05: Ácidos e glicóis usados na fabricação de resina poliéster. 

Ácidos Insaturados Ácidos Saturados Glicóis 

Maleico Ortoftálico Propileno 

Fumárico Isoftálico Etileno 

Maleico na forma de 
anidrido maleico 

Hexacloro-endo-metileno-
tetra-hidroftálico (HET 

ácido) 
Neopentil (NPG) 

Ortoftálico na forma de 
anidrido ftálico 

Dihidróxido dipropóxido 
bisfenol "A" 

Dibromoneopentil 
Fonte: (HOLLAWAY, 1994). 
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Cada um desses componentes tem sua função básica na obtenção da resina 

poliéster através de um processo de policondensação. O ácido insaturado fornece os 

pontos reativos para as futuras ligações cruzadas “crosslinks”, determinando o grau de 

espaçamento ou concentração das moléculas do ácido insaturado ao longo da cadeia do 

poliéster, e o glicol, naturalmente proporciona os meios para a esterificação e a ponte 

entre os ácidos para formar o polímero. O monômero, normalmente o estireno, tem a 

finalidade de dissolver o polímero, formado durante a reação de esterificação e mais 

tarde, no momento da cura da resina, servir de copolímero de reação com os pontos de 

insaturação presentes na cadeia do poliéster, formando as ligações cruzadas, 

“crosslinks” (HOLLAWAY, 1994, MITHELL, 2004, FRIEDERICH et al, 2005). 

 

• Resina Poliéster Ortoftálico – são considerados, do ponto de vista de aplicação 

como de uso geral, e são assim chamados, por terem como ácido saturado o 

ácido ortoftálico, que por sua vez tem a nomenclatura procedente da posição do 

grupo carboxílico na molécula do ácido. 

• Resina Poliéster Isoftálico – Quando o ácido ortoftálico é substituído pelo 

ácido isoftálico, os radicais ácidos encontram-se dispostos mais distantes entre 

si, não havendo interferência mútua na formação da cadeia do polímero, 

permitindo assim, a obtenção de polímeros mais longos, sem adição excessiva 

de glicol. 

• Resina Poliéster Tereftálico A utilização do ácido teraftálico na síntese das 

resinas poliéster, trazem algumas vantagens devido à estrutura da molécula: Os 

radicais funcionais ácidos em posições opostas em relação ao anel benzênico 

dificultam a interação entre as mesmas, permitindo a formação de cadeias mais 

longas e com alto peso molecular, que resulta em melhores propriedades 

mecânicas, menos glicol residual, o que dificulta a absorção de água. 

• Bisfenólicas As resinas bisfenólicas, são produtos de reações simplificadas do 

óxido de propileno e o bisfenol A, resultando no Bisfenol A propoxilado, que 

depois reagirá com o ácido insaturado. 
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2.3.1 Resina de Poliéster Insaturada Isoftálico 

 

O poliéster insaturado é produzido quando qualquer dos reagentes contém 

insaturações, cuja denominação insaturada é proveniente da presença de duplas ligações 

presentes na sua cadeia molecular. A insaturação do poliéster é dada, geralmente, pelo 

ácido ou anidrido maleico, assim como pelo seu isômero e ácido fumárico. Esses 

poliésteres insaturados contêm insaturações ao longo do comprimento da cadeia 

molecular que, no momento da reação de cura do polímero, serão quebradas pela ação 

de um catalisador (peróxido orgânico, calor ou radiação), para reagirem novamente 

entre si, dando origem a um polímero tridimensional de características termoestáveis e, 

portanto, infusíveis e irreversíveis. As zonas reativas insaturadas C=C, presentes na 

cadeia do pré-polímero, são as que reagem com as moléculas de estireno durante a 

polimerização (HOLLAWAY, 1994, CASSIS e TALBOT, 1998, BENDEZÚ, 2002). 

A adição do monômero de estireno, que também possui insaturações e é 

considerado o monômero insaturado mais utilizado por motivos técnicos e econômicos, 

reduz o tempo de copolimerização quando comparado com o tempo que requerem 

aquelas que são homopolimerizadas, alcançando resistência mecânica rapidamente. A 

adição de estireno produz o beneficio adicional da facilidade na manipulação do 

material líquido, que deverá ser armazenado, transportado e conformado no molde final 

(CASSIS; TALBOT, 1998, BENDEZÚ, 2002). 

O ácido isoftálico, representada na Figura 2.4, não forma anidrido cíclico, não 

sofre a desvantagem de regeneração, como é o caso de outras resinas poliésteres 

(ortoftálicos), e consequentemente, podem ser obtidos poliésteres de alto peso 

molecular, ou seja, cadeias mais longas. Tais cadeias conferem ao produto final maior 

resistência mecânica, pois absorvem melhor impactos. Consequentemente, tornam-se 

polímeros de maior resistência química e térmica (CASSIS; TALBOT, 1998). 

 

Figura 2.4: Ácido Isoftálico 

 
Fonte: Adaptada de (HANCOX, 1991). 
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Os grupos ácidos são separados por um carbono do anel de benzeno que 

aumenta a produção de polímeros com maior linearidade e peso molecular mais elevado 

na reação da esterificação representado na Figura 2.5 (HANCOX, 1991, CASSIS; 

TALBOT, 1998). 

Figura 2.5: Cadeia Poliéster Isoftálica 

 
Fonte: Adaptada de (HANCOX, 1991). 

 

O ácido isoftálico não sofre a desvantagem da regeneração, podendo ser obtidos 

poliésteres com cadeias mais longas. Suas principais aplicações comerciais são a 

confecção de tanques, tubulações e acessórios reforçados com fibras de vidro, os quais 

necessitam ser submetidos a ambientes quimicamente agressivos, moldados em 

processo aberto (laminação manual ou a pistola) ou enrolamento filamentar. Um dos 

seus usos mais comuns é como camada de revestimento Gel Coats e barreira química 

para piscinas e banheiras (HOLLAWAY, 1994, CASSIS; TALBOT, 1998). 

 

2.4 Elemento de Reforço Fibroso 

 

Elemento de reforço em materiais compósitos normalmente utilizados de origem 

natural e sintético é formado por fibras, as quais podem ser de fibras de vidro, de 

carbono, de aramida, de polipropileno, de aço, de crina de cavalo, de celulose, entre 

outras, nas mais variadas formas como roving, mantas e tecidos (MARTINEAU et. al, 

2002: SANTIAGO, 2002). A ideia de adicionar materiais fibrosos para reforçar 

materiais frágeis, como por exemplo, em matrizes poliméricas, é um exemplo que vem 

da própria natureza. O João de Barro, por exemplo, usa de forma bastante eficiente, 

galhos e folhas de árvores para reforçar a estrutura de barro de seu ninho. 

Ao longo do tempo, o uso das fibras como material de engenharia foi iniciado 

com o emprego das fibras naturais. A descoberta de fibras minerais ou artificiais, 

entretanto, provocou um enorme impacto em vários hábitos de nosso cotidiano e nas 

diferentes atividades do homem, gerando mudanças profundas na humanidade 
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(AGUIAR NETO, 1996). Embora usados nas construções por milênios, os materiais 

fibrosos tiveram seu grande desenvolvimento na área das engenharias mecânica, 

aeroespacial, aeronáutica e bélica, a partir da Segunda Guerra Mundial, com isso a 

maior parte das pesquisas foi realizada com base em matrizes metálicas e poliméricas 

(KERN, 1999). 

Em geral, os elementos de reforço são os principais elementos que suportam as 

cargas, enquanto a matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como 

um transportador médio de carga e protegendo as fibras de danos ambientais. No caso 

do uso de fibras têm que ser aglutinadas a uma matriz, para que a sua função estrutural 

atenda ao requisito de desempenho do compósito. (MALLICK, 1988). 

Inúmeros fatores influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos 

poliméricos reforçados por fibras, tais como: módulo e resistência do elemento de 

reforço fibroso, estabilidade química da resina, diâmetro e comprimento das fibras 

utilizadas na estrutura de reforço, fração volumétrica e forma de distribuição das fibras 

ou da estrutura na matriz. (JOSEPH, 1996). 

 

2.4.1 Fibras têxteis de alto desempenho 

 

As fibras de alto desempenho foram desenvolvidas com o objetivo de atender a 

requisitos específicos em aplicações técnicas, tais como propriedades mecânicas, 

térmicas, óticas e químicas específicas. Estas fibras são em geral aplicadas em nichos de 

mercado específicos. A denominação "fibras de alto desempenho" teve sua origem em 

1985, a partir da publicação do livro "High Technology Fibers" (HONGU Y PHILLIPS, 

1997). Como tais, foram inicialmente consideradas aquelas produzidas através de 

tecnologias complexas e de propriedades superiores às ordinárias. Inicialmente foram 

classificadas em três grupos bem diferenciados (LEMIN Y BRETON, 1985):  

 

o Fibras de altas prestações (comportamento); com aplicação em compostos 

avançados na indústria aeroespacial, militar e equipamentos desportivos, entre 

outros; 

o Fibras de altas funções (high function) ou com funções especiais; usadas na 

proteção antibactericida, eliminação de odores no corpo, com efeito curativo; 

o Fibras de alta estética ou de sensações agradáveis, quando confeccionadas para 

vestimenta trazem sensações agradáveis aos sentidos do tato, visão e audição. 
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HONGU Y PHILLIPS (1997) em seu trabalho apresentam citações, as quais 

relatam a redefinição desses conceitos das fibras de alto desempenho, designando–as 

como "fibras produzidas com alta tecnologia e usadas em aplicações de alta tecnologia”.  

Entretanto, essas definições podem apresentar discrepância no que se entende como 

aplicações de alta tecnologia, não se restringindo a processos de fabricação através de 

tecnologias complexas, cujo desenho do produto final fabricado permite seu emprego 

em setores muito especializados. A nova descrição parece excluir as de alta estética 

como fibras de alta tecnologia. 

 

Fibra de Aramida 

 

Durante a década de 60, o nylon e o poliéster representavam a tecnologia de 

ponta das fibras sintéticas comercializadas no mundo. Entretanto, para alcançar uma 

determinada tenacidade e um módulo de elasticidade elevado, as moléculas do polímero 

necessitam de um controle do estiramento da cadeia que induz a orientação de cadeia, a 

qual influi diretamente no grau de cristalinidade da fibra produzida. Por consequência, 

os níveis de tenacidade e o módulo de elasticidade do material ficavam longe dos 

valores teoricamente possíveis, isso porque a quantidade de filamentos, torção e o título 

do fio proporcionam uma grande faixa de propriedades para um mesmo material. No 

início dos anos 60, cientistas descobriram um novo método de produção de uma cadeia 

polimérica quase perfeita. O polímero poli p-benzamina foi desenvolvido para formar 

soluções cristalinas líquidas devido à simples repetição de sua espinha molecular, sendo 

que a necessidade estrutural chave para formação desta coluna vertebral é a para 

orientação do anel de benzeno, o que permite a formação de uma estrutura molecular 

tipo bastão (DU PONT, 2007, HEARLE, 2001). 

A produção das fibras de aramida é originária principalmente de quatro 

companhias, com designações diferentes. A francesa Du Pont Co. produz o Kevlar e o 

Nomex,, a Akzo BV da Holanda produz a Twaron, a Teijian Corporation do Japão 

produz a Technora e a Teijinconexe, e, finalmente a também francesa Rhodia, produz a 

Kermel. Todos estes produtos apresentam características e propriedades físicas e 

mecânicas diferentes, mesmo quando produzidas por um mesmo fabricante, como é o 

caso do Nomex e do Kevlar, os quais são os tipos de fibra de aramida mais conhecidos 

(REBOUILLAT, 1997). 
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A fibra de aramida Nomex foi apresentada pela companhia Du Pont em 1961. 

Quimicamente, ela é baseada em uma poli (m-fenileno isoftalamida), a qual contém 

segmentos de cadeia meta-orientados. Já a fibra de Kevlar começou a ser 

comercializada em 1972. A mesma apresenta uma composição polimérica similar à da 

aramida Nomex, mas contém segmentos de cadeia para-orientados. A descoberta do 

processo de fabricação da fibra de aramida tipo kevlar se iniciou em 1965, quando a Du 

Pont, sintetizou uma série de poliamidas aromáticas para-orientadas. Outro avanço 

significativo ocorreu em 1970, quando se descobriu que a utilização do jato seco no 

processo de fabricação molhado permitia obter uma fibra quase duas vezes mais 

resistente e quadruplicar a velocidade de fabricação (REBOUILLAT, 1997). 

O Kevlar, além de melhores propriedades físicas de tração que o Nomex, 

apresenta excelente estabilidade térmica e resistência à chama, como já foi discutido. 

Por estas razões acabou conquistando um mercado maior. A fibra de aramida Kevlar foi 

inicialmente introduzida no mercado de fibra de alto desempenho como um fio de 

filamentos contínuos denominados de Fibra B. Posteriormente, uma versão com alto 

módulo foi desenvolvida e chamada de PRD-49. Esse nome foi substituído pela 

designação Kevlar 49, para fins de utilização comercial. Outros tipos de fios de Kevlar 

foram produzidos em alguns períodos, para determinados usos especiais. A Tabela 06 

mostra as denominações e características dos tipos de fibra de Kevlar. (YANG, 1993, 

REBOUILLAT, 1997). 

 

Tabela 06 : Denominação dos tipos de kevlar e suas características. 

DENOMINAÇÃO  TIPO  

Kevlar 29 Fio para todas as utilizações 

Kevlar 49 Fio de alto módulo 
Kevlar 68 Fio de módulo moderado 

Kevlar 100 Fio colorido 
Kevlar 119 Fio de alto alongamento 

Kevlar 129 Fio de alta tenacidade 

Kevlar 149 Fio de ultra alto módulo 
Fonte: (REBOUILLAT, 1997). 

 
Essas propriedades, principalmente, as mecânicas, podem ser definidas, 

geralmente, no desenvolvimento e no processo das fibras de aramida. À medida que 

estas soluções poliméricas cristalinas líquidas que formam a matéria prima na 

construção das fibras sintéticas, passam através de um orifício, submetidas a forças de 

cisalhamento, os segmentos orientados aleatoriamente começam a se alinhar na direção 
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do fluxo e terminam por gerar uma cadeia molecular com orientação quase perfeita. A 

estrutura supramolecular é quase inteiramente preservada na estrutura filamentar 

“estirada e torcida” das fibras, pois a relaxação da orientação induzida do cisalhamento 

é muito lenta (REBOUILLAT, 1997, HEARLE, 2001), representada na Figura 2.6: 

 
Figura 2.6: Orientação das cadeias do polímero durante o processo de estiragem. 

 
Fonte: Adaptada de (YANG, 1993). 

 

A palavra aramida é comumente utilizada como um termo genérico para 

designar um conjunto de fibras manufaturadas formadas por longas cadeias sintéticas de 

poliamidas, na qual pelo menos 85% das ligações de amidas são formadas pela união 

direta de dois anéis aromáticos (YANG, 1993, HEARLE, 2001).  

As fibras de aramida estão classificadas dentro do grupo das fibras orgânicas na 

família das poliamidas aromáticas. Isso significa que as mesmas contêm grupos amida e 

grupos aromáticos, onde as amidas são grupos de átomos de carbono, nitrogênio, 

oxigênio e hidrogênio, arrumados conforme descrito na Figura 2.7. 

 
Figura 2.7: Representação da molécula química de uma amida. 

 
Fonte: Adaptada de (Lawrence Berkeley National Laboratory, 2001). 

 

Devido a sua estabilidade térmica em altas temperaturas e à estabilidade 

molecular conferida pelo núcleo benzênico, os aromáticos são os hidrocarbonetos que 

apresentam a maior resistência à autoignição, ou seja, tem alto poder antidetonante. Por 

essa razão, muitas das fibras deste grupo foram desenvolvidas, na década de 60, para 



37 

 

aplicações relacionadas com a proteção ao fogo (LEMIN Y BRETON, 1985, DU 

PONT, 2007). 

O fornecimento das fibras de aramida é encontrado na mais variadas formas, tais 

como, fios, segmentos curtos, polpa, tecidos e não tecidos, elas se diferem na finalidade 

de aplicação. Os tecidos são utilizados principalmente na confecção de vestimentas 

resistentes a impactos e ao fogo. São também empregados na laminação de estruturas 

como raquetes, capacetes e pranchas de Wind surf. Os segmentos curtos de fibra, 

obtidos do corte de filamentos mais longos, com comprimento em torno de 06 mm, são 

utilizados na formação de fios torcidos de alta resistência ao desgaste ou na fabricação 

de feltros e não tecidos, com o objetivo de criar elementos de isolamento acústico ou de 

amortecimento de vibrações. (YANG, 1993, HEARLE, 2001, DU PONT, 2007). A 

Figura 2.8, mostras tecidos comercialmente confeccionados com fibras de aramida: 

 

Figura 2.8: Tecidos comerciais confeccionados com fibra de aramida 

 
Fonte:Adaptada de (DU PONT, 2007) 

 

Fibra de Vidro 

 

O desenvolvimento para criar vidro na forma de fibra surgiu no Egito antigo, 

quando fabricantes de vidro tracejaram fibras com cores brilhantes para cima e para 

baixo, em volta de um vaso de argila, 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, sendo esse processo patenteado em 1870. Em 1880, foi patenteado um 

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

cordões de seda, sendo apresentada em 1983 ao mercado consumidor, durante uma 
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exposição em Chicago, ocasião em que uma roupa foi feita com esse tecido (KNOX, 

1980, HEARLE, 2001). 

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

das fibras de vidro, que começaram a serem produzidas pelo processo Hager, através da 

qual a massa de vidro fundido cai em um disco rotativo horizontal, a partir daí as fibras 

são atiradas para fora pela força centrífuga, sendo esse processo patenteado. 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 (MATTHEWS; 

RAWLINGS, 1994, YANG et al, 2000).   

A moderna tecnologia da fibra de vidro (fiberglass) é caracterizada pelas fases 

do produto no período de 1935 a 1940, quando iniciou uma larga competitividade nos 

interesses de pesquisa e desenvolvimento, representados pelas correntes e prospectivas 

das empresas de lãs, na diferenciação dos produtos têxteis de vidro (KNOX, 1980). 

A fibra de vidro, possivelmente a mais antiga fibra de alto desempenho, é o 

nome genérico de variadas composições química, comercialmente disponível, 

geralmente constituído por sílica combinada com óxidos de outros elementos, tais como 

cálcio, boro, alumínio, etc. Existem disponíveis na indústria quatro tipos de fibra de 

vidro, que são designadas em função da sua composição e propriedades características. 

As fibras de vidro que apresentam boa resistência química são designadas pela letra 

“A”; as de boa resistência à corrosão química pela letra “C”; as de bom isolamento 

elétrico são designadas pela letra “E” e as mais resistentes pela letra “S” (KNOX, 1980, 

HEARLE, 2001). As composições típicas das fibras de vidro estão representadas na 

Tabela 08. 
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Tabela 08: Composições das principais tipos de fibra de vidro. 

Componentes 
(óxidos) 

"A"  "C"  "E"  "S"  

Sílica 72,00 64,60 54,30 64,20 
Alumínio  0,60 4,10 15,20 24,80 

Ferro - - - 0,21 
Cálcio 10,00 13,20 17,20 0,01 

Magnésio 2,50 3,30 4,70 10,27 
Sódio 14,20 7,70 0,60 0,27 

Potássio - 1,70 - - 
Boro - 4,70 8,00 0,01 
Bário - 0,90 - 0,20 

Misturas 0,70 - - - 
Fonte: (KNOX, 1980). 

 

Baseado na composição química mostrado na Tabela 08, identificamos 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, além disso, uma emulsão é 

geralmente aplicada nas fibras de vidro para melhorar a processabilidade e para reduzir 

danos durante o manuseio. Coberturas superficiais podem também ser aplicadas para 

melhorar a adesão entre a matriz e a fibra. Essas emulsões contêm agentes de 

acoplamento que são os complexos organosilanos. O processo de conformação de fibra 

para ambos os casos é descrito na Figura 2.9. (MATTHEWS; RAWLINGS, 1994, 

HEARLE, 2001 BENDEZÚ, 2002). 
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Figura 2.9: Representação esquemática do processo de obtenção da fibra de vidro. 

 
Fonte: Adaptada de (HEARLE, 2001). 

 

Algumas características e propriedades das fibras de alto desempenho estão 

descritas na Tabela 09: 

Tabela 09: Propriedades típicas de fibras de vidro. 

PROPRIEDADES UNIDADE "A" "C" "E" "S" 

Físicas 
Densidade específica g/cm³ 2,50 2,49 2,54 2,48 

Dureza Mohr - 6,50 6,50 6,50 

Mecânicas 

Resistência à tração MPa 3033 3033 3448 4585 
Módulo de 
elasticidade 

GPa - 69,00 72,40 85,50 

Alongamento % - 4,80 4,80 5,70 

Térmicas 

Coeficiente de 
expansão térmica 

Linear 
m/m/°C 8,60 7,20 5,00 5,60 

Calor específico -  0,21 0,19 0,17 
Fonte: (KNOX, 1980). 

 

As fibras de vidro encontram-se disponíveis no mercado em diversos formatos 

sendo utilizados de acordo com o seu propósito especifico, dos quais os principais são 

apresentados na Figura 2.10, cordão contínuo (roving), lã (woven roving), manta (mat), 

fio têxtil (textile yarn), fio texturizado (textured yarns) e tecido (fabric) (BENDEZÚ, 

2002). 
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Figura 2.10: Disposição comercial de produtos feito da fibra de vidro. 

 
Fonte: Adaptada de (ABCOL). 

 

2.4.2 Estruturas de Reforço Têxtil 

 

Não existe um conceito universalmente aceite para o que se pode designar por 

têxteis técnicos. Por um lado, têxteis técnicos são todos os produtos que não são têxteis 

tradicionais, excluindo-se, deste modo, têxteis para vestuário convencional e têxtil lar. 

Segundo outra abordagem técnica, têxteis técnicos são definidos como têxteis que 

cumprem requisitos técnicos com vista a conferir elevado desempenho (KO, 1989, 

MIRAVETE, 2000, ARAÚJO et al, 2000) .  

Segundo uma abordagem de mercado, têxteis técnicos é um grupo de produtos 

que procura fornecer soluções para os vários desafios técnicos que se apresentam na 

sociedade, como por exemplo, questões ambientais, segurança, saúde, engenharia, entre 

outros (HORROCKS; ANAND, 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 
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necessidades estéticas e de conforto assumem importância primordial (ARAÚJO et al. 

2000). 

 Por meio da tecnologia têxtil é possível combinar diferentes características num 

só estrutura de reforço têxtil, 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. 

As diferenças entre os materiais têxteis técnicos e convencionais encontram-se 

no campo de aplicação e nos requisitos técnicos. 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, os quais são 

utilizados 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 (HORROCKS, ANAND, 2000; MIRAVETE, 2000). 

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 et al. 2000; 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, 

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 é o 

conjunto de fios dispostos na direção transversal do tecido, conforme representado na 

Figura 2.11. 
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Figura 2.11: Estrutura do tecido desenvolvido 

 
Fonte: Adaptada de (ARAÚJO et al., 2000).  

 

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 et al, 2000; 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 

ligamento (ARAÚJO et al, 2000). A denominação “padronagem” vem do conceito que é 

atribuído à palavra padrão, que representa o entrelaçamento formado pelo menor 
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número de fios de urdume e de trama necessários para a representação de um tecido. A 

Figura 2.12, ilustra como funciona o processo de fabricação de um tecido plano. 

 

Figura 2.12: Formação de um tecido plano.

 
Fonte: Adaptada de (ARAÚJO et al., 2000). 

 

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, formando assim a estrutura 

diversas conforme programação desejada. 

A 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 

elevada 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. 
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Figura 2.13: Representação esquemática dos ligamentos de Tela ou Tafetá. 

 
Fonte: Adaptada de (ARAÚJO et al., 2000). 

 

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 a quantidade de fios por 

centímetro, tanto na direção de urdume como na direção de trama (HORROCKS, 

ANAND, 2000). 

Com isso 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 definir como:  

• 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;  

• 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.  
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2.5 Interface Matriz-Reforço 

 

Sendo os compósitos considerados materiais multifásicos, a adesão entre o 

componente de reforço e o componente matricial é considerada um fator de grande 

importância podendo ser considerado em muitos casos como determinante para 

desempenho do material.  A interface entre os elementos apresenta influência dominante 

sobre as características do conjunto, sendo tão importante quanto às propriedades e 

características dos materiais empregados, cuja principal função é permitir que ocorresse 

uma adequada transferência dos esforços entre o reforço e a matriz. Consequentemente, 

ela é a principal responsável pela existência de um trabalho conjunto (HANCOX, 1991, 

GAY et al, 2003).  

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

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

necessariamente, desta forma. Em muitos casos, durante a solicitação do esforço 

mecânico, quando a interface é considerada fraca, observa-se que a maioria das fibras é 

arrancada da matriz, demonstrando assim que o fator crítico não é a resistência da fibra 

e sim a eficiência da adesão desta à matriz (YOSOMIYA et al, 1989, HOLLAWAY, 

1994).  

A adesão entre os elementos de um compósito pode ser mecânica ou físico-

química e está centrada nas características da interface entre eles. Um fator que 

contribui para uma maior adesão na interface é a atração entre os átomos polares da 

matriz e da superfície inorgânica de algumas fibras. Essas forças de baixa energia 

ocorrem somente quando ambos os componentes apresentam similaridade química. 

Outro fator importante é a possibilidade de existência de ligação química entre os 

componentes, quando um dos grupos presentes na matriz é capaz de reagir com os 

grupos polares existentes nas fibras (REZENDE, 2000, FÉLIX, 2002). 

A interação química entre as superfícies permite que os esforços mecânicos 

sofridos pelo material sejam transferidos com mais eficiência da matriz para o reforço, 

fazendo com que melhorem as propriedades mecânicas do material. Danos inerentes ao 

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 adesão (REZENDE, 2000, MENDONÇA, 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Resina 

 

Como elemento matricial foi utilizada a resina RESAPOL LP 8847, fornecida 

pela Reichhold Technology Brasil. Esta resina é caracterizada conforme a sua 

composição como resina de poliéster insaturada isoftálica, totalmente polimerizável, 

com característica de média reatividade, ótima resistência à hidrólise e a intempéries, 

elevada distorção térmica e ótimas propriedades físicas e químicas em meio ácidos e 

alcalinos.  

Por ser uma resina insaturada, foram utilizados como agentes catalisadores da 

resina de poliéster, o peróxido metil-etil-cetona (MEKP), que possui nome comercial 

Butanox M-50 na concentração de 0,05% v/v, naftenato ou octoato de cobalto a 6% de 

metal na concentação de 0,02% v/v e dimetil anilina denominado de DMA na 

concentração de 0,01% v/v. Esses percentuais foram definidos e ajustados tendo como 

parâmetro o tempo de gel da resina de 15 - 20 minutos, que por sua vez define o tempo 

de trabalho da resina para o processo de impregnação dos elementos de reforço. 

As características principais desta resina são descritas nos dados da Tabela 10, 

fornecidos pelo fabricante. 
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Tabela 10: Propriedades da resina de Poliéster Insaturada Isoftálico. 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAÇÃO  
Matéria seca 1g/1ml toluol.1h.120°C 

(%) 
54 - 56 

Índice de Acidez (mgKOH/g) 22 Máximo 

Viscosidade Brookgfield LVT, 25°C 
Sp³ - 60 rpm (cp) 

300 - 500 

Pot life não-acelerado, 25°C (minutos) 15 - 20 

Tempo de Gel 15* 

Tempo mínimo de cura (minutos) 180* 

Resistência Máxima à Tração (MPa) 60* 

Módulo da Elasticidade em Tração 
(Mpa) 

3.200 

Elongação Máxima (%) 2.0 

Resistência Máxima à Flexão (MPa) 115 

Módulo de Elasticidade em Flexão 
(Mpa) 

3.500 

Deformação Máxima (%) 3.0 

Dureza Barcol 40 

Contração Linear (%) 2.0 

Temperatura de Termodistorção (°C) 110 

Resistência ao impacto (método IZOD) 
com entalho (J/m) 

19 

Fonte: (Boletim Técnico - Reichhold Technology Brasil) 
(*) determinado pelo próprio autor 

3.1.2 Elementos de reforço 

 

 Foram desenvolvidas estruturas de tecido plano com teor de 100% fibra de 

aramida (Kevlar 49) (TA) e tecidos planos híbridos com teor de 65% de fibra de 

aramida (Kevlar 49) e 35% de fibra de vidro E (THV), na primeira composição, e 85% 

de fibra de aramida (Kevlar 49) e 15% de fibra de vidro E (THA), na segunda 

composição. Para a primeira composição (THV), encontra-se no sentido de urdume 

multifilamentos de fibra de aramida (Kevlar 49), e no sentido da trama multifilamentos 

de fibra de vidro E; já a segunda composição (THA) encontra-se, no sentido de urdume. 

Encontraram-se os multifilamentos de fibra de aramida (Kevlar 49), mas no sentido de 

trama encontraram-se multifilamentos de fibra de aramida (Kevlar 49) e de fibra de 
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vidro E, sendo intercalando na sua inserção no sentido da posição de trama no tecido 

têxtil técnico de baixa gramatura. Esses tecidos, mostrados na Figura 3.1, Figura 3.2 e 

Figura 3.3.  

Figura 3.1: Amostra de tecido 100% Fibra de Aramida (Kevlar 49) (TA).

 
 

Figura 3.2: Amostra de tecido Híbrido 1. 65% Fibra de Aramida (Kevlar 49) / 35% Fibra de Vidro 
(THV). 
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Figura 3.3: Amostra de tecido Híbrida 2. 85% Fibra de Aramida (Kevlar 49) / 15% Fibra de Vidro (THA). 

 
 

Os tecidos foram produzidos no Laboratório de Materiais Fibrosos e Energia da 

Biomassa do Departamento de Engenharia Têxtil da UFRN, no qual todo o processo de 

fabricação foi artesanal, utilizando um tear manual de pedal, mostrado na Figura 3.4. 

Figura 3.4: Confecção dos tecidos em tear manual de pedal. 

 
 

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 tecidos. 

Inicialmente, foi realizada a transferência de embalagem dos fios de multifilamento para 

o tear de forma manual, para, na sequência, serem preparados o urdimento do tecido.  



51 

 

Apesar das fibras utilizadas apresentarem títulos (finura) aproximados, a escolha 

do uso de multifilamento de aramida no sentido do urdume, dá-se devido a ser uma 

fibra que suporta mais a ação da abrasão com as partes de madeira do tear, melhor 

trabalhabilidade, diferentemente da fibra de vidro que possui menor abrasão com as 

partes do tear de madeira e com isso desfiando durante o processo de tecimento dos 

tecidos têxtil técnico de baixa gramatura. 

Dessa forma iniciou-se o processo de liçamento, no qual optou-se pelo o uso da 

estrutura de tecido têxtil técnico plano equilibrada, configuração mais simples de 

tecidos, em seguida, foi feito o tecimento da estrutura do mesmo, etapa que 

compreendeu no entrelaçamento dos fios de urdume com os fios de trama, formando o 

tecido têxtil técnico de baixa gramatura. As características dos tecidos formados estão 

apresentadas na Tabela 11. A gramatura e o titulo médio do tecido (relação entre o 

comprimento de toda a seção transversal do fio e o peso do fio dado em Tex), foram 

caracterizados de acordo com a NBR 10591. 

 

Tabela 11:  Caracteristicas do tecidos. 

AMOSTRAS SIMBOLO COMPOSIÇÃO 
GRAMATURA 

(g/m²) 
TÍTULO 

(Tex) 
Tecido 

Aramida (TA) 
TA 

100% Aramida (Kevlar 
49) 

108,86 199,71 

Tecido 
Híbrido 1 

(THV) 

THVDU 65% Aramida (Kevlar 
49) 35% vidro E 

80,24 97,48 
THVDT 

Tecido 
Híbrido 2 

(THA) 

THAD 85% Aramida (Kevlar 
49) 15% vidro E 

95,56 112,57 
THADT 

 

3.2 Metodologia 

 

3.2.1 Desenvolvimento dos Compósitos Poliméricos 

 

Os processos de fabricação dos compósitos poliméricos foram feitos pelo 

método de moldagem por compressão, sendo aplicado um desmoldante à base de cera 

de carnaúba em toda a superfície do molde de aço para facilitar a retirada das placas de 

compósitos, como mostra a Figura 3.5. Em seguida, os elementos de reforço foram 

cortados na dimensão de 15 cm x 20 cm, realizando certos cuidados, pois a estrutura do 
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tecido é bastante aberta, e as fibras de vidro E deslizavam nas estruturas 

confeccionadas. Em seguida, os tecidos foram pesados antes de serem inseridas uma a 

uma formando camada no molde de aço, e de maneira simultânea ia sendo aplicado a 

resina de poliéster isoftálico ate cobrir totalmente todas as camadas dentro do molde. 

Devido ao fato dos tecidos utilizados como elemento de reforço possuírem diferenças de 

gramatura (g/m²) entre eles e para obter um compósito com espessura de 02 mm, optou-

se por utilizar 06 camadas de tecidos têxtil técnico de baixa gramatura em cada placa de 

compósito fabricada. O teor de reforço resultante foi em torno de 22% a 29%. Durante o 

processo de impregnação feito com uma espátula metálica com a resina de poliéster 

isoftálico, o material foi pressionado a cada instante que era depositada uma camada de 

tecido, visando garantir uma melhor molhabilidade ou impregnação. 

 

Figura 3.5: Molde de aço para confecção dos compósitos.

 
 

Após a impregnação de todas as camadas de tecido têxtil técnico com a resina, o 

molde foi fechado com bastante cuidado para evitar a formação de bolhas, iniciando-se 

o processo de moldagem por compressão dos compósitos poliméricos. O molde foi 

levado a um prensa, e de maneira gradativa foi exercida uma pressão até o fechamento 

por completo da tampa, provocando a saída do excesso de resina de poliéster isoftálico 

pelos vazadores do molde, atingindo valores finais de pressão em torno de cinco (05) 

toneladas, mantendo-se pressionado por cerca de 4 horas. Após esse período, as placas 

dos compósitos poliméricos, visualizadas na Figura 3.6, foram desmoldadas e pesadas 

para a realização do cálculo percentual de reforço contido nos compósitos poliméricos, 
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sendo condicionadas em torno de 30 dias para a cura total, para na sequência ser 

realizado o corte dos corpos de prova. 

 

Figura 3.6: Placas de compósitos poliméricos confeccionados. (A) E (B) 100% aramida; (C) à (f) 

compósito híbrido 01; (G) à (J) compósito híbrido 02; (L) e (M) resina pura.

 

 

As placas confeccionadas dos compósitos poliméricos foram enviadas para 

serem cortadas por uma máquina de corte por jato d’água. Esse processo, por ser todo 

automatizado, garante o padrão de todas as dimensões dos corpos de prova após o corte, 

como mostra a Figura 3.7, alem de não acarretar danificações durante o processo de 

corte dos corpos de prova, garantindo sua integridade.  

 

Figura 3.7: Corpo de prova para a realização do ensaio de tração. 
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3.2.2 Ensaio de tração uniaxial 

 

Para determinar às propriedades mecânicas de resistência a ruptura dos 

compósitos poliméricos, o módulo de elasticidade e o alongamento (deformação) na 

fratura, os corpos de prova foram selecionados e ensaiados à tração na direção uniaxial 

segundo a norma ASTM D 3039, com dimensões de 150 x 25 x 02 mm. Os ensaios 

mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN, utilizando-se uma máquina de ensaios mecânicos da 

marca SHIMADZU, modelo AG-X 300 KN, sem extensômetro e com velocidade de 

carregamento de 05 mm. min-1.  Figura 3.8. 

 
Figura 3.8: (A) Máquina para ensaio de tração; (B) amostra ensaiada. 

 

 

3.2.3 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para o estudo da característica final da fratura (corpos de prova já fraturados) 

foram realizadas análises macroscópicas e microscópicas do material na região de 

fratura. A análise macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do processo 

de fratura ao longo de todo o comprimento do corpo de prova. 

Foi realizado a metalização das amostras,  recobrindo-as com Ouro. As análises 

microscópicas foram realizadas através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

utilizando energia de 15 ev, onde foi utilizado um microscópio com EDS acoplado, da 

marca SHIMADZU modelo VEGA3 LMU no Laboratório de Microscopia LABPROM 

(Laboratório de Processo Mineral), no departamento de recursos minerais do IFRN – 

Câmpus Natal - Central. As análises tiveram como objetivo observar o tipo de dano na 
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superfície de fratura dos compósitos ensaiados em tração uniaxial, bem como avaliar a 

interface fibra/matriz. 

 

3.2.4 Análise de Difração de Raio-X (DRX) 

 

Foi realizada uma análise de difração de raio-X na resina de poliéster insaturado 

isoftálico, na forma de pó e por meio um difratômetro de raios-X (DRX) Shimadzu, 

modelo XRD-6000, operando com a tensão e corrente de 40 kV e 30 mA, 

respectivamente, com radiação CuKα (λ=1.5406 Ǻ). Os padrões de difração foram 

identificados entre 5º e 80º com ângulo 2θ a uma taxa de varredura de 2º/min, no 

Laboratório de Microscopia LABPROM (Laboratório de Processo Mineral), no 

departamento de recursos minerais do IFRN – Câmpus Natal - Central.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios e 

procedimentos descritos no capítulo anterior. Esses resultados estão relacionados às 

propriedades mecânicas de resistência a ruptura, deformação na ruptura e análise por 

microscopia da superfície de fratura dos compósitos poliméricos desenvolvidos. 

 

4.1. Caracterização dos tecidos têxteis técnicos desenvolvidos 

 

Nas análises de caracterização dos tecidos têxteis técnicos de baixa gramatura 

que reforçam os compósitos poliméricos, foram verificados os valores de gramatura do 

tecido têxtil técnico e a quantidade de fios/cm, características que estão diretamente 

correlacionados com a sua aplicação. Esses parâmetros definem a classificação de um 

tecido como leve, médio ou pesado. Neste trabalho, procedeu-se a determinação de 

forma a demonstrar através dos dados obtidos que os tecidos têxteis técnicos 

desenvolvidos são passíveis de aplicação como elemento de reforço para compósitos 

poliméricos, cuja leveza aliada à grande resistência mecânica torna-se necessário. A 

Tabela 12 apresenta os dados calculados para as estruturas dos reforços desenvolvidos. 

 

Tabela 12: Gramatura dos tecidos 
Tecidos desenvolvidos  

Amostras Composição Gramatura (g/m²) 
Aramida (TR) 100% Aramida 108,86 

Híbrido 1 
(THV) 

(65 /35%) Aramida 
/Vidro 80,24 

Híbrido 2 
(THA) 

(85/15%) Aramida / 
Vidro 

95,56 

 

As características dos tecidos têxteis técnicos produzidos encontram-se no fato 

da possibilidade no desenvolvimento de estruturas de reforços com característica e 

gramatura inferior, caracterizando-os como um tecido leve, diferentemente dos 

respectivos tecidos têxteis técnicos comercialmente encontrados no mercado, cujos 

valores de gramatura pesquisados são da ordem de 250 g/m² ou mais. A diferença 

observada entre os valores de gramatura dos tecidos têxteis técnicos produzidos está 

diretamente correlacionada com a diferença de título dos fios, a finura dos fios, e a 

abertura ou a distância entre os fios de trama e urdume que compõem a estrutura plana, 
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ressaltando assim que todos os tecidos utilizados neste trabalho foram confeccionados, 

em escala laboratorial, e não adquirido de forma comercial.  

 

4.2.Ensaio de tração uniaxial e caracterização da fratura dos compósitos 

poliméricos por MEV 

 

Para a discussão e compreensão dos resultados obtidos nos ensaios mecânicos 

em tração uniaxial dos compósitos polimérico produzidos, foi necessário verificar o 

comportamento mecânico da matriz de poliéster insaturado isoftálico e dos compósitos 

poliméricos desenvolvidos através do gráfico tensão x deformação gerados por ensaio 

de tração normatizado.  

Dessa forma, serão discutidos a seguir os resultados obtidos para a matriz, os 

quais foram analisados tendo como parâmetro principal a influência da estrutura de 

reforço no comportamento mecânico dos compósitos, como fator complementar à 

avaliação da superfície de fratura dos corpos de prova e avaliação da interface 

fibra/matriz através da microscopia eletrônica por varredura (MEV). 

 

4.2.1. Ensaio de tração e caracterização da Resina Pura (RP) 

 

No ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova RP, a Figura 4.2.1 mostra o 

gráfico tensão x deformação obtido.  De uma forma geral, o material apresentou um 

comportamento “frágil” até a fratura. 
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Figura 4.2.1: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para resina pura 
(RP) 

 
 

Na Tabela 13, estão mostrados os valores médios e o desvio padrão para a 

resistência à ruptura, deformação e o módulo de elasticidade para a resina pura (RP). 

Baixos valores de resistência e módulo de elasticidade foram encontrados durante o 

ensaio de tração normatizado, resultados característicos de materiais frágeis e com baixa 

rigidez, que facilmente pode ser fraturado. Esta é uma característica de materiais 

poliméricos termorrígidos, no qual 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. Observa-se uma faixa que se estende 

aproximadamente até 05 MPa que pode ser linear entre a tensão e a deformação. 

 
Tabela 13: Propriedades Mecânicas – RP – Tração uniaxial 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência a Ruptura (MPa) 25,336 4,688 

Módulo de Elasticidade (MPa) 669,98 75,30 

Deformação (%) 3,46 0,84 

 

Analisando a imagem apresentada na Figura 4.2.2, observa-se que a superfície 

de fratura do compósito (RP), apresenta uma fratura típica de um material de caráter 

frágil, sendo este comportamento esperado, uma vez que essa resina é um material 

termorrígido, no qual 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.  
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Figura 4.2.2: Micrografia da superfície de fratura da Resina Pura (RP), (A) ampliação 500x; (B) 
ampliação 800x 

 
 

Ocorre ainda formação de estrutura lamelar (lâminas) por toda a superfície da 

matriz, e a formação de pequenas ramificações de microfissura na superfície dessas 

lâminas, dando origem a formas escamadas (YANG; LEE, 1988). É possível também 

observar que foram formados pequenos “flocos” ou pequenos corpos brancos por toda a 

superfície de fratura da resina de poliéster isoftálico.  

Não descartando possibilidade de contaminação durante o processo, então foi 

realizado uma análise de DRX (Difratômetro de Raio-X), gráfico em (Anexo 1), na qual 

o gráfico apresenta quatro picos de cristalinidade.  Mediante esses resultados conclui-se  

que a resina possui regiões amorfas e regiões com formação cristalina, possivelmente 

ocasionado pela adição e reação dos catalisadores usados no processo de aceleração de 

reação e cura da resina de poliéster insaturada isoftálico.  

Entre os catalisadores utilizados encontra-se o Dimetil Anilima (DMA), um fato 

observado durante o processo de adição dos catalisadores à resina, nos primeiros 

instantes que os componentes eram homogeneizados, foi a formação de coágulos, e a 

percepção que dentro de alguns minutos, esses coágulos desapareciam, e por fim, a 

mistura estava totalmente homogeneizada.  
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4.2.2. Ensaio de tração e caracterização para o compósito polimérico (TR) 
 

A Figura 4.2.3 refere-se ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova TR 

(compósito reforçado com 06 (seis) camadas de tecido têxtil técnico confeccionado com 

100% fibra de aramida) e mostra o gráfico tensão x deformação, obtido durante o ensaio 

de tração normatizado. De uma forma geral, o compósito polimérico TR apresenta um 

comportamento “frágil” até a fratura, mesmo sendo adicionado o elemento de reforço. 

 

Figura 4.2.3: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para o compósito 
100% Fibra de Aramida (TR) 

 
Observa-se nesse mesmo gráfico, uma faixa que se estende até em 30 MPa, 

apresentando um perfil linear entre a tensão e a deformação, possivelmente 

consequência do ajuste do elemento de reforço no compósito polimérico, desta ,maneira 

não atuando de forma tão eficiente. Ao termino dessa faixa, o elemento de reforço 

começa a atuar de forma mais efetiva à carga aplicada durante o ensaio de tração 

normatizado.  

O gráfico também mostra o aumento da tensão e da deformação, possivelmente 

caracterizado pela completa atuação dos 29% do elemento de reforço. Por ser uma 

estrutura equilibrada de tela (tafetá), no qual apresenta a mesma quantidade de fios por 

centímetro e ter o mesmo tipo fibra no sentido de urdume e trama, não foi necessário 

realizar ensaio de tração nos dois sentidos, pois em ambos os sentido os resultado 

seriam o mesmo. 
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Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência à ruptura, para 

o módulo de elasticidade e para a deformação há ruptura são mostrados na Tabela 14: 

 
Tabela 14: Propriedades Mecânicas – TR – Tração uniaxial 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência à Ruptura (MPa) 221,511 9,88 

Módulo de Elasticidade (MPa) 4931,31 191,24 

Deformação (%) 7,02 0,38 

 

Na Figura 4.2.4 pode-se observar as análises da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) para os compósitos TR (100% Aramida). A imagem (A) mostra a 

deformação e o comportamento fibrilar ou desfibramento da fibra de aramida, exposto 

de forma desordenada após a ruptura, apresentando um volume livre, possivelmente 

devido aos multifilamentos da estrutura do tecido têxtil técnico ter atuado de maneira 

eficiente durante a solicitação da carga do ensaio de tração. Na imagem (B), trás uma 

aproximação da imagem (A), onde é possível identificar um “floco” na superfície da 

fibra de aramida também. Percebe-se um conjunto de filamentos de fibra de aramida 

completamente rompidos e totalmente envolvidos pela resina de poliéster isoftálico.  

É possível visualizar na matriz, marcas do desprendimento da fibra de aramida 

no sentido de trama, devido à estrutura de ligação ou entrelaçamento dos 

multifilamentos de aramida no tecido têxtil técnico, formando o chamado “cama da 

fibra” na resina após o desprendimento da fibra à matriz. 

 

Figura 4.2.4: Micrografia da superfície de fratura do compósito 100% Fibra  de Aramida (TR), (A) 
ampliação 500x; (B) ampliação 1250x 
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Pode-se destacar uma boa aderência a matriz, e a boa impregnação da resina nos 

espaços da estrutura aberta do tecido têxtil técnico proposto como elemento de reforço, 

e não ocorrendo delaminação do corpo de prova. 

 

4.2.3. Ensaio de tração e caracterização para o compósito polimérico (THVDU) 

 

O ensaio de tração uniaxial para os compósitos que apresentam elemento de 

reforço com 06 (seis) camadas de tecido técnico denominado híbrido 1 (THVDU), o 

qual é constituído de fibra de aramida no sentindo do urdume e fibra de vidro no sentido 

de trama. A Figura 4.2.5 mostra o gráfico da curva tensão x deformação obtidos durante 

o ensaio de tração uniaxial devidamente normatizado. Observa-se que foram geradas 

curvas características de materiais de comportamento frágil, semelhantes aos resultados 

obtidos do compósito (TR). 

 

Figura 4.2.5: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para o compósito 
Hibrido 1 no sentido de urdume (THVDU) 

 

No gráfico encontra-se a formação de uma faixa com perfil linear que vai até 

aproximadamente 15 MPa, esse perfil possivelmente é provocado  pela acomodação do 

elemento de reforço no compósito polimérico durante o esforço aplicado no ensaio de 

tração aos corpo de prova. Contudo o elemento de reforço ainda não atuava de forma 

efetiva à carga aplicada no ensaio de tração dentro dessa faixa. O gráfico mostra 

também, o aumento da tensão e da deformação, possivelmente pela adição de 22% do 

elemento de reforço, no qual 14% do reforço é de fibra de aramida que se encontra 

totalmente no sentido aplicado da carga e 8% fibra vidro no sentido de trama. No 
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instante após a faixa o elemento de reforço inicia-se a atuação de maneira efetiva no 

compósito polimérico, e mesmo com baixos percentuais do elemento de reforço 

apresenta ótimos valores de resistência à ruptura e o módulo de elasticidade, tornando 

um material rígido. 

 Na Tabela 15, informa os valores médios e os desvios padrão obtidos para a 

resistência à ruptura, para o módulo de elasticidade e para a deformação de ruptura. 

 

Tabela 15: Propriedades Mecânicas – THVDU – Tração uniaxial 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência à Ruptura (MPa) 206,858 13,852 

Módulo de Elasticidade (MPa) 4779,77 208,06 

Deformação (%) 6,51 0,41 

 

Analisando a Figura 4.2.6, que mostra a microscopia da superfície de fratura 

para os compósitos (THVDU), ensaiada no sentido de urdume, sentido do esforço de 

tração que se encontra com 100% de fibras de aramida, percebe-se semelhanças no 

comportamento dos compósitos (TR).  

 

Figura 4.2.6: Micrografia da superfície de fratura do compósito Hibrido1 no sentido de urdume (THVDU) 
(A) ampliação 500x; (B) ampliação 700x 
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É possível identificar-se a deformação e o comportamento fibrilar ou 

desfibramento da fibra de aramida, possivelmente ocasionado pela boa aderência da 

fibra de aramida à resina de poliéster isofitálico, e encontra-se a presença de resíduos de 

matriz de poliéster à superfície das fibras de aramida rompidas, mostrada na imagem 

(B), a ampliação da imagem (A). Destacando a presença de fibra de vidro, que 

diferentemente das fibras de aramida não deformam, estando disposta no sentido de 

trama em meio aos filamentos rompidos das fibras de aramida, provocado pela 

disposição da estrutura de ligamento do tecido, mesmo sendo uma estrutura de tecido 

têxtil técnico aberta, com grandes espaços entre as fibras no sentido de urdume e trama, 

não interferindo no desempenho final do compósito polimérico.  

A boa aderência da fibra de aramida à resina de poliéster isoftálio, contribuiu de 

forma eficiente para a transferência da carga durante o ensaio de tração para o elemento 

reforçante e o bom desempenho como fibra de alto desempenho. As fibras de aramida 

romperam de tal maneira no corpo de prova, ficando emaranhada, dificultando a 

visualização da superfície de fratura nas analises de MEV, mostrado na imagem (A). É 

importante destacar que os corpos de prova não ocorreram delaminação durante o 

ensaio de tração uniaxial. 

 

4.2.4. Ensaio de tração e caracterização para o compósito polimérico (THVDT) 

 

Para o ensaio de tração uniaxial para os compósitos submetidos a esforços no 

sentindo da trama (THVDT), o gráfico tensão x deformação, mostrado na Figura 4.2.7, 

apresentam curvas com comportamento de material frágil. Havendo um comportamento 

linear na faixa que se estende até aproximadamente 10 MPa, possivelmente provocado 

pela acomodação do elemento de reforço ou deslizamento das fibras de vidro na 

estrutura do reforço no início da aplicação da carga durante o ensaio de tração ao corpo 

de prova dos compósitos poliméricos. 
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Figura 4.2.7: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para o compósito 
Híbrido 1 no sentido de trama (THVDT) 

 

Após acomodação do elemento de reforço ou deslizamento das fibras de vidro 

na estrutura do tecido têxtil técnico, o gráfico mostra o aumento da tensão e 

deformação, proveniente da atuação do elemento de reforço no compósito polimérico, 

sendo esse 22% em percentual de elemento de reforço (tecido têxtil técnico de baixa 

gramatura), o qual é composto de 14% de fibra de aramida e 8% fibra de vidro no 

sentido de trama, configurando uma estrutura de tela equilibrada híbrida 65/35%, fibra 

de aramida e fibra de vidro.  

Na Tabela 16, informa os valores médios e os desvios padrão obtidos para a 

resistência à ruptura, para o módulo de elasticidade e para a deformação de ruptura. 

 

Tabela 16: Propriedades Mecânicas – THVDT – Tração uniaxial 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência à Ruptura (MPa) 69,405 3,92 

Módulo de Elasticidade (MPa) 2479,24 206,73 

Deformação (%) 4,12 0,35 

 
Na análise da micrografia da superfície de fratura dos compósitos (THVDT), 

ensaiados no sentido de trama, no qual o esforço foi solicitado em 100% das fibras de 

vidro, a Figura 4.2.8 mostra o rompimento das fibras de vidro de forma frágil, não 

apresentando comportamento fibrilar e rompimento na sua secção transversal. 
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Figura 4.2.8: Micrografia da superfície de fratura do compósito Híbrido 1 no sentido de trama (THVDT) 
(A) ampliação 500x; (B) ampliação 700x 

 

Na imagem (B) apresenta uma boa adesão da matriz entre os filamentos de fibra 

de vidro e ao mesmo tempo um arrancamento de alguns desses filamentos, provocando 

pull-out, quando submetida ao esforço de tração, também as fibras de vidro mantiveram 

agrupadas juntamente com a resina de poliéster isoftálico, possivelmente não 

caracterizando a delaminação do compósito polimérico.  

Com relação às fibras de aramida que foram dispostas no sentido da trama, 

imagem (A), ocorreu deformação dos filamentos de aramida, encontram-se alguns 

resíduos de matriz na superfície da fibra de aramida e apresentando comportamento 

fibrilar ou desfibramento, ocasionado possivelmente pelo atrito do escorregamento das 

fibras de vidro postas em esforço no ensaio de tração e a sua boa aderência à matriz. 

Assim, as fibras de aramida encontram-se entrelaçadas com as fibras de vidro, formando 

o tecido têxtil técnico, evidenciando a influência da composição e da estrutura de 

ligamento do tecido têxtil técnico nas propriedades dos compósitos poliméricos. 

 

4.2.5. Ensaio de tração e caracterização para o compósito polimérico (THADU) 

 

Na Figura 4.2.9 observa-se gráfico tensão x deformação dos compósitos 

poliméricos que apresentam como elemento de reforço 06 (seis) camadas de tecido 

têxtil técnico de baixa gramatura, denominado híbrido 2 (THADU) ensaiado no sentido 
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de urdume, sendo a estrutura constituída de fibra de aramida no sentido de urdume e a 

combinação alternada de fibra de aramida e fibra de vidro  no sentindo da trama. 

 

Figura 4.2.9: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para o compósito 
Híbrido 2 no sentido de urdume (THADU) 

 

As curvas geradas no gráfico apresentam um comportamento característico de 

materiais frágeis. É possível identificar uma faixa que vai até aproximadamente 25 MPa 

entre a tensão e a deformação, apresentando perfil linear, provocada pelo ajuste no 

elemento de reforço no compósito polimérico durante a atuação da carga aplicada no 

ensaio de tração, consequentemente o elemento de reforço não atuava de forma efetião 

dava durante a aplicação da carga no ensaio de tração no compósito. As curvas mostram 

também o aumento da tensão e da taxa de deformação, justificado pela atuação do 

elemento de reforço, compreendendo 23% de elemento reforçante, nos quais, 19% do 

reforço é de fibra de aramida, direção na qual foi realizado o ensaio e 4% de fibra de 

vidro. O compósito apresentam ótimos valores de resistência à ruptura e o módulo de 

elasticidade, tornando um material rígido. 

Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência à ruptura, para 

o módulo de elasticidade e para a deformação de ruptura são mostrados na Tabela 17: 

 
Tabela 17: Propriedades Mecânicas – THADU – Tração uniaxial 

PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência à Ruptura (MPa) 214,136 20,120 

Módulo de Elasticidade (MPa) 4455,80 319,70 

Deformação (%) 7,16 0,55 
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A Figura 4.2.10 mostra a análise da micrografia da superfície de fratura do 

compósito (THADU), ensaiado no sentido de urdume, após a ruptura. 

 

Figura 4.2.10: Micrografia da superfície de fratura do compósito Híbrido 2 no sentido de urdume 
(THADU) (A) ampliação 500x ; (B) ampliação 700x 

   

Na imagem (A), a fibra de aramida apresenta deformação, comportamento 

fibrilar ou desfibramento e boa impregnação da matriz de poliéster isoftálico, apresenta 

um volume livre, um emaranhado de fibra após a fratura do compósito, com isso 

dificultando a analise de MEV.   

É possível identificar na imagem (B) uma fissura e a não deformação do 

filamento da fibra de aramida no sentindo de trama com a matriz atuando como apenas 

elemento de sustentação das fibras de aramida no sentido de urdume na estrutura do 

tecido têxtil técnico de baixa gramatura, proveniente do entrelaçamento (ligação) entre 

das fibras de aramida no sentido de urdume e a combinação da fibra de aramida com a 

fibra de vidro no sentido da trama, resultando na formação da estrutura do elemento de 

reforço, evidenciando assim, a influência da composição e da estrutura de ligamento do 

tecido têxtil técnico nas propriedades dos compósitos poliméricos. 
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4.2.6. Ensaio de tração e caracterização para o compósito polimérico (THADT) 

 

Na Figura 4.2.11 encontra-se o gráfico tensão x deformação para todas as curvas 

do compósito polimérico que apresentam como elemento de reforço 06 (seis) lâminas de 

tecido têxtil técnico de baixa gramatura, denominado híbrido 2 (THADU) ensaiado no 

sentido de trama, que nesse sentido apresenta fibra de aramida e fibra de vidro 

intercaladas no sentido de trama. 

 

Figura 4.2.11: Representação gráfica dos valores de todas as amostras obtidos em tração para o compósito 
Híbrido 2 no sentido de trama (THADT)

 
É possível observar que as curvas no gráfico apresentam um comportamento 

característico de materiais frágeis, e formando faixa de perfil linear entre a tensão e a 

deformação até aproximadamente 15 MPa, possivelmente, pela ação da acomodação do 

elemento de reforço e o deslizamento das fibras de vidro no início da atuação do 

elemento de reforço quando aplicado a carga no compósito polimérico.e por vez a não 

atuação total do elemento de reforço quando aplicado a carga durante o ensaio de 

tração. As curvas mostram um aumento da resistência ruptura e do módulo de 

elasticidade, possivelmente provocada pela ação do elemento de reforço em reposta à 

carga aplicada no ensaio de tração ao compósito polimérico, compreendendo 23% de 

elemento reforçante no compósito. 

Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência à ruptura, para 

o módulo de elasticidade e para a deformação de ruptura são mostrados na Tabela 18: 
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Tabela 18: Propriedades Mecânicas – THADT – Tração uniaxial 
PROPRIEDADE MECÂNICA VALOR MÉDIO DESVIO PADRÃO 

Resistência à Ruptura (MPa) 112,731 12,353 

Módulo de Elasticidade (MPa) 3042,52 242,01 

Deformação (%) 5,42 0,56 

 

A Figura 4.2.12, mostra a análise da micrografia da superfície de fratura do 

compósito (THADT), no sentido de trama, o qual é constituído pela combinação 

alternada de fibras de aramida e fibra de vidro. Podemos observar após a fratura do 

corpo de prova que as fibras de aramida apresentam comportamento fibrilar ou 

desfibramento e deformação, diferente das fibras de vidro que não deformam e 

romperam de forma homogênea, apresentada na imagem (A). 

 

Figura 4.2.12: Micrografia da superfície de fratura do compósito Hibrido 2 no sentido de trama (THADT) 
(A) ampliação 500x; (B) ampliação 1000x 

 

A imagem (B), trás uma aproximação da imagem (A), é possível identificar a 

boa aderência das fibras à matriz, tanto as fibras de aramida como as fibras de vidro que 

apresentam forte aderência da matriz de poliéster em sua superfície após a ruptura. É 

possível atribuir isso a não ocorrência da delaminação do corpo de prova durante o 

ensaio de tração uniaxial.  

A boa aderência contribui também para o bom desempenho da estrutura do 

elemento de reforço, quando o material compósito esteve sobre solicitação de carga no 
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ensaio de tração. Mesmo apresentando baixo percentual de 22%, o elemento de reforço 

atua de maneira satisfatória, atingindo ótimos valores de resistência à ruptura e o 

módulo de elasticidade.  

 

4.3.  Ensaio de tração uniaxial – Estudo comparativo 

 

4.3.1. Estudo comparativo entre os compósitos polimérico e a resina de poliéster 

isoftálico. 

 

A Figura 4.3.1 mostra o comparativo das curvas medias dos ensaios dos corpos 

de prova para todos os compósitos desenvolvidos, os quais apresentam 

comportamento característico de materiais frágeis. As curvas apresentam 

semelhanças na formação inicial, uma região com o perfil linear, possivelmente pelo 

momento de acomodação do elemento de reforço atuando de forma efetiva na carga 

aplicada, diferentemente do gráfico da resina pura que não há presença do elemento 

de reforço.  

 

Figura 4.3.1: Representação gráfica dos valores médios obtidos em tração para todos os compósitos e a 
resina pura 
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Analisando os resultados médios obtidos para todos os corpos de prova de todos 

os compósitos poliméricos ensaiados, mostrados na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultados médios obtidos para as amostras no ensaio de tração uniaxial 

Amostras 
Tensão de 
Ruptura 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Deformação 
(%) 

Desvio 
Padrão 

Modulo de 
Elasticidade 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

RP 25,336 4,688 3,46 0,84 669,98 75,30 
TR 221,511 9,88 7,02 0,38 4931,31 191,24 

THVDU 206,858 13,852 6,51 0,41 4779,77 208,06 
THVDT 69,405 3,92 4,12 0,35 2479,24 206,73 
THADU 214,136 20,120 7,16 0,55 4455,80 319,70 
THADT 112,731 12,353 5,41 0,56 3042,53 242,01 

 

Os compósitos obtiveram ganho nos desempenhos bem superiores para os 

valores de resistência à ruptura e módulo de elasticidade, comparados ao valor médio da 

resina pura (RP), justificando a ótima eficiência do elemento de reforço (tecido têxtil 

técnico) nos compósitos poliméricos, e a configuração aberta da estrutura de tecido 

plano leve que forma esse elemento de reforço, caracterizado pela baixa gramatura e 

baixo número de fios/cm, mesmo com percentuais de reforço entre 22 a 29%. 

 Destacam-se com melhor desempenho do elemento de reforço para os 

compósitos ensaiados no sentido da fibra de aramida (urdume): (TR, THVDU e 

THADU), apresentando maior rigidez, maior resistência. Os compósitos ensaiados no 

sentido de trama: (THVDT e THADT), apresentam maior módulo de elasticidade e 

resistência comparando-se ao valor médio para o ensaio da resina pura, porém de forma 

não tão satisfatória sendo comparados aos compósitos ensaiados no sentido de urdume, 

como mostra a Tabela 20. 

 

Tabela 20: Ganho de desempenho em porcentagem dos compósitos poliméricos comparados à resina pura 
(RP) 

Amostras 
Tensão de 
Ruptura 

Modulo de 
Elasticidade  

TR 884% 737% 
THVDU 824% 713% 
THADU 824% 665% 
THVDT 276% 379% 
THADT 448% 454% 
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4.3.2. Estudo comparativo entre os compósitos poliméricos ensaiados no sentido 
de urdume (TR, THVDU e THADU) 

 

A Figura 4.3.2 apresenta o comparativo das curvas dos compósitos poliméricos 

ensaiados no sentido de urdume (TR, THVDU e THADU), compostos pela fibra de 

aramida. As curvas apresentam comportamento semelhante, e perfis lineares na parte 

inicial das curvas, até aproximadamente 30 MP. 

 

Figura 4.3.2: Representação gráfica dos valores médios para os compósitos TR, THVDU e THADU 

 

Esses perfis são gerados possivelmente, pela acomodação do elemento de 

reforço, quando posto efetivamente em solicitação pela carga aplicada durante o ensaio 

de tração do compósito. Após essa região, o elemento de reforço do compósito inicia a 

atuação de maneira efetiva. Como esses compósitos foram ensaiados no sentido das 

fibras de aramida, sendo diferenciados pela a composição na formação da trama de 

cada.  

Para o compósito (TR), as fibras de trama na estrutura do elemento de reforço, 

não apresenta considerável interferência nas fibras de urdume durante o ensaio de 

tração, conservando as estrutura de reforço de forma equilibrada. No compósito híbrido 

(THVDU), durante a aplicação da carga nos fios de urdume, no sentido de trama as 

fibras de vidro deslizam devido à estrutura do elemento de reforço ser aberta, de baixa 

gramatura e baixo número de fios/cm, porém não prejudicando o desempenho do 

reforço, mantendo a estrutura equilibrada.  
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O compósito híbrido (THADU), onde a trama é constituída de fios de aramida e 

fios de fibra de vidro intercalados, igualmente ao compósito (THVDU), não acarreta 

prejuízo do desempenho do reforço no compósito polimérico durante o ensaio de tração 

dos fios no sentido de urdume. Os compósitos analisados apresentam desempenho bem 

próximo aos valores de resistência à ruptura e o módulo de elasticidade, cuja principal 

vantagem está na inserção percentual de fibra de vidro no projeto dos compósitos 

híbridos, com isso, reduzindo custos na elaboração final do projeto. 

 Comparando o desempenho dos compósitos, o compósito (TR) obteve um 

ganho de em torno de 7% da tensão de ruptura e em torno de 3% de ganho no módulo 

de elasticidade comparado ao compósito híbrido (THVDU), e comparando o compósito 

(TR) com o compósito hibrido (THADU), o compósito (TR) obteve um ganho em torno 

de 3% da tensão de ruptura e aproximadamente 10% no módulo de elasticidade, 

tornando um material mais rígido. Comparando os compósitos híbridos (THVDU e 

THADU), o compósito (THADU) apresenta ganho em torno de 3% na tensão de ruptura 

e uma perda em torno 7% em relação ao módulo de elasticidade. O comparativo dos 

valores médios para o desempenho dos compósitos é apresentado na Tabela 21: 

 

Tabela 21: Resultados médios obtidos para as amostras no ensaio de tração uniaxial 

Amostras 

Tensão 
de 

Ruptura 
(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Modulo de 
Elasticidade 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

TR 221,511 9,88 4931,31 191,24 

THVDU 206,858 13,852 4779,77 208,06 

THADU 214,136 20,120 4455,80 319,70 
 

4.3.3. Estudo comparativo entre os compósitos poliméricos no sentido de trama 
(THVDT e THADT) 

 

A Figura 4.3.3 mostra o comparativo das curvas dos compósitos poliméricos 

ensaiados no sentido de trama (THVDT e THADT). As curvas apresentam semelhança 

em seu comportamento, e com perfis lineares até aproximadamente 15 MPa na parte 

inicial das curvas, possivelmente provocado pela acomodação da estrutura do elemento 

de reforço e devido a estrutura utilizada ser aberta e com baixo números de fios/cm, 

acarretando o deslizamento das fibras de fibra de vidro.  
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Figura 4.3.3: Representação gráfica dos valores médios para os compósitos THVDT e THADT 

 

Comparando o desempenho da resistência à ruptura e do módulo de elasticidade 

dos compósitos poliméricos, o compósito (THADT) apresenta um ganho em torno de 

38% da tensão de ruptura em relação ao compósito (THVDT) sendo um material mais 

resistente, e apresenta um ganho em torno de 19% do módulo de elasticidade em relação 

ao compósito (THVDT), tornando um material mais rígido. Esse melhor desempenho 

deu-se pela introdução das fibras de aramida no sentido da trama do compósito 

(THADT), diferentemente do compósito (THVDT) que é constituído de 100% de fibra 

de vidro no sentido de trama. Devido às fibras de aramida ter melhor desempenho 

mecânico do que as fibras de vidro. Os valores médios para a resistência à ruptura e 

módulo de elasticidade são apresentados na Tabela 22: 

 

Tabela 22: Resultados médios obtidos para as amostras no ensaio de tração uniaxial 

Amostras 
Tensão de 
Ruptura 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Modulo de 
Elasticidade 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

THVDT 69,405 3,92 2479,24 206,73 
THADT 112,731 12,353 3042,53 242,01 
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4.3.4. Estudo comparativo entre os compósitos poliméricos ensaiados no sentido 
de urdume (TR, THVDU e THADU) com ensaiados no sentido de trama 
(THVDT e THADT) 
 

A Figura 4.3.4 mostra o comparativo das curvas dos compósitos poliméricos 

ensaiados no sentido de urdume (TR, THVDU e THADU) com os compósitos 

poliméricos ensaiados no sentido de trama (THVDT e THADT). As curvas dos 

compósitos (TR, THVDU e THADU) não apresentam semelhanças entre as curvas dos 

compósitos (THVDT e THADT). 

 
Figura 4.3.4: Representação gráfica dos valores médios para os compósitos (TR, THVDU e THADU) 

(THVDT e THADT) 

 

Destaca-se o melhor desempenho para os compósitos ensaiados no sentido do 

urdume, fibra de aramida. Os compósitos (TR, THVDU e THADU), ensaiados no 

sentido fibra de aramida (urdume) possivelmente ocorreram acomodação do elemento 

de reforço durante o inicio do ensaio de tração, e os compósitos (THVDT e THADT), 

ensaiados no sentido da fibra de vidro (trama) também ocorreram acomodação, e 

possivelmente ocorreram  deslizamento das fibras de vidro na estrutura do elemento de 

reforço. 

Apesar da estrutura do elemento de reforço ser denominada aberta e de baixa 

gramatura, a mesma mantém a sua principal função para os compósitos desenvolvidos, 

dando equilíbrio à estrutura pelos seus pontos de entrelaçamento (ligação) dos 

filamentos de fibra de aramida e fibra de vidro. 
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Realizando comparações do desempenho entre os compósitos ensaiados no 

sentido de urdume com o desempenho dos compósitos no sentido de trama, os 

compósitos obtiveram melhor desempenho de tensão de ruptura e módulo de 

elasticidade do que os compósitos ensaiados no sentido de trama, tornando mais 

resistentes e mais rígidos.  

Comparando de maneira percentual o desempenho da tensão de ruptura e do 

módulo de elasticidade dos compósitos, os compósitos (TR) obtiveram ganho em torno 

de 320% de ruptura e aproximadamente 198% do módulo de elasticidade em relação ao 

compósito (THVDT) e obtiveram ganho em torno de 197% de ruptura e 

aproximadamente 162% do módulo de elasticidade em relação ao compósito (THADT). 

 Comparando agora, os compósitos (THVDU) obtiveram ganho em trono de 

298% de ruptura e aproximadamente 192% do módulo de elasticidade em relação ao 

compósito (THVDT) e obtiveram ganho em torno de 157% de ruptura e 

aproximadamente 183% do módulo de elasticidade em relação ao compósito (THADT). 

Os compósitos (THADU) obtiveram ganho em torno de 310% de ruptura e 

aproximadamente 179% do módulo de elasticidade em relação ao compósito (THVDT) 

e obtiveram ganho em torno de 191% de ruptura e aproximadamente 146% do módulo 

de elasticidade em relação ao compósito (THADT). Os valores médios para tensão de 

ruptura e módulo de elasticidade são apresentados na Tabela 23: 

 

Tabela 23: Resultados médios obtidos para as amostras no ensaio de tração uniaxial 

Amostras 
Tensão de 
Ruptura 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

Modulo de 
Elasticidade 

(MPa) 

Desvio 
Padrão 

TR 221,511 9,88 4931,31 191,24 
THVDU 206,858 13,852 4779,77 208,06 
THADU 214,136 20,120 4455,80 319,70 
THVDT 69,405 3,92 2479,24 206,73 
THADT 112,731 12,353 3042,53 242,01 

 

  



78 

 

5 CONCLUSÕES 
 

• Os compósitos (TR, THVDU e THADU) , apresentaram desempenhos bem 

próximos, no qual o TR demonstra melhores valores médios de resistência à 

ruptura e módulo de elasticidade; 

• O compósito THVDU , atingi eficiências bem próximas ao compósito TR, e com 

custos mais baixos por utilizar fibra de vidro no sentido da trama. 

• O compósito THADU  mostra-se como uma boa opção, pois há um teor de fibra 

de vidro no sentido da trama; 

• Os compósitos (THVDT e THADT)  apresentaram baixos valores de resistência 

à ruptura e módulo de elasticidade em relação aos compósitos (THVDU e 

THADU) , mas em relação à resina pura (RP), apresentaram aumento na tensão 

de ruptura e no modulo de elasticidades. 

• Nas análises de MEV superfície de fratura dos compósitos poliméricos foi  

identificado aA boa aderência das fibras a matriz, destacando a aderência da 

fibra de aramida especificamente com essa resina de poliéster isoftálico; 

• A aderência entre fibra/matriz foi um fator que contribuiu para que 

possivelmente não ocorresse delaminação dos corpos de prova durante o ensaio 

de tração uniaxial e transferindo a carga para o elemento de reforço; 

• As fibras de romperam-se de maneira abrupta, tornando difícil a visualização 

devido ao desfibrilamento principalmente das fibras de aramida quando 

solicitado o esforço; 

• As imagens de MEV mostram que as fibras promoverão o equilíbrio na estrutura 

do elemento de reforço (sentido de urdume e trama), não interferindo de maneira 

considerável no desempenho final do compósito polimérico; 

• As estruturas de tecidos técnico desenvolvidas mostraram-se eficientes para 

utilização como elemento de reforço em compósitos com matriz de poliéster 

isoftálico. Fatores: como: custo, leveza e alta resistência, onde há 

disponibilidade comercial de estruturas de reforço, porem não apresentando 

essas características e diferente da proposta de hibridização do trabalho. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

• Realizar ensaio de impacto para avaliar o poder de absorção de energia do 

compósito desenvolvido; 

• Desenvolvimento dos compósitos com outro tipo de resina e com mesmo 

elemento de reforço, analisando a interface da aderência fibra/matriz após o 

ensaio de tração uniaxial; 

• Desenvolver um tecido técnico com a maior gramatura e avaliar a sua influencia 

mecânica no compósito com a mesma resina; 

• Variar as porcentagens de fibra de vidro e fibra de aramida no elemento de 

reforço e analisar seu comportamento mecânico junto com a interface fibra 

matriz após a fratura. 
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ANEXO 1 
 

Gráfico da análise de Difração de Raios-X (DRX) da Resina Pura (RP) 
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ANEXO 2 
 

Gráficos de dotas as amostras da Resina Pura (RP) 
 

TR – Todas as amostras resina pura ensaio de tração 

 

Gráficos de dotas as amostras do compósito 100% fibra de aramida (TR) 

TR – Todas as amostras compósito 100% fibra de aramida ensaio de tração 
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ANEXO 3 
 

Gráficos de dotas as amostras do compósito hibrido 1 (THV) 

THVDU – Todas as amostras compósito híbrido 1 65/35% ensaio de tração no sentido de 

urdume. 

 

 

THVDT – Todas as amostras do compósito híbrido 1 65/35% ensaio de tração no sentido 

de trama. 
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ANEXO 4 
 

Gráficos de dotas as amostras do compósito hibrido 2 (THA) 

THADU – Todas as amostras compósito híbrido 2 85/15% ensaio de tração no sentido de 

urdume. 

 

 
THADT – Todas as amostras compósito híbrido 2 85/15% ensaio de tração no sentido de 

trama. 

 


