
 

 

Não é possível exibir esta imagem.

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO POLIMÉRICO DE MATRIZ 

POLIÉSTER E REFORÇO/CARGA DE TECIDO PLANO DE ALGODÃO 

 

 

Tese submetida à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

como parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

DOUTOR EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

Marcelo de Souza Marques 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza 

 

 

 

Natal / RN 

Fevereiro de 2016 



 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA MARQUES 

 

 

 

 

 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO POLIMÉRICO DE MATRIZ 

POLIÉSTER E REFORÇO/CARGA DE TECIDO PLANO DE ALGODÃO 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Mecânica, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutor em Engenharia Mecânica. 

 

 

 

 

 

 

Área de Concentração: Tecnologia de Materiais 

 

 

 

 

Orientador: Profº Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza 

 

NATAL 

2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO POLIMÉRICO DE MATRIZ 

POLIÉSTER E REFORÇO/CARGA DE TECIDO PLANO DE ALGODÃO. 

 

 

 

 

Tese apresentada em 05 de fevereiro de 2016 ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da UFRN, como requisito parcial para obtenção do título de doutor em 

Engenharia Mecânica na área de concentração de Tecnologia de Materiais. 

 

 

Banca Examinadora 

 

_________________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza 

Presidente da Comissão - Orientador 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Silva de Aquino  

Examinador Interno - UFRN 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Moisés Vieira de Melo 

Examinador Interno - UFRN 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Natanaeyfle Randemberg Gomes dos Santos 

Examinador externo – Faculdades Maurício de Nassau 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Canindé Camilo da Costa 

Examinador externo – IFRN 



 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus queridos e amados familiares Kátia, Lucas e 

Luciana, esposa, filho e filha, pela ajuda e por 

aguentarem meus momentos de ansiedade e estresse 

nos meses em que me dediquei ao doutorado, e mesmo 

assim me apoiaram nas diversas madrugadas, feriados e 

fins de semana que fiquei labutando nesta tese. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Senhor Deus, pela presença em todos os momentos. Grandes foram as lutas 

e maiores as vitórias. Obrigado por sua proteção nos momentos difíceis, que pude aprender a 

estender a mão e a descruzar os braços. 

Agradeço ao meu amigo e orientador, Professor Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza, a 

quem aprendi a admirar e respeitar, pela paciência que teve nos momentos mais estressantes, 

pelo incentivo e fundamentalmente por acreditar em pesquisa como forma de criação e 

melhorias para a vida humana. Aqui lhe exprimo a minha gratidão. 

Ao Programa de Pós-Graduacão em Engenharia Mecânica – PPGEM/UFRN, por 

oportunizar meios para realização desse Doutorado. 

Ao Coordenador do PPGEM/UFRN, Professor Dr. Luiz Guilherme Meira de Souza por 

toda colaboração durante os anos de curso.  

Ao grupo do Laboratório de Maquinas Hidráulicas e Energia Solar da UFRN, que 

possibilitou a realização de boas discussões científicas ou não sobre o tema.  

Aos meus pais Etevaldo Marques e Vanilce de Souza Marques, por terem trabalhado 

com honestidade e dedicação para criar a família. Sempre acreditando no potencial dos seus 

filhos e transferindo as maiores das heranças que poderiam ter deixado, a educação e a cultura.  

Ao colega do IFRN, Leonardo Chagas pelas horas dedicadas durante ensaios de 

caracterização e na formatação do texto.  

Aos Professores Doutores Marcos Silva de Aquino, Moisés Vieira de Melo, Francisco 

Canindé Camilo da Costa e Natanaeyfle Randemberg Gomes dos Santos por todos os 

comentários e esclarecimentos durante o desenvolvimento e apresentação desse trabalho. 

Enfim, quero demonstrar o meu agradecimento, a todos aqueles que, de um modo ou de 

outro, tornaram possível a realização da presente Tese. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Discovery consists of seeing what everybody 

has seen, and thinking what nobody has thought”. 

Albert Szent-Gyorgi, 1893–1986 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Obteve-se e estudou-se a viabilidade do uso de TPA (Tecido Plano de Algodão) tipo tela, para 

ensacamento, com gramatura de 207,9 g/m2 em um compósito de matriz de resina poliéster 

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

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

fabricação dos CPs em molde compressivo. Foram escolhidas e testadas cinco 

configurações/formulações, com 1, 4, 8, 10 e 12 camadas de tecido plano de algodão - TPA. O 

TPA não foi submetido a tratamento químico, passando apenas por um processo de lavagem 

mecânica. O compósito em suas várias configurações/formulações foi caracterizado para a 

determinação de suas principais propriedades físicas. As propriedades de maior viabilidade do 

compósito foram a resistência a flexão (RFTA8 = 49,56 MPa) aproximando-se da matriz (RFmatriz 

= 56,33 MPa) e a resistência ao impacto, com superioridade em relação a resina de poliéster 

(Energia impacto da resina = 2,12 J e Energia impacto TA12 = 4,82 J). Outra propriedade que 

demonstrou bom resultado em relação a outros compósitos foi a absorção de água. Analisando-

se todas as propriedades determinadas as configurações com maior viabilidade foram a TA8 e 

TA10, por combinarem boa processabilidade e resistência mecânica mais elevada, com menor 

perda em relação a resina poliéster matriz. O compósito apresentou comportamento mecânico 

inferior ao da resina matriz para todas as formulações estudadas, com exceção da resistência ao 

impacto. O MEV evidenciou uma boa adesão entre as camadas de TPA e a resina poliéster 

matriz, sem a presença de micro vazios na matriz confirmando o eficiente processo de 

fabricação dos corpos de prova para caracterização. O compósito proposto apresentou 

viabilidade para a fabricação de estruturas com baixas solicitações de esforços mecânicos, e 

como foi demonstrado para a fabricação de protótipos solares, bem como ser aplicado em 

aparatos eólicos, além de embalagens, estantes, objetos de decoração, peças de artesanato e 

prateleiras, com bom aspecto visual. 

 

Palavras-chave: Compósito polimérico, Tecido Plano de Algodão (TPA), fibras vegetais, 

caracterização física, protótipo solar. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

He was obtained and studied the feasibility of using TPA (Tissue Cotton Plan) screen type, for 

bagging, with a weight of 207.9 g / m2 in a composite of orthophthalic crystal polyester resin 

matrix. The process for obtaining the composite was tested against the maximum number of 

layers that could be used without compromising the processability and manufacturing of CPs 

in compression mold. Five configurations / formulations were selected and tested at 1, 4, 8, 10 

and 12 layers of cotton tissue - TPA. TPA was not subjected to chemical treatment, only by 

passing a mechanical washing process. The composite in its various configurations / 

formulations was characterized to determine its physical properties. The properties of the 

composite were higher viability resistance to bending, approaching the matrix and impact 

resistance, superiority in relation to the polyester resin. Another property that has shown good 

result compared to other composite has water absorption. Analyzing all the properties set the 

settings / formulations with higher viability were TA8 and TA10, by combining good 

processability and higher mechanical strength, with lower loss compared to polyester resin 

matrix. The composite showed lower mechanical behavior of the resin matrix for all the 

formulations studied except the impact resistance. The SEM showed a good adhesion between 

the layers of TPA and polyester resin matrix, without the presence of micro voids in the matrix 

confirming the efficient manufacturing process of the samples for characterization. The 

composite proposed proved to be viable for the fabrication of structures with low requests from 

mechanical stresses, and as demonstrated for the manufacture of solar and wind prototypes, and 

packaging, shelving, decorative items, crafts and shelves, with good visual appearance . 

 

Keywords: Polymer composite, cotton tissue (TPA), vegetable fibers, physical characterization, 

solar prototype. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

A utilização crescente e descontrolada de recursos não renováveis tem levado à tona não 

só questões sobre o emprego de materiais de engenharia ecologicamente corretos, como da 

preocupação em preservação ambiental. Sobretudo, devido ao medo do consumo abusivo de 

produtos naturais. Contribuindo dessa forma para a criação de um novo paradigma. Assim, os 

compostos poliméricos com fibras vegetais aparecem neste cenário como alternativa viável na 

composição desses novos materiais, para aplicações técnicas de engenharia. 

Sabe-se que, no Brasil, somente 12% dos grupos de pesquisa em engenharia de materiais 

realizam trabalhos com fibras vegetais (SILVA, et al., 2009 apud GONÇALVES, 2010); desse 

total, menos de 3% localizam-se na região Nordeste. 

O primeiro uso das fibras naturais como reforço em plásticos é atribuído à fibra de 

algodão sendo aplicada em radar militar. Assim diversas características como desempenho 

mecânico, baixo custo, vantagens do processamento, baixa abrasividade aos equipamentos e 

baixa densidade possibilitaram o alavancamento de sua utilização e das pesquisas sobre fibras 

vegetais como substituintes das fibras sintéticas (CARVALHO, 2005). 

A cotonicultura é uma atividade relevante, tanto do ponto de vista econômico quanto 

social. Presente em vários países, o algodão é resistente à seca e por isso representa uma opção 

de cultivo em regiões semiáridas, em geral deprimidas e sem muitas alternativas para reter a 

população no meio rural e gerar emprego e renda. 

A celulose é o material mais abundante da Terra, sendo o principal constituinte das 

plantas e servindo para a manutenção da sua estrutura. A fibra do algodão é composta por 95% 

de celulose e, no Brasil, este recurso natural é extremamente barato e abundante (MUXEL e 

ALFAYA 2007). 

Microfibras de celulose e acetato de celulose são biopolímeros que estão sendo 

amplamente utilizados como substratos para a imobilização de numerosos reagentes, os quais 

possibilitam diversas aplicações, como: biossensores ópticos, trocadores iônicos, imobilização 
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de micro-organismos, adsorventes para metais pesados e poluentes orgânicos bem como para 

suporte de espécies eletroativas visando o desenvolvimento de sensores eletroquímicos.  

No entanto, a utilização de fibras de algodão natural (um recurso natural) para a 

preparação de compósitos híbridos não foi amplamente estudada até o momento na literatura 

(MUXEL e ALFAYA, 2007). 

A principal produção do algodoeiro é o fruto e sua massa é composta pelas sementes 

(52%), fibras (40%) e demais estruturas botânicas (8%). As sementes contêm aproximadamente 

15% de óleo, 3% de fibras, 40% de proteínas e 42% de tegumentos.  Já as fibras, 

estruturas compostas por camadas de celulose, são o principal produto econômico do algodoeiro 

(BELTRÃO, 1999; GARCIA-LORCA e CARNERO, 1991). 

O caroço possui óleo e proteína bruta. O óleo, após o refino, serve para alimentação 

humana, fabricação de margarinas e sabões. O bagaço, por sua vez, de alto valor proteico, é 

utilizado na alimentação animal.  

O principal produto do algodoeiro, a fibra, pode ter mais de 400 aplicações industriais, 

dentre as quais: confecção de fios para tecelagem (tecidos variados), algodão hidrófilo para 

enfermagem, confecção de feltro de cobertores, estofamentos e obtenção de celulose. Dessa 

forma, o algodão e os produtos têxteis derivados desta fibra ocupam um papel relevante no 

comércio mundial.  

A demanda por estes produtos é crescente, alimentada por um conjunto de fatores, desde 

os constantes aumentos do preço do petróleo e derivados até as preocupações e exigências 

ambientais, que revalorizaram as fibras naturais (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2007). 

Esse trabalho possui como principal objetivo reduzir a tendência ao uso de produtos de 

difícil decomposição através da melhoria no desempenho de polímeros em aplicações 

tecnológicas. 

Diversos estudos foram desenvolvidos para avaliar a utilização de algumas fibras 

vegetais, na melhoria de materiais tradicionais, como reforços ou mesmo como substitutos. 

Contudo, muitos deles trataram sua incorporação em estruturas de alta resistência, empregando 

matrizes termoplásticos, relegando pouca importância para a utilização das matrizes de 

poliéster, reforçadas por fibras vegetais (GONÇALVES, 2010). 

A necessidade de aplicação de polímeros termorrígidos de alto desempenho, como 

matrizes, isolantes e revestimentos, na indústria eletrônica, naval e automobilística, 
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impulsionou os estudos voltados à produção de compósitos à base do sistema epóxi devido à 

boa estabilidade térmica, alta resistência mecânica, baixo coeficiente de contração quando 

curada e excelentes propriedades de adesão deste material. Notadamente as fibras vegetais são 

incorporadas aos plásticos nas mais variadas formas: fibras longas ou curtas, mantas, tecidos 

etc., porém o uso de tecidos tem se tornado bastante atraente.  

Os tecidos híbridos, aqueles formados por mais de um tipo de fibra, estão sendo 

amplamente difundidos nas indústrias aeroespacial, automobilística assim como em estruturas 

complexas, devido à facilidade de manipulação e controle de muitas propriedades, apenas pela 

modificação da trama ou do teor relativo de fibras, adequação a superfícies curvas, baixo custo 

de fabricação dos componentes e resistência mecânica superior (MEDEIROS et al, 2002). 

Nos últimos anos a indústria automotiva tem utilizado com maior frequência compósitos 

com fibras vegetais devido a necessidade de se fabricar peças mais leves e seguras, sobretudo 

para não haver geração de arestas cortantes e nem soltarem lascas no rompimento. As 

aplicações na indústria automotiva incluem: revestimento das portas, console, painéis solares, 

partes acolchoadas, cintos e painéis traseiros. 

No Brasil há uma tendência do crescimento da massa total dos veículos, em virtude dos 

requisitos da legislação e das mudanças nas demandas dos consumidores. Fato que, para atender 

a essas expectativas, acaba por gerar um fenômeno conhecido por espiral do peso. Dessa forma, 

para inverter este espiral do peso, a redução de massa dos veículos se torna quase uma 

obrigação. Desse modo, o potencial de economia de combustível com a não redução de massa 

é prejudicado.  

Assim posto, uma redução de peso no veículo, sem nenhuma percepção da sua 

funcionalidade, pode ser obtida com a substituição de materiais mais pesados por outros mais 

leves, como também pode ser obtida com a introdução de novos produtos e conceitos de 

manufatura, ou no caso ideal com uma combinação destes métodos (2008 EAA apud CAMPOS, 

2009). 

Optou-se por tecido retirado de sacos para embalagens por não haver na literatura relato 

consistente sobre utilização desse material como reforço. E por entender que a revitalização da 

cultura do algodão no Nordeste traz não só benefícios econômicos e sociais para a população 

como a mantém no campo. 

Os compósitos produzidos, a princípio, não possuem características de reforço em 

estruturas pesadas. Podendo ser aplicado na produção de componentes estruturais leves tais 
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como reforço em tubulações de PVC, painéis internos de automóveis e quando outras 

propriedades mecânicas, térmicas e acústicas são relevantes. Agregando interesses para o 

trabalho de forma econômica, social, estratégica e ambiental. 

Foi obtido um compósito a partir do tecido plano de algodão retirado de sacos 

industrializados para embalagens. O tecido foi impregnado à resina ortoftálica para a obtenção 

do compósito desejado. Orientações predefinidas das fibras do tecido de algodão foram 

experimentadas em relação à direção do principal esforço solicitante, bem como as proporções 

de fibras em função das propriedades mecânicas desejadas.  

A caracterização do compósito foi feita obedecendo às normas pertinentes e foram 

avaliadas dentre outras a condutividade térmica, a resistência mecânica à tração, flexão, dureza, 

e a absorção de umidade. Assim foi empregado um estudo experimental para inter-relacionar 

as propriedades pretendidas e percentuais entre os elementos fibra/matriz do compósito. 

Além do ineditismo que se constatou no tecido de algodão utilizado, a literatura só 

mostra a utilização de fibra de algodão e resíduos de tecidos, ressalte-se a contribuição científica 

combinada da determinação das resistências mecânica e térmica, que raramente é abordada em 

estudos já realizados.  

Aborda-se sempre a determinação das propriedades mecânicas, relegando a 

contribuição térmica a um plano secundário. Isso por se ter ainda uma idéia de que compósito 

é um novo material obtido a partir da utilização de fibras que desempenham a função de reforço 

e não de carga, 

Ampla pesquisa bibliográfica sobre o compósito tecido plano algodão/resina poliéster 

insaturado foi realizada enfatizando que a proposta apresenta originalidade ao dispor um 

compósito de tecido plano em fibras de algodão utilizando tecido de sacos baixo padrão para 

construção de pequenos elementos estruturais, 

Muitos compósitos de fibras vegetais têm sido estudados por diversos grupos de 

pesquisa ou por pesquisadores solitários. Entretanto, esses estudos se limitam a examinarem os 

compósitos com suas fibras isoladas e curtas ou em tecidos artesanais. Assim o trabalho tem 

ineditismo científico para o fim pretendido. 

Em nosso grupo de estudos tem-se sempre como prioridade a obtenção de materiais 

compósitos que tenham adequada resistência mecânica, atendendo as normas pertinentes, de 

boa resistência térmica para propiciar conforto, baixo peso, dentre outras propriedades 

características de um compósito. 
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A tese foi dividida em cinco capítulos: Introdução, Estado da Arte, Materiais e Métodos, 

Análise dos Resultados e Conclusões e Sugestões. 

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

justificativa e a metodologia utilizada. 

O capítulo 2 apresenta a informação necessária a respeito dos constituintes utilizados no 

compósito e sua importância, abordando também as pesquisas pertinentes ao tema no mundo 

científico e a questão ambiental. 

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

procedimentos empregados. 

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

ensaios térmicos. 

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

para trabalhos futuros. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Obter, caracterizar e demonstrar a viabilidade de utilização de um compósito que utiliza 

tecido plano de algodão, tipo tela para ensacamento, como carga e resina poliéster insaturado 

do tipo ortoftálica como matriz. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fazer um levantamento bibliográfico sobre compósitos poliméricos de fibras vegetais; 

• Desenvolver o processo de obtenção do compósito 

•  Demonstrar a viabilidade de obtenção do compósito proposto para dois tipos de resinas 

poliéster: isoftálica e ortoftálica; 

• Selecionar resina mais viável; 

• Selecionar as configurações do compósito: 1 a 12 camadas de tecido plano de algodão; 

• Caracterizar mecânica e térmica as configurações (formulações) escolhidas,  

• Analisar a microestrutura do compósito; 

• Averiguar comportamento do compósito quando imerso em água; 
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• Determinar a formulação/configuração mecânica mais viável; 

• Fabricar uma parábola de um fogão solar à concentração de quatro focos. 
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II – REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta informações a respeito dos constituintes utilizados no compósito 

e sua importância, abordando também a premente necessidade de preservação dos recursos 

naturais do planeta. Alinhando ao apelo ambiental em alta nos últimos anos e que tem 

direcionado as organizações a pensarem de maneira verde quanto aos processos de fabricação. 

Tasker et al (1994), estudaram as ligações primárias nas fibras lignocelulósicas e as 

caracterizou pela apresentação em suas estruturas celulares de regiões cristalinas, (que são 

altamente ordenadas), e regiões amorfas, (que são desordenadas), interligadas por lenhina e 

hemicelulose. As ligações de hidrogênio são a principal fonte primária de coesão entre a cadeia 

celulósica que origina regiões cristalinas e amorfas. 

Joshi et al (2004), observaram que as fibras naturais estavam emergindo como 

alternativas de baixo custo, baixo peso e aparentemente ambientalmente superiores às fibras de 

vidro na utilização em compósitos. Fizeram uma avaliação comparativa do ciclo de vida de 

compósitos de fibras naturais e dos compósitos de fibra de vidro, e identificaram fatores-chave 

de seu aparente desempenho ambiental. (1) A produção da fibra natural tem impactos 

ambientais mais baixos em comparação com a produção de fibra de vidro; (2) Os compósitos 

de fibras naturais têm maior teor de fibra para desempenho equivalente, reduzindo o teor de 

polímero, que são mais poluentes, na matriz; (3) O reduzido peso da fibra natural, nos 

compósitos, melhora a eficiência da combustão e reduz as emissões, quando empregado na 

fabricação de componentes, especialmente em aplicações da indústria automotiva; e (4) A 

incineração das fibras naturais no final da vida resulta em créditos de energia e de carbono 

recuperados. 

Joshi et al (2004), concluiram o trabalho afirmando que o futuro dos compósitos de 

fibras naturais parece ser brilhante, porque eles são mais baratos, mais leves e, em geral, com 

superior concordância ambiental aos compósitos de fibra de vidro.  
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Carvalho (2005), desenvolveu compósito com matrizes de epóxi e poliuretanas 

derivadas do óleo de mamona e reforçadas por fibra de sisal para reforçar estruturas de madeira, 

tendo criado um novo tecido industrializado com melhoria no alinhamento das fibras para 

reduzir as deformações transversais. Ensaios mecânicos foram aplicados para avaliar a 

viabilidade do material como reforço. Os resultados mostraram que o compósito de epóxi e 

sisal são rígidos e resistentes o suficiente para reforçar estruturas de madeira. 

Holbery e Houston (2006), relataram que a legislação aplicada pela União Européia 

enfatiza que 80% dos veículos devem ser reutilizados ou reciclados, enquanto o Japão 

estabelece uma meta de 95% de seus carros usados para serem reciclados e reutilizados. Na 

redução da dependência de combustíveis fósseis, materiais naturais ou à base de plantas estão 

em uma melhor posição como potenciais alternativas aos materiais sintéticos convencionais. 

Hashmi, Dwivedi e Chand (2007), desenvolveram compósitos de poliéster-algodão 

modificados por grafite, e estudaram quanto ao comportamento do atrito e do desgaste de 

deslizamento, sob diferentes cargas aplicadas e diferentes concentrações de grafite. Testes de 

desgaste por deslizamento foram conduzidos usando aparelhos pino-no-disco. Os pinos de 

compósitos foram testados contra disco de aço EN-31. A taxa de desgaste específica do 

poliéster foi reduzida para o reforço de algodão com a adição de grafite. O coeficiente de atrito 

da resina de poliéster aumentou no reforço de algodão e foi reduzido significativamente quando 

da adição de grafite no compósito algodão-poliéster. A temperatura da superfície de contato 

reduziu com a adição de grafite  no compósito de algodão e poliéster. A redução na taxa de 

desgaste do compósito de poliéster-algodão modificado por grafite foi discutida com a ajuda 

do microscópio eletrônico de varredura (MEV), observações de superfícies desgastadas, 

coeficiente de atrito e a temperatura da superfície de contato 

Kim (2008), neste estudo, aborda as propriedades mecânicas dos compósitos 

polipropileno (PP) / fibras naturais. Foi usado como fibra natural nos compósitos a fibra de 

algodão comparada com a fibra de madeira. O efeito do índice de fusão do PP sobre as 

propriedades mecânicas dos compósitos também foi investigado. A fim de melhorar a fraca 

tensão interfacial entre as fibras naturais hidrofílicos e a matriz hidrofóbica de PP, foi usado 

como compatibilizador anidrido maleico (MAH) PP enxertado (PP- g -MAH). A resistência à 

tração dos compósitos PP / fibra de madeira diminui com o aumento da % em peso das fibras 

de madeira, enquanto que a dos compósitos PP / fibra de algodão apresentou comportamento 

diferente. Com a adição de 10 % em peso de fibras de algodão, a resistência à tração diminuiu, 
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mas com a adição de 20 e 30 % em peso de fibra de algodão aumentou a resistência, devido ao 

entrelaçamento das fibras de algodão. Para os compósitos de PP / fibra de madeira, o índice de 

fluxo de fusão (MI) de PP também foi encontrado para ser um fator chave que regula as 

propriedades mecânicas (resistência à flexão e de tração). O uso de PP- g - MAH era útil para 

aumentar a resistência à tração e resistência à flexão do compósito de PP / fibra algodão e 

compósitos de PP / fibras madeira, devido ao aumento da interação entre a fibra e a matriz de 

PP. 

Carvalho, Moraes e D'almeida (2009), estudaram a influência em compósitos híbridos 

juta/algodão e sisal/tecido de algodão em matriz de poliéster como uma função do teor de fibras, 

o tempo de imersão em água destilada e a secagem do tecido imediatamente antes da fabricação 

do compósito. Os resultados indicaram que a resistência a tensão aumentou com o teor de fibras, 

e que os compósitos reforçados com sisal foram ligeiramente mais afetados pela exposição à 

água do que os reforçados com juta. Comportamento atribuído à maior afinidade das fibras de 

sisal para a absorção de água.  

A pré-secagem do tecido levou a compósitos com menor absorção de água e mais 

elevadas propriedades mecânicas. Estes compostos também exibiram uma deformação menor 

na ruptura, evidenciando melhor interação da fibra na matriz polimérica. Os dados obtidos 

sugerem que a água atua como um plastificante para os sistemas investigados e que a 

plastificação ocorreu nas primeiras fases de imersão em água do compósito. 

Dobircau et al (2009), trabalharam com resíduos da fibra de algodão como reforço em 

matriz termoplástica de farinha de trigo. O teor de fibra no composto variou de 0 a 15 % em 

peso. Usando a difração de raios-X e a microscopia eletrônica de varredura, a estrutura e 

morfologia dos compósitos foram analisados. Centrou-se o estudo nos efeitos do teor de fibras 

sobre as propriedades mecânicas e térmicas dos compósitos. A adição de resíduos da fibra de 

algodão na matriz produziu aumento na resistência a tração. Para o composto com 10 % w/w 

de fibra os valores encontrados para a resistência a tração são máximos. 

Também foi mostrado que a condutividade térmica e a resistividade não são afetadas 

pelo teor de fibra. A termogravimetria mostrou que a adição de fibras para a matriz não tem 

influência significativa sobre a estabilidade térmica dos compósitos. Finalmente, para analisar 

a eficiência do presente sistema, um estudo comparativo das propriedades mecânicas dos 

compósitos com fibras de linho e algodão é realizada. 
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Silva (2009), relata em seu trabalho que a celulose possui duas moléculas de glicose 

como unidade repetitiva chamada celobiose, que se estabelecem com interações do tipo ponte 

de hidrogênio intra e intermolecular. E, devido a essas ligações de hidrogênio, há forte 

tendência da celulose formar cristais que a tornam completamente insolúvel em água e na 

maioria dos solventes orgânicos. Confirmou que o grau de cristalinidade da celulose varia com 

a origem e a forma do processamento. Concluiu que a celulose de algodão possui cadeias mais 

ordenadas, com cristalinidade aproximada de 70 %. 

Alves et al (2010), alertaram que, o mundo enfrenta desafios sem precedentes nos 

setores sociais, ambientais e econômicas, e que a indústria tem contribuído com soluções que 

proporcionam respostas positivas em relação a esses problemas. Assim, foi detalhado através 

do método de avaliação do ciclo de vida - LCA a possibilidade da utilização de fibras naturais 

através de um estudo de caso no qual investigou melhorias ambientais relacionadas à 

substituição de fibras de vidro por fibras de juta natural, para produzir uma peça frontal da 

estrutura de um veículo “off-road” (Buggy ) conforme Figura 1. 

Os resultados apontaram as vantagens da aplicação em carrocerias do compósito de fibra 

de juta. Assim, o principal objetivo deste estudo foi avaliar o impacto ambiental do uso de 

compósitos de fibra de juta e suas técnicas necessárias para aplicações no “design” automotivo, 

para fabricar partes da carroceria de um veículo fora de estrada. E assim, compará-las com os 

impactos apresentados nos atuais gabinetes, feitos de compósitos de fibra de vidro reforçados 

por plásticos (PRFV) ao longo de todo o ciclo de vida do veículo. 

 

Figura 1 - Tampa frontal do buggy. 

 

Fonte: ALVES et al (2010). 
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Gonçalves (2010), utilizou a fibra de coco, com diâmetro médio de 0,25 milímetros e 

densidade inferior à das fibras de vidro, como componente de reforço na matriz epóxi 

(DGEBA), nos teores de 0, 10, 20 e 30% em peso, contínua e orientada aleatoriamente. Ensaiou 

os compósitos em tração e flexão e analisou sua superfície por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Dentre as propriedades avaliadas, o aumento no teor de reforço provocou um 

acréscimo significativo da resistência à tração e flexão e do módulo de elasticidade dos 

compósitos comparados com a resina pura. As observações microestruturais revelaram os 

mecanismos de falhas que podem ocorrer durante a fratura; e que a superfície singular da fibra 

de coco contribui para uma boa adesão com a DGEBA (diglicidil éter do bisfenol A). 

Tasdemir et al (2010), observaram que estruturas de compósitos à base de polímeros têm 

vantagens em relação a outros materiais. Afirmou que as propriedades mecânicas e térmicas, 

de estruturas de compósitos reforçados com fibra, são afetadas pela quantidade de fibras em sua 

estrutura, na orientação do comprimento da fibra. Neste estudo, vários comprimentos de fibras 

(1 mm - 2,5 mm - 5 mm) retiradas de resíduos de seda e de resíduos algodão foram empregados. 

Determinaram-se a resistência à tração, o percentual de alongamento, a força de 

rendimento, o módulo de elasticidade, a resistência ao impacto Izod, o índice de fluidez (MFI), 

a temperatura de deflexão térmica (HDT), e a temperatura de amolecimento. A fim de 

determinar a transição térmica dos materiais e propriedades microestruturais foram utilizados, 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

resultados mostraram que o algodão e as fibras de seda se comportaram de forma diferente do 

compósito estrutural. Os compósitos de resíduos de fibra de seda apresentaram melhores 

propriedades mecânicas do que compósitos de resíduos de fibra de algodão. 

Borsoi, Scienza e Zattera (2011), produziram compósitos moldados por injeção, 

empregando o poliestireno como matriz e, utilizando fibras de algodão como material de reforço 

em materiais compósitos poliméricos, e empregando como agente compatibilizante 

(poliestireno-co-anidrido maleico). Os compósitos foram avaliados por ensaios mecânicos, 

térmicos, termo dinâmico-mecânico e de morfologia. Observaram aumento da resistência ao 

impacto com adição de carga; porém, os compósitos com compatibilizante apresentaram 

resultados inferiores. 

Os ensaios de flexão e tração mostraram que a adição de 20 % da fibra de algodão 

aumentou as propriedades mecânicas do compósito, sendo esse efeito intensificado em presença 

de compatibilizante. A HDT para os compósitos com 20 % de fibra de algodão foi de 
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aproximadamente 7 °C. Observaram que através do ensaio TGA, que a adição das fibras de 

algodão deslocou o início da perda de massa para temperaturas próximas a 200 °C. Na análise 

de DMTA, observaram que, com a adição da fibra de algodão, houve aumento no módulo de 

armazenamento e na rigidez do compósito. A morfologia das micrografias mostrou redução no 

“pull-out” das fibras, provocadas pela utilização do agente compatibilizante, devido a uma 

maior adesão fibra/matriz. 

Rokbi et al (2011), centram-se no estudo do efeito de tratamentos químicos por 

alcalinização nas fibras sobre as propriedades de flexão de compósitos com matriz de poliéster 

reforçados por fibras naturais. O reforço utilizado consiste em fibra Alfa, extraída da planta 

“Stippa Tenacissima” da Região de Hodna (Argélia). Fibras Alfa são submetidas a tratamentos 

alcalinos com NaOH a 1, 5 e 10 % por um período de 0, 24, e 48 h a 28 °C. Os compósitos 

foram reforçados com camadas aleatória da fibra Alfa com proporção de 40 % em peso. 

Os resultados experimentais mostraram que o comportamento à flexão dos compósitos, 

feitos de fibras tratadas, são melhores em comparação com os compósitos de fibras não tratadas, 

para um processamento de fibras Alfa de NaOH a 10 % em 24 h, a resistência à flexão e o 

módulo de flexão são melhorados de 23 MPa a 57 MPa e 1,16 a 3,04 GPa. No entanto, as 

propriedades da flexão nos compósitos diminuíram após tratamento alcalino com NaOH a 5 % 

durante 48 h. Isto é principalmente devido à redução de lenhina que liga em conjunto as fibras 

de celulose. 

Nirmal et al (2012), comentaram as excelentes propriedades que os materiais naturais 

possuem como compostos de alta resistência, baixos efeitos abrasivos para equipamentos de 

processamento, facilidade de fabricação, peso leve, baixo custo, biodegradável e reciclável. 

Relata ainda que no interesse da sustentabilidade global, indústrias automotivas estão agora 

mudando suas iniciativas de investigação e desenvolvimento para incorporar o uso de materiais 

à base de plantas, especificamente, compósitos de fibras naturais na produção de veículos 

automotores de passageiros. 

Vera (2012), realizou estudo do comportamento mecânico e da inflamabilidade de 

estruturas aeronáuticas de interior, fabricadas à partir de compósitos de resina fenólica 

reforçados com fibra de algodão e de sisal, como possível substituto dos compósitos sintéticos. 

A motivação por fibras vegetais foi reforçada pela baixa complexidade dos processos de 

industrialização de fibras vegetais a sua abundância; reduzido custo e os problemas correlatos 

ao uso de fibras sintéticas ao meio ambiente. 
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Análises experimentais foram executadas para determinar as propriedades mecânicas 

dos materiais e utilizadas em análises computacionais para critérios de falha, tendo como 

referência o desempenho do compósito sintético para determinada estrutura interior 

aeronáutica. Assim como foram realizadas análises do comportamento do compósito natural 

quanto à inflamabilidade. Concluiu-se que a substituição do compósito sintético pelo natural é 

viável e que a eficiência dos compósitos reforçados com fibras naturais ainda pode ser 

melhorada. 

Azwa et al (2013), avaliaram as características de vários compósitos com fibras naturais 

expostos à umidade, fogo e degradação ultravioleta através de uma extensa revisão da literatura. 

Os efeitos dos aditivos químicos, tais como tratamento da fibra, retardadores de fogo e 

estabilizantes ultravioleta (UV) também são discutidos. A adição de estabilizadores de UV e 

retardadores de fogo são sugeridos para melhorar o desempenho ao fogo e ao ar livre do 

compósito polímero / fibra natural, mas compromete a resistência. Portanto, a partir dos dados 

recolhidos e vários resultados experimentais, concluiu-se que uma relação ideal de aditivos 

químicos deve ser empregada para atingir equilíbrio entre os requisitos de resistência e 

durabilidade em compósitos poliméricos de fibras naturais. 

Para obter uma compreensão profunda sobre degradação é necessário compreender a 

natureza e a composição das fibras naturais. As fibras naturais são subdivididas com base na 

sua origem, a partir de plantas, animais ou minerais. As fibras naturais de origem vegetal podem 

ser extraídas do caule das plantas ou esclerênquima macio (fibras liberianas), folha, semente, 

frutas, madeira ou palha de cereais.  

Monteiro et al (2012), justificaram os esforços de pesquisas com o objetivo de fornecer 

materiais naturais como possíveis substitutos dos compósitos de fibras sintéticas por razões 

ambiental, econômica e técnica. Investigou fibras lignocelulósicas comumente conhecidos, tais 

como juta, sisal, linho, cânhamo, fibra de coco, algodão, madeira e bambu como reforço de 

matrizes poliméricas, mas já aplicada em componentes de automóveis. Fibras menos comuns, 

como o curauá, henequen, piteira, buriti, e sumaúma foram recentemente estudadas como 

potencial reforço devido às suas propriedades mecânicas razoáveis. 

Concluíram que a baixa estabilidade térmica destas fibras pode ser uma limitação aos 

seus compósitos. As obras dedicadas a analisar a estabilidade termogravimétrica, de compósitos 

poliméricos reforçados com fibras lignocelulósicas menos comuns, foram comentados de forma 

geral nesse trabalho. 
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Nguong, Lee e Sujan (2013), em seu trabalho declararam que fibras renováveis, 

naturais, tais como óleo de palma, linho e folha de abacaxi podem ser utilizados para a obtenção 

de novos materiais poliméricos de alto desempenho. A reutilização de resíduos de fibras 

naturais como reforço para polímero é uma opção sustentável para o meio ambiente. No entanto, 

devido ao seu elevado teor de hidroxila na celulose, fibras naturais são susceptíveis a absorver 

água, mecanismo que afeta as propriedades mecânicas do laminado de forma extrema. 

A investigação descobriu que os materiais tais como Nano carbeto de sílício (N-SiC) e 

Nano argila podem ser adicionados ao polímero para reduzir este problema, aumentando as suas 

propriedades mecânicas no estado molhado. A adição de Nano materiais melhorou as 

propriedades de tração, desgaste, comportamento à flexão, tenacidade à fratura e a resistência 

à fratura dos compósitos políméricos naturais em condições secas e molhadas. 

Segundo OPEC (2013), a demanda mundial de petróleo deverá aumentar a uma taxa de 

22% ao ano de 2010 até 2035. Mesmo considerando o fato de que a produção de petróleo bruto 

está vinculada por fatores cruciais, tais como o desempenho da economia mundial, políticas e 

regulamentos, as escolhas do consumidor e avanços da tecnologia. E enfatiza que o principal 

fator para o crescimento da demanda de petróleo bruto é o número crescente de veículos. 

Conforme IEA (2013), em 2011 o consumo de combustível por veículos automotores 

contabilizou 62,3% da produção de combustível mundial. O número total de veículos em todo 

o mundo já ultrapassou mais de um bilhão e está aumentando a uma taxa anual de 3,4%. A 

China, por exemplo, projetou a maior previsão de automóveis de passageiros saindo de 43 

carros por 1.000 habitantes no ano de 2010 para 320 carros por 1.000 habitantes no ano de 2035 

(OPEC, 2013). 

Assim o resultado do rápido crescimento da população de veículos no mundo, tem 

alertado para a necessidade de um esforço concentrado de órgãos governamentais e não-

governamentais no desenvolvimento de meios para melhorar a eficiência dos combustíveis nos 

veículos automotores, através de políticas e implementações de regulamentos e 

desenvolvimentos tecnológicos que contribuam para a redução da dependência de combustíveis 

fósseis. 

Ahmed et al (2014), apresentaram os resultados comparativos de um estudo sobre 

compósitos com matriz de políester insaturado (UPR) processado pelo método de enrolamento 

filamentar, com algodão fiado de diferentes irregularidades em massa e duas diferentes frações 

de volume. Propriedades físicas e mecânicas foram medidas, ou seja, tensão máxima, rigidez e 
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% de alongamento. As propriedades mecânicas dos compósitos aumentaram significativamente 

com o aumento da fração em volume das fibras de acordo com o modelo de Counto. 

Irregularidades em massa na estrutura do fio foram quantitativamente medidas e 

visualizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Concluíram que irregularidades 

de massa, na estrutura do fio, causaram diminuição acentuada na intensidade da força relativa 

de cerca de 25 % a 33 %, o que aumenta com a fração em volume da fibra. Tensão e rigidez 

finais aumentaram com a fração de volume na fibra e permaneceram sempre maiores para os 

fios com menores irregularidades em massa. 

Gadioli et al (2014), concentraram seu trabalho em compósitos de polipropileno, 

utilizando fibras de celulose com diferentes níveis de branqueamento. As propriedades e a 

estabilidade de compósitos com fibras branqueadas e semi-branqueadas foram comparadas. Foi 

observado um aumento no efeito de reforço das fibras e na estabilidade dos compósitos para 

compósitos contendo fibras de eucalipto semi-branqueada, com diferentes teores de lenhina, 

em comparação com os compósitos com fibras de celulose branqueada. A lignina presente 

nessas fibras semi-branqueadas afetou positivamente as propriedades mecânicas dos 

compósitos, os “fenóis impedidos”, que são anti-oxidantes primários comerciais devido ao 

impedimento estérico do substituinte nas posições 2 e 6, que impedem reações dos radicais 

livres formados durante o processo de estabilização do polímero. Microscopia eletrônica de 

varredura mostrou que a excelente adesão fibra / matriz não foi afetada pelo envelhecimento 

acelerado ou ambiental.  

Queiroz et al (2014), propuseram modelo inicial para o comportamento de fluência de 

juntas coladas. Nesse estudo as juntas “single-lap”, (SLJ), feitas de substrato metálico e colados 

com adesivos de epóxi e poliuretano, foram fabricadas em conformidade com a norma ASTM 

D 1002 e ensaiadas através de aparato pneumático de fluência, desenvolvido para testar até dez 

amostras simultaneamente com parâmetros distintos. Reduzindo a baixa produtividade dos 

resultados, encontrados com a técnica de testes convencionais de fluência, devido a 

incapacidade da máquina tradicional não realizar vários testes simultâneos. Neste caso foi 

aplicado o tratamento estatístico para reduzir a fiabilidade das previsões obtidas. Os resultados 

mostram que, para aplicações de longo prazo, a força de tração média não é suficiente para 

garantir a segurança do projeto.  

Ramamoorthy, Anders e Skrifvars (2014), apresentaram estudo que avaliou o potencial 

de reforço dos tecidos de algodão/PET como matéria-prima na produção de compósitos. Suas 
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propriedades de reforço em compósitos puderam ser avaliadas, neste estudo, minimizando um 

problema ecológico quanto ao descarte. Foram invetigados três conceitos para a reutilização de 

tecidos de algodão/PET para compósitos: moldagem por compressão acima da Tm do PET, uso 

de uma matriz renovável derivada de óleo de soja, uso de termoplástico copoliéster /fibras de 

poliéster bi-componentes como matriz. O terceiro conceito apresentou as propriedades mais 

atraentes, sobretudo por ter apresentado resistência à tração superior a quatro vezes o primeiro 

conceito; e 2,2 vezes o segundo conceito. 

Nirmal, Hashim e Ahmed (2015), descrevem que a estrutura física das fibras naturais 

possui resistência devido a forma da sua estrutura. Para efeitos de visualização, a Figura 2. 

ilustra a estrutura física de uma fibra natural, correspondente aos seus importantes segmentos, 

conforme Hänninen (2011). É interessante notar a partir da Figura 2 que as propriedades 

mecânicas da fibra natural são determinadas pela espessura da parede secundária, S2, que 

possui o mais alto teor de celulose. Basicamente, as fibras naturais são ocas para permitir que 

contenham lúmen no núcleo da fibra. A lamela média, por outro lado, é responsável por manter 

firme todo o tamanho da microfibra para que, como elemento de reforço, mantenha a sua 

resistência física. 

 

Figura 2 - Estrutura típica de uma fibra natural e suas importantes estruturas. 

 

Fonte; (2015 NIRMAL, HASHIM, e AHMED apud HÄNNINEN, 2011). 
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Petrucci et al (2015), analisaram a fibra de algodão em flocos curtos reaproveitados de 

tecido de calças jeans em fim de vida, na proporção de 16 % em peso de algodão numa matriz 

de polipropileno (PP), utilizando um processo de fabricação especificamente concebido para 

preservar ao máximo possível as propriedades do resíduo de algodão durante a moldagem por 

injeção. Isto envolveu uma primeira fase de se ligarem os flocos de algodão em suporte de 

acetato de polivinila (PVAC), em seguida, pelotizando com PP e extrudando a composição 

final.  

Os compósitos resultantes foram sujeitos à caracterização morfológica de tração e fadiga 

com níveis de tensão de 50 a 90 % da resistência à tração. Os resultados indicaram que 

moldagem por injeção ofereceu uma uniformidade nas propriedades do compósito, embora 

tenha ocorrido “pull-out” durante o carregamento. O desempenho à tração do compósito foi 

superior ao da matriz pura numa medida compatível com a quantidade de fibras introduzidas. 

Além disso, a carga de fadiga em tração, até 5.000 ciclos, evidenciou limitada degradação para 

o máximo de tensões aplicadas de até 70 % da resistência à tração do compósito. 

Bajpai, Mary e Chand (2015), discutiram as propriedades das fibras de algodão, e a sua 

utilização como agente de reforço em compósitos políméricos. Fatores que afetam as 

propriedades mecânicas dos compósitos são detalhados, com referência aos estudos pertinentes 

e à utilização de compatibilizantes e seus meios de introdução. É feita especial referência ao 

uso biomédico dos compósitos poliméricos com fibra de algodão, exigindo ainda mais a 

introdução de agentes antimicrobianos. O capítulo termina com um resumo das propriedades 

requeridas de compósitos de fibra de polímero / algodão para aplicação médica. 

A pesquisa incessante de substitutos verdes para aplicações de engenharia desde a virada 

do século, tem marcado este século como um “século celulósico”.  

Nirmal, Hashim e Ahmed (2015), compilaram trabalhos desde o ano 2000 a junho de 

2014 sobre desempenho tribológico em compósitos poliméricos com fibras naturais. As 

informações sobre as fibras naturais, polímeros e seus compostos, foram investigadas 

permeando sobre a evolução tribológica. Discutiram o mecanismo de desgaste adesivo para 

diferentes tipos de compósitos e o seu desempenho nos parâmetros de operação e ensaio. Foram 

executadas tentativas para corrigir as deficiências dos trabalhos anteriores intencionando 

alavancar futuras pesquisas em ciência da tribologia de compósitos poliméricos. 

Concluíram que a investigação levada a cabo não era exaustiva. Posto que ainda 

existiam muitas variedades de plantas naturais e fibras naturais que não foram exploradas. 
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Contudo, oportunidades para novas pesquisas sobre a ciência da tribologia, em particular, 

envolvendo fibras naturais e seus compósitos levaria a novas descobertas que trariam grandes 

desenvolvimentos relacionados à indústria. 

Pereira et al (2015), efetuaram excelente revisão sobre fibras vegetais em compósitos 

poliméricos, comprovando que o uso de fibras lignocelulósicas aumentou com os anos, devido 

principalmente aos aspectos ambientais e de baixo custo. Constatou que as fibras vegetais são 

empregadas para reforço em compósitos poliméricos com matrizes termoplásticas ou 

termofixas. Realizaram uma análise estatística, das publicações científicas na área de 

compósitos com matrizes termoplásticas e termofixas reforçados por fibras naturais, de janeiro 

de 2000 a maio de 2013 e concluíram as publicações utilizando termofixos como matriz 

triplicaram. 

Zonatti et al (2015), produziram compósitos empregando três diferentes tipos de resinas 

termofixas (epóxi, poliéster e poliuretano ortoftálico) reforçados com resíduos têxteis de 

algodão reciclado em que testes de tração foram realizados. A incorporação de 30% em volume 

de têxtil de reforço em compósitos, feita a partir da de poliéster ortoftálico trouxe um  aumento 

de 2 vezes em relação à tenacidade da resina pura e 3 vezes em relação ao módulo de Young. 

 

2.1 FIBRAS NATURAIS 

 

Nicholson (2006), resume a celulose como um polímero abundante, uma vez que é o 

principal componente da parede celular dos vegetais. É um carbohidrato com fórmula molecular 

(C6H10O5)n, onde n representa milhares. O monômero da celulose é a D-glucose, e a molécula 

de celulose é construída a partir desta substância, de forma eficaz por condensação e remoção 

de elementos da água. 

A D-glucose é altamente solúvel em água, mas a celulose não é. Isto é essencialmente 

um fenômeno cinético; os grupos hidroxilo na celulose poderiam, em princípio, formar 

prontamente ligações de hidrogénio com moléculas de água, e, consequentemente, 

macromoléculas de celulose iriam ser retiradas em solução aquosa. Mas estes hidroxi-grupos 

interagem com moléculas vizinhas de celulose, tornando impossível que as moléculas de água 

penetrem, ou solvatem, as moléculas individuais. A celulose pode, no entanto, dissolver de certa 

forma um tanto estranha em meio aquoso de hidróxido amoniacal cúprico, Cu (NH3)4 (OH)2. 
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A celulose é um polímero linear. Apesar disso, não é termoplástico, essencialmente 

devido à sua extensa ligação de hidrogênio intermolecular que não permite que as moléculas se 

desloquem o suficiente para que o polímero amoleça. 

A celulose pode ser solubilizada por tratamento com hidróxido de sódio e dissulfureto 

de carbono. Ela pode ser regenerado por acidificação da solução. Esta é a base da produção de 

fibras de celulose regenerada, os chamados "viscose", que é uma das principais fibras têxteis. 

A técnica é também usada para a produção contínua de películas derivadas de celulose, os 

chamados "celofane” e “diaphane sendo esta última em francês para transparente. 

Conclui que pode ser comercialmente modificada por acetilação, para produzir um 

material adequado ao uso em raios-X e película de cinema. Comercialmente éteres de celulose 

também são preparados, tal como metilcelulose. Este material é solúvel em água e dá uma 

solução altamente viscosa em concentrações muito baixas. Por isso, é amplamente utilizada 

como espessante em tintas de látex e colas, em cosméticos e para o revestimento de 

comprimidos farmacêuticos (NICHOLSON, 2006). 

Taj, Munawar e Shafiullah (2007), descrevem as fibras naturais como estruturas 

complicadas que são normalmente rígidas, com a celulose cristalina reforçada com micro fibrila 

de lignina amorfa em uma a matriz hemicelulósica.  

Além disso, as fibras naturais (com exceção do algodão) são geralmente compostas por 

celulose, hemicelulose, lignina, ceras, e alguns compostos solúveis em água, onde a celulose, 

hemicelulose e lenhina são os principais constituintes.  

As fibras naturais geralmente contêm em sua composição 60-80% de celulose, 5-20% 

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

naturais, quando a temperatura de processamento aumentar.  

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

de oxigénio. O processo envolve mudanças de fases físicas e de composição química. A pirólise 

contribui com uma camada denominada “camada carbonizada” que ajuda a isolar 

lignocelulósicos com maior degradação térmica.  

Segundo Cardoso (2009):  

“Fibras são definidas como o conjunto formado de filamentos orientados na 

direção da cadeia molecular e são parte fundamental na vida diária do ser humano, 

encontradas de várias formas, tais como filamentos, fios, feixes, cordas, tecidos, 

compósitos, revestimentos, entre outras. Elas abrangem diversas áreas, tais como civil, 
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mecânica, elétrica, eletrônica, militar, naval, náutica, aeronáutica, saúde, medicina, 

ambiental, comunicação, segurança, espacial, entre outras.” 

Jawaid e Khalil (2011), em seu artigo relatam que as fibras lignocelulósicas têm sido 

usadas como materiais de reforço há mais de 3.000 anos, em combinação com materiais 

poliméricos. E que o estudo da fibra de plástico reforçado começou em 1908 com material de 

celulose em compostos fenólicos, mais tarde estendendo a aplicação da uréia e da melamina 

chegando a alcançar status de mercadoria com a fibra de vidro em plásticos reforçados. 

Descreve também que o algodão, como reforço em polímeros, é referido como sendo o 

primeiro reforço utilizado pelos militares para radar em aeronaves, (Jawaid e Khalil, 2011 apud 

Lubin, 1982 e Piggot, 1980). Um dos primeiros exemplos de aplicação foi o carro Trabant da 

Alemanha Oriental, nesse veículo a estrutura foi construída a partir de poliéster reforçado com 

fibras de algodão. 

Existe uma vasta gama de fibras diferentes que podem ser aplicadas como agentes de 

enchimento ou de reforço. Fibras lignocelulósicas tem três categorias principais dependendo da 

parte da planta a partir da qual elas são extraídas; 1. Fibras do caule (juta, linho, cânhamo, rami, 

kenaf, etc.); 2. Fibras de folhas (sisal, banana, manila cânhamo, maçã do pinho, etc.); 3. Fibras 

de sementes (algodão, fibra de côco, óleo de palma, etc.) 

Concluiram com sapiência que novas pesquisas em compósitos híbridos carecem, não 

apenas em aplicações automobilísticas, ser diversificadas para outras áreas, como componentes 

de aeronaves, indústria da construção civil, áreas agrícola e biomédica. Também ratificaram a 

necessidade de outras análises, na maioria das áreas abrangidas nesta revisão, das propriedades 

dos compósitos híbridos por equipamentos modernos, como ensaio de fragmentação/composto 

fibra única, espectroscopia de fotoelétrons por raios-X (XPS), microscopia de força atômica 

(AFM), ângulo de contato, medição do potencial zeta, e relaxamento de tensões. Assim, 

melhorar a compreensão da modelagem analítica com relação a maior parte dos resultados 

publicados, como na interpretação dos resultados experimentais, mas também ajudar na 

otimização de aplicativos específicos em diversos setores como a indústria da construção, 

componentes construtivos em aviões e automóveis, e áreas rurais. 

Segundo Nguong, Lee e Sujan (2013), as fibras naturais podem ser divididas em fibras 

de origem animal e fibras de celulose vegetal. As plantas que produzem fibras vegetais são 

classificadas pela utilização como primária e secundária. As plantas primárias são cultivadas 
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para a retirada direta de suas fibras, enquanto que as plantas secundárias suas fibras são 

extraídas do seu resíduo.  

De acordo com o trabalho os 6 principais tipos de fibras são; fibras liberianas, fibras das 

folhas, fibras dos frutos, fibras das gramas, fibras das palhas e outras fibras como madeiras e 

raízes. As fibras de celulose recicladas são obtidas a partir de resíduos celulósicos tais como 

papéis, jornais, papelões e revistas. A Figura 3 apresenta a classificação das fibras naturais. 

Conforme o estudo desenvolvido por (ZINI e SCANDOLA, 2011). 

Existem milhares de fibras naturais disponíveis e, portanto, descortinam diversas áreas 

de interesse na utilização dessas fibras, empregadas para melhorar as propriedades dos 

compósitos.  

 

Figura 3 - Classificação das fibras naturais. 

 

Fonte: ZINI e SCANDOLA (2011) 

 

Alguns autores incluem na classificação das fibras naturais um terceiro grupo de fibras 

denominado de minerais, da qual fazem parte desse grupo as fibras de amianto. 
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Segundo Dittenber e Gangarao (2012), John e Thomas (2007), as fibras vegetais são 

consideradas como reforços para compósitos poliméricos, e consistem principalmente de 

fibrilas de celulose incorporadas em matriz de lignina. A Figura 4 representa as principais 

estruturas de uma bio-fibra, onde se percebe como suas camadas são distribuídas para compor 

a fibra. 

Figura 4 - Representação esquemática da estrutura de fibra vegetal. 

 

Fonte; DITTENBER e GANGARAO (2012). 

 

Cada fibra tem uma estrutura em camadas formada por um complexo de parede celular 

primária e três paredes celulares secundárias. A camada média de espessura da parede da célula 

secundária determina as propriedades mecânicas da fibra. Essa parede é constituída por uma 

série de microfibrilas celulares enrolados de forma helicoidal, formadas a partir de moléculas 

de cadeia longa de celulose. 

Cada parede celular é constituída por três componentes principais que são celulose, 

hemicelulose, lenhina. Ainda segundo Dittenber e Gangarao (2012), John e Thomas (2007), a 

lignina - hemicelulose atua como matriz enquanto micro fibrilas (composto por moléculas de 

celulose) atuam como fibras. Outros componentes incluem pectinas, óleo e ceras. O lúmen está 

presente na fibra natural, tornando-se uma estrutura oca ao contrário das fibras sintéticas (LIU 

et al 2012). 
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A celulose é o polímero orgânico mais abundante na crosta terrestre. O teor de celulose 

na fibra de algodão é de cerca de 90 % e na madeira e outras plantas verdes é de cerca de 40-

50 % (ZHOUA et al 2015). A celulose para uso industrial é geralmente obtida a partir de polpa 

de madeira e de algodão, embora, recentemente, a celulose também seja produzida a partir de 

outros recursos.  

 

2.1.2 O algodão 

 

Segundo Vainsencher (2011), a palavra algodão deriva da palavra “al-quTum”, na 

língua árabe, posto que os árabes difundiram a cultura do algodão pela Europa através dos 

mercadores. Somente a partir do segundo século da Era Cristã, o algodão se tornou conhecido 

na Europa, onde o algodão começou a ser usado regularmente na época das Cruzadas.  

No século XVIII, com o desenvolvimento de novos maquinários e implementos, o 

algodão passou a dominar o mercado mundial de fios e tecidos. Assim, a partir dessa expansão 

do algodão nos mercados da Europa surgiram novos vocábulos; “cotton”, em inglês; “coton”, 

em francês; “cotone”, em italiano; “algodón” em espanhol e algodão em português. A Figura 

5 apresenta a fotografia de um capulho de algodão aberto com as suas fibras expostas. 

 

Figura 5 - Capulho de algodão. 

 

Fonte EMBRAPA (2014). 
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No Brasil a produção comercial do algodão deu início nos estados da Região Nordeste, 

tendo se destacado o Maranhão como primeiro grande produtor. Pois em 1760 exportou para a 

Europa as primeiras sacas do produto. Contudo, o algodão já era conhecido dos nativos 

indígenas que aqui viviam, pois dominavam o seu plantio desde antes da descoberta do Brasil, 

pois já colhiam, fiavam, teciam e tingiam tecidos, feitos com as suas fibras para a confecção de 

redes e cobertores. O algodão também era aproveitado na alimentação e como produto 

medicinal pela utilização de suas folhas na cura de feridas. 

O algodoeiro é uma planta de origem tropical, classificada como uma dicotiledônea 

pertencente à ordem das Malvales, família das Malváceas, tribo Hibisceae e gênero Gossypium. 

Este gênero é bastante variado e inclui aproximadamente cinquenta espécies distribuídas em 

regiões áridas e semiáridas dos trópicos e subtrópicos (WENDEL e CRONN, 2003).  

São conhecidas quatro espécies de algodoeiros cultivados: Gossypium arboreum, 

Gossypium herbaceum, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense. As duas primeiras são 

conhecidas como algodoeiro do velho mundo e as outras duas conhecidas como algodoeiro do 

novo mundo (FUZATTO, 1999). 

Cerca de 90% da produção mundial de algodão são devido à espécie Gossypium 

hirsutum, conhecida como algodoeiro de terras altas, com distribuição praticamente em todos 

os países produtores (BORGES, 2011). 

A cadeia do algodão pode ser dividida em produção da fibra, processamento da fibra, 

fiação, tecelagem, estamparia, confecção e consumo. Trata-se de uma “cadeia flexível”, que se 

adapta a diferentes ambientes institucionais e que, em praticamente todo o mundo, tem a 

estrutura econômica de oligopólio atomizado. Em geral, o elo da fiação é o que requer maior 

concentração de capital e, portanto, apresenta algum poder de organização e “governança” 

sobre os demais.  

Horstmann (1995) apud Beltrame (2000), demonstra que dos 45 milhões de toneladas 

de fibras consumidas por ano para propósitos têxteis, mais de 50% são de algodão. E o Brasil é 

destaque pela alta produção de algodão. Pois segundo o MAPA (2007), desde 1970, a 

participação do consumo de algodão no total de fibras pela indústria manteve-se acima de 50%, 

chegando a representar em alguns momentos 65%; apesar dos ciclos associados à conjuntura 

da economia brasileira a tendência é de crescimento, com taxa de crescimento de 2,9% a.a entre 

2000 e 2004. 
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Os setores da cadeia de algodão diferem em várias características entre os países centrais 

e os da periferia, incluindo o tamanho das propriedades e o seu grau de integração, notadamente 

quanto à colheita, o “descaroçamento” e os sistemas de classificação visual ou com 

equipamentos. (MAPA, 2007) 

A produção de algodão concentra-se nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás, que 

responderam em 2013 por 88,7% da produção do país. Mato Grosso tem a liderança com 54,9% 

da produção nacional vindo a seguir o estado da Bahia com 28,1% da produção brasileira. 

MAPA (2013). 

Segundo MAPA (2013), as projeções para o algodão em pluma indicam produção de 

1,35 milhão de toneladas em 2012/2013 e de 2,53 milhões de toneladas em 2022/2023. Essa 

expansão corresponde a uma taxa de crescimento de 5,1% ao ano durante o período da projeção 

e a uma variação de 87,6% na produção. O consumo desse produto no Brasil deve crescer a 

uma taxa anual menor que 1,0% nos próximos dez anos alcançando um total de 915 mil 

toneladas consumidas em 2022/2023. As exportações também têm previsão de forte expansão, 

58,7% entre 2013 e 2023.  

Ainda segundo MAPA (2013), o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos - USDA, em 2013, indica que as exportações brasileiras entre 2014 e 2023 devem 

aumentar 41,4%. Um conjunto de fatores apontados pode favorecer a produção de algodão do 

Brasil. O primeiro é a mudança da política do algodão na China, maior produtor mundial, que 

vem estimulando os produtores de grãos no país, o que tem tornado o mercado de grãos mais 

atrativo aos produtores chineses. Outro fator é o aumento dos salários que coloca a produção 

de algodão por ser uma lavoura trabalho-intensiva, em posição desfavorável em relação a 

produção de grãos. O terceiro fator é o deslocamento para baixo dos preços do algodão fora da 

China, relativamente a outras commodities.  

Como cultura industrial, o algodão tem, na sua cadeia produtiva, diversos setores, que 

empregam e/ou fornecem ocupação, desde o campo até a indústria de confecção e em nível de 

produção primária, cerca de 70% do custo de produção total da cultura, representam mão-de-

obra, o oposto das demais regiões do Brasil e dos países produtores, que empregam elevado 

nível tecnológico, também com grande agressão ambiental, devido ao uso significativo de 

pesticidas (EMBRAPA, 2010 apud CIULIK, 2010).  

Segundo Freire (2011), os cotonicultores do Nordeste brasileiro apresentam condições 

de produzir algodão com estas características. Além disso, o desenvolvimento da cotonicultura 
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nessa região é relevante quando se observa que existe mercado demandante da matéria-prima 

na própria localidade e o produto, além de adequar-se às características do produtor local, tem 

durabilidade na armazenagem. Ainda de acordo com Freire (2011), a produção nordestina, 

exceto do Cerrado baiano, corresponde a menos de 10% da demanda das indústrias têxteis da 

região. 

Portanto, um dos maiores desafios da humanidade nesse século é descobrir alternativas 

para readequação do seu modo de produção com o consumo de recursos renováveis e energias 

limpas, de maneira a se tornar sustentável e não autodestrutivo. 

Dessa forma, para que não haja risco ao meio ambiente, a solução aponta para utilização 

desses recursos de forma mais econômica e menos destruidora o que inclui os conceitos de 

ecologia industrial (parte integrante das tecnologias limpas), utilizando processos de fabricação 

tradicionais adaptados aos novos compósitos, agora considerando as necessidades dos seres 

humanos e do meio ambiente. 

Outro aspecto atrativo na utilização desses materiais é o fato de que no final do seu ciclo 

de vida, quando compostados ou incinerados, geram dióxido de carbono (CO2) apenas em 

quantidades suficientes para serem absorvidas pelas plantas (EMBRAPA, 2010). 

Assim, como é uma cultura muito importante para a economia do Brasil, de baixo custo 

de produção e possuir na sua composição quase 95% de celulose, torna-se importante e 

imprescindível estudos desta fibra como reforço em compósitos de poliéster. 

Desse modo, a utilização racional dos recursos naturais assim como o destino adequado 

dos resíduos, são bastantes fiscalizados. Os governos pressionados pela crescente consciência 

social, econômica e ecológica aumentaram a ênfase sobre o impacto ambiental e a 

sustentabilidade. Consequentemente, os compósitos de fibras naturais tornaram-se alternativas 

valiosas, fomentando o crescimento e a utilização em novas aplicações industriais. 

Posto que, nas indústrias transformadoras, os compósitos de fibras naturais são 

utilizados como agentes de enchimento ou materiais de reforço para matrizes de polímero. O 

emprego adequado dessas fibras não só resolve o grande problema do descarte dos resíduos, 

mas também reduz a poluição ambiental. 
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2.2 TECIDO 

 

Segundo Bruno (1992), o tecido é um material à base de fios de fibra natural, artificial 

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

roupas, coberturas e outras vestimentas, como cobertura para o frio, cobertura para mesa, tecido 

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

Neto e Pardini (2006), descreveram que os processos para confecção de tecidos 

provavelmente foram realizados através do entrelaçamento de juncos e bambu. Mas por serem 

materiais com relativa rigidez foi necessário o desenvolvimento de um método para evitar que 

os mesmos fossem torcidos e emaranhados. O aparato desenvolvido foi denominado de tear. 

O processo de tecelagem até o começo do século IX era manual e somente após 1800 é 

que teares começaram a ser parcialmente automatizados, sendo atribuído esse feito a Joseph 

Marie Jacquard e Edmund Cartwright. (ALBERS, 1965 apud NETO e PARDINI, 2006). 

 

2.2.1 Tipos de tecidos 

 

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

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

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

de fios de urdume. A Figura 6 representa a estrutura de um tecido plano. 

 

Figura 6 - Representação da estrutura de um tecido plano. 

 

Fonte: Adaptado de EPXX - LOGBOOK, (2015). 
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Observa-se na Figura alguns fios na direção longitudinal e outros fios dispostos 

transversalmente aos primeiros. Esses fios são classificados como urdume e trama. 

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

(comprimento), do tecido. 

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

tecido. 

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

de um ou vários fios de trama. 

Variações do tecido plano para reforço: Uma das variações do tecido plano é a formada 

por dois ou mais cabos do urdume por fileira e/ou dois ou mais cabos na trama por fileira. Esse 

tipo de diversidade é denominado de tecido “basket”, conforme Figura 7. Há também outras 

formas construtivas nesse tipo de tecido que recebem denominações específicas tais como 

“monk” e “hopsak”. 

Figura 7 - Diagrama do tecido tipo basket 2 x 2. 

 

 

Tecidos Cetim: São tecidos que se ajustam mais às superfícies de contorno complexas, 

mas foram criados pelas indústrias têxteis para fins decorativos devido ao efeito brilhante 

conferido ao produto. 
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A Figura 8 representa a estrutura do tecido cetim que geralmente é utilizado com 

repetições de cinco a doze fios de urdume e de trama. Como característica marcante é um tecido 

compacto, suave ao tato e liso. Permite que tenha bom caimento, as flutuações são destacáveis 

e com grande possibilidade de esgarçamento. 

 

Figura 8 - Tecido cetim (“harness satin” – HS). 

 

Fonte: CORTE E COSTURA - AULAS, (2015). 

 

Tecido laço diagonal (twill): facilmente identificável pelas linhas diagonais que a tela 

forma na superfície do tecido, conforme representado na Figura 9. Sendo os fios bem 

empacotados e espaçados na largura exata do mesmo, se mantendo firme na posição o que 

confere resistência e durabilidade sem que com isso haja prejuízo na flexibilidade (NETO e 

PARDINI, 2006). 

Figura 9 - Diagrama do tecido diagonal. 
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A Tabela 1 representa uma adaptação do quadro comparativo das propriedades de 

tecidos planos de Neto e Pardini (2006), empregados em compósitos estruturais. 

 

Tabela 1. Propriedades dos principais tecidos empregados como malha em compósitos. 

Propriedade Tecido Plano Tecido Diagonal Tecido Cetim 
Tecido 

Basket 

Estabilidade 4 3 2 2 

Conformação 2 4 5 3 

Porosidade 3 4 5 2 

Acabamento 2 3 5 2 

Balanceamento 4 4 2 4 

Simetria 5 3 1 3 

Baixa 

Ondulação 
2 3 5 2 

Total 22 25 25 18 

 

A numeração para o tecido considerado no teste atinge valor máximo correspondente ao 

nível 5, para a melhor propriedade, e ao valor mínimo para o nível 1, onde apresenta a 

propriedade menor. 

Tecido Malha: Basicamente classificam-se a malharia em dois grupos distintos: a 

malharia por trama e a malharia por urdume. Segundo Aquino (2008), a confecção de tecidos 

de malha por urdume é feita através do entrelaçamento de malhas em sentido longitudinal com 

numerosos fios, sendo estes alimentados individualmente em torno de uma formação lateral de 

agulhas, isto é, para cada agulha em trabalho corresponde um único fio. 

Contudo, para a confecção do tecido de malha por trama são aplicados métodos de 

entrelaçamento das malhas na direção transversal, com um ou mais fios, sendo alimentados por 

múltiplas agulhas, que podem estar dispostas em sentido lateral ou circular, conforme 

representação na Figura 10 (AQUINO, 2008). 

Dessa forma o mesmo fio alimenta todas as agulhas, formando as malhas no sentido da 

largura. Com isso, a largura é determinada pelo número de agulhas em trabalho. 
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Essas laçadas (ou malhas) de formato senoidal sustentam-se entre si e são livres para 

moverem-se umas sobre as outras quando submetidas à tensão, seja no sentido da largura ou no 

sentido do comprimento do artigo.  

 

Figura 10 - Representação da estrutura de um tecido tipo malha por trama. 

 

Fonte: AQUINO, (2008). 

 

Como o tecido de malha resulta do entrelaçamento de fios para a formação de laçadas, 

tanto no sentido horizontal para a malharia por trama ou no sentido vertical para a malharia por 

urdimento, pode-se afirmar que estas laçadas formam a estrutura do tecido e que agrupadas, 

constituem os dois elementos básicos que são conhecidos como cursos e colunas (MELO, 

2016). 

Melo (2016), define que estes dois elementos estão diretamente ligados com as 

características e propriedades básicas dos tecidos de malha e as destacam como: 

• Densidade; 

• Gramatura; 

• Largura; 

• Capacidade de produção. 
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Tecido Não Tecido: A norma NBR – 13370 define o tecido-não-tecido como “uma 

estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras, ou filamentos, 

orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processos: mecânico (fricção) e/ou 

químico (adesão) e/ou térmico (coesão) ou combinação destes.” A Figura 11 apresenta a 

fotomicrografia de um TNT. 

 

Figura 11 - Fotomicrografia da estrutura de um tecido-não-tecido. 

 

Fonte: TNT, (2015). 

 

2.3 COMPÓSITOS – COOPERAÇÃO E SINERGIA 

 

A definição de compósitos segundo Askeland e Wright (2014), é a de que dois ou mais 

materiais (ou fases) ao serem utilizados em conjunto resultam em combinação de propriedades 

que não pode ser obtida de outra maneira. Visando combinações incomuns de rigidez, 

resistência mecânica, densidade, desempenho em altas temperaturas, resistência à corrosão, 

dureza ou condutividade. 

Segundo Filho (2013), os compósitos são materiais de moldagem estrutural, 

constituídos por uma fase contínua conhecida como matriz e que abrange três tipos: cerâmica, 

polimérica e metálica; e por uma fase descontínua ou dispersa chamada de reforço, de carga ou 

de agregado, dependendo do tamanho ou do formato de suas partículas. Na natureza também 
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encontramos materiais compósitos como conchas, ossos e dentes. A união entre as partículas, 

filamentos e fibras e a matriz é muito importante na definição das propriedades. Por ser um 

material constituído de várias fases, além das propriedades de cada constituinte, o compósito 

apresenta ainda propriedades intermediárias decorrentes da formação de uma região interfacial. 

Askeland e Wright (2014), na Figura 12 propõem uma classificação dos compósitos em 

três categorias segundo o tipo dos materiais constituintes e os processos de fabricação. 

 

Figura 12 - Classificação dos materiais compósitos. 

 

Fonte: ASKELAND e WRIGHT, (2014). 

 

2.3.1 Compósitos particulados 

 

Os compósitos particulados, Figura 13, são projetados para produzir combinações 

incomuns de propriedades, em vez de almejar o aumento da resistência, no geral contêm 

grandes quantidades de partículas grossas que não impedem o deslizamento de discordância de 

modo eficaz. Nesses compósitos a aplicação da regra das misturas pode predizer certas 

propriedades, como a massa específica. Pois certas propriedades dependem apenas das 

quantidades relativas e das propriedades individuais dos constituintes. Como exemplos 

apresenta-se materiais abrasivos para rebolos de corte, cuja constituição apresenta alumina 

(Al2O3), carbeto de silício (SiC) e nitreto de boro cúbico (CBN), e materiais utilizados em 
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contatos elétricos em relés e comutadores, onde é imprescindível uma combinação de 

resistência ao desgaste e condutividade elétrica. Assim a prata reforçada com tungstênio fornece 

essa desejada característica. 

 

Figura 13 - Fotomicrografia de compósito particulado 

 

Fonte: FILHO, SHIMABUKURO, (2008). 

 

2.3.2 Compósitos reforçados por fibras 

 

Uma característica dos compósitos reforçados por fibras são os maiores limites de 

resistência, provenientes da incorporação de fibras mecanicamente mais resistentes e mais 

frágeis em matriz dúctil com menor massa específica, devido à transferência de tensões da 

matriz para as fibras, que são mais resistentes aos esforços aplicados. Em contrapartida a matriz 

protege as fibras minimizando a difusão de contaminantes como o oxigênio e a umidade, que 

aceleram o processo de degradação de suas propriedades mecânicas. Assim a resistência do 

compósito pode ser maior tanto em elevadas temperaturas como em temperatura ambiente. 

A regra da mistura quando aplicada na predição da massa específica sempre indica boa 

aproximação, representando com maior precisão a condutividade elétrica e térmica dos 

compósitos reforçados com fibras ao longo de sua direção longitudinal, se as mesmas forem 

contínuas e unidirecionais. Mas quando as fibras não são contínuas ou unidirecionais, a regra 

da mistura não pode ser aplicada. 
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Alguns autores entendem por fibras contínuas quando o comprimento dessas fibras 

atinge dimensão superior a 15 vezes o seu comprimento crítico, ao passo que as fibras serão 

classificadas como descontínuas quando essa proporção for menor e não ultrapassar o referido 

limite. 

O comprimento crítico é o menor comprimento de fibra necessário para que haja um 

efetivo aumento da resistência do compósito. Essa definição vem do fato de que as 

extremidades de uma fibra resistem menos a carregamentos que o restante dela. Assim, quanto 

maior o comprimento maior a capacidade de sustentação de carga das fibras (ASKELAND, 

2014). 

Segundo Askeland e Wright (2014), no caso da tensão ser muito elevada, a matriz inicia 

a deformação não linear, acarretando na pouca contribuição da matriz para a rigidez do 

compósito e assim os módulos são aproximados a: 

 

Ec = ffEf         (1) 

 

Onde: ff – fração volumétrica de fibras; 

Ef - módulo de elasticidade da fibra; 

Ec - módulo de elasticidade do compósito. 

 

Todavia quando a carga é aplicada em sentido perpendicular às fibras do compósito há 

uma reação individualizada de cada componente, e o módulo será agora: 

 

1/Ec = fm/Em +ff/Ef        (2) 

 

Onde: fm – fração volumétrica da matriz; 

 ff – fração volumétrica da fibra; 

Ef - módulo de elasticidade da fibra; 

Ec - módulo de elasticidade do compósito; 

Ef - módulo de elasticidade da fibra. 

 



52 

 

 

 

 

A Figura 14 apresenta uma fotomicrografia em microscopia eletrônica de varredura 

MEV de uma região de ruptura de compósito polimérico, onde se distingue perfeitamente a 

superfície rica em resina de poliéster - matriz e os feixes de fibras. 

 

Figura 14 - Fotomicrografia de compósito polimérico reforçado com fibras. 

 

 

2.3.3 Compósitos estruturais 

 

Nessa categoria podem abranger recobrimentos esbeltos, revestimentos protetores mais 

espesso, blindagens, laminados e outras aplicações. Portanto, nessa classificação há variados 

tipos de compósitos com diversas aplicações e finalidades, como o vidro laminado que possui 

um adesivo plástico para impedir que fragmentos de vidro se desprendam quando fraturado, ou 

utilizados com finalidades decorativas como bancadas e mobília de fórmica (ASKELAND, 

2014). 

É também muito aplicado como indicador e controlador de temperatura em elementos 

bimetálicos tirando vantagem dos diferentes coeficientes de expansão térmica. Ou mesmo em 

revestimento de moedas com ligas Ni-Cu com alto teor de níquel, em um núcleo com 

predominância de cobre na liga Ni-Cu, oferecendo menor custo de fabricação. 

 

Matriz 

Fibras 
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Outro detalhe importante é que compósitos reforçados com fibras, oriundos da produção 

de fitas ou têxteis, podem ser considerados em parte como laminares, Figura 15. Os compósitos 

laminares são muito anisotrópicos. 

Figura 15 - Compósito laminado. 

 

Fonte: TARPANI et al (2011). 

 

As estruturas sanduíches são semelhantes ao papelão corrugado ou a um favo de mel 

(colmeia ou “honeycombe”). Na Figura 16 está uma simplificação da estrutura, onde se 

apresenta camadas finas de um material para as faces externas unidos com enchimento de baixo 

peso. Dessa forma nem o material de enchimento nem o do forro são resistentes. Em 

contrapartida há uma variedade de formas para as células da colmeia, quer sejam com perfis 

seccionais hexagonais, quadradas ou retangulares, podendo ser fabricadas de alumínio, fibras 

de vidro, papel, polímeros de aramida entre outros. 

 

Figura 16 - Compósito sanduíche. 

 

Fonte: ALMEIDA, (2009). 
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Outra classificação dos materiais compósitos é a fornecida por Callister (2009), onde 

usualmente esses compósitos são ordenados pela natureza dos materiais que os compõem, 

conforme apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Classificação dos compósitos segundo a natureza dos constituintes. 

 

Fonte: CALLISTER, (2009). 

 

2.4 COMPÓSITOS DE MATRIZES POLIMÉRICAS  

 

Askeland e Wright (2014), definem que em geral os polímeros são materiais orgânicos 

produzidos por processo de polimerização. Apresentam, em sua grande maioria, boas 

propriedades isolantes térmicas e elétricas. Possuem boa razão resistência-peso, mesmo com 

baixa resistência mecânica. Podem ser classificados de algumas formas, tais como: pelo 

processo como são sintetizadas as moléculas, pela estrutura molecular ou pela sua família 

química. Uma dessas possibilidades é com relação a ser um polímero linear ou um polímero 

ramificado. 

Os autores definem a cadeia polimérica linear como se o polímero apresentasse suas 

cadeias poliméricas organizadas de forma aleatória como se fossem espaguetes em um prato. E 

que o termo linear não representa uma sequência de cadeias em linha reta. Por outro lado, os 

polímeros ramificados apresentam cadeias poliméricas principais e ramificações secundárias 

que são cadeias menores originadas pelas cadeias principais. Desse modo a melhor maneira de 

apresentação dos polímeros é com relação ao comportamento mecânico e térmico.  
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Segundo Lokensgard (2013), as moléculas dos materiais plásticos são comumente 

denominadas de macromoléculas em decorrência do seu tamanho. Embora sejam moléculas 

muito grandes, não são facilmente visualizadas. A polimerização é a união de muitos meros, 

que é a menor estrutura de repetição de uma molécula polimérica. O grau de polimerização 

representa o número de meros que constitui uma molécula. Muitas vezes quando esse número 

se eleva as propriedades mecânicas também se elevam. Tornando-se problemático o 

processamento desses plásticos.  

Na Figura 18 é mostrada as três principais classes de polímeros. 

 

Figura 18 - Comportamento e estruturas de polímeros 

 

Fonte: Adaptado de ASKELAND e WRIGHT, (2014).  

 

Para Askeland e Wright (2014), os TERMOPLÁSTICOS são polímeros de cadeias 

longas produzidas a partir da união dos monômeros, (interligação de pequenas moléculas 

unitárias), que apresentam comportamento mecânico plástico e dúctil. Possuem ligações fracas 

do tipo Van der Waals entre átomos de diferentes cadeias. Os autores assemelham esses 

polímeros a árvores que crescem emaranhadas podendo ou não possuírem ramos, e mesmo 

emaranhadas não há fixação de uma árvore à outra. Com isso as cadeias podem ser destrançadas 

através de uma tensão de tração. Os termoplásticos podem ser parcialmente cristalinos ou 

amorfos, e ao serem aquecidos amolecem e fundem-se, adquirindo a forma de diversos perfis. 

Outra característica é que apresentam facilidade para reciclagem.  
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A representação da estrutura emaranhada, assemelhando-se a árvores, está indicada na 

Figura 19. 

Figura 19 - Representação de polímero termoplástico. 

 

Fonte: POLÍMEROS TERMOFIXOS E TERMOPLÁSTICOS, (2015). 

 

A definição de Askeland e Wright (2014), para polímeros TERMOFIXOS, é que são 

constituídos por cadeias longas de moléculas lineares ou ramificadas muito ligadas umas às 

outras, conforme a Figura 20, criando uma estrutura tridimensional em forma de rede. É análogo 

a diversos barbantes amarrados uns aos outros em vários nós, não estando só entrelaçados, como 

os termoplásticos. Dessa forma cada barbante pode possuir outros pontos de fixação lateral 

amarrados a ele. Com isso apresentam resistência superior e maior fragilidade que os 

termoplásticos. Esses polímeros não se fundem ao serem submetidos ao calor, mas começam a 

se decompor. A reciclagem após processo de reticulação, (ligações cruzadas ou “cross-linking”) 

é dificultada não podendo ser reprocessados com facilidade. 

 

Figura 20 - Representação da cadeia tridimensional de polímero termofixo. 

 

Fonte: POLÍMEROS TERMOFIXOS E TERMOPLÁSTICOS, (2015). 
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Os ELASTÔMEROS apresentam grandes deformações elásticas e segundo Askeland e 

Wright (2014), apresentam deformações superiores a 200%. São apresentados como 

elastômeros termoplásticos e elastômeros termofixos pouco reticulados. Se assemelham, com 

suas cadeias poliméricas, a molas ao se deformarem de forma elástica sob influência de uma 

tensão mecânica. Para os elastômeros termoplásticos o comportamento é semelhante ao 

termoplástico no tocante a facilidade de processamento e grande elasticidade inerente aos 

elastômeros. 

Os autores definem quatro mecanismos pelos quais os átomos dos materiais empregados 

em engenharia são unidos a saber; Ligações Metálicas, Ligações Covalentes, Ligações Iônicas 

e Ligações de Van der Waals. Sendo as três primeiras denominadas de ligações primárias, que 

são ligações relativamente fortes entre átomos adjacentes. Contudo, para os plásticos a ligação 

química covalente é a mais importante, por normalmente envolver o compartilhamento de 

elétrons entre dois átomos. Já as ligações de Van der Waals são denominadas de secundárias, 

pois são originadas de mecanismos diferentes e são mais fracas, apesar de estarem presentes 

em todos os materiais por serem forças resultantes entre moléculas ou átomos que têm sua 

origem entre momentos de dipolos que são induzidos ou permanentes. 

Dessa forma a natureza das ligações indica uma tendência geral em materiais com certos 

tipos de ligações. Isso quer dizer que não se pode prever as propriedades mecânicas de um 

material pela simples análise da natureza de suas ligações. Pois se faz necessária informações 

sobre as estruturas em nível atômico, micro e macro desse material. 

 

2.4.1 Matrizes termorrígidas 

 

 Segundo Askeland e Wright (2014), são um grupo especial de polímeros que em altas 

temperaturas tendem a se decompor e não a fundir como esperado. 

 

2.4.1.1 Resina de poliéster 

 

Segundo Neto e Pardini (2006), as resinas de poliéster são uma família de polímeros 

criados a partir da reação de ácidos e álcoois por condensação, originando água como 

subproduto. Quando essas cadeias são compostas por ligações insaturadas, apenas uma 

molécula de estireno pode dar origem à reticulação. 
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Lokensgard (2013), define a palavra poliéster como sendo oriunda de dois termos de 

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

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

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

outros reagentes.  

A primeira preparação de resinas de poliésteres foi atribuída ao químico suíço Jons 

Jacob Berzelius, em 1847, e a Gay Lussac e Pelouze, em 1833. Somente em 1937 Carleton Ellis 

descobriu que adicionando monômeros insaturados a poliésteres insaturados reduziriam 

drasticamente os tempos de polimerização e de formação de ligações cruzadas. 

O termo insaturado representa ligações de valência não usadas em átomos de carbono 

com duplas ligações ou que esses átomos sejam reativos. 

Um monômero possui como principais funções: Agir como elemento de transporte de 

solvente para o poliéster insaturado; reduzir a viscosidade do poliéster; aumentar a rapidez na 

formação das reações cruzadas e fortalecer propriedades específicas no polímero. 

O processo de polimerização, a temperatura ambiente, pode em alguns casos demorar 

dias ou semanas como decorrência de colisões aleatórias iniciadoras das ligações cruzadas em 

misturas simples de poliésteres e monômeros. Assim, com a intenção de acelerar essas reações, 

são adicionados aceleradores nas resinas de poliésteres. Geralmente as resinas já possuem 

aceleradores adicionados pelo fabricante.  

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

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

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

poliéster. A Figura 21 representa uma reação de esterificação simples. 

 

Figura 21 - Reação de esterificação simples. 

 

Fonte: LOKENSGARD, (2013). 
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Para a formação de um poliéster insaturado é necessário a reação provocada de um ácido 

polibásico com a remoção da água à medida que é formada. A insaturação é sinônimo de que 

as ligações duplas nos átomos de carbono os transformam em reativos ou possuidores de 

ligações de valência não usadas. Ocasionando a afinidade entre estes átomos de carbono e 

outros átomos e moléculas, fornecendo condições para a formação de ligações cruzadas, 

conforme a representação da Figura 22. 

 

Figura 22 - Reação de polimerização com poliéster insaturado e monômeros de estireno. 

 

Fonte: LOKENSGARD, (2013). 

 

2.5 INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

 

2.5.1 Incerteza padronizada 

 

A incerteza é o parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a 

dispersão dos valores que podem ser atribuídos a um mensurando. Em outras palavras a 

incerteza padronizada ou padrão de uma fonte de erro é a faixa de dispersão em torno do valor 

central equivalente a um desvio padrão. 

Segundo Baird (1962), a noção de incerteza é importante a partir do momento que 

afirmamos algo sobre o mundo externo, sob o qual não temos absoluto conhecimento. 

Resultados obtidos a partir da matemática ou da física teórica não apresentam incertezas. Estes 

são exatos, já que provém de definições ( axiomas e teoremas, etc.) criados pelo homem. Ou 

seja, estes resultados são, de certa forma, uma reafirmação destas definições. Quando fazemos 

uma medida, não temos total controle e nem absoluta certeza sobre a natureza do mensurando. 
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Segundo Link (1997), apud Marques (2002), há dois tipos de incertezas padronizadas: 

a) Incerteza tipo A – É calculada por meios estatísticos e descreve a dispersão da série 

de medições. Pois ela avalia a componente de natureza aleatória das medidas. A 

expressão da incerteza iA é determinada a partir de n medições de uma grandeza X, 

para ν graus de liberdade e nível de confiança p = 95%, sendo matematicamente 

expressa por: 

 

i�= I(x) = ± t95%(ν) . Dp(x)       (3) 

Onde; 

Dp - desvio padrão. 

 

b) Incerteza tipo B – É determinada a partir de informações paralelas ao processo de 

medição, como por exemplo incerteza do padrão, tipo de indicação do instrumento, 

temperatura ambiente, instabilidade no funcionamento, etc. Em função do tipo de 

distribuição será definido o divisor utilizado, e com isso convertido o valor 

conhecido na incerteza padronizada. Para distribuições normais com incerteza tipo 

“A” este valor geralmente é unitário. Para um caso típico de incerteza proveniente 

da resolução do instrumento ou equipamento com distribuição de probabilidade 

retangular, essa grandeza pode ser representada por: 

 

i�= ± t��%
ν� �
√�         (4) 

Onde; 

a – Resolução do instrumento de medição. 

t – Fator de Student. 

 

2.5.2 Incerteza padronizada combinada 

 

Noronha (2012), descreve a incerteza padronizada combinada de uma medição como a 

incerteza padronizada quando este resultado é obtido por meio dos valores de várias outras 

grandezas, sendo igual à raiz quadrada positiva de uma soma de termos, sendo estes as 
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variâncias ou covariâncias destas outras grandezas, ponderadas de acordo com quanto o 

resultado da medição varia com mudanças nestas grandezas.  

O resultado de uma medição é, então, convenientemente expresso como Y = y ± I, que 

é interpretado de forma a significar que a melhor estimativa do valor atribuível ao mensurando 

Y é y, e que y - I a y + I é o intervalo com o qual se espera abranger uma extensa fração da 

distribuição de valores que podem ser razoavelmente atribuídos a Y. 

A incerteza expandida I, agora pode ser obtida multiplicando-se a incerteza padronizada 

i(y) pelo fator de abrangência k, isto é: 

 

 I = k*i(y)          (5) 

 

O valor do fator de abrangência k deve levar em conta, além do nível de confiança 

desejado, o número de graus de liberdade efetivos associados ao caso para o intervalo y - I a y 

+ I. O valor de k geralmente está entre 2 e 3, mas pode assumir diversos outros valores 

(NORONHA, 2012). 
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III - MATERIAIS  

E MÉTODOS  

 

Neste capítulo são descritos os materiais utilizados assim como os métodos de 

fabricação e de análise empregados no estudo. 

A principal propriedade analisada no estudo foi a resistência mecânica. Testes de tração, 

flexão, dureza e impacto foram executados. Em seguida priorizou-se a determinação da 

densidade e da absorção de água e as características térmicas. Cada parâmetro foi analisado 

segundo as normas pertinentes da ASTM D3039, ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790, 

ASTM D570, ASTM D5334-08, ASTM E23 e ASTM D972. 

Chegou-se a fase de construção das placas de compósito, como matéria prima para 

recorte dos corpos de prova, através das seguintes etapas: corte do tecido plano de algodão 

(TPA), preparação da resina de poliéster ortoftálica com acelerador, preparação do molde 

metálico, (matriz), com a manta de tecido impregnada com a resina e, finalmente, a compressão 

do molde em prensa hidráulica. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

O tecido plano de algodão (TPA) com ligamento tela ou tafetá foi adquirido no comércio 

como saco alvejado com teor de algodão de 100%, dimensão unitária de 60 cm x 38 cm, 

fornecido em embalagem com 1 unidade para ser utilizado como pano de chão, flanela de 

limpeza e pano de prato. Devido à grande variedade de fornecedores foi mantido um fabricante 

e um modelo, como parâmetro de controle.  

Medeiros (2015), caracteriza o tecido plano pelo entrelaçamento de dois conjuntos de 

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

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

transversal ao urdume, portanto é conhecido por trama. 
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A Figura 23 representa a aparência do saco alvejado tal como adquirido no comércio. 

 

Figura 23 – Tecido plano alvejado. 

 

 

A Figura 24 mostra a micrografia da estrutura do tecido plano de algodão (TPA), 

aplicado no trabalho com ligamento na forma tela ou tafetá ampliada 20X. 

 

Figura 24 – Estrutura do TPA ampliada 20X. 

 

 

Para retirada de resíduos oriundos da engomagem que não reagiram com a fibra do fio, 

os tecidos planos de algodão (TPA) foram imersos durante 24h em água e em seguida lavados 
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a 600C com sabão neutro e água. Após três processos de lavagem foi enxaguado e centrifugado 

para acelerar a retirada de água.  

O processo de secagem foi finalizado com a exposição ao sol durante 6 horas seguidas, 

e após secagem completa foi dobrado e acondicionado em reservatório para evitar absorção de 

umidade. Antes do processo de produção das placas compósitas o TPA foi aquecido em estufa 

solar com circulação induzida de ar confeccionada por Silva (2013), para minimizar a absorção 

da água.  

Todos os compósitos foram fabricados no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

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

as técnicas de laminação manual (“hand lay up”) e prensagem a frio.  

Para a impregnação do tecido plano de algodão foi utilizada a resina pré-acelerada de 

poliéster ortoftálico , misturada com 2% em peso de acelerador MEK-P (peróxido de metil-etil-

cetona), para reduzir o tempo de gel e a temperatura máxima atingida na reação, seguindo 

proporções definidas em porcentagem do peso da fibra em relação ao peso da resina no 

compósito. 

Segundo Neto e Pardini (2006), a adição de biácidos insaturados na fabricação de 

resinas de poliéster reduz o espaçamento entre as duplas ligações e com isso o material se torna 

frágil e quebradiço. Para tanto é aconselhável que na formulação básica do poliéster tenha em 

sua composição biácidos saturados, ácido ortoftálico e ácido isoftálico, para atuarem como 

alongadores da cadeia polimérica aumentando a tenacidade da resina após polimerização.  

O tecido de algodão TPA, foi cortado com dimensões específicas para satisfazer corpos 

de provas de tração, flexão, impacto e propriedades térmicas. Também foi organizado no molde 

metálico em camadas intercaladas de resina acelerada e TPA. Conforme representação da 

Figura 25.  

 

Figura 25 - Representação das camadas de TPA na fabricação dos compósitos. 
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3.1.1 Desmoldante 

 

Foi empregada a cera de carnaúba como agente desmoldante para facilitar a retirada da 

“placa” e melhorar o acabamento superficial dos corpos de prova. Com isso o tempo de 

lixamento e polimento dos corpos de provas foi reduzido. Contudo, é necessária atenção durante 

o processo para preencher todas as superfícies reentrantes da matriz metálica que tenham 

contato direto com o compósito. Observou-se que era necessário o mínimo de duas passagens 

da cera de carnaúba para evitar dificuldades durante a desmoldagem da placa de compósito. 

 

3.1.2 Matrizes metálicas 

 

Para a fabricação das placas de compósitos, utilizadas nos ensaios mecânicos, foram 

confeccionadas três matrizes que serviram como moldes metálicos para satisfazer critérios 

específicos das Normas.  

 

3.1.2.1 Matriz 1 

 

Devido a diversidade de ensaios nos compósitos com emprego de várias padronizações 

foram desenvolvidas e produzidas três matrizes metálicas, com geometrias e dimensões 

próximas das solicitadas pelas normas. A matriz 1 foi utilizada para promover critérios 

dimensionais dos corpos de provas nos ensaios de tração e flexão, a matriz 2 por sua vez 

garantiu as dimensões exigidas nos corpos de prova para o teste de impacto e a matriz 3 foi 

empregada na adaptação de corpos de prova para os ensaios de propriedades térmicas.  

Na confecção das matrizes metálicas 1 e 2, utilizou-se chapas laminadas de aço 1020 

com 7,0mm de espessura e cantoneira padrão “L” de aço 1020 com dimensões 1/2”x1/2”x1/8”, 

que foram usinadas e soldadas nas dimensões adequadas para satisfazer critérios das normas 

ASTM, relacionadas à caracterização específica do compósito e suportarem as tensões 

produzidas durante procedimento de compressão na prensa hidráulica. Contudo, para a 

produção da terceira matriz houve a adaptação de uma fôrma cilíndrica para argamassa. 

Portanto, objetivando facilitar a posterior confecção desses corpos de provas para serem 

submetidos aos ensaios de flexão e tração uniaxial, conforme as dimensões sugeridas na ASTM 
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D3039/D3039M e ASTM D 790, foi projetado e confeccionado molde metálico com dimensões 

de 200 mm x 200 mm x 6,0 mm, conforme apresentado na Figura 26.  

 

Figura 26 - Matriz metálica 1 utilizada na compressão dos corpos de prova de tração e 

flexão. 

 

 

Após processo de cura as placas do compósito foram cortadas na direção do 

comprimento do tecido, que é o sentido dos fios de urdume, empregando disco de corte 

diamantado em retângulos de 25 mm x 170 mm x 6 mm, para atender ao ensaio de tração 

uniaxial conforme ASTM D3039/D3039M, e com o objetivo de atender os critérios do ensaio 

de flexão, pertinentes à ASTM D790, foram cortadas placas do compósito, também na direção 

do urdume, com as dimensões de 12,7 mm x 127 mm x 6 mm. 

Os corpos de provas foram cortados no sentido dos fios do urdume para obter a 

orientação de maior resistência do tecido. Pois alguns tecidos planos apresentam variação de 

densidade dos fios de trama e de urdume, o que interfere diretamente na sua resistência 

(PINHEIRO et al, 2013). 
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3.1.2.2 Matriz 2 

 

Para a confecção dos corpos de prova de impacto, em acordo com critérios da ASTM 

E23, foi construída a matriz metálica 2, conforme apresentada na Figura 27. Um molde 

prismático com dimensões de 100 mm x 100 mm x 10,5 mm, para ser preenchido com 

o compósito nas proporções da Tabela 3, e ser submetido à pressão de 1,0 MPa durante 

24 h sob temperatura ambiente, e dessa forma facilitar a posterior confecção dos corpos 

de provas específicos, conforme as dimensões sugeridas pela norma.  

Após processo de cura as placas do compósito foram cortadas empregando 

aparato com disco de corte diamantado, em retângulos de 55 mm x 10 mm x 10 mm, 

para atender ao ensaio de impacto, conforme ASTM E23. 

 

Figura 27 - Matriz metálica 2 para confecção dos corpos de prova de impacto. 

 

 

3.1.2.3 Matriz 3 

 

Um molde metálico especialmente preparado foi utilizado no ensaio de propriedades 

térmicas. De tal sorte que satisfizessem as condições do medidor de propriedades térmicas e da 

ASTM D5334-08, adaptada para o ensaio nos corpos de prova. Para tanto foi designada a matriz 

metálica 3, originada de um molde metálico originariamente desenvolvido para ensaio de 

resistência à compressão em argamassa, com diâmetro interno de 5,0 cm e altura de 10,0 cm.  
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Foi confeccionado uma peça, por usinagem do nylon 6.6, com a finalidade de possuir 

função de placa de pressão, objetivando sujeitar o compósito à pressão de 1,0 MPa través do 

uso da prensa hidráulica. Estando a metodologia adotada idêntica à que foi utilizada na 

confecção dos corpos para os demais ensaios. A Figura 28 apresenta o molde metálico, 

preparado momentos antes do ensaio com o tecido plano de algodão, TPA. 

 

Figura 28 - Matriz metálica 3 preparada com tecido de algodão durante confecção dos 

corpos de provas – TPA para medição das propriedades térmicas. 

 

 

3.1.3 Resina poliéster 

 

Foram inicialmente escolhidas duas resinas de poliéster ortoftálica e isoftálica como 

matrizes para o compósito, RC e RV, respectivamente comercializadas como resina tipo 

“cristal” e “verde”. Devido a diversidade de fabricantes e às várias alterações encontradas nas 

propriedades mecânicas dessas resinas optou-se por adquirir todo o volume de uma vez para 

serem produzidas todas as “placas”, evitando com isso lotes diferentes do produto e oscilações 

nos valores típicos das propriedades da resina.  

Não foram utilizadas as informações técnicas das resinas disponibilizadas pelo 

fabricante como padrões, por haver variações entre esses valores e os encontrados nos trabalhos 

do LMHES. 

As resinas foram referenciadas como controle, tendo sido analisada sua resistência à 

tração uniaxial e à flexão em três pontos para ambas. Não obstante o único critério de escolha, 
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para a utilização de apenas uma das resinas na confecção dos compósitos, foi o das propriedades 

mecânicas. 

A opção pelas resinas ortoftálica e isoftálica teve como preponderante fator o menor 

custo de aquisição, a e a facilidade de trabalho. Posto que, a fabricação de compósitos com 

resinas de poliéster, não faz uso de grandes equipamentos, a manipulação ocorre em baixas 

temperaturas e o risco de acidente é mínimo, para quem trabalha na produção do compósito 

bem como é mínimo o risco de danificar as fibras do tecido plano de algodão TPA. 

A Tabela 2 apresenta a densidade das resinas estudadas inicialmente em acordo com a 

ASTM 972. 

 

Tabela 2. Densidade aparente das resinas após cura. 

Denominação comercial Densidade [g/cm3] 

RC - Resina Cristal 1,246±0,008 

RV - Resina Verde 1,215±0,002 

 

As placas produzidas para confecção das amostras, quer tenha sido com 0% em peso da 

fibra até as demais proporções em peso do tecido plano de algodão - TPA, foram prensadas 

quando ainda estavam em processo de polimerização da resina em prensa hidráulica manual, 

modelo MPH15, fabricante Marcon, com capacidade nominal de carga compressiva de 15 Ton.  

A interação da fibra no compósito não é apenas uma função da resistência à tração da 

fibra, do seu comprimento e da fração volumétrica desta no compósito, mas também depende 

da natureza química e da ligação física entre a fibra e a matriz polimérica. BORSOI, (2011). 

A resina utilizada como matriz do compósito foi selecionada pelo critério de maior 

resistência à tração uniaxial, flexão em três pontos e pela facilidade de sua manipulação durante 

a etapa de produção da placa “blanque”. A partir dessa escolha foram determinadas as 

proporções em peso da fase dispersa.  

Para a fabricação dos compósitos foram cortadas amostras em forma de quadrados do 

TPA, para em seguida haver a impregnação com a resina acelerada.  

A densidade volumétrica do tecido plano de algodão apresentou ordem de grandeza 

abaixo da densidade volumétrica das resinas, o volume desse elemento para preenchimento do 

compósito, em algumas proporções chegou a superar o volume do molde metálico, afetando e 

limitando a introdução de maiores quantidades do TPA no compósito TA.  
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A Tabela 3 apresenta as proporções em peso de tecido plano de algodão utilizadas nos 

compósitos. Nela é possível observar a relação entre o número de camadas do TPA e sua 

proporção em peso com relação à resina na formulação dos compósitos. 

 

Tabela 3. Proporção em peso do tecido de algodão no compósito TA. 

Descrição do compósito Proporção [%] 

RC (Resina Cristal) 0,00 

RV (Resina Verde) 0,00 

TA1 1,10±0,01 

TA4 4,45±0,03 

TA8 8,84±0,05 

TA10 11,01±0,06 

TA12 13,14±0,08 

 

3.1.4 Outros materiais 

 

Para limpeza dos materiais, empregados nos experimentos, utilizou-se a propanona 

(C3H6O) conhecida também como acetona, facilmente adquirida no comércio especializado e 

com emprego difundido na remoção de esmalte para unhas. 

A água destilada, empregada nos ensaios de densidade aparente e absorção de água, foi 

obtida em destilador elétrico com operação de dupla destilação em equipamento destilador de 

água tipo Pilsen marca Sppencer, capacidade de 10L/h e vazão de 70 litros descartados para 

cada litro destilado, com isso garantindo a obtenção de água destilada de alta qualidade e com 

baixo teor de sais. 

As amostras utilizadas nos ensaios de densidade aparente, dureza superficial e absorção 

de água foram fornecidas através do material excedente, proveniente dos recortes das “placas”, 

confeccionados para os ensaios de tração uniaxial. Todos com as dimensões em conformidade 

com as especificidades das Normas ASTM D792, ASTM D2240 e ASTM D570. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Caracterizações do tecido plano de algodão 

 

Foram executados os ensaios de gramatura, título dos fios, densidade de urdume e trama 

e resistência à tração no tecido plano de algodão tipo tela para um melhor entendimento de 

como os materiais utilizados e a própria geometria dos tecidos influenciam as suas propriedades 

físicas. Segundo Mizoguchi (2000), esses fatores são de grande importância no que diz respeito 

à concepção de têxteis e ao seu comportamento durante o processamento e utilização. 

 

3.2.2 Caracterizações dos compósitos 

 

As características levantadas do TPA e dos compósitos foram: 

a) Absorção de água - a análise da água absorvida até saturação do compósito após 

determinada período de dias submerso no fluido. 

b) Densidade aparente – busca-se determinar a densidade do compósito para obter 

melhor controle da qualidade de um componente de forma a estimar frações 

volumétricas mais precisas. 

c) Ensaios mecânicos destrutivos – A intenção é verificar se os materiais 

apresentam as propriedades que os tornarão adequados ao uso.  

d) MEV - a microscopia eletrônica de varredura permite a análise das superfícies 

de fratura com grandes aumentos dessas irregularidades. 

e)  TGA - avaliou-se a estabilidade térmica da resina e do TPA que compõe o 

compósito par determinar os limites de aplicabilidade em situações limites de 

temperatura. 

f) Análise propriedades térmicas – Busca determinar quantitativamente 

propriedades relacionadas com problemas envolvendo estado não-estacionário, 

como no aquecimento e resfriamento de um polímero. 
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3.2.3 Produção dos Corpos de Provas 

 

O desmoldante, cera de carnaúba, foi aplicado por toda a superfície da matriz metálica, 

(matriz 1, matriz 2 e matriz 3). Uma película de recobrimento, de cera de carnaúba na superfície 

da matriz metálica, garantiu a separação das superfícies de contato entre o metal e a resina.  

Após aplicação da cera de carnaúba todos os compósitos estudados foram fabricados 

empregando a moldagem por compressão, para tanto foi empregado prensa hidráulica manual, 

que comprimiu a matriz metálica com pressão constante de 1,0 MPa durante 24h em 

temperatura ambiente.  

Esse procedimento foi executado com a finalidade de reduzir os vazios, produzidos 

durante o procedimento de fabricação do compósito bem como produzidos pela reação de 

polimerização da resina. 

A Figura 29 exibe a matriz metálica, posicionada na base da prensa hidráulica, prestes 

a ser comprimida com pressão máxima de 1,0 MPa. 

 

Figura 29 - Matriz metálica para tração com placa de compósito instantes antes da 

compressão. 

 

Matriz 

Prensa 

Base da prensa 
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As etapas do processo de fabricação das placas para obtenção dos CP para os ensaios de 

caracterização do compósito em suas várias configurações/formulações encontram-se 

mostradas no fluxograma da Figura 30. 

 

Figura 30 - Diagrama de fabricação dos corpos de prova. 

 

 

Inicialmente foi adotado o procedimento de contagem das camadas do tecido plano de 

algodão – TPA, durante confecção das placas, para posterior determinação das proporções em 

peso do TPA no compósito.  

Assim, todos os TPA devidamente recortados nas dimensões das matrizes foram 

pesados, em ambiente com temperatura controlada, utilizando balança de precisão, Marte 

modelo AL500.  

Desse modo, a determinação da proporção em massa do tecido de algodão em relação à 

massa total do compósito, partiu-se da pesagem da placa de resina curada - RC em cada uma 

das três matrizes, e comparou-se com o peso do tecido de algodão, anteriormente recortado, nas 

dimensões das matrizes 1, 2 e 3.  
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A Tabela 4 representa a formulação dos compósitos e suas respectivas proporções de 

camadas de TPA adicionadas à resina RC executados nas matrizes metálicas 1, 2 e 3. 

As incertezas foram determinadas utilizando a técnica de medição direta, onde a 

incerteza de medição do tipo B é a incerteza do padrão. De modo que aplicando esse método 

de avaliação do Tipo B, estima-se a incerteza padrão da grandeza de entrada.  

A incerteza padrão, i(xi), é uma medida de dispersão equivalente a um desvio padrão. 

Dessa forma aplicando a equação (4) para uma distribuição retangular temos: 

 

 ��= ± t��%
ν� x �,���
√� .          (6) 

 

Utilizando-se para a balança Marte AL 500 a sensibilidade informada pelo fabricante de 

0,001g, para um fator de abrangência k = 2. (Probabilidade de abrangência de 95%); 

 

iB = 2 x  
�,���

√�  = ± 0,0015g. 

 

Essa incerteza de medição do equipamento é a chance de abranger o valor verdadeiro 

do mensurando com 95% de probabilidade.  

 

Tabela 4. Formulação dos compósitos e proporções em peso das camadas de TPA em relação 

ao peso da placa de resina RC. 

Corpo de 

Prova 
Compósito 

Número de 

Camadas do 

TPA 

Peso TPA 

[%] 

Peso Resina 

[%] 

Peso total 

compósito 

[%] 

Resina Cristal RC - - 100 100 

Resina Verde RV - - 100 100 

Compósitos 

TA1 1 1,10±0,01 98,90±0,01 100±0,02 

TA4 4 4,45±0,03 95,55±0,03 100±0,06 

TA8 8 8,84±0,05 91,16±0,05 100±0,1 

TA10 10 11,01±0,06 88,99±0,06 100±1,2 

TA12 12  13,14±0,08 86,86±0,08 100±0,16 
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A preparação da matriz com o desmoldante ocorreu com a aplicação da cera de carnaúba 

por intermédio de uma esponja de limpeza de pratos. Sendo merecida atenção aos cantos da 

matriz metálica que dispunham de ângulos retos bem como ao rebordo de sua tampa.  

Cerca de dez minutos eram aguardados para a secagem dos voláteis da cera e então nova 

camada de desmoldante era aplicada. Desse modo após três sequências de aplicação do 

desmoldante o procedimento estava concluído, e seguia-se uma vistoria da superfície tratada 

para evitar falhas de aplicação ou excesso da cera na matriz. 

De posse da matriz com o desmoldante já devidamente aplicado foi efetuada a pesagem 

da resina. Portanto, uma quantidade de 2% em peso do provedor de cura MEK-P foi adicionada 

à mesma e essa solução foi agitada mecanicamente durante 30 segundos para tornar homogênea 

a mistura.  

Em seguida uma certa quantidade de resina líquida foi despejada no interior da matriz e 

rapidamente espalhada por toda sua superfície, para logo após receber cuidadosamente a 

camada do tecido plano de algodão (TPA).  

Demais camadas intercaladas de resina e de tecido plano de algodão foram preenchendo 

o espaço da matriz metálica, e ao completar todo o volume o processo era encerrado. A partir 

desse momento a matriz foi fechada com a sua tampa e submetida à compressão para o 

compósito receber pressão de 1MPa. O excesso de volume da resina imediatamente é expulso 

pelas frestas entre tampa e laterais. 

O tempo de gel inicia-se cerca de 10 a 15 minutos após mistura da resina com provedor 

de cura MEK-P, tempo este em que a mistura começa a aumentar sua viscosidade. Após 24 

horas sobre a pressão de 1MPa a placa do compósito pode ser desmoldada.  

Em seguida as rebarbas e saliências oriundas do processo de compressão são retiradas, 

usando uma lixa com granulometria 120. Na sequência os corpos de prova foram cortados no 

aparato de corte, com disco de diamante, nas medidas exigidas para cada ensaio realizado. 

 

3.2.4 Ensaios para caracterização do tecido 

 

Os ensaios para caracterização do tecido foram executados no LABCTEX – Laboratório 

de Caracterização de Materiais Têxteis, Departamento de Engenharia Têxtil - DET da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN em ambiente com temperatura e 

umidade controlada de 21,0 ± 0,50C e 65 ± 5% UR. 
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Os ensaios seguiram padrões normatizados para se ter confiança desejável nos 

resultados, a Tabela 5 representa os ensaios e suas respectivas normas que serviram como base 

para a realizações dos testes. 

Tabela 5. Tipos de ensaios e normas aplicadas. 

Ensaio Normas utilizadas 

Gramatura NBR 10591 e ASTM D3776/3887 

Título do fio ASTM D1059 

Densidade urdume e/ou trama ASTM D3775 - 12 

Resistência do tecido ASTM D5034 

 

3.2.4.1 Gramatura 

 

Os ensaios de gramatura foram realizados no LABCTEX e iniciados a partir da retirada 

de cinco amostras de tecido em direção da diagonal, empregando cortador de tecido de 

geometria circular com área de corte de 1,0 dm2. Em seguida foi efetuada a pesagem individual 

em balança de precisão, conforme representado na Figura 31. Esse ensaio forneceu o peso por 

unidade de área do tecido em g/m2. 

 

Figura 31 - Etapas do ensaio de gramatura: a) Recorte do tecido; b) Amostras do tecido 

prontas; c) Pesagem da amostra em balança analítica. 

 

b) a) c) 
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A incerteza do ensaio de gramatura foi determinada através dos dados fornecidos pelo 

fabricante da balança analítica. Mais uma vez houve combinação de incertezas, e para isso foi 

atribuída precisão na área circular da amostra de ± 10%. Pois o corte de tecidos não possibilita 

uma abordagem exata nas dimensões da amostra, decorrente da elasticidade do material devido 

à baixa densidade de urdume e trama a qual confere pouca resistência ao TPA. A precisão da 

balança empregada no teste segundo informações do fabricante é de ± 0,001g. Dessa forma em 

acordo com a equação (4). 

 

�� =   ± 0,0015�  

 

 �á��� =  ± 0,001 ��  

 

Através da combinação das incertezas obtêm-se: 

 

� ��! = ± 20,95  
!$  

 

3.2.4.2 Título dos fios 

 

Retirou-se cinco corpos de provas (fios) para o urdume e 5 fios da trama para pesagem, 

com o cuidado de aplicar sobre o fio uma certa tensão no momento em que foi medido o fio, 

antes do corte do mesmo. 

Pesou-se o corpo de prova e através das equações (6) e (7) se obteve o título em “Tex” 

e em “Ne” dos fios de urdume e dos fios de trama. 

 

%&' =  (�)* 
 � + ����
,*!-�.!�/0* 
!�         (7) 

 

1& =  ,*!-�.!�/0* 
!� + �,��
(�)* 
 �          (8) 
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A incerteza de medição para o ensaio de títulos de fios também é uma combinação de 

incertezas entre a medição do comprimento (régua graduada) e do peso (balança analítica) dos 

fios. Na medição do comprimento a régua empregada possui precisão de ± 0,5 mm. A precisão 

da balança utilizada no teste segundo o fabricante é de ± 0,001g. 

 

�2*!- = ± 0,6 ��  

 

� � = ± 0,0015�  

 

Através da combinação das incertezas obteve-se: 

 

�4�+ =  ± 2,5  

 

�5� =  ±  0,4  

 

3.2.4.3 Densidade de urdume e trama 

 

Para executar o ensaio foi realizada a contagem dos fios, com o auxílio de equipamentos 

como lente tipo lupa com intenção de ampliar o campo visual de trabalho e uma agulha para 

“apontar” os fios durante sua contagem, no sentido do urdume e da trama em uma dimensão de 

2,5 cm obtendo assim a densidade de fios.  

A contagem foi repetida em mais cinco corpos de provas, com o cuidado de não se 

retirar amostras do TPA com os mesmos fios de urdume e de trama. Dessa forma, como o 

resultado apresentou valores idênticos nas cinco amostras para os dois sentidos de fios, 

(longitudinal e transversal), não foi necessário efetuar o levantamento da incerteza para o ensaio 

em questão. 

 

3.2.4.4 Resistência à tração do tecido 

 

Foram cortados 5 corpos de prova com dimensões de 15cm x 5cm nos sentidos de 

urdume e trama, em diagonal (para não conter os mesmos fios de urdume e trama em amostras 

diferentes), afastados da ourela 10% da largura do tecido.  
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Foram executados testes com os corpos de prova na direção do urdume e após conclusão 

destes foram iniciados os testes com os corpos de prova na direção da trama. 

Em todos os testes o equipamento para realização foi o TENSOLAB AUTOMÁTICO 

3000 MESDAN.  

A Figura 32 (a) representa as amostras de tecido posicionadas em comparação 

dimensional com caneta e a Figura 32 (b) o equipamento durante ensaio com o corpo de prova 

sujeito entre as garras. 

 

Figura 32 - Corpos de prova: a) Em comparação com caneta esferográfica; b) Durante o 

ensaio na máquina Tensolab. 

 

 

A precisão da máquina universal de ensaio, informada pela fabricante do equipamento 

TENSOLAB - 3000 para a solicitação de carga corresponde a ± 0,1% do fundo de escala e para 

o deslocamento é 1,0% do fundo de escala. Assim, para determinar a incerteza de medição 

aplicou-se a equação específica ao tipo de incerteza cujas informações são paralelas ao processo 

de medição. 

 

�744 = ± 5,8 1  

Corpo de prova em teste 

a) b) 
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Onde: iRTT - Incerteza de medição para o ensaio de tração do tecido. 

3.2.5 Determinação das propriedades físicas dos compósitos 

 

Para determinar as propriedades físicas dos compósitos foram confeccionados corpos 

de provas cujas dimensões são padronizadas pelas normas ASTM utilizadas no trabalho, 

conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6. Dimensões dos corpos de provas. 

Ensaio 
Comprimento  

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Normas  

utilizadas 

Tração 170 25 6 ASTM D3039/D695 

Flexão 127 12,7 6 ASTM D790 

Impacto 55 10 10 ASTM E23 

Prop. Térmicas φ50 100 - ASTM D5334 

Dureza 25 25 6 ASTM D2240 

Absorção de água 25 25 6 ASTM D570 

Densidade 25 25 6 ASTM D792 

MEV 6 6 6 ------- 

 

3.2.5.1 Propriedades mecânicas 

 

As propriedades mecânicas do material descrevem como ele responde à solicitação de 

uma força. Os ensaios de tração e flexão permitiram o detalhamento das tensões resistentes de 

tração RT e flexão RF, bem como do módulo de elasticidade a tração - MET e do módulo de 

elasticidade a flexão - MEF. 

O ensaio de impacto foi adaptado da ASTM E23 e indica a energia absorvida - EA pela 

amostra em teste antes de sua fratura. Os corpos de prova foram cortados segundo orientações 

dimensionais da Tabela 6, lixados e polidos para minimizar concentrações de tensões 

decorrentes do acabamento da superfície. 
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O total de amostras em todos os ensaios de propriedades mecânicas, para cada proporção 

de compósito, foi de cinco. 

O ensaio de dureza não define uma única ou bem definida propriedade do material. Mas 

a resistência a riscos e abrasão estão fortemente relacionadas. (LOKENSGARD, 2013). 

Todos os ensaios foram executados em sala com temperatura e umidade ambiente 

controladas a 24,6 ± 1ºC e 65 ± 5%. 

 

3.2.5.1.a Ensaio de tração e flexão 

 

Foi utilizada uma máquina universal de ensaio Shimadzu, modelo Servopulser - HF-

200kN-40L pertencente ao Laboratório de Ensaios de Materiais do IFRN Campus Natal 

Central, conforme apresentado na Figura 33. 

 

Figura 33 - Máquina universal de ensaio. 

 

 

O ensaio de tração é um dos mais importantes indicadores da resistência do material. É 

a habilidade que o material possui em suportar forças que atuam na direção de sua distensão. A 

metodologia adotou os procedimentos sugeridos na ASTM D3039 e ASTM D638.  

Foram cortados de cada placa de compósitos, (RC, RV, TA1 a TA12), cinco corpos de 

prova tratados como amostra de teste. 
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A Figura 34 apresenta dois corpos de prova de tração cortados a partir da placa plana ao 

lado de um paquímetro. 

 

Figura 34 - Amostras para ensaio de tração em comparação dimensional com 

paquímetro. 

 

 

A precisão da máquina universal de ensaio, informada pelo fabricante na Tabela 7, para 

a solicitação de carga corresponde a ± 0,5% do fundo de escala e para o deslocamento é 1,0% 

do fundo de escala.  

 

Tabela 7. Especificações da máquina universal de ensaio. 

Especificações Shimadzu - HF-200kN-40L 

Carga 

Máxima 

Precisão 

da Carga: 

Resolução da 

Carga: 

Precisão da 

deformação: 

Resolução do 

Deslocament

o da Mesa: 

Precisão do 

Deslocamento da 

Mesa: 

Estabilidade 
Deslocamento 

Atuador 

250kN 
±0,5% 

FE 

150, 100, 

50, 20 e 

10% da 

capacidade 

dinâmica 

±1%FE 

(Dentro do 

intervalo de 

medição) 

0,001mm ±1% ± 1% FE ±25mm 
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Assim ocorre uma combinação das incertezas entre a carga e o deslocamento, gerando 

nova incerteza para a grandeza do mensurando tensão. Assim, ao dividir duas medições, a 

incerteza na medição final é encontrada pela soma das percentagens de incerteza das medições 

originais e, em seguida, multiplicando essa quantia pelo quociente dos valores medidos: 

 

RT ± �74 = ;±.<
=±.>

 = 
;
= ' ?1 ± @.<

; A .>
= BC      (9) 

 

De acordo com a equação (4) a maior incerteza tipo B, para o mensurando força F e área 

S, corresponde a: 

 

�; = 2 x 
�,��
√�  = 1,44 kN 

 

�= = 2 x 
�,��
√�  = 0,058 mm2 

 

 �74 =  ±0,02 DEF 

 

A Figura 35 apresenta dois corpos de prova de flexão cortados a partir da placa plana 

ao lado de um paquímetro de 25 cm. 

 

Figura 35 - Amostras para ensaio de flexão em comparação dimensional com 

paquímetro. 
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O ensaio de flexão em três pontos foi executado segundo a ASTM D790 para determinar 

a resistência e o módulo à flexão dos compósitos.  

Foram cortados cinco corpos de prova com as dimensões sugeridas pela ASTM, e 

posicionados em cutelo com distância entre apoios de 16 vezes a espessura do corpo de prova, 

(amostra de teste). 

A carga foi aplicada na amostra sob teste no centro dos apoios até o rompimento ou até 

que a deformação atingisse 5% do comprimento inicial.  

O processo para determinar a incerteza de medição foi o mesmo utilizado para encontrar 

a incerteza na tração, e corresponde a: 

 

�7; =  ±0,032 DEF           

 

3.2.5.1.b Ensaio de impacto 

 

Foi utilizado pêndulo analógico IGV modelo RM904 pertencente ao Laboratório de 

Ensaios de Materiais do IFRN Campus Natal Central com metodologia adotada pela ASTM 

E23, utilizando dimensões e quantidade de amostras sugeridas pela mesma. 

Na Figura 36 estão os 5 corpos de provas correspondentes às amostras de resina de 

poliéster para o ensaio de impacto, prestes a serem lixados. 

 

Figura 36 - Fotografia dos corpos de prova de impacto de RC. 
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De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de energia adotada 

é o Joule (J). Em máquinas mais antigas, a unidade de energia pode ser dada em kgf x m. A 

máquina é dotada de uma escala, que indica a posição do pêndulo e é calibrada de modo a 

indicar a energia potencial. 

No ensaio de impacto, a massa do martelo e a aceleração da gravidade são conhecidas. 

A altura inicial também é conhecida. A única variável desconhecida é a altura final, que é obtida 

pelo ensaio. O mostrador da máquina, Figura 37, simplesmente registra a diferença entre a 

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

com a unidade de medida de energia adotada. 

 

Figura 37 - Mostrador do pêndulo analógico de impacto Charpy. 
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A incerteza do equipamento, determinada através dos dados fornecidos pelo fabricante, 

na Tabela 8, foi encontrada através da propagação de incertezas pela multiplicação dos 

mensurandos, massa e altura de queda do pêndulo ao centro de impacto. 

 

Tabela 8. Informações equipamento IGV – RM904 

Especificações do pêndulo analógico IGV modelo RM904 

Distância vertical queda 
Altura de queda ao centro de 

percussão 
Massa do pêndulo 

829±1mm 1.598±1mm 18,770±0,04kg 

 

 Logo de posse da equação (4), incerteza tipo B, é possível encontrar as incertezas para 

a massa e a altura. 

�!�))� = 2 x 
�,�H
√�    �!�))� = ±0,05 kg 

 

�I = 2 x 
�,���

√�     �I  = ± 0,001 m 

 

�.!- = ±0,064 kgfm ou ± 0,628 J 

 

3.2.5.1.c Ensaio de microdureza vickers 

 

Segundo Callister (2009), a dureza consiste na medida de resistência de um material a 

uma deformação plástica localizada. E por existirem diferentes técnicas de micro dureza ela é 

empregada principalmente em termos qualitativos, para a comparação de materiais, 

especificações para a produção, controle de qualidade e correlações com outras propriedades 

dos materiais (ASKELAND, 2014). 

Foi utilizado o microdurômetro digital Série HMV- 20S, Figura 38, fabricado pela 

SHIMADZU, pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos do IFRN, Campus Natal 

Central. Em ambiente com temperatura e umidade controladas. 

A carga no identador piramidal de diamante foi selecionada para 0,2 N, seguindo-se da 

medição de cinco pontos de dureza superficial para cada amostra de compósito. Os resultados 

foram tratados pelo aparato e fornecidos através da porta usb. 
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Figura 38 - Microdurometro empregado durante os ensaios. 

 

 

A incerteza de medição para o ensaio de microdureza foi determinada através dos dados 

fornecidos pelo fabricante do microdurometro, SHIMADZU - HMV- 20S, com resolução de 

medição para o comprimento da diagonal impressa de 0,18µm e lente objetiva de 40X. 

A resolução para a força aplicada no identador piramidal é 1,5%, para forças 

compreendidas entre 9,807 mN a 1,951 N. A medição da dureza é obtida indiretamente, pela 

combinação da dimensão da diagonal da pirâmide impressa na amostra com a carga aplicada 

no identador piramidal, através da equação (10). 

 

JK= 
�,L�H∗(

N$          (10) 

Onde: 

Hv = Dureza Vickers [N/m2] 

d – Médias da diagonal da pirâmide impressa na superfície da amostra. [m] 

P – Carga do identador. [N]. 

Portanto a incerteza para a medição da microdureza Vickers corresponde a: 

 IHv = ± 0,631 
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3.2.5.1.d Ensaio de densidade aparente 

 

A densidade aparente consiste de um método simples de pesagem da amostra no ar e 

submersa em água, através de um fio fino, empregando balança de bancada, como mostrada na 

Figura 39. 

Figura 39 - Balança analítica utilizada no trabalho. 

 

 

Para obtenção da densidade do compósito proposto com diferentes camadas de TPA foi 

utilizada balança analítica Bioprecisa IL-FA2104N com repetitividade de ± 0,0001g. O ensaio 

foi realizado, com a umidade relativa de 49±5% e a temperatura de 23,4±20C mantidas 

controladas, no Laboratório de Ensaios Mecânicos do IFRN Campus Natal Central em 

conformidade com ASTM D 792 – 08. 
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Foram analisados cinco corpos de prova para cada proporção/combinação de 

compósitos conforme a Figura 40. 

 

Figura 40 - Corpos de prova utilizados no ensaio de densidade aparente. 

 

 

Os cinco corpos de prova para cada proporção foram pesados individualmente, bem 

como o arame que sustentou as amostras quando imersas na água. Um béquer contendo água 

destilada foi posicionado no prato da balança para depois ser efetuada a tara, ou seja o 

zeramento da balanço. Em seguida as amostras foram sujeitadas individualmente por uma cesta 

de fio e imersas na água do béquer para serem pesadas junto com o mesmo. 

A densidade aparente foi calculada através da equação (11) obtida na ASTM D 792 – 

08 onde a é o peso da amostra seca em g, w o peso do fio suporte imerso em água sem a amostra 

em g, b o peso do fio mais o peso da amostra imersos na água em g, D a densidade aparente da 

amostra em g/cm3 e 0,9974456 o valor da densidade da água na temperatura de 23,4 0C, em 

que foi realizado o ensaio. 

 

O =  �∗ �,��PHH�Q 

�RSTU�           (11) 
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A incerteza do ensaio de densidade aparente foi determinada através dos dados 

fornecidos pelo fabricante da balança. Utilizou-se combinação de incertezas através da divisão 

dos mensurandos massa seca da amostra e massa imersa da amostra, de acordo com a equação 

(9). 

�!�))� = 2 x 
�,����

√�    �!�))� = ±0,00012g 

�VWXYZ = ±0,008 g/cm3 

 

3.2.5.1.e Ensaio de absorção de umidade 

 

Sabe-se que a água (ou vapor d`água) pode afetar a matriz, as fibras e mesmo a interface, 

causando perda de aderência entre matriz e fibra, influenciando na própria integridade do 

compósito (RIOS, 2012). 

Para a determinação do grau de absorção de umidade (AbU) do material foi utilizada a 

equação 12. Em acordo com a metodologia adotada na Norma ASTM 570. 

 

[\] = !^
!_

−  1          (12) 

 

Onde: 

AbU: Absorção de umidade (%); 

mi = Massa inicial (g); 

mf = Massa final (g). 

 

Foram ensaiadas cinco amostras para cada tipo de compósito fabricado: RC, RV, TA1, 

TA4, TA8, TA10 e TA12. Esses corpos de provas foram recortados dos materiais excedentes 

das placas produzidas nos moldes ao cortar as amostras para o ensaio de tração. A forma 

geométrica foi quadrada com as seguintes dimensões; 25 mm de largura, 25 mm comprimento 

e 6 mm de espessura.  
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Após o tempo estimado em que a amostra ficou submersa em água, antes da pesagem 

individual, os corpos de provas eram enxugados com papel toalha para retirada do excesso de 

água conforme representado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Secagem dos corpos de provas para ensaio de absorção de umidade. 

 

 

Em seguida foram pesados em balança de precisão Marte - AL500 com sensibilidade de 0,001g, 

para obtenção do seu peso seco. A Figura 42 apresenta algumas etapas do teste. 

 

Figura 42 - Partes das etapas do ensaio de absorção: a) Amostras imersas em água; b) 

Compósito retirando o excesso de umidade com papel toalha; c) Balança preparada 

para pesagem da amostra após secagem. 

 

 

 

A incerteza de medição para o ensaio de absorção de água foi determinada através dos 

dados fornecidos pelo fabricante da balança, Marte - AL500. Mais uma vez foi utilizada a 

b) a) c) 
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combinação de incertezas, através da divisão dos mensurandos massa seca inicial da amostra e 

massa final da amostra, conforme equação 12.  

�!�))� = 2 x 
�,���

√�    �!�))� = ±0,0012g  

Assim, de acordo com a equação 3.2.1 para 95% de confiança, a maior incerteza da amostra 

equivale a: 

�aUb = ±7,9 % 

Essa incerteza de medição do equipamento é a chance de abranger o valor verdadeiro 

do mensurando com 95% de probabilidade. 

 

3.2.5.1.f Análise térmica  

 

Foi utilizado para determinar as propriedades térmicas o dispositivo portátil fabricado 

pela Decagon Devices, modelo KD2 Pro, Figura 43. Determinou-se a condutividade térmica, a 

resistividade, a difusividade e o calor específico, tanto no TPA, quanto no compósito proposto. 

 

Figura 43 - Equipamento KD2 PRO utilizado para levantamento das propriedades 

térmicas dos compósitos. 
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Utilizou-se o sensor de dupla agulha SH-1 que é indicado para medir a condutividade 

térmica, o calor específico, a resistividade e a difusividade. O SH-1 é compatível com a maioria 

dos materiais sólidos e granulados, não sendo aconselhável o seu uso em líquidos, devido ao 

grande pulso de calor resultante da convecção livre em amostras líquidas. 

Para verificação e levantamento das propriedades térmicas, são apresentados de forma 

resumida os procedimentos adaptados da ASTM D5334 - Método padrão de teste para 

determinação de condutividade térmica de solo e rochas macias com sonda térmica de agulha: 

• Escolher o sensor apropriado para o material a ser analisado; 

• Executar furos na amostra para inserção do sensor SH-1 com auxílio do gabarito 

que acompanha o equipamento; 

• Preencher os furos, realizados na amostra, com pasta térmica; 

• Conectar o sensor SH-1 ao módulo de controle do aparelho; 

• Adequadamente inserir as agulhas no interior dos furos no material a ser medido; 

• Configurar o aparelho para o sensor escolhido; 

• Iniciar as medições; 

• Aguardar cerca de quinze minutos para haver equilíbrio entre leituras, mesmo 

que o sensor seja deixado no mesmo local. 

 

Para determinar a incerteza de medição do instrumento, também foi empregada a 

equação (4) que define uma a incerteza tipo B de forma direta. 

 

�cV� (�* = 2 x 
�,�
√�   �cV� (�* = ±11,55%  

 

A incerteza de medição desse instrumento corresponde a variação de ±11,55% para as 

propriedades térmicas; condutividade, resistividade, calor específico e difusividade. 

 

3.2.5.1.g Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Nas análises térmicas foram utilizadas amostras de compósitos em todas as suas 

composições. O ensaio foi executado no Laboratório de Caracterização de Cerâmicas do 

PPCEM da UFRN. 
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Utilizou-se um analisador térmico fabricado pela SHIMADZU, modelo TGA-51H, 

conforme Figura 44, para análise termogravimétrica (TGA). O ensaio foi realizado em 

atmosfera de argônio a 50ml/min, utilizando célula de platina, taxa de aquecimento de 10ºC/min 

no intervalo de 30ºC a 600ºC. 

 

Figura 44 - Analisador térmico utilizado no ensaio. 

 

Fonte: Manual do Fabricante Shimadzu 

 

3.2.5.1.h Análise microestrutural das fraturas nos compósitos 

 

A análise microestrutural dos corpos de prova foi obtida através da microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com o objetivo de observar a influência do processo 

de fabricação “hand lay up” na qualidade da interface fibra/matriz e, consequentemente, da 

distribuição das mechas do tecido após o processo de impregnação, além de avaliar a formação 

e propagação dos danos na seção de ruptura. 
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Os ensaios foram executados em microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo 

TESCAN mostrado na Figura 45. 

 

Figura 45 - Microscópio empregado na análise micrográfica. 

 

 

3.3 APLICABILIDADES DO COMPÓSITO 

 

Para teste de desempenho de material do compósito proposto fabricou-se um fogão solar à 

concentração com quatro focos e um assento para banco, devido sua facilidade de produção e 

por não serem exigidos significativos esforços mecânicos para a estrutura principal de ambos 

os protótipos fabricadas. 

 

3.3.1 Fabricação de um fogão solar à concentração de quatro focos 

 

O fogão solar de quatro focos é a mais nova concepção científica do grupo de estudos 

em materiais e energia do LMHES. Já foram fabricadas e testadas várias gerações de fogões 

solares à concentração, sendo a versão mais importante a de dois focos, que permitia a cocção 

de dois alimentos simultâneos. 

Pensando em facilitar a tarefa de cocção de uma dona de casa criou-se e fabricou-se um 

fogão solar que permitiu a cocção simultânea de quatro alimentos, diminuindo o tempo de 

preparação de uma refeição familiar. 

O fogão solar multifocal foi concebido para que as suas quatro parábolas fossem 

fabricadas com materiais distintos e uma delas foi fabricada utilizando-se e TPA e resina 

ortoftálica. 
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O processo de fabricação da parábola utilizando o compósito estudado obedeceu aos 

seguintes procedimentos: 

1. Obtenção do perfil da parábola utilizando AUTOCAD; 

2. Fabricação de uma ferramenta metálica para reproduzir o perfil no molde; 

3. Construção do molde utilizando concreto; 

4. Obtenção da curva parabólica no molde; 

5. Recobrimento do molde com plástico para facilitar desmolde; 

6. Recobrimento do molde com o tecido e impregnação do tecido com resina; 

7. Cura do compósito obtida em 24 horas; 

8. Retirada da parábola do molde; 

9. Reforço estrutura da parábola nas bordas superiores utilizando perfis de 

alumínio; 

10. Colocação na parábola de um suporte na superfície convexa para 

acoplamento na estrutura do fogão solar; 

 

Considerando-se que a estrutura do fogão solar já tinha sido fabricada para suportar as 

quatro parábolas, fixou-se a parábola com TPA na estrutura; fez-se um recobrimento da 

parábola com segmentos de espelho de 25 cm² (5,0 x 5,0 cm), cortados com ferramenta de 

diamante profissional, utilizando-se cola de contato. 

O fogão solar foi testado preliminarmente para determinar se o fundo da panela estaria 

posicionado no foco da parábola. Após os ajustes necessários e testes para diagnóstico da 

capacidade da estrutura em acompanhar o movimento aparente do sol pelas quatro parábolas, 

partiu-se para a fase de testes reais do fogão, inicialmente para promover a ebulição de 1,0 e 

1,5 litros de água, medindo-se o tempo necessário e em seguida experimentando-o para 

promover a cocção de vários tipos de alimentos. 

Mediram-se as temperaturas no fundo da panela, na água, a radiação solar global, e o 

tempo necessário para a ebulição de água e cocção de cada alimento.  
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A Figura 46 mostra algumas etapas dos processos de fabricação e montagem do fogão 

solar multifocal e o fogão solar à concentração em teste. 

 

Figura 46 - Etapas do processo de fabricação: a) Montagem do suporte na superfície 

convexa; b) Recobrimento da parábola com os segmentos dos espelhos; c) Aparato 

aguardando teste. 

 

 

3.3.2 Fabricação de um tampo de banco 

 

Como aplicação do compósito também foi fabricado um tampo de banco para a 

montagem em um suporte metálico, obtendo-se um banco para assento de boa estética e 

significativa resistência mecânica. Foi utilizado um molde de uma forma de pizza de alumínio 

e foram utilizadas oito camadas no compósito. 

O processo de fabricação do banco com o material compósito utilizando tecido plano de 

algodão (TPA) consistiu dos seguintes procedimentos: 

1. Aplicação de desmoldante na forma; 

2. Mistura da resina e catalizador na mesma proporção para obtenção dos CPs; 

3. Derramanento de uma camada de resina no molde; 

a) 

b) 
c) 
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4. Colocação de duas camadas de tecido intercalando-se com uma camada de 

resina; 

5. Cura do compósito; 

6. Delmoldagem do compósito 

7. Fixação do tampo ao banco. 

A Figura 47 mostra o tampo e o banco fabricados com o material compósito utilizando 

TPA. 

 

Figura 47 - Detalhes do tampo de banqueta redondo: a) Comparação dimensional com 

pen drive; b) Visão da espessura do tampo; c) Banqueta após montagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 
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IV – RESULTADOS 

E DISCUSSÃO 

 

Neste capitulo são apresentados os resultados e as discussões decorrentes da 

caracterização do TPA e do compósito proposto. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO PLANO DE ALGODÃO (TPA) 

 

4.1.1 Gramatura 

 

Cinco corpos de prova do TPA foram cortados com dimensões apropriadas às 

orientações das normas técnicas NBR 10591 e ASTM D 3776/3887 para o ensaio. A Figura 48 

apresenta amostras já identificadas aguardando o início dos testes. 

 

Figura 48. - Amostras para ensaio de gramatura. 
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A gramatura encontrada para o tecido plano de algodão correspondeu a 207,9 g/m2, com 

uma incerteza de ± 20,45 g/m2. Portanto, pela análise comparativa com a Tabela 9, o tecido 

analisado foi avaliado através do resultado como um tecido de média gramatura.  

 

Tabela 9. Classificação da gramatura dos tecidos. 

g/m2 Avaliação 

Gramatura < 140 Leve 

140 ≤ Gramatura ≤ 250 Médio 

Gramatura > 250 Pesado 

Fonte; ASTMD 3776, 2012 

 

4.1.2 Título do fio 

 

O título dos fios de urdume e trama determinados no ensaio são apresentados na Tabela 

10. Observa-se que a espessura dos fios de urdume e trama são praticamente iguais, com uma 

diferença entre o título dos fios de urdume e da trama de apenas 3,2%. 

 

Tabela 10. Título dos fios obtidos no ensaio. 

Título urdume Título trama 

Tex – 75,4 Tex – 73,0 

Ne – 7,8 Ne – 8,1 

 

4.1.3 Densidade de urdume e trama 

 

Em relação a trama do tecido plano de algodão (TPA), foi identificada uma densidade 

linear de: 

Densidade da trama = 12 fios/cm; Densidade de urdume = 12 fios/ cm. 

Esse resultado, em conjunto com o título dos fios, ratifica a igualdade dos resultados de 

resistência à tração do TPA tanto na direção do urdume ou da trama. 
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A Figura 49 representa a área demarcada de 25 x 25 cm no TPA para a determinação da 

trama. Nesse caso a contagem de fios T.C. (“thread count”), soma dos fios de urdume e de 

trama em uma polegada quadrada, resultou em 60 fios TC. 

 

Figura 49 - Método utilizado para a determinação da trama. 

 

 

4.1.4 Resistência à tração do tecido 

 

A ASTM D5034 limita em valores mínimos a resistência a tração dos tecidos no sentido 

do urdume e trama. Contudo, nos ensaios foram determinados valores que estão apresentados 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Resultados ensaio de resistência à tração do TPA e limite mínimo de resistência à 

tração de tecidos conforme ASTM. 

Sentido do 

carregamento 

Força máxima 

(N) 

Alongamento 

(%) 

Limite mínimo 

de Resistência 

(ASTM D5034) 

Urdume 278 ± 42,8 30,24 ± 1,80 70 kfg 

Trama 263 ± 41,8 41,60 ± 5,51 45 kgf 

 

A comparação entre os valores fornecidos pela ASTM e os resultados encontrados no 

ensaio denotam que a resistência à tração do TPA, tanto no sentido do urdume quanto da trama, 

Quadrado com 25 x 25 cm 
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está abaixo do preconizado pela norma. A resistência à tração do TPA no sentido do urdume 

corresponde a 40,5 % do limite mínimo estabelecido em norma, e a resistência à tração do TPA 

no sentida de trama atinge 59,6 % do limite mínimo para essa direção de carregamento.  

Esse resultado desmistificou a relação entre resistência urdume/trama, confirmando que 

a orientação da carga no sentido do urdume ou da trama não influencia a resistência final do 

compósito para esse tipo de TPA. Outro fator que comprovou a baixa resistência do TPA foi a 

densidade de fios de urdume e trama que ficou abaixo de 20 fios/cm. 

 

4.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Uma amostra do TPA foi submetida a uma Microscopia Eletrônica de Varredura para 

análise da microestrutura dos fios de algodão. As micrografias revelam fibras longas e 

contínuas. 

A Figura 50 representa imagens da microestrura dos fios de algodão que constituem os 

sacos de algodão utilizados para fabricação do compósito. 

Figura 50 - MEV dos fios de algodão. 

 

 

Na Figura 50 (a), (b) notam-se as fibras entrelaçadas que formam o fio de algodão pode-

se identificar convoluções dessas fibras em torno de si mesmas, com pequenas ranhuras 

pertencentes à fibra de algodão, que aumenta a área superficial efetiva disponível para o contato 

com a matriz líquida. Como resultado a tensão superficial e consequentemente a molhabilidade 

das fibras se tornam maiores (MARINELLI; MONTEIRO e AMBRÓSIO, 2008). 

 

a) b) 

FIBRAS CONVOLUÇÃO 
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4.1.6 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Em relação a perda de massa percebeu-se que o TPA utilizado apresenta boa resistência 

a temperatura, tendo perdido 2,5% de massa ao atingir 140°C, conforme Figura 51. Ressalte-se 

que a maior parte dessa massa perdida é relativa a umidade presente no tecido. Na 

processabilidade do compósito não se atinge esse nível de temperatura, concluindo-se, portanto, 

que praticamente não há perda de massa para a obtenção do compósito em todas as suas 

configurações/formulações.  

 

Figura 51 - Curva TGA do TPA para temperatura de 25 a 140 0C. 

 

 

Para o envelhecimento causado por absorção de umidade, nos compósitos reforçados 

por fibras vegetais, as moléculas de água absorvidas por estas fibras atuam como plastificantes 

interferindo nas fibras, na matriz e na interface simultaneamente. Conclui-se com isso que a 

degradação do compósito ocorre não apenas nos constituintes individuais, matriz e fibra, mas 

também devido à perda da interação entre eles. 

Filho (2013), considera que a perda de massa observada até 150 ºC está relacionada à 

perda de umidade e de substâncias voláteis. Desse modo, pode-se esperar que as propriedades 

mecânicas dos compósitos reforçados com TPA sejam afetadas quando da exposição do 

compósito a um ambiente com alta umidade.  

Devido ao baixo índice de absorção da resina de poliéster, se comprovou o caráter 

hidrofílico do TPA. Assim, especificamente para a construção de aparatos solares, a diminuição 
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das propriedades mecânicas devido a umidade não é tão perceptível, uma vez que tais artefatos 

não exigem grandes esforços mecânicos, permitindo, assim, sua utilização rotineira. 

A Figura 52 mostra a curva da primeira derivada da perda de massa, onde observa-se o 

maior pico em aproximadamente 340°C para a fibra de algodão, o que equivale à máxima taxa 

de decomposição do algodão. 

 

Figura 52 - Primeira derivada da curva de TGA do TPA. 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPÓSITOS 

 

Foram avaliadas as características mecânicas e físicas dos compósitos fabricados a partir da 

resina ortoftálica (cristal) com adição de TPA nas proporções de 1, 4, 8, 10 e 12 camadas. A 

análise da resina pura, ou seja, a amostra padrão de controle sem camadas de TPA, serviu para 

comparar seus resultados aos encontrados para o compósito proposto. 
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4.2.1 Ensaios mecânicos 

 

4.2.1.1 Tração 

 

A Tabela 12 e os gráficos das Figuras 53 apresentam os resultados e o comportamento 

dos parâmetros obtidos no ensaio de tração para a matriz polimérica utilizada e o compósito em 

suas várias configurações/formulações.  

 

Tabela 12. Resultados obtidos no ensaio de tração para os compósitos e matriz polimérica 

utilizada 

Identificação 
Resistência à Tração 

(MPa) 

Deformação Total 

(%) 

Módulo Elasticidade 

(GPa) 

RC 32,33±1,73 5,00±0,01 0,647±0,036 

RV 18,02±2,77 1,82±0,31 0,99±0,321 

TA1 12,11±1,86 5,00±0,01 0,24±0,038 

TA4 11,51±0,27 5,00±0,01 0,23±0,006 

TA8 23,76±1,80 4,35±0,47 0,546±0,100 

TA10 24,78±1,17 4,73±0,42 0,524±0,071 

TA12 19,86±2,30 14,04±2,25 0,141±0,040 

 

Percebeu-se uma diminuição significativa na resistência a tração dos compósitos em 

relação a da matriz polimérica, com melhor configuração TA10 tendo um decréscimo de RT da 

ordem de 23,4% e a pior configuração TA4 de 64,4%. 

Essa diminuição na RT para o compósito em suas várias configurações/formulações 

deveu-se a uma deficiência de RT do TPA utilizado para a obtenção do compósito. 

Notou-se que a RT foi aumentando a medida em que se aumentava o número de 

camadas, chegando a uma saturação para a configuração com 12 camadas. Portanto, o 

compósito teve eficiência maior na RT para 10 camadas. Apesar do decréscimo de RT em 

relação a TA10 e TA8, obteve maior resistência que a TA1 e Ta4, demonstrando-se a 

viabilidade dessa configuração em relação a propriedade de RT. 
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Para o alongamento quatro configurações apresentaram valores similares, em torno de 

5,0 mm e a configuração/formulação TA12 valor correspondente a 14,05 mm, quase três vezes 

maior. 

Apesar dos valores de RT serem menores do que os obtidos pela matriz, todas as 

formulações do compósito podem ser utilizadas em aplicações que requeiram baixas 

solicitações de tensões de tração, com múltiplas possibilidades.  

Em relação ao módulo de elasticidade a pior configuração foi a TA12 seguidas da TA1 

e TA4, com mesmo módulo. 

A Figura 53 mostra o comportamento da RT, da deformação e do módulo de elasticidade para 

as várias configurações testadas. 

 

Figura 53 - Gráficos RT: a) Tensão; b) Deformação; c) Módulo de elasticidade. 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) c) 
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4.2.1.2 Flexão 

 

Percebeu-se na Tabela 13 uma diminuição da resistência à flexão dos compósitos em 

relação a matriz de resina poliéster, porém bem menor que a obtida na RT. As configurações 

de maior RF foram a TA8 e TA10, com RF similares, com perda de RF em relação a matriz da 

ordem de 12,2% e as configurações de menor RF foram a TA1 e a TA12, praticamente iguais, 

com perda de 50%. 

Houve uma diferença significativa entre as configurações/formulações testadas, com a 

maior RF obtida para a TA8 sendo quase o dobro da alcançada para as configurações TA1 e 

TA12. 

 

Tabela 13. Propriedades dos CPs à flexão 

 

Notou-se que a RF foi aumentando à medida em que se aumentava o número de 

camadas, chegando a saturação para a configuração com 12 camadas. Portanto, o compósito 

apresentou maior resistência na flexão para 8 e 10 camadas. Apesar do decréscimo de RF em 

relação a TA10 e TA8, obteve praticamente a mesma resistência que a TA1 e TA4, 

demonstrando-se a viabilidade dessa configuração em relação a propriedade de RF. 

Para a deformação o mesmo comportamento da tração foi verificado, com duas 

configurações, TA1 e TA4, apresentando valores similares, em torno de 0,082 % e outras duas 

configurações, TA8 e TA10, cujos valores, de 0,043 % com a configuração/formulação TA12 

tendo apresentado deformação correspondente a 2,27 vezes o encontrado na resina. 

Identificação 
Resistência à Flexão 

(MPa) 

Deformação Total 

(%) 

Módulo Elasticidade 

(GPa) 

RC 56,33±2,58 0,033±0,003 1,71±0,233 

RV 33,02±2,10 0,010±0,001 3,30±0,530 

TA1 27,11±2,70 0,082±0,005 0,33±0,531 

TA4 30,34±1,10 0,082±0,005 0,37±0,036 

TA8 49,56±6,55 0,039±0,006 1,27±0,363 

TA10 49,24±6,17 0,035±0,006 1,41±0,420 

TA12 28,00±3,16 0,075±0,002 0,37±0,052 
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Provou-se a maior viabilidade do compósito para a flexão do que na tração, com menor 

perda de resistência em relação a matriz de resina poliéster ortoftálica utilizada. 

Em relação ao módulo de elasticidade as melhores configurações foram a TA8 e TA10 

e as menores a s TA1, TA4 e TA12, com módulos de elasticidade na flexão praticamente iguais. 

Em relação às flechas as formulações que apresentaram maiores valores foram TA1 e 

TA4. Não houve configurações que apresentaram flechas menores que a resina matriz.  

Todas as configurações testadas do compósito obtiveram RF inferior à matriz, porém 

não inviabilizou a utilização do compósito quando submetido à flexão, conforme ressaltado na 

Figura 54. 

 

Figura 54 - Gráficos RF: a) Tensão; b) Deformação; c) Módulo de elasticidade. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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4.2.1.3 Impacto 

 

A Tabela 14 apresenta bons valores da energia de impacto para a resina matriz e as 

configurações do compósito com TPA. E o gráfico da Figura 55 mostra o comportamento 

assumido por esse parâmetro.  

O compósito apresentou energia de impacto crescente à medida em que se aumentava o 

número de camadas de TPA. A configuração de resultado TA12 apresentou resistência ao 

impacto 127,4% maior que a da resina de poliéster.  

 

Tabela 14. Energia de impacto. 

Energia de Impacto Charpy 

Material Energia Impacto [J] 

RC 2,12 ± 0,164 

TA1 2,40 ± 0,088 

TA4 3,26 ± 0,291 

TA8 3,37 ± 0,614 

TA10 4,19 ± 0,439 

TA12 4,82 ± 0,511 

 

 O compósito com menor energia de impacto foi o TA1 que apresentou resultado 13,2% 

maior que a resistência ao impacto da resina de poliéster.  

Todas as configurações testadas apresentaram resistência ao impacto maior que a da 

matriz, demonstrando-se que as camadas de TPA provocavam uma maior capacidade de 

absorção de energia. 
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A Figura 55 demonstra que os resultados obtidos pelas configurações do compósito para 

o ensaio de impacto foram os mais significativos alcançados e que dão maior viabilidade de 

aplicação do compósito, principalmente para solicitações de pequenas cargas dinâmicas. 

De todos os compósitos já estudados pelo grupo de materiais e energia do LMHES/ 

UFRN foi o que apresentou maior viabilidade em relação a essa propriedade. 

 

Figura 55 - Energia de impacto para as configurações dos compósitos. 
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4.2.1.4 Dureza 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados do ensaio de dureza Vickers realizado para o CP da 

resina matriz bem como as configurações do compósito utilizando TPA. 

 

Tabela 15. Dureza Vickers para as configurações trabalhadas nos compósitos. 

Dureza Vickers 

Material HV0,2 

RC 18,3 ± 1,81 

TA1 18,2 ± 1,27 

TA4 17,8 ± 1,48 

TA8 17,7 ± 1,46 

TA10 17,3 ± 1,28 

TA12 17,1 ± 2,12 

 

Conforme observação através da Figura 56 não houve mudanças significativas para 

todas as configurações testadas e também em relação a comparação com a matriz. 

A maior dureza das configurações do compósito foi encontrada para a TA1 e a pior para 

a TA12, embora a diferença entre essas configurações tenha sido da ordem de 6,4%. A incerteza 

de medição leva a concluir que todos os valores das configurações de TPA são iguais e que 

também são iguais ao valor de dureza na matriz de poliéster. 

 

Figura 56 - Comparação da dureza entre os espécimes testados. 
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4.2.1.5 MEV 

 

Para o corpo de prova com a proporção que apresentou melhor RT a Microscopia 

Eletrônica de Varredura evidenciou ocorrência de fraturas nos feixes de fibras, com 

pouquíssimos pontos de arrancamento de fibra na matriz, “pull out”.  

É importante ressaltar que as imagens não evidenciaram microvazios e normalmente 

quanto menor a quantidade de microvazios, melhores são as propriedades mecânicas do 

material. A presença de microvazios na resina curada, em quantidade acima de 20% do volume 

do material é provavelmente responsável por diminuir a resistência da resina (PAIVA; 

TRINDADE e FROLLINI, 1999). 

As Figuras 57 evidenciam a interação da interface fibra/matriz pelo rompimento das 

fibras demonstrando uma melhor adesão da fibra à matriz, já que a fibra foi rompida mais 

próxima à superfície da matriz, demonstrando melhor adesão interfacial e boa molhabilidade 

entre matriz de poliéster e fibra de algodão. Também é possível observar a existência de fraturas 

adesivas em poucas fibras.  

 

Figura 57 - Fotomicrografia da região de ruptura de amostra com 8 camadas de TPA. 

 

a) b) 

FEIXE DE FIBRAS ROMPIDAS 

Fratura adesiva nas fibras 
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Uma pequena quantidade de micro fibrilas posicionadas na região periférica do feixe 

de fibras apresenta arranque da matriz ou “pull out” que é observado na Figura 57 (c). Percebe-

se na mesma Figura a ocorrência de fratura coesiva na matriz assim como a ruptura das fibras 

de algodão. 

Esses resultados corroboram com as análises mecânicas, cuja adição de camadas de TPA 

promoveu diminuição na RT e RF para o compósito em suas várias configurações. Isso se deve 

a uma deficiência de RT do TPA utilizado para a obtenção do compósito. 

Pelos ensaios de MEV, percebe-se que, para menores adições de camadas de TPA, a 

distribuição não é homogênea, pois foram verificados muitos espaços sem fibras e a presença 

de pedaços de matriz arrancados por influência de fraturas coesivas na matriz. Conforme 

apresentado na Figura 58 (a) e (b). 

 

Figura 58 - MEV da região de ruptura por flexão das amostras com 4 camadas de TPA. 

 

 

c) 

FRATURA COESIVA 

a) b) 

Fratura coesiva na matriz Fratura coesiva na matriz 
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Através da micrografia da região de ruptura do ensaio de impacto, é possível perceber, 

na Figura 59 (a) com detalhes o comportamento da fratura na seção transversal após o impacto 

do cutelo. O desvio da trinca ao contornar os feixes de fibras absorve mais energia de impacto 

do que se a propagação da trinca segue uma trajetória retilínea na matriz. Isso explica o fato da 

maior absorção de energia ao adicionar mais TPA no compósito.  

Nessa mesma Figura pode ser visualizada a fratura adesiva e alguns microfuros 

provenientes do arrancamento das fibras região de fratura. Também é possível perceber na parte 

superior das Figuras 59 (b) e (c) uma banda mais clara e rugosa correspondente ao entalhe 

produzido pela ferramenta de usinagem. A parte inferior mais escura, lisa e brilhante 

corresponde à superfície de fratura da resina poliéster após o impacto. O aspecto liso e 

homogêneo desta fratura está associado à natureza frágil que é característica da baixa 

tenacidade dos polímeros (MONTEIRO et al 2006). 

 

Figura 59 - Micrografia da superfície de fratura para ensaio de impacto. 

 

 

Fratura adesiva  

Entalhe da usinagem 

Fratura coesiva na matriz 

a) b) 

c) 

Aspecto brilhante 
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4.2.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

Através das análises termogravimétricas se percebeu que os compósitos obtidos 

possuem boa estabilidade térmica, reduzindo cerca de 75% de sua massa no intervalo de 

temperatura entre 300 - 400ºC, Figura 60. 

A análise termogravimétrica (TGA) das fibras indicou a temperatura limite de utilização 

destas fibras e assim, quais as matrizes mais adequadas para preparação dos compósitos. A 

utilização da matriz termofixa de poliéster demonstrou ser viável para o tipo de compósito 

proposto pois as suas temperaturas de processamento são bem mais baixas em relação às 

temperaturas onde acontecem as grandes perdas de massa.  

 

Figura 60 - Curva de perda de massa TGA da resina de poliéster ortoftálico e dos CPs. 
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A Figura 61 mostra a curva da primeira derivada da perda de massa para a resina de 

poliéster ortoftálica, onde observa-se o pico em aproximadamente 351°C, o que equivale à 

máxima taxa de decomposição  

 

Figura 61 - Primeira derivada da TGA da resina de poliéster ortoftálica. 

 

 

Os compósitos apresentaram um comportamento intermediário entre o TPA e o RC. A 

máxima taxa de decomposição ocorreu em 350° bastante próxima da temperatura de 

degradação da resina de poliéster ortoftático. 

Como na proposta o fogão concentrador solar trabalha com temperatura da superfície 

inferior a 60 0C tendendo para temperatura ambiente, qualquer dos compósitos com suas 

diferentes composições atendem às necessidades requeridas. 
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4.2.3 Densidade aparente 

 

A densidade do TPA representa 69,3% da densidade relativa da matriz, proporcionando 

ao compósito leveza quando materiais com essa característica possua predominância de 

importância. 

 

Com relação às configurações de compósitos estudadas todas tiveram densidade menor 

que a da matriz o que representa um potencial de aplicabilidade amplo.  

A densidade resina cristal, segundo Elekeiroz (2015), pode variar entre 1,05 e 1,20 

g/cm3 a 250C, os valores médios do teste de densidade estiveram acima do que preconizam os 

fabricantes. A Tabela 16 demonstra que o valor encontrado esteve 3,6% acima do limite 

superior do intervalo apresentado pelos fabricantes. Entende-se que essa alteração é devida a 

diversidade de fornecedores e sugere adulteração do produto durante a cadeia de 

comercialização. 

 

Tabela 16. Densidades da resina, da fibra e do compósito. 

Identificação  Densidade [g/cm³] 

RC 1,245 ± 0,016 

TPA 0,862 ± 0,01 

TA1 1,242 ± 0,009 

TA4 1,219 ± 0,01 

TA8 1,166 ± 0,017 

TA10 1,130 ± 0,0154 

TA12 1,121 ± 0,0155 
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O gráfico da Figura 62 representa o comportamento entre a matriz, o TPA e as 

configurações do compósito. 

 

Figura 62 - Densidade aparente resina, TPA e compósitos. 

 

 

A formulação com menor densidade foi a de doze camadas, TA12, cujo valor de 

densidade foi 9,96 % menor em relação a matriz. Todas as configurações/formulações do 

compósito apresentaram densidade abaixo da resina matriz, com densidade decrescente a 

medida em que o número de camadas crescia.  

Para as duas formulações/configurações que melhor apresentaram resultados para RT 

e RF, (TA8 e TA10), a densidade média do compósito correspondente foi de 7,79% menor que 

a da matriz, resina ortoftálica tipo cristal. Pode-se, portanto, utilizar o TPA no compósito e ter-

se uma redução do peso maior que a proporcionada pela matriz. Representando uma vantagem 

do compósito em relação a matriz em custo e em leveza. 

Essa propriedade permite uma versatilidade no emprego do compósito proposto aliado 

ao comportamento térmico. Pode-se fabricar estruturas leves e resistentes para algumas 

aplicações, principalmente para as indústrias moveleira e automotiva, além de artesanato com 

boa estética. 
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4.2.4 Absorção de água 

 

A Figura 63 indica que todas as configurações do compósito apresentaram níveis de 

absorção de água muito maiores que a da matriz. Com a melhor configuração TA1 tendo quase 

o triplo da massa de água absorvida em relação à massa de água absorvida pela resina de 

poliéster da matriz. A pior configuração foi a TA12. Fazendo-se uma comparação entre a 

melhor e pior configurações percebeu-se um aumento de 248,01%, o que demonstra a grande 

capacidade de absorção de água do tecido de algodão.  

 

Figura 63 - Curvas de saturação de água para os compósitos desenvolvidos. 

 

 

O resultado demonstra, como esperado, que os materiais celulósicos contribuem de 

modo significativo no processo de absorção de água; devido à fibra de algodão ser um material 

constituído principalmente por polissacarídeos (celulose e hemicelulose) com propriedade 

hidrofílica. Isso além de ocasionar a redução das propriedades mecânicas pode ainda expor o 

compósito à ação de bactérias e fungos (LEÃO, 2013). 

Ressalte-se que se teve a precaução de proteger as áreas submetidas a operação de 

usinagem, corte, com a própria resina matriz. Isso trouxe uma diminuição significativa nos 

níveis de absorção de água para a matriz em todas as formulações testadas. 

A crescente absorção de água a medida em que se aumentava o número de camadas de 

TPA está associado ao caráter hidrofílico das fibras de algodão. 
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Comparando-se os resultados obtidos para outros compósitos mostrados pela literatura, 

os resultados demonstram a competitividade do compósito estudado e sua viabilidade de 

exposição a esse meio aquoso testado. 

Os resultados obtidos na Tabela 17 poderiam ser bastante alterados se as laterais dos 

corpos de provas mergulhados na água destilada não tivessem recebido recobrimento com 

resina poliéster, isto em função do grande poder de absorção de água do compósito.  

 

Tabela 17. Comparação da absorção de água a 250C. 

Absorção de Água Destilada a 25ºC 

Material Abs [%] 

RV 0,402 ± 0,071 
RC 0,401± 0,033 
TA1 1,135 ± 0,052 
TA4 2,527 ± 0,052 
TA8 3,121 ± 0,038 

TA10 3,282 ±0,045 
TA12 3,948 ±0,037 

 

4.2.5 Análise propriedades térmicas 

 

Como esperado a adição de TPA no compósito trouxe modificações das propriedades 

térmicas e assim algumas considerações podem ser feitas quando se analisa a  

A condutividade térmica de todas as configurações testadas do compósito foi inferior à 

da resina matriz, com a melhor configuração para esse parâmetro, TA12, tendo uma diminuição 

de 7,5%. A de pior resultado, TA1, foi praticamente igual a da resina matriz. Conforme 

representado pela Tabela 18. 

 
Tabela 18. Propriedades térmicas. 

Material Condutividade 

K [W/(m·K)] 

Resistividade ρ 

[°C·cm/W] 

Capacidade Térmica C 

[MJ/(m³·K)] 

Difusividade 

δ [mm²/s] 

RC 0,282 354,6 1,945 0,114 
TA1 0,280 357,1 2,009 0,110 
TA4 0,275 367,64 2,094 0,108 
TA8 0,272 366,74 1,884 0,126 

TA10 0,264 378,68 1,858 0,139 
TA12 0,261 383,96 1,795 0,145 
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À medida que se aumentava o número de camadas de TPA nas formulações do 

compósito ocorria uma diminuição na condutividade térmica, pois as fibras possuíam maior 

resistividade térmica que a resina.  

O comportamento da difusividade térmica de aumentar a medida em que se adicionava 

camadas de TPA à resina, em função da diminuição da massa específica e do calor específico. 

Esses dois efeitos causavam um aumento da difusividade térmica, mesmo com a diminuição da 

condutividade térmica que atingiu 6,8%.  

Como já foi ressaltado, em relação a outros compósitos já estudados e mostrados pela 

literatura de materiais isolantes térmicos o compósito apresentou capacidade de isolação 

térmica inferior. Embora não o inviabilize para a aplicabilidades térmicas.  

A maior condutividade do compósito com TPA está associada a pouca presença de ar 

na sua estrutura, em função de uma boa molhabilidade, impregnação entre fibra e matriz, que 

pode ser diagnosticada na análise de MEV. 

A Figura 64 mostra o comportamento assumido pela capacidade térmica (calor 

específico volumétrico) para a matriz, fibra e compósito. 

 

Figura 64 - Comportamento do calor específico volumétrico no ensaio térmico. 
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A Figura 65 mostra o comportamento da difusividade térmica para a matriz, fibra e 
compósito. 
 

Figura 65 - Comportamento da difusividade no ensaio térmico. 

 

 

 

A Figura 66 mostra o comportamento assumido pela condutividade térmica para a 

matriz, fibra e compósito. 

 

 Figura 66 - Comportamento assumido pela condutividade no ensaio térmico. 
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A Figura 67 mostra o comportamento assumido pela resistividade térmica para a matriz, 

fibra e compósito. 

 

Figura 67 - Comportamento assumido pela resistividade no ensaio térmico. 
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4.3 ENSAIO DO FOGÃO CONCENTRADOR SOLAR 

 

A parábola fabricada com o compósito estudado teve um grau de perfeição idêntico a 

das outras três fabricadas com outros materiais compósitos, permitindo a obtenção de níveis de 

temperatura no foco praticamente iguais, ou seja, o revestimento por espelho da parábola 

produziu uma superfície espelhada com pequeno grau de imperfeição.  

A temperatura máxima alcançada foi da ordem de 700°C, demonstrando a viabilidade 

de utilização do fogão solar a concentração multifocal para produzir a cocção de alimentos. A 

Figura 68 mostra o fogão solar multifocal com uma das parábolas fabricadas com o material 

compósito estudado em teste para cocção de vários alimentos simultaneamente. 

 

Figura 68 - Fogão solar multifocal com parábola de compósito de TPA. 

   

 

 A avaliação do fogão solar multifocal está em desenvolvimento no LMHES, como parte 

integrante da dissertação de mestrado do aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da UFRN Aldo Paulino de Medeiros Júnior. 

 

 

 

Parábola de 

CTPA 
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V – CONCLUSÕES 

E SUGESTÕES 

 

Em consonância com os objetivos geral e específicos delineados para o presente 

trabalho apresentam-se as conclusões e sugestões pertinentes, decorrentes da análise dos 

resultados da caracterização do compósito em suas várias formulações. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

1. Demonstrou-se a viabilidade de obtenção do compósito proposto utilizando TPA 

e resina ortoftálica cristal; 

2. O TPA está presente no compósito como carga uma vez que todas as 

formulações estudadas do compósito apresentaram resistência mecânica menor que a da matriz; 

3. A absorção de água do compósito para todas as formulações/configurações 

testadas foi competitiva em relação a maioria dos compósitos já estudados e testados no 

LMHES, em função da higroscopia do TPA, e à medida que se aumentava o número de camadas 

essa propriedade era mais comprometida; 

4. O comportamento mecânico do compósito com menor resistência aconteceu 

para a resistência à tração, em função da resistência do TPA ser inferior a da matiz de resina 

poliéster; 

5. O comportamento na flexão do compósito, apesar de inferior ao relativo à resina 

cristal, foi superior ao da tração, com menor relação entre RFresina/RFcompósito; 

6. Todas as configurações/formulações do compósito apresentaram maior 

resistência ao impacto que a proporcionada pela matriz; 

7. Não houve significativa diferença entre a dureza de todas as configurações 

testadas e a incerteza de medição leva a concluir que a dureza de todas as configurações é a 

mesma e igual a da matriz. 
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8. A densidade do TPA, significativamente menor que a da resina, trouxe maior 

leveza ao compósito, o que representou um potencial de aplicabilidade amplo; 

9. Houve para todas as configurações uma boa aderência entre TPA e matriz, não 

apresentando fissuras, nem vazios, nem arrancamento de feixes de fibra na matriz, com boa 

impregnação da fibra pela matriz; 

10. Não houve ocorrência de micro vazios em nenhuma das formulações do 

compósito, o que evidenciou um eficiente processo de fabricação dos corpos de prova para a 

caracterização; 

11. Os compósitos apresentaram um comportamento intermediário entre o TPA e a 

RC. A máxima taxa de decomposição ocorreu bastante próxima da temperatura de degradação 

da resina de poliéster ortoftático; 

12. O compósito estudado na formulação testada apresentou condutividade térmica 

superior a de outros compósitos já testados pelo grupo de estudos em materiais e energia do 

LMHES da UFRN. 

13.  A condutividade térmica do compósito foi inferior em até 7,5% em relação à 

resina; 

14. A medida que se aumenta o número de camadas de TPA nas formulações do 

compósito diminuía-se a condutividade térmica, pois TPA possuía maior resistividade térmica 

que a resina; 

15. As formulações com maior viabilidade mecânica foram a TA8; 

16. A formulação com maior viabilidade térmica foi a TA12; 

17. A processabilidade do compósito para fabricação de estruturas pode ser feita 

com ou sem a utilização de molde compressivo, podendo ser utilizado o processo de hand-lay-

up, sem trazer maiores dificuldades de processabilidade; 

18. O compósito proposto apresentou viabilidade para a fabricação de estruturas 

com baixas solicitações de esforços mecânicos. 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

1. Testar a obtenção do compósito com TPA utilizando outras matrizes 

poliméricas; 
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2. Expor amostras do compósito ao envelhecimento em condições ambientais 

distintas por mais de um ano e caracterizá-las antes e após o término do ensaio; 

3. Fazer uma caracterização térmica mais aprofundada, buscando-se um método de 

medição mais confiável para a determinação das propriedades térmicas do TPA; 

4. Estudar o comportamento acústico do compósito proposto; 

5. Testar um compósito polimérico com matriz de poliéster ortoftálico com 

gramatura de tecido acima de 20 fios/cm. 

6. Obter e estudar um compósito hibrido resina poliéster – TPA – fibra de vidro. 
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