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RESUMO 

 

(LUCENA J. F.) DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO 

HÍBRIDOS REFORÇADOS A PARTIR DE MANTAS DE FIBRA DE VIDRO 

DESCARTADA NA INDÚSTRIA EÓLICA E FIBRAS NATURAIS. 68 f, 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica, UFRN, 2017. 

 

A utilização da energia eólica em larga escala já evidenciou seus benefícios com 

grandes projetos ao redor do mundo. Devido ao baixo nível tecnológico dos processos 

produtivos dos componentes de uma torre de produção deste tipo de energia, ocorre 

a geração de enormes quantidades de resíduos que podem causar impacto negativo 

ao meio ambiente. Um dos principais componentes para a concepção dos geradores 

eólicos são as pás, que são produzidas através da laminação de grandes moldes que 

contêm, entre outros componentes, a fibra de vidro na forma de nãotecidos, da qual 

10 a 15% de retalhos é eliminado no momento do corte durante sua fabricação. Uma 

forma de se contornar o problema do descarte dos resíduos provenientes da produção 

das pás eólicas é a reutilização destes no desenvolvimento de compósitos. Os 

materiais compósitos, impulsionados pela indústria aeroespacial e militar, 

desenvolveram-se de forma bastante significativa nos últimos anos, proliferando em 

diversas áreas, devido as suas propriedades únicas, tais como: a elevada resistência 

mecânica, baixa densidade, excelente resistência térmica e à corrosão dentre outras. 

A fibra de Juta por apresentar um baixo custo, ser facilmente encontrada na região e 

apresentar bons resultados de resistência, foi utilizada em densidades diferentes para 

verificar sua influência, nas propriedades mecânicas do compósito hibrido. O presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver materiais compósitos híbridos (fibra natural 

+ fibra de vidro) resinados com poliéster avaliando o comportamento dos compósitos 

reforçados com resíduos (retalhos) de manta de fibra de vidro oriundos da indústria 

eólica. Foram realizadas análises do percentual de reforço, resistência à tração e 

flexão, absorção de água e resistência à intempéries para verificar o desempenho dos 

compósitos desenvolvidos. Os resultados obtidos com os materiais compósitos 

reforçados com três camadas de vidro, quando submetidos a ensaios de tração, 

apresentaram valores 10 vezes superiores ao material sem reforço. Nos ensaios de 

flexão, quando comparados os mesmos as forças utilizadas foram entre 117 N, para 



 
 

materiais sem reforço, e 691 N para compósitos reforçados com três camadas de 

vidro, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento de materiais produzidos 

com substratos que são normalmente descartados para o meio ambiente. 

 

Palavras chaves: fibra de vidro, energia eólica, reutilização de resíduos, tecido de 

juta, compósitos híbridos, retalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

(LUCENA J. F.) DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF HYBRID 

COMPOSITE REINFORCED FROM GLASS FIBER DISCARDED BY WIND 

INDUSTRY AND NATURAL FIBERS. 68 f, MASTER'S DISSERTATION - Post-

Graduation Program in Mechanical Engineering, UFRN, 2017. 

 

The use of wind energy on a large scale has already shown its benefits with major 

projects around the world. Due to the low technological level of the productive 

processes of the wind towers components, the generation of enormous amounts of 

waste occurs, which can cause negative impact to the environment. One of the main 

components for the design of wind generators are the blades. They are produced by 

laminating of large molds that contain, among other components, glass fiber in the form 

of nonwoven, of which 10% to 15% of flaps are eliminated at the time of cutting during 

manufacture. One way of avoiding the problem of discarding waste from the production 

of wind turbines is to reuse them in the development of composites. Composite 

materials, driven by the aerospace and military industries, have developed quite 

significantly in recent years, proliferating in several areas due to their unique 

properties, such as; High mechanical strength, low density, excellent thermal and 

corrosion resistance among others. The Jute fiber presented a low cost, easily found 

in the region and presented good resistance results, was used in different densities to 

verify its influence on the mechanical properties of the hybrid composite. The present 

work aims to develop hybrid composite materials (natural fiber + glass fiber) with 

polyester resins , evaluating the influence of the use of fiberglass residues from the 

wind industry. Density, count yarns, twist tests were used to characterize the 

reinforcement materials, as well as fiber content, tensile strength, flexural strength, 

water absorption and weathering analyzes for the performance of the composites 

developed. The results obtained with the reinforced composites with three layers of 

glass, when subjected to tensile tests, presented values 10 times higher than the 

material without reinforcement. In the flexural tests, when compared, the forces used 

were between 117 N for non-reinforced materials and 691 N for reinforced composites 

with three layers of glass, opening new opportunities for the development of materials 

produced with substrates that are normally discarded for the environment. 



 
 

Keywords: Fiberglass, wind energy, waste reuse, jute fabric, hybrid composites. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Tradicionalmente, a utilização de fibras têxteis está associada ao vestuário e 

aos têxteis para o lar. No entanto, com a crescente evolução tecnológica verificada 

nos últimos anos a sua utilização em outras áreas da engenharia vem ganhando 

destaque, principalmente quando se necessita de produtos com melhor desempenho. 

Assim, diversos investigadores ao redor do mundo vêm procurando inovar e 

maximizar as potencialidades dos diferentes materiais fibrosos em combinação com 

matrizes poliméricas, criando produtos com propriedades únicas, denominados 

compósitos [1,2,3]. 

Como muitas tecnologias necessitam de combinações não usuais, cada vez 

mais procura-se materiais estruturais que sejam leves,  resistentes a impactos e à 

abrasão, com baixo custo, ambientalmente corretos e que não sejam facilmente 

degradados. Para atingir estes objetivos, muitas vezes torna-se necessário a 

combinação de diferentes substratos que apresentam características completamente 

distintas. 

As estruturas têxteis oferecem uma vasta gama de possibilidades de reforço 

para compósitos. Produzidos a partir de diferentes tipos de materiais, podem ser 

aplicados sobre a forma de fibras curtas, fibras longas, fios, filamentos, mechas, 

tecidos provenientes da tecelagem e malharia, entrançados dentre outros. A escolha 

de qual a melhor forma para ser utilizada depende do custo, processo produtivo 

(técnica de produção) e principalmente do desempenho esperado  [3].  

Vale ressaltar ainda que em um compósito reforçado por estruturas têxteis, as 

fibras que formam o material de reforço são o principal componente do suporte de 

carga. A eficiência de um reforço fibroso depende do tipo, comprimento, fração 

volumétrica e orientação das fibras na matriz. A escolha ideal destes parâmetros 

influencia de forma significativa uma ou mais das seguintes características dos 

materiais compósitos: densidade, resistência à tração, resistência à compressão, 

módulo de resistência à compressão, desempenho a fratura e fadiga, resposta a carga 

de impacto,  propriedades térmicas e elétricas, além do custo de produção envolvido 

[3]. 
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Na maioria das aplicações em forma de compósitos, os polímeros atuam como 

matriz aglomerante do reforço, dando estrutura/forma aos filamentos e as fibras 

naturais e ou sintéticas. Vale ressaltar que é imprescindível um avançado 

conhecimento de todas as propriedades físicas, químicas e mecânicas de cada 

componente, pois quando estes forem unidos, proporcionarão ao compósito resultante 

as características desejadas do produto final. 

Um dos parâmetros mais importantes dos materiais compósitos é a interface 

entre o reforço e a matriz, por se tratar da região onde ocorre a interação entre os 

componentes que irão formar o compósito. A região interfacial é a primeira 

responsável pela transferência da solicitação mecânica da matriz para o reforço. A 

adesão não adequada entre os materiais envolvidos poderá provocar o início de 

falhas, comprometendo o desempenho do compósito [4]. Assim, além das 

propriedades individuais de cada componente, a interface deve ser a mais adequada 

possível para otimizar a combinação das propriedades envolvidas [5, 6].  

No Brasil, a geração eólica em larga escala já evidenciou seus benefícios com 

grandes projetos já finalizados ou em andamento no território nacional. Os processos 

produtivos dos componentes que compõem o desenvolvimento de uma pá eólica, 

principalmente no que se refere ao corte do material, ainda não possuem grande nível 

tecnológico. Por esse motivo geram grandes quantidades de resíduos que causam 

impacto negativo ao meio ambiente, resultando em gastos para a empresa, pois 

demandam espaço físico para a deposição adequada, tendo inclusive que despender 

capital extra para isso. As pás, consideradas um dos principais componentes para a 

concepção dos geradores eólicos, são fabricadas através da laminação de grandes 

moldes que contêm, entre outros componentes, a fibra de vidro. O custo de fabricação 

das pás de uma turbina eólica está na ordem de 15 a 20 % do custo total de produção 

da turbina e um grande percentual da fibra de vidro utilizada é eliminada no momento 

do corte da manta de tecido, para cada pá, que tem em torno de 7 toneladas em sua 

fabricação são gerados de 10% a 15% de resíduos. Uma forma de se contornar o 

problema do descarte dos resíduos provenientes da fabricação das pás eólicas é a 

reutilização destes no desenvolvimento de novos materiais compósitos, produzidos 

exclusivamente com a fibra de vidro ou em combinação com outros materiais. Esta 

ação, além de diminuir o impacto ambiental, também pode interferir no custo de 

desenvolvimento  de um determinado produto. 
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Desta forma, este trabalho tem como meta a caracterização física da manta de 

nãotecido descartada pela indústria eólica e de diferentes tipos de tecido de juta, que 

serão utilizados como reforço no desenvolvimento de compósitos. Além disso, serão 

produzidos compósitos exclusivamente com a manta de fibra de vidro e compósitos 

híbridos, compostos por fibra de vidro e tecido plano de juta com diferentes fatores de 

cobertura, com o objetivo de otimizar os parâmetros de concepção dos mesmos. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

  

 Desenvolvimento de compósitos com reforço de mantas de nãotecido, 

produzidos a partir de fibra de vidro (resíduo descartado pela indústria eólica), e 

comparar seu desempenho com compósitos fabricados a partir de fibra de vidro e 

tecido de juta, modificando o percentual de reforço. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterização física e morfológica de mantas de nãotecido de fibras de vidro 

descartada pela indústria eólica. 

• Desenvolvimento de compósitos a partir dos substratos de fibra de vidro e 

tecido de juta. 

• Avaliação do fator de cobertura na influência da resistência dos compósitos. 

• Estudo das propriedades mecânicas e estruturais dos compósitos 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo serão descritos aspectos relevantes sobre os materiais 

compósitos e os substratos utilizados no desenvolvimento dos mesmos.  

 

3.1 Compósitos 

 Um compósito é um sistema de materiais formado de duas ou mais fases numa 

escala macroscópica, cujo desempenho mecânico e propriedades são projetados para 

serem superiores aqueles dos constituintes atuando independentemente [15]. 

 Uma das fases é geralmente descontínua, mais forte e resistente, sendo 

denominada “fase dispersa” ou reforço, enquanto que a fase mais fraca é contínua e 

denominada “matriz”. A função da fase dispersa é oferecer resistência e rigidez ao 

compósito, enquanto a matriz tem a função de envolver o reforço protegendo contra 

ataques químicos, umidade, além de transferir os esforços para a fase reforçadora 

[15]. 

 Ainda, segundo a norma ASTM D 3878 – 07, “compósito é uma substância 

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

formar um material de engenharia útil com propriedades que não se encontram nos 

materiais isoladamente”.  

Os materiais compósitos podem ser divididos em três categorias principais: 

metais, polímeros e cerâmicos.  

Existem vários tipos de compósitos, podendo estes serem classificados em 

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

oferecem combinações de resistência e módulo comparáveis ou mesmo superiores a 

alguns materiais metálicos. As propriedades mecânicas dos compósitos poliméricos 

reforçados por fibras dependem de fatores como: adesão entre a fibra e a matriz, 

fração volumétrica, comprimento, seção transversal orientação das fibras, entre outros 

[16].  
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3.1.1  Aplicação dos Compósitos 

 

A grande vantagem dos materiais compósitos é a de que eles são capazes de 

aliar as melhores qualidades de seus constituintes. O sucesso dos materiais 

compósitos reside na habilidade de se fazer uso das seguintes características: baixa 

densidade; elevada resistência; elevada rigidez; grande resistência à fadiga; 

possibilidade de escolha da orientação da fibra; versatilidade de projeto; larga 

variedade de combinações de fibras e de matrizes; grande resistência à corrosão; 

estabilidade dimensional; baixa transmissão de ruídos; elevada vida útil. Obviamente 

nem todas estas vantagens podem ser exploradas simultaneamente, pois irá 

depender da aplicação final [17]. 

 

3.1.2  Classificação dos Compósitos 

 

 Os materiais compósitos têm sido convencionalmente classificados de acordo 

com a sua natureza química e física em: cerâmicos, metálicos e poliméricos. Os 

materiais cerâmicos são inorgânicos e têm como características principais a elevada 

resistência ao calor e sua extrema fragilidade. Os materiais metálicos apresentam 

como características gerais a ductibilidade e excelente condutividade térmica e 

elétrica. A grande limitação do uso de metais em compósitos é a sua elevada 

densidade e custo do processo de fabricação. Os materiais poliméricos, por sua vez, 

destacam-se pela sua baixa densidade, fácil conformação e elevada resistividade 

elétrica [17]. 

 Os compósitos são denominados híbridos quando são fabricados com mais de 

um tipo de reforço, como por exemplo utilizando diferentes fibras manufaturadas, ou 

naturais, ou mesmo a combinação de ambas. Além disso, os compósitos podem 

conter mais de uma fase reforçadora, tais como os compósitos laminados de fibras de 

vidro reforçados com micropartículas de minerais cerâmicos [18]. 
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3.1.3. Compósitos Reforçados com Fibras Naturais 

 A utilização de fibras naturais como reforço em compósitos poliméricos 

substituindo as fibras sintéticas, tais como a fibra de vidro, tem sido o foco de inúmeras 

pesquisas nas últimas décadas. As fibras vegetais apresentam algumas vantagens 

incluindo o baixo custo, baixa densidade, alta resistência específica, 

biodegradabilidade e menor abrasividade se comparadas com as fibras de vidro, além 

de serem provenientes de fontes renováveis de matéria prima [15]. 

 As fibras vegetais apresentam algumas desvantagens, tais como a 

incompatibilidade com matrizes poliméricas hidrofóbicas e a tendência de formar 

agregados durante o processamento, que reduzem o potencial das fibras a serem 

utilizadas como reforço em polímeros. Outras desvantagens apresentadas pelas fibras 

vegetais são: baixa temperatura de processamento, limitadas a aproximadamente 

200°C, falta de uniformidade de propriedades que dependem da origem das fibras, da 

região do plantio e da habilidade manual durante a colheita e a alta absorção de 

umidade que pode causar “inchaço” das fibras [27]. 

 

3.2  Matriz 

 

 A matriz, além de ser responsável pelo aspecto externo do compósito e pela 

proteção do reforço contra ataques químicos e físicos, tem como principal função 

dispersar ou aglomerar o reforço, e, quando submetida a um esforço deve ser capaz 

de distribuir e transferir as tensões para o componente do reforço. A escolha de uma 

matriz para uma aplicação estrutural deve ser limitada, inicialmente, ao nível de 

deformação que ela sofre em relação ao reforço, quando submetida a uma solicitação. 

A deformação da matriz deve ser compatível com a deformação máxima do reforço 

[17]. 
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3.2.1  Matriz Polimérica 

 

 As matrizes poliméricas podem ser termofixas, termoplásticas ou 

elastoméricas. Para os compósitos avançados a maior parte das matrizes poliméricas 

é a base de resina termofixas, destacando-se as resinas epóxi, fenólicas e de poliéster 

[19]. 

 As resinas de poliéster são usadas em compósitos de uso geral, baixo custo e 

não tão sofisticados. Depois de curadas, apresentam boas propriedade elétricas e 

oferecem boa resistência à corrosão e a ataques químicos. Por outro lado, a resina 

pura é pouco resistente e quebradiça. A cura da resina de poliéster é um processo 

exotérmico e exige um sistema de cura a base de peróxido orgânico como catalisador 

[19]. 

 

3.3  Reforços 

 

 Normalmente os reforços em compósitos, sejam eles naturais ou sintéticos, são 

formados por materiais fibrosos, dentre os quais pode-se citar: fibra de vidro, carbono, 

aramida, polipropileno, fibras celulósicas, lignocelulósicas, entre outras. 

 

 

3.3.1  Fibras Têxteis 

 Emprega-se o termo fibra no seu sentido mais amplo, correspondendo à 

matéria-prima na forma contínua (filamentos) ou descontínua (fibra) [9]. 

  Segundo a resolução número dois do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro): “fibra têxtil ou filamento têxtil é toda 

matéria natural, de origem vegetal, animal ou mineral, assim como toda matéria 

artificial ou sintética, que por sua alta relação entre seu comprimento e seu diâmetro, 

e ainda, por suas características de flexibilidade, suavidade, elasticidade, resistência, 

tenacidade e finura está adaptada às aplicações têxteis”. 
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 Historicamente, as primeiras fibras têxteis utilizadas eram feitas com materiais 

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

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

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

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

fim do século XIX apareceram as primeiras fibras manufaturadas (polímeros naturais) 

obtidas a partir da celulose da madeira ou línter do algodão, os raions e acetatos [19].  

 As fibras têxteis estão divididas em Naturais e Manufaturadas, esta 

classificação é realizada em função da sua origem ou constituição química [9], e 

podem ser subdividas conforme a figura 1. 
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Figura1: Classificação das Fibras Têxteis

 

Fonte: LADCHUMANANANDASIVAM, 2005 

 

 

 

 



24 
 

3.3.2 Fibras Sintéticas 

 As fibras sintéticas são produzidas pelo homem, usando como matéria-prima 

produtos da indústria petroquímica [10]. 

 São fibras obtidas a partir de uma molécula ou macromoléculas, já existente na 

natureza, que sofre uma transformação química e/ou mecânica [9]. 

 Várias fibras sintéticas foram desenvolvidas especificamente para substituir 

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

mais uniformes no tamanho, além de custarem menos que as equivalentes. Algumas 

fibras sintéticas ocupam um papel como fibras de reforço e as mais utilizadas são: 

fibras de vidro, fibras de aramida, fibras de boro, fibras carbônicas e grafíticas [12]. 

  

3.3.2 Fibra de Vidro 

 As fibras de vidro são fibras obtidas pela estiragem de vidro fundido [9]. O 

desenvolvimento para criar vidro na forma de fibra surgiu no Egito, quando fabricantes 

de vidro tracejaram fibras com cores brilhantes para cima e para baixo, em volta de 

um vaso de argila, em resfriamento, para formar padrões ondulados. Durante o século 

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

Alemanha, utilizando-se o método do jato de vapor para fabricação de materiais para 

isolamento, sendo esse processo patenteado em 1870. Em 1880, foi patenteado um 

tecido de fibra de vidro produzido a partir de fibras grossas, reunidas em feixes e 

tecidas juntas com cordões de seda. Este material foi apresentado em 1883 ao 

mercado consumidor, durante uma exposição nos Estados Unidos, ocasião em que 

um vestuário foi produzido a partir desse tecido [11].  

 Atualmente, as fibras de vidro podem ser formadas por dois processos, fusão 

de mármore e fusão direta, os quais são ilustrados na figura 2. No processo de 

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

são tanto fundidas quanto conformadas em fibras, além disso, uma emulsão é 

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

reduzir danos durante o manuseio. No processo de fusão direta, vidro fundido 
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proveniente do forno de fusão é alimentado diretamente ao aparelho de conformação 

[23]. 

 

Figura 2: Representação esquemática do processo de fabricação da fibra de vidro 

 

Fonte: Adaptada de (HEARLE, 2001) 

 

 Atualmente, as fibras de vidro são aplicadas em mais de 35.000 produtos, 

sendo que as mais utilizadas são as do tipo E (E-glass). Essas fibras são obtidas a 

partir de uma mistura de óxidos de Silício (Si), Alumínio (Al), Boro (B), Cálcio (Ca) e 

Magnésio (Mg) [13].  

 A fibra de vidro é a mais empregada na fabricação de materiais compósitos de 

matriz polimérica, devido a sua alta resistência à tração e ao seu baixo custo [14]. Elas 

são responsáveis por quase 90% dos reforços utilizados em resinas termofixas, pois 

proporcionam elevadas resistências mecânicas e custos relativamente baixos aos 

compósitos produzidos [17]. 
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3.3.3  Fibras Naturais 

 

 As fibras naturais são encontradas na natureza e estão divididas em fibras 

vegetais, animais e minerais. 

 Por serem fonte de recurso natural renovável, as fibras naturais apresentam 

baixo custo, são biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem ser incineradas. Ao 

utilizá-las como reforço em polímeros em determinadas aplicações podem substituir 

as fibras sintéticas como amianto, para-aramida, boro, carbono, poliamida e vidro, que 

apesar de possuírem boas características mecânicas, apresentam um custo elevado, 

são abrasivas aos equipamentos de processamento, possuem alta densidade, não 

são biodegradáveis, geram produtos com alto custo de reciclagem [20]. 

 

3.3.4 Juta 

 A fibra de juta (Corchorus Capsularis) é abundante, possui baixo custo, é 

maleável e por apresentar, isoladamente, um bom conjunto de propriedades, onde se 

destaca o elevado módulo e resistência específica, compósitos reforçados por essa 

fibra podem ser usados para inúmeras aplicações [8]. 

 As plantas florescem 4 a 5 meses depois de semeadas e inicia-se 

imediatamente a colheita. As hastes cortadas próximas ao solo por meio de foices são 

limpas das folhas, postas em feixes dentro de água corrente ou parada. A fibra útil é 

contida entre a casca e o talo interno e a extração é feita através do processo da 

maceração [17]. 

 A alta temperatura das regiões nas quais é cultivada a juta favorece a 

fermentação e, desta forma, consegue-se a maceração em 8 a 10 dias, permitindo 

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

[17]. 

 O principal componente da juta é a celulose, sob a forma de lignocelulose. A 

juta é muito higroscópica, regulando a umidade em 12%, o que a torna a matéria-

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

produto acondicionado [17]. 



27 
 

3.4 Titulação de Fio 

 É uma nomenclatura utilizada na indústria têxtil, para estabelecer uma 

diferença entre os diferentes diâmetros dos fios, servindo de orientação no seu uso 

para fabricação de determinados tecidos ou na comparação de um fio com outro. O 

título de produtos têxteis é representado por um número que expressa uma relação 

entre um determinado comprimento e a massa correspondente [22]. 

 O título de um fio pode ser medido através de duas formas de titulação, assim 

denominados grupo direto e indireto.   

 

3.4.1 Titulação direta 

O grupo direto de titulação é caracterizado pelo comprimento constante e pela 

massa variável. Logo, quanto menor for o diâmetro do fio, menor será o seu peso e, 

consequentemente, menor o seu título [22]. Pode-se utilizar para o cálculo do título 

direto, a fórmula geral (Equação 1), onde têm-se as variáveis Título (T), Comprimento 

(C), constante do sistema usado  (K) e Massa (M).  

                                                           

𝑇 =  
𝐾𝑥𝑀

𝐶
    Equação 1    

 

3.4.2 Titulação Indireta 

O grupo indireto de titulação é caracterizado pela massa constante e 

comprimento variável. Logo, quanto menor for o diâmetro do fio, maior será o 

comprimento necessário para se obter o peso determinado e, consequentemente, 

maior será o título [22]. Pode-se utilizar para o cálculo do título indireto, a fórmula geral 

(Equação 2), onde têm-se as variáveis Título (T), Comprimento (C), constante do 

sistema usado (K), Massa (M). 
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      𝑇 =  
𝐾𝑥𝐶

𝑀
   Equação 2 

 

 Para os sistemas de titulação, pode-se tomar como base o quadro 1, a qual 

apresenta diferentes constantes que podem ser utilizadas nas equações supracitadas. 

 

Tabela 1 – Sistemas de titulação 

Sistema Fórmula Titulação Símbolo Constante (K) Utilização 

Direto 
𝑇 =  

𝐾 ∗ 𝑀

𝐶
 

Denier Denier 9.000 Filamentos 

contínuos 

Militex Mtex 1.000.000 Fibras 

Decitex Dtex 10.000 Filamentos 

contínuos 

Tex Tex 1.000 Fios em 

geral 

Quilotex Ktex 1 Filamentos 

contínuos 

Indireto 
𝑇 =  

𝐾 ∗ 𝐶

𝑀
 

Inglesa Ne 0,59 Fios de 

fibra curta 

Métrica Nm 1 Fios de 

fibra longa 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

3.5 Torção 

 É a operação que consiste em proporcionar ao fio um determinado número de 

voltas em torno do seu próprio eixo por unidade de comprimento [22]. 

 O número de torção aplicado ao fio está em função da natureza e do 

comprimento fibra, bem como do título, das características do produto final e das 



29 
 

necessidades da demanda do processo. A torção assume papel importante na 

resistência do fio, aumentando quando este recebe mais torção até um determinado 

momento denominado “ponto ótimo” [22].  

 O alongamento de um fio é dependente do alongamento da fibra e a torção 

inserida no fio. Como o atrito total da fibra sob uniforme pressão de atrito (torção 

constate) depende da área de atrito total da superfície da fibra. Dentro do tamanho 

uniforme do fio, a resistência será maior quando as fibras forem finas num fio [28]. 

O valor da torção é analisado de acordo com o tipo de fibra e de tecido (plano 

ou malha) no qual será utilizado esse fio. A torção pode ser em S, quando sua torção 

for para esquerda, ou Z quando torcida para direita, na figura 3 podemos observar as 

duas. 

Figura 3 – Tipos de Torção 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2017 
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3.6  Estruturas Têxteis 

 

  Os tecidos, de uma forma geral, podem ser classificados em planos, de 

malha ou nãotecidos. O tecido plano, conforme a ABNT/TB-392, é uma estrutura 

produzida pelo entrelaçamento de um conjunto de fios de urdume (conjunto de fios 

dispostos na direção longitudinal do tecido) e outro conjunto de fios de trama (conjunto 

de fios dispostos na direção transversal do tecido), formando um ângulo de (ou 

próximo a) 90°. Nãotecido, conforme a NBR-13370, é uma estrutura plana, flexível e 

porosa, constituída de véu ou manta de fibras ou filamentos, orientados 

direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processo mecânico (fricção) e/ou 

químico (adesão) e/ou térmico (coesão) e combinações destes.  

 Na figura 4 pode-se verificar um comparativo entre as estruturas têxteis, onde 

são apresentados um esquema representativo de um  tecido plano (A), de um tecido 

de malha (B) e de um nãotecido (C). 

 

Figura 4: Estruturas Têxteis 

 

(A) Tecido Plano              (B) Tecido de Malha           (C) Nãotecido 

 

Fonte: Adaptada de (KUASNE, 2015) 
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3.7 Fator de Cobertura 

 

 A cobertura aliada às características dos fios e ao ligamento é um fator de 

significativa influência nas propriedades do tecido, sendo um parâmetro utilizado na 

definição da estrutura do mesmo, visando obter as características desejadas com um 

mínimo de experimentos e ensaios [21]. 

 Um baixo fator de cobertura indica um elevado espaçamento entre os fios, 

obtendo uma elevada permeabilidade ao ar e consequentemente uma maior 

penetração da água [21]. 

Esse fator é utilizado como índice de capacidade de tecimento de teares. 

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

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

com os de trama [21]. 

São inúmeras as possibilidades de combinações entre fios e ligamentos dessa 

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

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

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

saber: 

• Tecidos leves: tecidos que apresentam densidade superficial inferior que 

135 g/m², com relação ao fator de cobertura, esses podem ser 

subdivididos em tecidos abertos (onde Kt encontra-se na faixa entre 6,0 

e 18,0); e tecidos fechados (em que o Kt situa-se na faixa entre 18,1 e 

24,0); 

• Tecidos médios: estes tecidos apresentam densidade superficial entre 

136 g/m² e 270 g/m²; O fator de cobertura Kt está normalmente entre 

18,0 e 24,0; 

• Tecidos pesados: tecidos cuja densidade superficial é superior a 271 

g/m² e o fator de cobertura situa-se na faixa entre 19,0 e 25,0 [31]. 
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3.8 Interface Matriz-Reforço 

 

 Em compósitos com matrizes poliméricas a falha deveria ocorrer na matriz. Na 

prática, a adesão nunca é perfeita e o processo de ruptura é gerado na interface. A 

falha ocorre em função da debilidade das ligações atômicas ou intermoleculares entre 

a superfície da matriz e a superfície do reforço.  

 Um dos fatores que favorece a interação interfacial é o fenômeno de contração 

que a matriz polimérica sofre durante a sua cura.  

 A adesão pode ser atribuída a cinco mecanismos principais que podem ocorrer 

na interface isoladamente ou em combinação, para produzir a ligação entre fibra e 

matriz. Dentre os mecanismos que tratam do contato molecular, incluem-se: 

Adsorção e molhabilidade – Quando duas superfícies eletricamente neutras são 

colocadas em contato, existe uma atração física que pode ser compreendida 

considerando a molhabilidade de superfícies sólidas por líquidos. Para uma efetiva 

molhabilidade da superfície da fibra, o líquido deve cobrir todas as irregularidades da 

fibra para deslocar todo o ar contido nas reentrâncias da superfície. 

Interdifusão – É a ligação entre duas superfícies poliméricas pela difusão das 

moléculas de uma superfície sobre a outra. A resistência dependerá da quantidade de 

entrelaçamento molecular e do número de moléculas envolvidas. A interdifusão ocorre 

em presença de solventes e agentes plastificantes, e a quantidade de difusão 

depende da conformação molecular e dos constituintes envolvidos. 

Atração eletrostática – Forças de atração ocorrem entre duas superfícies quando uma 

delas está carregada positivamente e a outra negativamente, tais como nas interações 

ácido-base e nas ligações iônicas. A resistência da ligação dependerá da intensidade 

das cargas. 

Ligação química – O estudo das ligações químicas está relacionado com o uso de 

agentes de acoplamento, empregado nas fibras para produzir a ligação entre a fibra e 

a matriz. A ligação química é formada entre um grupo químico da superfície da fibra e 

um grupo químico compatível na matriz. 
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Adesão mecânica – A ligação pode ocorrer pelo entrelaçamento das duas superfícies. 

A resistência dessa interface sob tensão será elevada se existir um grande número 

de reentrâncias na superfície da fibra, que possam ser preenchidas pela resina, 

propiciando a adesão. A resistência sob cisalhamento é muito significante e depende 

do grau de rugosidade da superfície da fibra. Os aspectos geométricos não são os 

únicos fatores que causam adesão mecânica, já que a contração da resina durante o 

processo de cura a expansão térmica da fibra e matriz produz tensão de compressão 

e cisalhamento na superfície [17].  

 

4 MATERIAIS E METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS 

 

4.1  Materiais  

4.1.1  Resina 

 Para a matriz foi utilizada uma resina comercial de poliéster insaturada da Hidro 

Glass®, com característica de média reatividade, ótima resistência a hidrólise e a 

intempéries, elevada distorção térmica e ótimas propriedades físicas em meios ácidos 

e alcalinos. 

 Por ser uma resina insaturada, foi utilizado como agente catalizador o peróxido 

metil-etil-cetona, encontrado comercialmente como Butanox M-50®, na concentração 

de 150x1mL (resina/catalizador). Esses percentuais foram definidos levando em 

consideração o tempo de gel da resina de 20 – 25 minutos, o qual corresponde ao 

tempo ótimo de trabalho com a resina para o processo de impregnação dos reforços.  

4.1.2  Reforços 

Neste estudo foram utilizados uma manta de nãotecido de fibra de vidro 

proveniente da indústria eólica (resíduo) composta por um multifilamento com título 

de 4,8 Ktex (figura 5a). Foram também utilizados tecidos de juta (comercial) com 

padronagem tafetá formados com fio fiado de título 320 tex, com 5fios/cm, 

denominada Juta A (figura 5b), 4fios/cm, denominada Juta B (figura 5c) e 1,5fios/cm, 

denominada Juta C (figura 5d), essa quantidade de fios tanto para trama como para 
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urdume. A figura 5 ilustra os substratos de reforço utilizados para o desenvolvimento 

do compósito. 

Figura 5: Substratos utilizados como reforço 

 

Figura 5a: Manta de nãotecido de fibra de vidro 

 

Fonte: autor, 2017 

 

Figura 5b: Tecido plano de JutaA 

 

Fonte: autor, 2017 
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Figura 5c: Tecido plano de jutaB 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

Figura 5d: Tecido plano de JutaC 

 

Fonte: autor, 2017 
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4.2  METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS 

 

4.2.1 Gramatura e Fator e Cobertura 

A gramatura dos substratos têxteis foi calculada utilizando a norma NBR 10591. 

O fator de cobertura foi calculado de acordo com a equação 3 . 

 Para urdume:  

𝐾1 = 𝑛1 ∗  √𝑇𝑡1 ∗ 10−1  Equação 3 

Onde: K1 = fator de cobertura de urdume; n1 = quantidade de fios por cm; Tt1 

= título do fio de urdume, dado em tex. 

Para trama, temos de acordo com a equação 4: 

𝐾2 = 𝑛2 ∗  √𝑇𝑡2 ∗ 10−1  Equação 4 

Onde: K2 = fator de cobertura; n2 = quantidade de fios por cm; Tt2 = título do fio de 

trama, dado em tex. 

 

4.2.2 Desenvolvimento dos Compósitos 

O processo de fabricação dos compósitos foi realizado pelo método de 

moldagem por compressão. Para facilitar a retirada das placas foi aplicada em toda a 

área da superfície do molde de aço cera de carnaúba (Figura 6). Em seguida, os 

elementos de reforço foram cortados na dimensão de 15x20 cm. No próximo passo, 

os tecidos planos de juta e nãotecidos de fibra de vidro foram pesados e inseridos 

separadamente formando camadas no molde de aço. Simultaneamente foi aplicada a 

resina de poliéster até cobrir totalmente todas as camadas dentro do molde (Figura 7 

e 8). Foram produzidas placas utilizando como reforço duas e três camadas da manta 

de vidro e estruturas sanduíches de vidro com juta (juta/vidro/juta), modificando o tipo 
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de tecidos de juta a ser utilizado (Juta A, Juta B e Juta C), e outra utilizando apenas a 

resina polimérica de poliéster.  

Após a impregnação de todas as camadas dos substratos com a resina, o 

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

o processo de moldagem por compressão. Foram utilizadas 5 toneladas de pressão, 

mantendo o molde pressionado por 24h. Após esse período as placas dos compósitos 

poliméricos foram desmoldadas e pesadas para a realização do cálculo percentual de 

reforço contido nos compósitos. Para se chegar as condições supracitadas foram 

realizadas várias tentativas para se obter o tempo de trabalho, variando a pressão de 

moldagem, a forma de inserção da resina bem como o seu tempo de cura. As 

condições atmosféricas de temperatura e umidade foram 24ºC e 65%, 

respectivamente. 

 

Figura 6: Molde em aço para confecção do compósito. 

 

 

Fonte: autor, 2017. 
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Figura 7: Aplicação de resina no molde. 

 

Fonte: autor, 2017. 

 

 

Figura 8: Impregnação dos reforços. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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4.2.3  Teor de Fibras 

 

 O teor de fibras foi determinado através do processo de gravimetria, onde 

pesou-se os tecidos utilizados como reforço, cortados nas dimensões do molde, antes 

de serem resinados, e depois pesou-se as placas. Com as massas  obtidas, 

determinou-se o teor de fibras, através da  equação 5:  

%𝑻𝒇 =  
𝑷𝒓

𝑷𝒑
 ∗ 𝟏𝟎𝟎   Equação 5 

Onde Tf  é o teor de reforço, Pr  é o peso dos tecidos utilizados como reforço (gramas) 

e o Pp é o peso da placa (gramas).  

 

4.2.4  Torção dos fios  

 

Este ensaio determina a quantidade de torção dos fios retirados dos tecidos de 

juta, este teste foi realizado no laboratório têxtil do IFRN Campus Caicó. A torção nos 

fios é aplicada para aumentar a superfície de contato das fibras e mantê-las unidas e 

com isso aumentar a resistência do fio. 

A torção de fios é expressada através do número de rotações por unidade de 

comprimento (torção/m ou torção/polegada). 

O fio singelo, no comprimento de 50 cm é fixado nas garras do torcímetro (figura 

9), na pré-tensão recomendada pelo método, o delimitador do fio é ajustado, e o 

torcímetro acionado onde gira na direção contrária a torção do fio. O torcímetro 

destorce o fio, etapa em que ele vai sofrer um alongamento. O delimitador de 

alongamento impede que ele se alongue mais do que a quantidade pré-fixada, 

evitando eventual escorregamento de fibras ou mesmo a ruptura do fio, quando sua 

torção atinge zero. Após atingir a torção zero, a garra móvel do torcímetro  continua a 

girar na mesma direção inicial, dando ao fio uma torção contraria a inicialmente 
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existente. Quando se inicia a torção do fio em sentido contrário, seu comprimento do 

fio atinge o valor original de 50 cm, ou o alongamento do fio, na etapa final, atinge o 

alongamento zero. A torção do fio, por unidade de comprimento (m) é igual ao valor 

indicado no torcímetro. Assume neste método que se introduz ao corpo de prova o 

mesmo número de torções inicial. Foram utilizados para o teste, os parâmetros 

demonstrados na tabela 2. 

Figura 9: Torcímetro 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

4.2.5  Determinação da Absorção de Água por Imersão  

  

O objetivo deste teste foi observar a absorção de água pelo compósito. Os 

corpos de prova (150x25x5) mm foram colocados em imersão isoladamente, em um 

recipiente contendo 2 litros de água em temperatura ambiente (figura 10). As amostras 

em tempos determinados (1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias), foram retiradas da água, 

secadas com papel (figura 11) e pesadas em balança de precisão. O cálculo para o 

teor de água absorvido foi calculado comparando-se a massa inicial e após o contato 

com a água. 
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Figura 10: Corpos de prova em imersão. 

 

    Fonte: autor, 2017 

 

Figura 11: Secagem dos corpos de prova. 

 

Fonte: autor, 2017 
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4.2.6  Análise em condições climáticas 

 

 Para análise da resistência a ação de agentes externos e biológicos foi utilizado 

um método baseado na norma NP EN 12225:2006, método para determinação da 

resistência microbiológica através de um ensaio de enterramento no solo. O 

procedimento trata da durabilidade do material, face a estes agentes. 

 O ensaio consistiu em enterrar as amostras em estudo num solo 

biologicamente ativo, para aumentar o nível de degradação. O período de testes foi 

de 7 e 12 dias, em um recipiente ao ar livre exposto a sol e chuva, em condições 

normais (ambiente) de temperatura e pressão, como mostrado nas figuras 12, 13 e 

14. 

Figura 12: Colocação das amostras em recipiente para enterramento. 

          

Fonte: autor, 2017. 

 

 

 

 



43 
 

    Figura 13: Amostras sendo enterradas. 

  

Fonte: autor, 2017. 

 

Figura 14: Recipiente com as amostras enterradas.

 

Fonte: autor, 2017 

 

 



44 
 

4.2.7  Ensaios Mecânicos 

4.2.7.1  Reforços 

Com o objetivo de caracterizar mecanicamente os materiais utilizados como 

reforço no estudo foram realizados testes de resistência à tração em um dinamômetro 

TENSOLAB 3000 da marca MESDAN® em conformidade com a norma ASTM-D 

5034. A figura 15 ilustra um ensaio de resistência à tração realizado com a utilização 

da manta de nãotecido de fibra de vidro. 

 

Figura 15: Ensaio de resistência à tração na manta de fibra de vidro 

 

Fonte: autor, 2016 
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4.2.7.2  Compósitos 

Os compósitos após confeccionados, foram cortados em dimensões que 

seguem a norma ASTM-D 3039 (ensaio de tração). O ensaio de resistência à tração 

consiste em submeter um corpo de prova, de geometria definida através da norma, a 

um esforço crescente na direção axial do corpo de prova, levando-o a romper-se, a 

figura 16 mostra o corpo de prova montado no dinamômetro.  

Também foi realizado o ensaio de flexão em três pontos, que consiste em 

apoiar as amostras pelas extremidades, aplicando-se uma carga no centro do corpo 

de prova. A carga é aplicada perpendicular ao reforço, por meio de um cutelo seguindo 

a norma ASTM-D 792 (módulo de flexão), a velocidade de aplicação de carga foi de 

8,0 mm/min.   

Figura 16: Ensaio de tração no compósito. 

   

Fonte: autor, 2017.      
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4.2.8  Análise Microscópica  

 Para a análise do tipo de dano na superfície de fratura dos compósitos 

ensaiados em tração uniaxial, foram realizadas análises microscópicas. 

 As análises foram realizadas através da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), utilizando energia de 15 ev, onde foi utilizado um microscópio com EDS 

acoplado, da marca HITACHI modelo TM3000 no laboratório de caracterização 

estrutural de materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÔES 

 

5.1 Reforços 

 

5.1.1 Estudo da Gramatura e do Fator de Cobertura 

Analisando a gramatura do tecido, segundo a tabela 1, verifica-se três tecidos 

de juta bem distintos em relação ao seu peso por unidade de área. Portanto, tem-se 

de acordo com a classificação estabelecida: a Juta A um tecido pesado (acima de 270 

g/m²), Juta B um tecido intermediário (entre 135 e 270 g/m²) e a Juta C um tecido leve 

(abaixo de 135 g/m²) [35], assim mostrado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Gramatura dos tecidos utilizados como reforço. 

 

Fonte: autor, 2017. 

Em relação ao fator de cobertura, os mesmos foram calculados e os resultados 

são apresentados a seguir: 
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Juta A – 𝐾𝑡 = (5 ∗ √320 ∗ 10−1) + (5 ∗ √320 ∗ 10−1) → 𝐾𝑡 = 17,888 

Juta B – 𝐾𝑡 = (4 ∗ √320 ∗ 10−1) + (5 ∗ √320 ∗ 10−1) → 𝐾𝑡 = 14,310 

Juta C – 𝐾𝑡 = (1,5 ∗ √320 ∗ 10−1) + (5 ∗ √320 ∗ 10−1) → 𝐾𝑡 = 5,366 

Tabela 2: Valores da gramatura e fator de cobertura dos tecidos de Juta e da manta de fibra 

de vidro. 

Reforço g/m² 
Fator de 

cobertura 

Juta A 322 17,88 

JutaB 231 14,31 

Juta C 131 5,37 

Fibra de Vidro 1209 - 

 

Fonte: autor, 2017. 

Tem-se, portanto, fatores de cobertura bem distintos como vistos no gráfico 2, 

principalmente quando compara-se o tecido de juta A e o tecido de juta C, o que 

poderá influenciar na resistência do material, no percentual de reforço no compósito, 

bem como na adesão entre o reforço e a resina, pois a superfície de contato será 

diferente. 

Gráfico 2: Fator de Cobertura dos tecidos de Juta utilizados como reforço. 

 

Fonte: Autor, 2017 

17,88

14,31

5,37

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Juta A JutaB Juta C

Fator de cobertura



48 
 

5.1.2 Torção de Fios (Juta) 

A torção do fio utilizado nos tecidos de juta é a mesma, para todos, 

apresentando o valor de 161 Torções/m com valor de CV% de 7,96 como pode ser 

observado na tabela 3: 

 

Tabela 3: Dados do teste de torção. 

Código do fio: Juta Título : 1,84 Ne  

Índice de 
alongamento: 5 mm Torção nominal: T/m  

Pretensão: 15 Limite %: 5 

Total de testes: 10 Método de teste: A 

Comprimento do fio: 500 mm 
Sentido de 

rotação: Z 

Fonte: autor, 2017. 

 

Tabela 4: Parâmetros de torção 

Parâmetros Torção/m Torção/Inc 

Min N 141,00 3,581 

Max N 186,00 4,724 

Media: 161,40 4,100 

CV[%] 7,96 7,962 

Sigma 12,85 12,851 

Alcance [%] 27,88 27,881 

Alfa 91,53 3,022 

Fonte: autor, 2017 

 

5.1.3  Ensaios Mecânicos 

Os resultados de tração e alongamento nos tecidos de juta foram analisados 

tanto na direção da trama como na direção do urdume. Na manta de fibra de vidro 

analisou-se apenas na direção longitudinal (Tabela 5). 
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Tabela 5: Ensaio de tração – tecido de juta. 

Substrato 

Urdume Trama 

Força 

[N] 

CV 

[%] 

Alongamento 

[%] 

CV 

[%] 

Força 

[N] 

CV 

[%] 

Alongamento 

[%] 

CV 

[%] 

Juta A 1046 5,46 9,04 5,05 1019 9,29 11,36 4,02 

Juta B 821 8,95 5,92 3,02 771 12,60 10,24 4,45 

Juta C 484 19,57 7,84 11,75 458 9,27 12,72 6,82 

Fibra de 

Vidro  
2790 14,23 8,64 10,7     

Fonte: autor, 2017 

 Analisando a tabela 5 pode-se observar que não há diferenças significativas 

entre a resistência a tração na direção da trama e do urdume para os tecidos de Juta, 

quando analisados individualmente. Isso pode ser comprovado pelos dados obtidos 

através de título de fio e densidade (número de fios/cm), onde verifica-se valores 

bastante próximos no sentido da trama e do urdume. No entanto, quando comparados 

os tecidos entre si, verifica-se que a resistência à tração aumenta com o aumento da 

gramatura, passando de 484 N (direção do urdume - juta C) para um valor de 

aproximadamente três vezes superior (direção do urdume - juta A) 1046 N. Verifica-

se ainda que o valor mais elevado para esta propriedade foi obtido para a manta de 

fibra de vidro com valor de 2790 N. 

 

5.2 Compósitos 

5.2.1  Teor de Reforço 

Os resultados, em relação a gramatura, por se tratarem de distintos materiais 

utilizados como reforço, revelam que os tecidos de juta apresentam valores diferentes 

(comparando a amostra A (322 g/m²) com a amostra C (131 g/m²)), o que influencia 

os resultados obtidos em relação ao teor de reforço dos compósitos – considerando 

que foram utilizados sempre três camadas. Quando se compara com o compósito 

produzido somente com a fibra de vidro, esses valores em relação ao percentual de 

reforço são bem mais elevados. 
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Após a produção dos compósitos foi verificado o teor de reforço dos mesmos. 

Os resultados encontrados podem ser visualizados na tabela 6, e mais claramente no 

gráfico 3.   

 

Tabela 6: Teor de reforço dos compósitos desenvolvidos. 

Composição Teor de Reforço 

Juta A/Vidro/Juta A 31,05% 

Juta B/Vidro/ Juta B 29,61% 

Juta C/Vidro/Juta C 25,24% 

 Vidro/Vidro/Vidro 54,31% 

Fonte: autor, 2017 

 

 

 

Gráfico 3: Teor de reforço dos compósitos desenvolvidos. 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Percebe-se que o fator de cobertura foi bastante relevante em relação a 

influência sobre o percentual de reforço dos compósitos desenvolvidos, o que pode 

influenciar tanto a sua resistência como a interação do reforço com a matriz polimérica. 

 Na concepção dos compósitos foi observado que, na impregnação dos 

reforços, a quantidade de bolhas formadas era bem maior quando utilizados os tecidos 

de juta. Para resolução deste problema, foi diminuído a quantidade de catalizador 
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utilizado, aumentando assim o tempo de gel. Apesar disso, após desmoldar a placa, 

ainda foram identificados, mesmo que em menor quantidade e em locais isolados, 

bolhas (Fig. 17, 18). A presença de bolhas pode causar a perda na resistência e falta 

e homogeneidade em áreas específicas das placas. O manuseio foi realizado 

procurando-se eliminar as bolhas formadas para a parte lateral do molde, inserindo 

de forma cautelosa a resina de poliéster mais catalizador e colocando na prensa 

uniformemente a pressão adequada.  

Figura 17: Região de bolhas formadas nas placas reforçadas com fibra de vidro 

 

Fonte: autor, 2016. 

 

Figura 18: Região de bolhas formadas nas placas reforçadas com fibra de vidro e juta 

 

Fonte: autor, 2016. 
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A figura 19 ilustra os compósitos após otimizadas as condições supracitadas. 

 

 

Figura 19: Compósitos produzidos.  

Figura 19a: Compósito JutaA/Vidro/JutaA  

 

Fonte: autor, 2016 

 

 

Figura 19b: Compósito JutaC/Vidro/JutaC  

 

Fonte: autor, 2016. 
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Figura 19c: Compósito JutaB/Vidro/JutaB  

 

Fonte: autor, 2016. 

 

Figura 19d: Compósito Vidro/Vidro 

 

Fonte: autor, 2016. 

  

5.2.2 Absorção de Água 

 

 O ensaio foi realizado por um período de dez dias. As amostras foram 

colocadas em água natural a temperatura ambiente e retiradas de acordo seguindo-
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se a sequência de dias (1, 2, 3 e 10). As massas de cada corpo de prova podem ser 

observadas na tabela 7. 

Tabela 7 – Massa das amostras após retirada de acordo com os dias de análise 

Reforço 

Massa por dia de análise (g) 

Massa 
inicial 1dia 2 dias 3 dias 10 dias 

% de 
absorção 

100% 
Resina 19,71 19,80 19,84 19,87 19,99 1,40 

Juta A 18,38 18,57 18,65 18,73 18,99 3,21 

Juta B 19,63 19,86 19,93 20,01 20,26 3,10 

Juta C 19,38 19,48 19,50 19,55 19,72 1,72 

2 X vidro 20,85 20,92 20,94 20,97 21,02 0,81 

3 X vidro 20,74 20,84 20,84 20,86 20,92 0,86 

 

Fonte: Autor, 2017 

De um modo geral, verifica-se uma baixa absorção de água para todos os 

compósitos desenvolvidos como observado no gráfico 4, principalmente para aqueles 

reforçados com fibra de vidro. O que foi observado é que, quanto maior a massa de 

fibras, a absorção de água, como há cortes nas amostras e as fibras ficam expostas, 

as que apresentam maior fator de cobertura, absorveram mais água, que as que 

possuíam menor fator de cobertura. 

Gráfico 4: Absorção de Água pelos corpos de Prova 

 

Fonte: Autor, 2017. 

As amostras compostas com reforços de fibras naturais, obtiveram maior índice 

de absorção de água, principalmente as com maior fator de cobertura, fazendo com 
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que a mesma chegasse a aumentar mais que três vezes seu percentual em relação a 

amostra reforçada com apenas duas camadas de vidro. 

Se analisarmos a placa com resina e o compósito reforçado com vidro, 

podemos observar que a fibra de vidro por ser hidrofóbica, fez com que a absorção 

de água por parte do compósito diminuísse, isto demonstrado através do % de 

absorção.   

 

5.2.3 Análises em Condições Climáticas 

As amostras foram colocadas em contato com o ambiente externo e retiradas 

em dois momentos. No primeiro momento ao longo de 7 dias de muita chuva, as 

amostras foram deixadas em um recipiente com areia e enterradas, ficando expostas 

ao clima que foi chuvoso sem sol, após esse período foram retiradas para análise 

visual, como pode ser visto na figura 20. 

Figura 20: Análise em condições climáticas após 7 dias. 

Figura 20a: Recipiente com as amostras, após período de chuvas. 

 

Fonte: autor, 2017. 
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Figura 20b: Retirada das amostras. 

 

Fonte: autor, 2017. 

Figura 20c: Limpeza das amostras. 

 

Fonte: autor, 2017. 
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Figura 20d: Amostras limpas após 7 dias em contato com o solo. 

 

Fonte: autor, 2017. 

Foram novamente deixadas no recipiente e após 12 dias retiradas .Neste 

período o clima mudou e foi possível a exposição ao sol, os resultados visuais podem 

ser vistos na figura 21. 

Figura 21:  Análise em condições climáticas após 12 dias 

Figura 21a: Recipiente com as amostras após período seco. 

 

Fonte: autor, 2017.    
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Figura 21b: Limpeza das amostras. 

 

Fonte: autor, 2017. 

 

Figura 21c: Amostras após limpeza. 

 

Fonte: autor, 2017. 

Verificou-se que houve um pequeno desgaste observado na estrutura das 

amostras (figura 22), em relação ao contato resina/meio ambiente (terra), as amostras 

apresentaram algumas bolhas em sinal de desgaste, o ideal seria uma excelente 

proteção. 
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Figura 22: Ação do tempo nas amostras após 12 dias em contato com o ambiente 

 

Fonte: Autor, 2017 

5.2.4 Ensaios Mecânicos 

 

 A tabela 8 apresenta os resultados relativos a resistência à tração dos 

compósitos desenvolvidos.  

 

Tabela 8: Resultados de resistência à tração dos compósitos  

Substrato 
Dados 

Força [N] Máximo Minimo CV% 

100% Resina 3.9286 3.978,6 3.878,5 1,80 

Juta A/Vidro/Juta A 14.638,8 15.181,1 14.302,8 3,24 

Juta B/Vidro/ Juta B 13.638,0 14.592,0 11.938,9 10,82 

Juta C/Vidro/Juta C 15.877,1 18.037,1 13.068,8 16,04 

Vidro/Vidro 19.572,5 22.551,8 17.876,8 13,22 

 Vidro/Vidro/vidro 31.692,2 32.928,8 30.455,6 5,52 

 

Fonte: Autor, 2017 

 Observa-se uma resistência à tração bastante superior da ordem de 10 vezes 

no compósito reforçado com três camadas de fibra de vidro, em relação ao constituído 

apenas com resinaVerifica-se nos compósitos híbridos nos quais são inseridos fibras 
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naturais, o fator de cobertura não possui uma influência marcante na resistência do 

material, tendo o compósito JutaC/Vidro/JutaC, apresentado valores maiores que o 

JutaA/vidro/JutaA, mesmo sendo a JutaC um tecido leve em relação ao tecido de 

JutaA que é pesado. No gráfico 5, é possível observar a tensão X deformação para 

todas as curvas do compósito, tanto as com reforços como a com somente resina, 

apresentando valores diferentes para entre os reforçados com fibra de vidro e juta, e 

os somente com fibra de vidro, porém com o comportamento linear entre a tensão e a 

deformação, isso pode ter sido ocasionado pela deslizamento das fibras de vidro 

quando iniciado a atuação do elemento de reforço na aplicação da carga, durante o 

ensaio de tração.   

Gráfico 5: Valores de Tensão x deformação obtidos em tração nos compósitos desenvolvidos. 

 

Fonte: Autor, 2017 

Podemos observar nas figuras 23a e 23b, em análise no MEV, a região onde 

houve a fratura, há uma ruptura total das fibras de juta e parcial na fibra de vidro, 
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evidenciando uma melhor resistência por parte do vidro, não houve interferência da 

juta.  

Figura 23a: Ruptura do compósito (Superfície de fratura), ampliação 50x. 

 

Fonte: autor, 2017. 

Figura 23b: Ruptura do compósito (Superfície de fratura), ampliação 200x. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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 Nos testes de flexão os dados obtidos, mostram bons resultados  no compósito 

reforçado com três camadas de vidro, como é mostrado na tabela 9. Isto só vem a 

confirmar os resultados de tração da manta. 

 

 Tabela 9: Ensaio de Compósitos (Flexão) 

 

Substrato 
Dados 

Força [N] Máximo Mínimo CV% 

100% Resina 117,5 149,8 89,5 25,84 

Juta A/Vidro/Juta A 127,5 140,0 115,8 9,51 

Juta B/Vidro/ Juta B 129,4 149,8 115,6 13,96 

Juta C/Vidro/Juta C 138,3 150,8 131,4 7,83 

Vidro/Vidro 608,7 622,8 587,0 3,13 

 Vidro/Vidro/vidro 691,4 723,7 675,2 4,04 

 

Fonte: Autor, 2017 
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6 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados apresentados pode-se concluir que a manta de 

nãotecido de fibra de vidro que é descartada ao meio ambiente durante o processo de 

produção de pás eólicas possui um elevado valor de resistência à tração com valores 

superiores a 37 Mpa de força, evidenciando que estruturalmente está em melhor 

estado.  

Foi possível obter compósitos reforçado apenas com fibra de vidro 

apresentando valores de tensão média da ordem de 361 Mpa de força, assim como 

compósitos híbridos (juta+vidro+juta) os quais apresentaram propriedades mecânicas 

(resistência à tração e flexão) inferiores, os compósitos jutaA+vidro+jutaA 

apresentaram média de 195 Mpa de força em relação a resistência a tração, o 

compósito jutaB+vidro+jutaB 181 Mpa de força e o compósito jutaC+vidro+jutaC 174 

Mpa, evidenciando melhores resultados com os compósitos reforçados somente com 

fibra de vidro. 

Com relação a abosrção de água, as amostras absorveram até o décimo dia, 

estabilizando após isso, como os lados das amostras estavam expostos essa 

absorção se deu pela lateral, conclui-se que os compósitos com fibras naturais 

absorveram um maior volume, devido as suas propriedades naturais e a um volume 

de fibras, quando comparado com o compósito reforçado somente com fibra de vidro, 

não houve valores consideráveis de absorção, pois a fibra de vidro é hidrofóbica. 

A degradação dos compósitos no solo e expostos a intempéries se mostrou que 

após o período de 30 dias a resina apresentou degradação, trazendo ao material 

alguns pontos de desgaste. 

Se observados todos os parâmetros aqui estudados abrem-se novas 

oportunidades para o desenvolvimento de materiais  produzidos com substratos que 

são normalmente descartados para o meio ambiente, poderíamos muito bem utilizar 

o compósito constituído reforço de fibra de vidro, os quais apresentaram sempre  

valores mais elevados, sejam em relação a absorção de água, tração e flexão em 

relação aos reforçados com fibras naturais e fibra de vidro. 
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Com os compósitos produzidos, podemos utiliza-los na indústria moveleira e 

na construção civil, visto os valores mecânicos apresentados e que o 

reaproveitamento destes resíduos da indústria eólica, ao invés de serem descartados, 

podem ser reaproveitados de forma a novas possibilidades. 

 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

✓ Variar as porcentagens de fibra de vidro como elemento de reforço e analisar 

seu comportamento mecânico junto com a interface fibra matriz; 

✓ Realizar ensaio de impacto para avaliar o poder de absorção de energia do 

compósito; 

✓ Realizar tratamento plasmático nos reforços para verificar se com isso haverá 

uma melhor interface entre matriz e reforço; 

✓ Desenvolver novos compósitos, utilizando os mesmos elementos de reforço, 

com outro tipo de resina e analisar a interface de aderência entre matriz e 

reforço após os ensaios de tração. 
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