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Resumo 

Nos últimos anos, a necessidade de novas aplicações, bem como fatores 
relacionados à degradação ambiental e à utilização de fontes de energia não 
renováveis, trouxe a demanda por materiais sustentáveis que atendam a 
propriedades específicas, tais como: baixo peso, custo competitivo e resistência 
mecânica compatível com cada aplicação. Isso tem impulsionado o 
desenvolvimento e utilização de materiais compósitos compostos por matrizes 
poliméricas e cargas de fibras naturais. Porém, vale ressaltar que a utilização 
desses materiais se dá principalmente em aplicações não-estruturais, uma vez 
que geralmente as fibras naturais desempenham a função de carga de 
enchimento. Para contrabalancear essa desvantagem, uma vertente que vem 
sendo muito buscada é a hibridização da carga desses materiais compósitos, 
misturando-se as fibras naturais com fibras sintéticas, como a fibra de vidro. Tendo 
isso em vista, essa pesquisa consistiu em avaliar o efeito da hibridização em um 
material compósito com matriz de resina poliéster e carga de tecido de fibra de 
algodão e tecido de fibra de vidro tipo E. Foram selecionadas três configurações 
para o material compósito proposto: 4TFA+5TFVE, 5TFA+6TFVE e 6TFA+7TFVE, 
as quais tinham 4, 5 e 6 camadas de tecido de fibra de algodão e 5, 6 e 7 
camadas de tecido de fibra de vidro, respectivamente. Foi realizado um estudo de 
caracterização em cada uma dessas configurações para avaliar densidade, 
resistência à tração, à flexão e ao impacto, dureza, condutividade e difusividade 
térmica, calor específico volumétrico, estabilidade térmica e resistência ao 
envelhecimento natural e à absorção de água. Além disso, os corpos de prova que 
foram submetidos ao ensaio de tração foram analisados por microscopia eletrônica 
de varredura, para possibilitar uma identificação dos mecanismos de falha e de 
possíveis defeitos presentes nos compósitos. Os resultados foram comparados 
com os de um material compósito não híbrido de mesma matriz, mas com carga 
de tecido de fibra de algodão apenas, desenvolvido em uma pesquisa presente na 
literatura. Demonstrou-se a viabilidade técnica do material proposto como material 
de engenharia, uma vez que todas as configurações estudadas apresentaram 
densidades semelhantes à da matriz e proporcionaram aumentos nas 
propriedades mecânicas da resina. Isso confere leveza e representa um amplo 
potencial de aplicabilidade, como a pá eólica que foi fabricada nesse estudo para 
atestar a processabilidade do material. Dentre as configurações estudadas, a que 
mais se destacou foi a 6TFA+7TFVE, por conferir maiores resistências mecânica à 
matriz, principalmente a resistência ao impacto, a qual foi aumentada em mais de 
cinco vezes. O compósito híbrido apresentou maior resistência mecânica do que o 
compósito não híbrido, o que atestou a eficiência do processo de hibridização em 
suprir a deficiência mecânica das fibras naturais. 
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Abstract 

In recent years, the need for new applications, as well as factors related to 
environmental degradation and the use of non-renewable energy sources, has 
brought the demand for sustainable materials that meet specific properties such as: 
low weight, competitive cost and mechanical resistance compatible with each 
application. This has driven the development and use of composite materials 
composed of polymer matrices and natural fiber fillers. However, it is worth 
mentioning that the use of these materials occurs mainly in non-structural 
applications, since natural fibers generally play the role of filler. To counterbalance 
this disadvantage, one aspect that is being sought is the hybridization of the load of 
these composite materials, mixing natural fibers with synthetic fibers such as glass 
fiber. Taking this into account, this research consisted of evaluating the effect of 
hybridization in a composite material with a polyester resin matrix and load of 
cotton fiber fabric and E-glass fiber fabric. Three configurations were selected for 
the proposed composite material: 4TFA+5TFVE, 5TFA+6TFVE and 6TFA+7TFVE, 
which had 4, 5 and 6 layers of cotton fiber fabric and 5, 6 and 7 layers of fiberglass 
fabric, respectively. A characterization study was carried out in each of these 
configurations to evaluate density, tensile, flexural and impact strength, hardness, 
thermal conductivity and diffusivity, specific volumetric heat, thermal stability and 
resistance to natural aging and to water absorption. In addition, the specimens that 
were submitted to the tensile test were analyzed by scanning electron microscopy, 
to enable an identification of the fault mechanisms and possible defects present in 
the composites. The results were compared with those of a non-hybrid composite 
material of the same matrix, but with cotton fiber fabric load only, developed in a 
research found in the literature. The technical feasibility of the proposed material as 
an engineering material was demonstrated, since all the configurations studied 
presented density similar to that of the matrix and provided increases in the 
mechanical properties of the resin. This provides lightness and represents a broad 
applicability potential, such as the wind turbine that was fabricated in this study to 
attest the processability of the material. Among the studied configurations, the one 
that stood out the most was the 6TFA + 7TFVE, because it provided greater 
mechanical resistance to the matrix, mainly the impact resistance, which was 
increased more than five times. The hybrid composite presented higher mechanical 
strength than the non-hybrid composite, which demonstrated the efficiency of the 
hybridization process to overcome the mechanical deficiency of the natural fibers. 

 

 

Keywords: hybridization, composite material, cotton fiber fabric, E-glass fiber fabric, 
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1 Introdução 

A transformação e a utilização dos materiais são bases para o 

desenvolvimento da sociedade humana. Como esse desenvolvimento está 

ocorrendo em um ritmo cada vez maior, cria-se uma demanda crescente por novos 

produtos. Para atender a essa demanda, é exigido o aperfeiçoamento contínuo dos 

materiais, o que permite a obtenção de maiores eficiências e de menores custos 

(NAVARRO, 2006). De acordo com Medina e Naveiro (1998), esse aperfeiçoamento 

é resultado do processo de difusão das inovações tecnológicas, as quais são frutos 

de pesquisas nas áreas da ciência e da tecnologia dos materiais. 

Atualmente, a necessidade de propriedades específicas para novas 

aplicações, bem como fatores relacionados à degradação ambiental e à utilização de 

fontes de energia não renováveis, impulsiona o desenvolvimento de novos materiais.  

Um exemplo disso ocorre no campo do aproveitamento das fontes de energia 

renováveis. A competitividade dos sistemas de geração alternativos (tais como 

aerogeradores e painéis fotovoltaicos) frente aos sistemas de geração 

convencionais está associada ao desenvolvimento sustentável. Este, por sua vez, 

depende, dentre outros fatores, da utilização de materiais sustentáveis que atendam 

a propriedades específicas, tais como: baixo peso, custo competitivo e resistência 

mecânica compatível. 

Quando se trata de atender a propriedades específicas, os materiais 

compósitos se destacam, pois, como são obtidos através da mistura de dois ou mais 

materiais, apresentam propriedades não encontráveis em cada um dos 

componentes individualmente. Atualmente os materiais compósitos metálicos, 

cerâmicos e poliméricos são uma realidade em todos os campos da indústria e da 

academia científica, e as pesquisas nessa área vêm proporcionando inovações 

tecnológicas e científicas. 

Um exemplo claro desse avanço técnico-científico é a crescente utilização 

dos materiais compósitos no ramo da indústria aeronáutica e aeroespacial. Para se 

ter uma ideia, o avião 787 da Boeing apresenta 50% em massa de materiais 

compósitos. O modelo anteriormente desenvolvido pela mesma empresa (o 777) 

apresentava apenas 12% em massa desse tipo de material. Essa comparação pode 

ser vista na figura 1.1. 
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Figura 1.1 - Percentual em massa de materiais utilizados no Boeing 787 

 

Fonte: Adaptado de Modern Airliners (2017) 

Os compósitos poliméricos são os mais pesquisados e utilizados devido ao 

grande número de aplicações e um custo de processamento mais baixo do que os 

dos demais tipos (OLIVEIRA, 2017). Dentre as matrizes mais utilizadas para compor 

tais materiais estão as resinas poliéster. Elas apresentam algumas vantagens 

técnica e economicamente interessantes, tais como: estabilidade dimensional, cura 

a frio e possibilidade de utilização de moldes simples e baratos (GOMES, 2015). 

A busca pela minimização dos problemas ambientais tão discutidos nos 

últimos tempos tem levado os cientistas a desenvolver compósitos poliméricos com 

cargas de fibras naturais (LA MANTIA; MORREALE, 2011). As fibras naturais, além 

de serem extraídas de fontes renováveis, possuem baixo custo quando comparadas 

com as fibras não naturais tradicionalmente utilizadas em compósitos estruturais, 

tais como a fibra de carbono e a de aramida. 

De acordo com Marinelli et al. (2008), no Brasil existe uma grande variedade 

de fibras vegetais com diferentes propriedades químicas, físicas e mecânicas e em 

função dessa diversidade, houve um despertar de interesse para a utilização das 

fibras naturais em materiais compósitos. Marinelli et al. (2008) também aponta que 

compósitos poliméricos com fibras naturais vêm sendo considerados alternativas 

potenciais economicamente rentáveis para a fixação de carbono na natureza, 

reduzindo a emissão de CO2 na atmosfera durante o seu ciclo de produção, 



3 
 

processamento e utilização. Isso concede a eles um incremento de potencial 

econômico devido à possibilidade de se comercializar créditos de carbono. 

Entretanto, é importante salientar que a utilização de materiais compósitos 

com cargas de fibras naturais se dá principalmente em aplicações não estruturais, 

pois geralmente nesses materiais essas matérias primas desempenham a função de 

carga de enchimento, já que apresentam resistências mecânicas específicas 

menores que as das fibras não naturais (WAMBUA et al., 2003). 

Para contrabalancear essa desvantagem, uma vertente que vem sendo 

muito estudada é a adição de fibras sintéticas à carga de fibras naturais como forma 

de aumentar sua resistência mecânica (JAWAID; KHALIL, 2011), gerando um 

compósito híbrido. Dentre as fibras sintéticas, a fibra de vidro talvez seja a mais 

utilizada para esse tipo de hibridização. Isso se deve à facilidade com a qual ela é 

encontrada nos mercados locais, à alta resistência mecânica, à facilidade de 

processamento e ao custo baixo com relação às demais fibras não naturais 

(SAKTHIVEL et al., 2014). 

Tendo isso em vista, essa pesquisa consistiu em avaliar os efeitos da adição 

de tecido de fibra de vidro tipo e a um compósito de resina poliéster e tecido de fibra 

de algodão, tendo sido este último fabricado e estudado por Marques (2016). Deve-

se destacar que o grau de inovação deste trabalho é o estudo das propriedades 

mecânicas, térmicas e de interação ambiental do compósito híbrido proposto, tendo 

em vista que na literatura especializada não foram encontradas pesquisas com tal 

abordagem. 

Esta tese se encontra 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, a 

justificativa e a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. 

O capítulo 2 apresenta toda a informação necessária para embasar o estudo 

de materiais compósitos com carga híbrida, abordando também as pesquisas 

pertinentes ao tema que estão sendo realizadas atualmente no mundo científico. 
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O capítulo 3 detalha os procedimentos empregados para a fabricação e para 

a caracterização do compósito híbrido proposto, e também os procedimentos 

empregados para a fabricação de uma pá eólica. 

O capítulo 4 apresenta e discute os resultados dos ensaios de 

caracterização realizados com o compósito híbrido proposto comparando-os com os 

resultados obtidos com o compósito não híbrido. Além disso, traz uma discussão 

acerca da possibilidade da utilização do material em questão para o fim proposto. 

O capítulo 5 é dedicado às conclusões decorrentes das discussões 

realizadas e às sugestões para trabalhos futuros. 

1.1 Objetivo geral 

Fabricar, caracterizar e avaliar a aplicabilidade de um compósito híbrido 

composto por uma matriz de resina poliéster insaturada do tipo ortoftálica e uma 

carga híbrida composta por tecido de fibra de algodão e tecido de fibra de vidro tipo 

E. 

1.2 Objetivos específicos 

• Fazer uma revisão bibliográfica acerca de compósitos poliméricos com 

carga híbrida de fibras de algodão e de fibras de vidro; 

• Determinar quais as configurações do compósito híbrido a serem 

estudadas; 

• Fabricar os corpos de prova das configurações selecionadas para o 

estudo; 

• Caracterizar tais configurações através de ensaios mecânicos, térmicos e 

de interação ambiental, além de avaliar a microestrutura de cada uma 

delas; 

• Comparar os resultados obtidos com o compósito híbrido com os 

resultados obtidos com o compósito não híbrido fabricado e ensaiado por 

Marques (2016); 

• Determinar qual é a configuração mais viável para o compósito híbrido; 

• Propor, desenvolver e avaliar uma aplicação para o material proposto. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Definições sobre materiais compósitos 

Um compósito é qualquer material multifásico que exiba uma proporção 

significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que 

é obtida uma melhor combinação de propriedades (CALLISTER, 2016). Dessa 

forma, esse tipo de material permite que certas características desejáveis sejam 

enfatizadas, enquanto as indesejáveis sejam minimizadas. 

De acordo com Mendonça (2005), uma gama bastante ampla de 

propriedades pode ser manipulada no projeto de um material compósito, tais como: 

resistência à tração, compressão e flexão, resistência à fadiga, rigidez, tenacidade, 

dureza, resistência à corrosão, resistência à abrasão, massa, capacidade de 

trabalho a alta e baixa temperatura, isolamento ou condutividade térmica, elétrica ou 

acústica e aparência estética. 

Angélico (2009) mostrou que os compósitos comparados aos materiais 

tradicionais apresentam como vantagens excelentes relações rigidez/peso e 

resistência/peso, boa resistência à corrosão, facilidade de manutenção, alta 

durabilidade, bom comportamento à fadiga e viabilidade de projetar o reforço para 

atender às solicitações (com relação à quantidade, geometria e orientação). 

Ainda segundo Mendonça (2005), por ser um material multifásico, um 

compósito exibe além das propriedades inerentes de cada constituinte, propriedades 

intermediárias que vem da formação de uma região interfacial. As fases dos 

compósitos são chamadas de matriz (que pode ser cerâmica, polimérica e metálica) 

e a fase dispersa (geralmente fibras ou partículas que servem como carga). 

A matriz geralmente é um material contínuo que envolve a carga. Sua 

função básica é agir como um meio de transferência ou distribuição de 

carregamento para a carga através do cisalhamento. Outra função da matriz em um 

compósito é proteger a carga contra danos provocados por agentes externos 

evitando assim a degradação pré-matura do reforço (LION FILHO, 2013). Os tipos 

de matrizes utilizadas em compósitos estão mostrados na figura 2.1 juntamente com 

exemplos de cada tipo. A figura 2.2 mostra os tipos de cargas utilizadas em 

compósitos e alguns exemplos de cada tipo. 
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Figura 2.1 - Tipos de matrizes utilizadas em materiais compósitos 

 

Fonte: Adaptado de Callister (2016) 

Figura 2.2 - Tipos de cargas utilizadas em materiais compósitos 

 

Fonte: Adaptado de Callister (2016) 

Matrizes Utilizadas em 
Materiais Compósitos

Matriz Cerâmica:

- Cimento Portland

- Carbeto de Silício

- Nitreto de Silício

Matriz Polimérica:

- Poliéster

- Epóxi

- Polietileno

- Poliuretano

- Polipropileno

Matriz Metálica:

- Cobre

- Alumínio

- Magnésio

- Cobalto

- Níquel

Cargas Utilizadas 
em Materiais 
Compósitos

Carga de Reforço

Fibras:

- Fibra de Vidro

- Fibra de Aramida

- Fibra de Carbono

Partículas:

- Carbeto de Titânio

- Carbonitreto de Nióbio

- Brita

Carga de 
Enchimento

Partículas:

- Carbonato de Cálcio

- Silicato de Alumina

- EPS Triturado

Fibras:

- Lã de Vidro

- Asbesto

- Algodão
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Para Mendonça (2005), se utilizam cargas de reforço quando o intuito é 

aumentar a resistência mecânica da matriz. Cargas de enchimento são utilizadas 

para incrementar outras propriedades, como por exemplo: condutividade ou 

isolamento térmico e elétrico, resistência a altas temperaturas, redução de atrito, 

resistência ao desgaste superficial, melhoria da usinabilidade, aumento de dureza 

superficial e redução de peso e de custos. Um exemplo da utilização de cargas de 

enchimento é a introdução de materiais frágeis como o tungstênio, cromo e 

molibdênio em materiais dúcteis como o aço para melhorar sua capacidade de 

trabalho em altas temperaturas. 

De acordo com Callister (2016), as propriedades do compósito dependem de 

fatores como a geometria da fase dispersa, distribuição, orientação e também da 

compatibilidade interfacial entre os constituintes da mistura. Ou seja, para que se 

forme um compósito é necessário que haja afinidade entre os materiais que serão 

unidos. Por isso, é muito importante conhecer as propriedades químicas e físicas 

dos diferentes materiais envolvidos; mais especificamente as propriedades das 

interfaces dos constituintes dos compósitos. 

Os materiais compósitos também podem ser classificados com relação à 

natureza dos materiais que os compõem e estão divididos em duas grandes 

categorias: materiais compósitos naturais e sintéticos, conforme apresentado na 

tabela 2.1. Os compósitos naturais têm sua origem na natureza não havendo 

intervenção humana em sua produção. Já os materiais compósitos denominados de 

sintéticos são produzidos através da atividade humana industrial (CALLISTER, 

2016). 

Tabela 2.1 - Classificação quanto à natureza dos constituintes dos compósitos 

Materiais Compósitos Exemplos 

Naturais 

Madeiras 

Ossos 

Músculos 

Sintéticos 

Plásticos Reforçados 

Concreto Armado 

Cermets 

Fonte: Adaptado de Callister (2016) 
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Embora o desenvolvimento e uso de materiais compósitos seja considerado 

um evento recente, os egípcios antigos (2000 a.C.) usavam em construções urbanas 

um tipo de tijolo construído por barro reforçado com palha vegetal picotada 

(MENDONÇA. 2005). Neste caso o barro era o material barato, fácil de produzir e de 

moldar, porém com características mecânicas pobres (matriz). A palha era o material 

mais resistente encarregado de melhorar certas propriedades do barro (carga). 

Existiu também um laminado de madeira e um compósito de resina e linho também 

usados pelos egípcios no processo de mumificação nos sarcófagos em 1500 a.C. 

(LION FILHO, 2013; MENEGHETTI et al., 2010). 

Atualmente, dois exemplos clássicos de materiais compósitos encontrados 

no dia a dia são o pneu, composto por borracha, fibras sintéticas e arames de aço, e 

o concreto armado, constituído por cimento, areia, água, brita e aço. No caso dos 

pneus, essa união de materiais proporciona uma série de propriedades desejáveis: 

aderência ao solo, flexibilidade, baixo peso e resistência à tração. No caso do 

concreto armado, o cimento e a brita (parcelas com maior volume) apresentam 

fragilidade e baixos valores de propriedades mecânicas à tração, mas têm boa 

resistência à compressão. A fase de aço contribui no desempenho do compósito 

com sua alta resistência à tração e ductilidade (CALLISTER, 2016). 

Durante os últimos 20 anos, um substancial desenvolvimento de compostos 

para aplicações estruturais foi observado. A principal motivação dessa grande 

evolução foi a possibilidade de se produzir compostos com elevadas resistências 

mecânicas e baixas densidades que, potencialmente, poderiam substituir materiais 

usualmente utilizados como o aço e a madeira (DANIEL; ISHAI, 2005). 

A combinação de polímeros de alto desempenho, com fibras cerâmicas ou 

poliméricas com alto módulo de elasticidade e com grande resistência mecânica, 

permitiu a produção de novos compostos, com um grupo de propriedades 

específicas superiores ao aço, alumínio e outros. Estes materiais compostos 

apresentam, em geral, altas razões módulo/peso e resistência/peso, quando 

comparado aos materiais cerâmicos, poliméricos e metálicos (DANIEL; ISHAI, 2005). 

A combinação de excelentes propriedades mecânicas e leveza estrutural tornam os 

compósitos interessantes materiais para a engenharia (CALLISTER, 2016). 
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2.2 Matrizes poliméricas 

Na classe dos materiais compósitos sintéticos, os que mais se destacam são 

os de matriz polimérica, devido às suas características, baixo custo de 

processamento e ao grande número de aplicações (OLIVEIRA, 2017). Segundo 

Baggio (2005), os polímeros podem ser classificados conforme suas características 

mecânicas em termoplásticos, termorrígidos (termofixos) e elastômeros (borrachas). 

De acordo com Callister (2016), as matrizes poliméricas são classificadas 

como termoplásticas quando as macromoléculas estão unidas por forças de 

pequena e média intensidade, podendo ser separadas com um simples aquecimento 

e moldadas, conformadas ou recicladas em temperaturas controladas. Tais matrizes 

são classificadas como termorrígidas ou termofixas quando as macromoléculas 

estão unidas por forças tão intensas quantos as intramoleculares, de modo que elas 

se desintegram quando a temperatura se eleva até certo ponto. Sendo assim, não 

permitem modificação em sua forma ou reciclagem depois de curadas ou 

solidificadas. 

2.2.1 Matrizes poliméricas termorrígidas 

As resinas termorrígidas têm um grande número de aplicações, incluindo 

adesivos, revestimentos, encapsulantes e compostos de moldagem. As vantagens 

desse tipo de resina são: o fato de serem mais leves e baratas que as 

termoplásticas, são isotrópicas, são de fácil manuseio e processamento e são 

resistentes à degradação térmica e química. Além disso, sua dureza e resistência 

mecânica aumentam com a densidade das ligações tridimensionais (PEARSON, 

2000). 

As principais desvantagens incluem baixa resistência à fratura, devido ao 

seu comportamento frágil que também aumenta com a densidade das ligações 

tridimensionais, e a sensibilidade à umidade, radiação e oxigenação do ambiente ao 

qual estão expostas, além de não poderem ser recicladas (GOODMAN; HANNA, 

2013). 

Silva (2010) afirmou que as resinas termorrígidas são vendidas na sua forma 

não polimerizada e devem reagir durante o processamento. A reação consiste de 

uma combinação complexa de polimerização e reticulação que envolve a conversão 
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de moléculas de baixo peso molecular em uma densa rede tridimensional. Essa 

reação pode ser ativada por calor ou por agentes de cura (também chamado de 

catalisador, iniciador ou endurecedor). As resinas tipicamente ativadas por 

temperatura incluem fenol-formaldeído, epóxis, poliamidas, etc., enquanto as 

ativadas por catalisador mais comuns são ésteres insaturados líquidos. 

2.2.1.1 Resina poliéster 

As resinas poliéster são de uma família de polímeros formados da reação de 

ácidos orgânicos dicarboxílicos (anidrido maleico ou ftálico) e glicóis, que, quando 

reagidos, dão origem a moléculas de cadeias longas lineares. O tipo de ácido 

influencia as propriedades finais da resina, e poliésteres ortoftálicas, isoftláticas e 

tereftálicas podem ser produzidas. Se um ou ambos constituintes principais são 

insaturados, ou seja, contêm uma ligação dupla reativa entre átomos de carbono, a 

resina resultante é insaturada (SILVA, 2010). A tabela 2.2 apresenta os tipos de 

resinas poliéster. 

Tabela 2.2 - Tipos de resinas poliéster 

Tipo Comentário 

Ortoftálica A mais comum e de menor custo (para uso básico) 

Teraftálica 
Baixa resistência à radiação UV, resistência física um pouco 

superior à da ortoftálica 

Isoftálica 
Possui melhores propriedades físicas, mecânicas e térmicas 

em relação às anteriores 

Isoftálica com NPG O NPG melhora a resistência à hidrólise 

Bisfenólica Possui as melhores propriedades químicas e térmicas 

Fonte: Adaptado de Silva (2010) 

A reação de síntese da resina poliéster é uma reação de polimerização por 

condensação em etapas, ou seja, a reação de um álcool (base orgânica) com um 

ácido, resultando em uma reação de esterificação, formando um éster e água. Se a 

reação se processar com um diálcool e um diácido, o produto resultante contará com 

diversos grupos éster, dando origem a um poliéster, cujas unidades são unidas entre 

si por ligações éster (LEVY NETO; PARDINI, 2006). 

A reação de cura de resinas poliéster insaturadas é realizada com 

catalisadores do tipo peróxido, que se dissociam formando um radical livre, para 

então se combinar a uma molécula de monômero, geralmente dissolvido em diluente 
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reativo como o estireno, formando assim um polímero tridimensional de 

características termoestáveis, e, portanto, infusíveis e irreversíveis. (FERREIRA et 

al., 2006; SILAEX, 2017). A figura 2.3 mostra a reação entre o poliéster insaturado e 

o monômero de estireno ativado pelo catalisador do tipo peróxido. 

Figura 2.3 - Reação de polimerização da resina poliéster 

 

Fonte: Silaex (2017) 

As resinas poliéster apresentam como vantagem estabilidade dimensional, 

resistência a ambientes quimicamente agressivos, excelentes propriedades 

elétricas, fácil pigmentação, cura a frio e a possibilidade de utilização de moldes 

simples e baratos (GOMES, 2015). A tabela 2.3 apresenta algumas propriedades da 

resina poliéster. 

Tabela 2.3 - Valores para algumas propriedades das resinas poliéster 

Propriedades Valor 

Densidade 1100 a 1400 kg/m³ 

Módulo de Elasticidade 2100 a 4400 MPa 

Resistência à Tração 34 a 100 MPa 

Alongamento 2% 

Fonte: Santiago (2007) 

2.2.1.2 Resina poliéster ortoftálica 

As resinas poliéster ortoftálicas possuem em sua composição o ácido ftálico, 

também conhecido como ácido ortoftálico. Esse tipo de resina poliéster é o mais 

comum, pois seu custo é menor do que o das demais. Ela é utilizada para a 

produção de reservatórios de água, piscina, peças para automóveis, telhas, cascos 
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de embarcações e qualquer outro produto que não necessite ter alta resistência 

química (ABCOL, 2017). 

Segundo Silva (2010), com relação às demais resinas poliéster, a ortoftálica 

é mais rígida, tem tempo de gel mais longo, possui menor resistência química, são 

menos viscosas, e apresentam menor resistência à tração e impacto. As 

propriedades mecânicas das resinas poliéster insaturadas ortoftálicas são inferiores 

às das demais devido à dificuldade de se obter polímeros de alto peso molecular. Na 

figura 2.4 pode-se observar a cadeia molecular da resina poliéster ortoftálica. 

Figura 2.4 - Mero da resina ortoftálica 

 

Fonte: Silaex (2017) 

2.3 Fibras têxteis 

Fibra têxtil é um termo genérico que descreve elementos filiformes que são a 

matéria prima básica da indústria têxtil. Esses elementos podem ser de diversos 

materiais e são caracterizados pela flexibilidade e elevada razão entre o 

comprimento e a espessura (ARAUJO, 2008; KUASNE, 2008). 

Segundo Kuasne (2008), existem fibras descontínuas e contínuas. As 

primeiras possuem o comprimento limitado a alguns centímetros, enquanto as 

contínuas têm um comprimento muito grande, porém limitado devido a razões de 

ordem técnica. De acordo com Bastos (2009), as fibras têxteis contínuas são fiadas 

para a obtenção de fios, linhas ou cordas, enquanto as descontínuas são dispostas 

em mantas, para a produção de papel, feltro ou outros produtos. 

Ainda de acordo com Kuasne (2008), as fibras têxteis são classificadas de 

acordo com sua origem, que pode ser natural ou não natural. Fibras de origem 

natural são aquelas que são extraídas na natureza sob uma forma que as torna 
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aptas para o processamento têxtil. As fibras de origem não natural são as que são 

produzidas por processos industriais. A figura 2.5 mostra a classificação das fibras 

têxteis quanto à origem. 

Figura 2.5 - Classificação das fibras têxteis quanto à origem 

 

Fonte: Adaptado de Kuasne (2008) 

2.3.1 Fibras naturais 

De acordo com Fontes (2013), fibras naturais são aquelas que são 

encontradas na natureza e são classificadas em fibras de origem mineral (asbesto), 

animal (lã, seda e penas) e vegetal (sisal, juta, abacaxi, curauá, algodão, etc.). 

Existem milhares de fibras naturais disponíveis e, portanto, surgem demandas em 

diversas áreas da engenharia no sentido de utilizar essas fibras para melhorar as 

propriedades dos materiais compósitos. 

De acordo com Sathishkumar et al. (2013), as fibras naturais estão 

disponíveis em todas as regiões da Terra, têm propriedades únicas em comparação 

com as fibras não naturais e reduzem o uso de plásticos. Segundo Fernandes et al. 

(2017), essas fibras também apresentam apelo comercial, pois são originárias de 

fontes renováveis e inesgotáveis, possuem baixa densidade, causam menos 

abrasão nas máquinas de processamento e têm boa capacidade de adesão com 

matrizes poliméricas. Por isso, apesar de a grande hidrofilia dessas fibras afetar as 

suas propriedades mecânicas, os materiais compósitos poliméricos reforçados com 

Fibras Têxteis

Naturais

Vegetais

Minerais

Animais

Não Naturais

Artificiais

Sintéticas
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fibras naturais apresentam uma ampla gama de propriedades que são adequadas 

para um grande número de aplicações de engenharia. 

Segundo Silva (2003), a utilização de compósitos poliméricos reforçados 

com fibras vegetais não é uma atividade recente. O ator relata que as primeiras 

patentes datam da década de 1960 e que durante os anos 1970 e 1980 as fibras 

não naturais substituíram as fibras vegetais. Rosas (2016) afirma as fibras naturais 

despertaram pouco interesse nessa época porque geralmente as propriedades 

mecânicas da matriz são pioradas ou se mantêm quase inalteradas. 

De acordo com Oliveira (2011) e La Mantia e Morreale (2011), a partir da 

década de 90 uma visão mais ecológica do processo industrial fez ressurgir o 

interesse em materiais que minimizassem os problemas ambientais, tais como fibras 

e óleos vegetais. Segundo Aquino (2016), isso se deu principalmente na indústria 

automobilística. 

2.3.1.1 Fibras vegetais 

As fibras vegetais, também chamadas de lignocelulósicas, podem ser 

classificadas de acordo com a parte da planta a partir da qual elas são extraídas em 

fibras de folhas, de caule e de fruto e sementes. A tabela 2.4 ilustra essa 

classificação e mostra alguns exemplos de cada tipo. Nela estão destacados com 

um asterisco as fibras nativas brasileiras. 

Tabela 2.4 - Classificação das fibras vegetais quanto à parte da planta da qual são extraídas 

Parte do Vegetal Caule Folhas Sementes Frutos 

Fibras 

Linho Sisal* Algodão Coco* 

Juta* Rami* Mafumeira Paina 

Cânhamo Curauá*   

Cana de açúcar* Banana   

Kenaf Abacaxi   

Bambu Piassava   

Pupunha Esparto   

Malva Abacá   

Fonte: Adaptado de Aquino (2016) 
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Segundo Bledzki e Gassan (1999) as fibras vegetais são chamadas de 

lignocelulósicas por terem constituição básica de celulose, hemicelulose, lignina 

além de quantidades de pectina, sais inorgânicos, substâncias nitrogenadas, 

corantes naturais, que são incluídos no que se denomina de fração de solúveis. A 

tabela 2.5 mostra o percentual de cada constituinte de algumas fibras vegetais. 

Tabela 2.5 - Percentuais de cada constituinte de algumas fibras vegetais 

Constituintes Algodão Juta Linho Rami Sisal 

Celulose 82,7 64,4 64,1 68,6 65,8 

Hemicelulose 5,7 12 16,7 13,1 12 

Pectina 5,7 0,2 1,8 1,9 0,8 

Lignina 0 11,8 2 0,6 9,9 

Substâncias 
Solúveis em 

Água 
1 1,1 3,9 5,5 1,2 

Ceras 0,6 0,5 1,5 0,3 0,3 

Água 10 10 10 10 10 

Fonte: Bledzki e Gassan (1999) 

A celulose é um componente básico no que diz respeito às propriedades 

físicas das fibras. Os feixes de moléculas de celulose se agregam na forma de 

microfibrilas na qual regiões altamente ordenadas (cristalinas) se alternam com 

regiões menos ordenadas (amorfas). As microfibrilas compõem fibrilas e estas 

compõem as fibras celulósicas. Como consequência dessa estrutura fibrosa, a 

celulose possui alta resistência à tração e é insolúvel à maioria dos solventes 

(CARVALHO et al., 2009). 

De acordo com Tomczak et al. (2007), as vantagens das fibras vegetais 

frente às não naturais tradicionalmente utilizadas em compósitos são o baixo custo, 

a grande disponibilidade e rápida renovação, o fato de serem menos abrasivas se 

comparadas às fibras de vidro (o que é um fator importante quando se considera a 

reciclagem do material ou o processamento dos compósitos em geral), são atóxicas 

e biodegradáveis, possuem alto grau de flexibilidade e baixa densidade e 

apresentam altos valores de propriedades específicas. A tabela 2.6 mostra alguns 

parâmetros dimensionais e propriedades mecânicas de algumas fibras vegetais e 

sintéticas. 
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Tabela 2.6 - Parâmetros dimensionais e propriedades mecânicas de algumas fibras vegetais 

e sintéticas 

Fibra 
Diâmetro 

(μm) 
Densidade 

(g/cm³) 
Resistência à 
Tração (MPa) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Alongamento 
(%) 

Algodão 16-21 1,5-1,6 287-597 5,5-12,6 7-8 

Juta 200 1,3 393-773 26,5 1,5-1,8 

Linho - 1,5 345-1035 27,6 2,7-3,2 

Rami - 1,5 400-938 61,4-128 3,6-3,8 

Sisal 50-300 1,45 511-635 9,4-22 3-7 

Coco 100-450 1,15-1,45 131-175 4-13 15-40 

Curauá 60-100 - 859-1404 20-36 - 

Vidro-E 8-14 2,5 2000-3500 70 1,8-3,2 

Kevlar-49 12 1,48 2800-3792 131 2,2-2,8 

Carbono IM8 5 1,8-1,9 4300-5171 270-310 1,4-1,8 

Fonte: Aquino (2016) 

Segundo Aquino (2016), as desvantagens desse tipo de fibra são a baixa 

temperatura de processamento (possibilidade de degradação ao atingir 

aproximadamente 200 °C), a falta de uniformidade de propriedades e a alta 

absorção de umidade. 

Jawaid e Khalil (2011) relataram em seu artigo que as fibras lignocelulósicas 

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

com materiais poliméricos. Também afirmam que o estudo da fibra para plásticos 

reforçados 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. 

O uso de fibras lignocelulósicas como reforço para materiais poliméricos 

como substituto de fibras sintéticas, especialmente fibras de vidro, vem crescendo 

nos últimos anos em diferentes setores industriais, tais como o setor de energias, 

automotivo e da construção civil (WAMBUA et al., 2003). Um exemplo disso é a 

grande quantidade de componentes de automóveis (anteriormente feitos com 

compósitos de fibra de vidro) que estão sendo fabricados com compósitos de fibras 

naturais, principalmente peças de acabamento interno, onde outras propriedades, 

tais como térmicas e acústicas, são mais importantes (ISHIZAKI et al., 2006). 
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2.3.1.1.1 Fibra de algodão 

O algodão é uma fibra macia, esbranquiçada e fiável que forma uma cápsula 

protetora ao redor das sementes de algumas espécies do gênero Gossypium, família 

Malvaceae (OGTR, 2017). As plantas desse gênero são conhecidas como 

algodoeiros e são semelhantes a arbustos. São nativas de regiões áridas e 

semiáridas dos trópicos e subtrópicos em todo o mundo, incluindo as Américas, 

África e Índia (WENDEL; CRONN, 2003). A maior diversidade de espécies 

selvagens de algodão é encontrada no México, seguida pela Austrália e África 

(OGTR, 2017). A figura 2.6 mostra um capulho de algodão aberto com as suas fibras 

expostas. 

Figura 2.6 - Capulho de algodão aberto com suas fibras expostas 

 

Fonte: Embrapa (2017) 

A composição química das fibras de algodão varia de acordo com a espécie, 

ambiente de cultivo (solo, água, temperatura, pragas, etc.) e maturidade. Cerca de 

88,0 a 96,5% da composição química dessas fibras corresponde à celulose, o 

polímero natural mais abundante. Os componentes não-celulósicos incluem as 

proteínas, ceras, pectinas, inorgânicos e outros (HSIEH, 2006). 

Depois da celulose, a cera constitui-se de grande importância na fibra de 

algodão. É responsável pelo controle de absorção de água pela fibra e funciona 

como lubrificante entre as fibras durante os processos de estiragem na fiação 

(GIORDANO; CAMPOS, 2007). As principais propriedades da fibra de algodão estão 

representadas na tabela 2.7. 
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Tabela 2.7 - Principais propriedades da fibra de algodão 

Propriedade Avaliação 

Formato 

Espessura bastante uniforme (12-20 micrometros) 

Comprimento varia entre 1 cm e 6 cm 

Comprimentos típicos estão entre 2,2 e 3,3 cm 

Tenacidade 
Seca - 3,0 - 5,0 g/d 

Molhada - 3,3 - 6,0 g/d 

Resiliência Baixa 

Densidade 1,54 - 1,56 g/cm³ 

Absorção de umidade 

Sem tratamento (condicionado) - 8,5% 

Sem tratamento (saturado) - 15-25% 

Mercerizado (condicionado) - 8,5-10,3% 

Mercerizado (saturado) - 15-27% 

Estabilidade dimensional Boa 

Reação térmica ao calor 
Se decompõe depois de exposição prolongada a 

temperaturas iguais ou maiores a 150 °C 

Reação térmica às chamas Queima instantaneamente 

Ponto de fulgor 210 °C 

Temperatura de autoignição 360 - 425 °C 

Resistência à solventes Alta resistência 

Resistência a luz do sol Exposição prolongada enfraquece as fibras 

Resistência a microrganismos Mofo e bactérias danificam as fibras 

Fonte: Lewin (2006) 

Dentro do processo produtivo da fibra de algodão, a primeira etapa é a 

colheita do algodão, a qual pode ser realizada manualmente ou mecanicamente. 

Independentemente do processo de colheita adotado, é indispensável que seja 

obtida uma matéria prima (capulhos de algodão) que permita a produção de uma 

fibra de boa qualidade com o menor custo possível (BÉLOT; VILELA, 2006). 

As fibras são, na maioria das vezes, fiadas em fios ou mechas, que por sua 

vez são utilizados para tecer um têxtil suave e respirável (GOSWAMI, 2017). Embora 

cultivado desde a antiguidade, apenas no século XVIII, com a fabricação de 

maquinários e implementos adequados, o algodão passou a dominar o mercado 

mundial de fios e tecidos, sendo atualmente o material têxtil natural mais utilizado no 

mundo para produção de peças do vestuário (AMPA, 2017). 
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A fibra do algodão não traz fortes impactos se descartada indevidamente no 

meio ambiente, uma vez que seu material é orgânico, e leva apenas cerca de três 

meses para se decompor completamente. Isso ocorre porque essa fibra apresenta 

propriedades químicas e físicas que favorecem a ação de microrganismos para a 

sua biodegradação, possivelmente devido à sua alta hidrofilicidade (PIRES et al., 

2012). 

De acordo com Jawaid e Khalil (2011), um dos primeiros exemplos de 

aplicação do algodão em compósitos foi na carroceria do carro Trabant, fabricado 

entre 1957 e 1991 na Alemanha Oriental pela montadora Sachsenring. Um dos 

modelos desse carro está mostrado na figura 2.7. 

Figura 2.7 - Trabant modelo 601 Universal ano 1972 

 

Fonte: Majewski e Bledski (2013) 

No projeto desse carro, se buscou racionar ao máximo a utilização de aço e 

para isso foi concebida uma estrutura híbrida, composta por um monobloco em aço 

estampado, tipo gaiola aberta, que era completado por painéis de material 

compósito com aspecto semelhante à fibra de vidro (TRABANT CANADA, 2018). 

Esse compósito foi denominado Duraplast, e era obtido a partir de resina 

poliéster e fibra de algodão (MAJEWSKI, BLEDSKI, 2013). O resultado foi uma 

carroceria leve, sólida, resistente a corrosão, com boa capacidade de absorção de 

impacto e que requeria bem menos aço comparativamente aos veículos 
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convencionais (STAIGER; TUCKER, 2008). A figura 2.8 mostra a carroceria 

monobloco do Trabant. 

Figura 2.8 - Carroceria de aço estampado e painéis de Duraplast do Trabant 

 

Fonte: Trabant Canada (2018) 

2.3.2 Fibras não naturais 

De acordo com Kuasne (2008), as fibras não naturais são aquelas que são 

produzidas por processos industriais e se classificam em fibras de origem artificial e 

fibras de origem sintética. As fibras de origem artificial são obtidas utilizando-se 

como matéria-prima polímeros naturais, como a celulose. O processo de produção 

dessas fibras consiste basicamente na regeneração desses polímeros em uma 

solução de celulose com agentes químicos (SILVA, 2012). Segundo Morelli e Souza 

(2010), dentre as fibras artificiais estão a celulose, as derivadas da celulose como o 

Lyocel e o Modal, o acetato, o triacetato, o raiom e a viscose. 

Uma pequena parte das fibras sintéticas é produzida a partir de materiais 

inorgânicos como o vidro e os metais. A maior parte delas é produzida utilizando-se 

como matéria prima polímeros sintéticos. Esses polímeros são sintetizados a partir 

de monômeros multifuncionais através de reações de polimerização (SILVA, 2012). 

De acordo com Morelli e Souza (2010), dentre as fibras sintéticas estão o poliéster, a 

poliamida (Nylon), o acrílico, o polipropileno e o poliuretano (Lycra). 

2.3.2.1 Fibras sintéticas 

Segundo Kuasne (2008), desde quando os cientistas adquiriram 

conhecimento sobre a estrutura dos polímeros, se investiu extensivamente em 

pesquisas para tentar recriar a estrutura das fibras naturais utilizando polímeros 
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quimicamente tratados. A intenção era se obter melhores propriedades, custos mais 

baixos e tornar a produção independente da sazonalidade das colheitas. 

Nas décadas de 1940 e de 1950, grandes indústrias cresceram 

simplesmente desviando suas pesquisas e produção para o campo das fibras 

sintéticas. Como exemplo tem-se a DuPont. A partir de 1940 essa empresa passou 

por um grande crescimento graças a grandes investimentos feitos em pesquisa e 

desenvolvimento de polímeros de engenharia, como o Mylar e o Tedlar, e de fibras 

sintéticas, como o Nylon e o Kevlar (DUPONT, 2019). 

De acordo com Kuasne (2008), as fibras de origem sintética podem ser 

classificadas de acordo com os materiais que as constituem em fibras orgânicas e 

inorgânicas. Os polímeros sintéticos que compõem grande parte das fibras sintéticas 

são substâncias orgânicas, portanto tais fibras são as orgânicas. As demais fibras 

sintéticas, as quais são obtidas a partir de compostos inorgânicos como os metais, 

são as fibras inorgânicas. A tabela 2.8 ilustra essa classificação e mostra alguns 

exemplos de cada tipo. 

Tabela 2.8 - Classificação das fibras sintéticas com relação ao material que as constitui 

Fibras Sintéticas 

Orgânicas Inorgânicas 

Aramidas Vidro 

Elastodieno Carbono 

Fluorofibra Metálicas 

Modacrílica  

Poliamida  

Polietileno  

Fonte: Adaptado de Kuasne (2008) 

As fibras sintéticas apresentam algumas vantagens com relação às fibras 

naturais. A produção destes materiais têxteis não depende das oscilações das 

colheitas. Isso faz com que o volume da produção possa ser aumentado à vontade e 

que o valor das fibras possa ser mantido em um patamar constante (KUASNE, 

2008). Além disso, as fibras sintéticas possuem propriedades que em determinados 

campos as fazem superar as fibras naturais. Por exemplo: a alta resistência à 

ruptura, o reduzido poder de absorção de umidade, a estabilidade dimensional 

durante o tratamento a úmido e a boa processabilidade (KUASNE, 2008). 



22 
 

Em compensação, as fibras sintéticas apresentam algumas desvantagens 

com relação às fibras naturais. Elas queimam mais facilmente, não são 

biodegradáveis e, além disso, durante a produção dessas fibras mais carga 

eletrostática é gerada por atrito e há emissões de carbono para a atmosfera 

(POLYMER DATABASE, 2019). 

2.3.2.1.1 Fibra de vidro 

A produção de fibras de vidro teve início na antiga Síria, Grécia e Egito. Há 

aproximadamente 250 a.C. artesãos começaram a produzir as fibras através de uma 

vara de vidro aquecida para aplicar como relevo sobre a superfície de produto 

acabados (OTA, 2004).  

De acordo com Matthews e Rawlings (1999), atualmente as fibras são 

produzidas por aquecimento do vidro e por moldagem com forças gravitacionais a 

partir de um mandril de platina. O mandril contém aproximadamente 200 canais e 

então 200 fibras são feitas simultaneamente. Esses canais são muito estreitos, de 

modo que as fibras de vidro são compostas por filamentos muito finos, com diâmetro 

variando entre 5 e 20 microns. As superfícies das fibras não são livres de falhas e 

estão intrinsecamente ligadas a irritações na pele humana (WAMBUA et al., 2003). 

Como o processo atualmente utilizado para a fabricação das fibras surgiu 

somente um pouco antes de 1930, o uso intensivo das fibras de vidro só se deu a 

partir da Segunda Guerra Mundial, em conjunto com as resinas poliéster. O 

surgimento do radar e sua subsequente instalação em caças e bombardeiros gerou 

um problema, pois os elementos de proteção deveriam ser suficientemente fortes 

para resistir às cargas dinâmicas, às baixas temperaturas ambientes, às intempéries 

e, ao mesmo tempo, deveriam ser invisíveis aos radares. Essa restrição excluía 

qualquer solução com materiais metálicos. Tais estruturas passaram então a ser 

construídas com compósitos de vidro/poliéster (MENDONÇA, 2005). 

O constituinte básico do vidro, e consequentemente das fibras de vidro, é o 

dióxido de silício (SiO2), mais conhecido como sílica (MATTHEWS; RAWLINGS, 

1999). Como a sílica é muito viscosa e tem alta temperatura de fusão, ao longo do 

processo de fabricação são incorporados também outros óxidos metálicos para 

facilitar o processamento e conceder algumas propriedades desejadas. A alumina 
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(Al2O3) melhora as propriedades mecânicas e químicas, o trióxido de boro (B2O3) 

reduz a temperatura para o estado líquido e melhora a resistividade elétrica, os 

óxidos alcalinos (Na2O, K2O, LiO2) melhoram a fluidez e diminuem a temperatura de 

fusão, e a zircônia (ZrO2) melhora a resistência a soluções alcalinas (AQUINO, 2016; 

SOARES et al, 2007). 

Diversos tipos de fibra de vidro são produzidos, sendo batizados com um 

índice específico de acordo com suas propriedades, as quais variam conforme a sua 

composição. A tabela 2.9 mostra os tipos de fibra de vidro e as principais 

características de cada um e a tabela 2.10 mostra as composições de alguns dos 

tipos de fibra de vidro. 

Tabela 2.9 - Tipos de fibra de vidro e suas principais características 

Tipo Características 

E 
Possui boas propriedades elétricas, de rigidez e de desgaste e é a que tem 

menor custo 

A 
Possui boa resistência química (alcalino), baixo módulo de elasticidade e 

baixa resistência elétrica 

C 
Possui excelente resistência à corrosão química, baixa resistência 

mecânica e custo mais elevado que o do tipo E 

S 
Possui elevadas características mecânicas e possui alta resistência à 

temperatura, fadiga e umidade 

D 
Possui altas propriedades dielétricas e é utilizada para a construção de 

materiais eletrônicos 

L Possui alta resistência mecânica e serve para proteção contra radiação 

Fonte: Adaptado de Aquino (2016) 

Tabela 2.10 - Composição típica percentual de alguns tipos de fibra de vidro 

Componente Tipo E Tipo S Tipo A Tipo C 

Óxido de Silício 52-56 % 64,20% 72% 65% 

Óxido de 
Alumínio 

12-16 % 24,80% 0,60% 4% 

Óxido de Cálcio 16-25 % 0,01% 10% 14% 

Óxido de 
Magnésio 

0-6 % 10,30% 2,50% 3% 

Óxido de Boro 8-13 % 0,01% 0% 6% 

Óxido de Sódio 0-3 % 0,27% 14,20% 8% 

Fonte: Mendonça (2005) 
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Estruturalmente, a quase totalidade das aplicações utiliza os tipos E e S. 

Historicamente, o primeiro tipo produzido foi o E, visando a aplicações elétricas (por 

isso o índice E). Logo em seguida foram identificadas as potencialidades estruturais 

do produto e criou-se o tipo S. Este foi resultado de um aprimoramento sobre o tipo 

E, alterando sua composição de forma a incrementar sua resistência. O índice S 

refere-se a strength, que significa resistência (MENDONÇA, 2005). 

De acordo com Ramesh et al. (2013), a fibra de vidro apresenta como 

principais propriedades seu baixo peso, baixo custo, ótimas propriedades 

mecânicas, alta durabilidade e facilidade de fabricação. Além disso, possui alta 

relação resistência/densidade (resistência específica) em relação às outras fibras. 

Ota (2004) afirma que a fibra de vidro possui boa estabilidade dimensional, não sofre 

fluência, é imune a ataques biológicos, possui boa resistência ao ataque de produtos 

químicos e não é inflamável. 

Segundo Barcellos et al. (2009), as propriedades das fibras são levadas aos 

compósitos fabricados com elas. Assim, os compósitos com carga de fibra de vidro 

têm alta resistência específica, são mais leves que alguns materiais como o aço, são 

bons isolantes térmicos e elétricos, não sofrem combustão, não liberam gases 

tóxicos gerados pelo fogo ou por exposição a altas temperaturas, possuem boa 

estabilidade dimensional, não absorvem umidade, são anticorrosivos e têm longa 

vida útil. Além disso, os custos de manutenção são baixos devido à alta inércia 

química e resistência às intempéries inerentes ao material. 

Graças às suas propriedades, os compósitos de fibra de vidro são utilizados 

em uma ampla faixa de componentes. Tradicionalmente esses componentes se 

restringiam às áreas industrial e militar, porém estão cada vez mais atingindo o 

mercado dos artigos de consumo (MENDONÇA, 2005). As aplicações mais comuns 

dos compósitos de fibra de vidro incluem: cascos para barcos e submarinos, 

tubulações e dutos, fuselagem e asas de aviões, peças de automóveis (carroceria, 

para-choques, painéis de instrumentos e revestimentos internos), piscinas, 

banheiras, caixas d’água, telhados e artigos esportivos (RAMESH et al, 2013). 

O gigantesco avião Airbus A380 usa fibra de vidro em sua fuselagem e asas, 

o que o torna mais leve e resistente e praticamente à prova de impactos com aves e 

até de ataques terroristas. As montadoras brasileiras Gurgel e Puma fabricavam 
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seus carros com carrocerias de fibra de vidro. As figuras 2.9 e 2.10 ilustram esses 

dois exemplos. 

Figura 2.9 - Bordos de ataque do Airbus A380 fabricados com PPS e fibra de vidro  

 

Fonte: Composites World (2017) 

Figura 2.10 - Carroceria em fibra de vidro do novo Puma 

 

Fonte: Puma (2018) 
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2.4 Tecidos têxteis 

Segundo Araujo (2008), os tecidos têxteis são materiais flexíveis 

confeccionados pela indústria têxtil que consistem de redes ou aglomerados de fios, 

os quais são produzidos através da fiação de fibras têxteis naturais e não naturais. 

Os tecidos têxteis são utilizados em diversas áreas, as quais incluem: construção e 

arquitetura, transportes, saúde, militar, vestuário, agricultura e pesca, aeronáutica e 

aeroespacial, esportes e lazer, calçados, etc. 

Levy Neto e Pardini (2006) descreveram que os primeiros processos para 

confecção de tecidos têxteis provavelmente foram realizados através do 

entrelaçamento de juncos e bambu. Por terem relativa rigidez foi necessário o 

desenvolvimento de um método para evitar os torcimentos e emaranhados. Isso só 

foi possível com a invenção dos teares. 

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 (LEVY NETO; 

PARDINI, 2006). 

De acordo com Silva et al. (2009), os tecidos têxteis são compostos 

basicamente pelos fios de urdume e pelos fios de trama. Os fios de urdume são os 

fios que são esticados longitudinalmente em um tear durante a tecelagem, enquanto 

que os fios de trama correm transversalmente a estes. Assim, o urdume dá o 

comprimento, enquanto a trama dá a forma e as características dos tecidos. 

De acordo com Araujo (2008), a disposição em espiral dos componentes de 

um fio resulta de uma das fases do processo de fiação das fibras: a fase de torção 

do fio, a qual se dá pela rotação relativa das extremidades do fio. O sentido da 

torção é indicado pelas letras S ou Z. Se um fio simples tem torção S, quando for 

colocado na vertical, as fibras se inclinarão em relação ao eixo do fio de acordo com 

a parte central da letra S. Se um fio simples tem torção Z, quando for colocado na 

vertical, as fibras se inclinarão em relação ao eixo do fio de acordo com a parte 

central da letra Z. A figura 2.11 mostra a torção dos fios em S e em Z. 

Para se atingir a resistência máxima à tração em um fio, deve se assumir um 

compromisso entre o aumento da coesão entre as fibras à medida que a torção 
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aumenta, com o decréscimo na contribuição efetiva das fibras individuais para a 

resistência axial do fio devido à obliquidade das fibras. Assim, à medida que a torção 

do fio aumenta, a resistência à tração aumenta até se atingir um valor máximo de 

torção a partir do qual a resistência à tração do fio começa a diminuir. O valor da 

torção do fio ao qual a resistência à tração é máxima é chamado de limite de torção 

(ARAUJO, 2008). A figura 2.12 mostra as curvas de resistência devido à coesão das 

fibras e devido à obliquidade das fibras, bem como o limite de torção. 

Figura 2.11 - Torção dos fios em Z (para a esquerda) e em S (para a direita) 

 

Fonte: Araujo (2008) 

Figura 2.12 - Curvas de resistência devido à coesão e à obliquidade das fibras 

 

Fonte: Adaptado de Araujo (2008) 
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Normalmente os fios de urdume são mais torcidos que os de trama. Isso 

acontece porque o tecido é projetado para suportar esforços de tração no sentindo 

dos fios de urdume, por isso este último deve apresentar maior resistência. Como os 

fios de trama têm menos torção, as fibras deslizam e o tecido se rompe mais 

facilmente quando há uma solicitação mecânica no sentido transversal (ARAUJO, 

2008). 

2.4.1 Tecido plano 

De acordo com Pereira (2008), o tecido plano é formado basicamente por 

fios de ourela (fios que formam bordas do tecido) e fios de fundo, que formam o 

tecido e que se situam entre as ourelas. De acordo com a Marques (2016), os fios 

de fundo são formados pelo entrelaçamento dos fios de urdume e de trama, que se 

cruzam em ângulo reto. A figura 2.13 representa a estrutura de um tecido plano. 

Figura 2.13 - Representação da estrutura de um tecido plano 

 

Fonte: Pereira (2008) 

O entrelaçamento é formado quando os fios de trama se entrelaçam um 

acima e um abaixo dos fios do urdume e assim sucessivamente, sendo que na 

próxima coluna o que estava em cima passa a ser abaixo e o que estava abaixo 

passa por cima e assim sucessivamente até o final do tecido (SILVA et al., 2009). 

O tipo de entrelaçamento mais simples entre estas duas direções de fios é o 

Tela ou Tafetá. A evolução dos fios de urdume poderá ser feita nas mais diversas 

formas obtendo-se tipos de ligamentos mais complexos, como o Sarja e o Cetim ou 
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Raso (PEREIRA, 2008). A figura 2.14 ilustra o entrelaçamento dos fios nesses três 

tipos. 

Figura 2.14 - Os três tipos mais comuns de entrelaçamento em tecidos planos 

 

Fonte: Pereira (2008) 

2.5 Materiais compósitos híbridos 

Materiais compósitos híbridos são obtidos pela utilização de mais de um tipo 

de carga e/ou mais de um tipo de matriz (ZHENG et al., 2005; CAO; CAMERON, 

2006; TSAI; CHENG, 2009). Isso indica que os materiais compósitos híbridos podem 

apresentar na sua estrutura combinações de fibras não naturais, fibras naturais e 

partículas no mesmo material (TORRES, 2013). 

Pesquisas revelam que o comportamento dos materiais compósitos híbridos 

aparenta ser a simples média ponderada das propriedades dos componentes 

individuais, podendo, porém, apresentar um balanço mais favorável entre as 

vantagens e as desvantagens inerentes a todos os materiais compósitos. É 

geralmente aceito que as propriedades dos compósitos híbridos são controladas por 

fatores como a natureza da matriz, o comprimento, orientação e composição relativa 

da carga, a interface carga/matriz, o design da hibridização, entre outros (MISHRA et 

al., 2003). 

De acordo com Callister (2016), um exemplo comum de hibridização é a 

incorporação de fibras de carbono e fibras de vidro em uma resina polimérica. As 

fibras de carbono são resistentes e relativamente rígidas e proporcionam um reforço 

de baixa massa específica, no entanto, elas são caras. As fibras de vidro são 

baratas, mas carecem da rigidez do carbono. O híbrido vidro-carbono é mais 

resistente e mais tenaz, possui maior resistência ao impacto e pode ser produzido a 
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um custo menor do que os respectivos compósitos totalmente reforçados com fibras 

de carbono ou com fibras de vidro. Aplicações principais para materiais compósitos 

híbridos são componentes estruturais de transporte leve rodoviário, aquático e 

aéreo, equipamentos esportivos e componentes ortopédicos leves (CALLISTER, 

2016). 

Materiais compósitos híbridos também podem ser projetados pela 

combinação de fibras não naturais e fibras naturais em uma matriz e pela 

combinação de duas fibras naturais (às vezes denominadas de biofibras) em uma 

matriz. Polímeros reforçados com fibras naturais se beneficiam com a hibridização, 

em particular com fibras de vidro. Diversos estudos reportados na literatura 

especializada nesse tipo de compósito apontam aumentos nas propriedades 

mecânicas (MUTHUVEL et al., 2013; AHMED et al. 2006; REDDY et al., 2014; 

MISHRA et al., 2003; SAMAL et al., 2009; ASHIK; SHARMA, 2015), entretanto vale 

salientar que essas melhorias foram obtidas para determinadas proporções de 

mistura e tratamentos superficiais das fibras. Portanto, de modo a atingir o máximo 

benefício da hibridização, cuidado deve ser tomado com o projeto adequado do 

compósito híbrido (JOHN; THOMAS, 2007). 

Mueller e Krobjilowski (2003) ressaltaram o grande avanço no campo dos 

compósitos na engenharia de materiais, com as fibras naturais sendo cada vez mais 

utilizadas em matrizes poliméricas, seja como uma alternativa à fibra de vidro ou 

como componente de compósitos híbridos. Enfatizaram que a substituição da 

tradicionalmente utilizada fibra de vidro por fibras naturais tais como o linho, o kenaf 

ou o algodão, poderia levar a uma redução de peso dos componentes e, além disso, 

a uma melhoria significativa de propriedades específicas como resistência ao 

impacto e absorção sonora. Os autores comentaram que um dos principais campos 

de aplicação para tais materiais seria na indústria automotiva, na fabricação de 

componentes estruturais, como por exemplo, painéis de guarnição de porta, forros 

de teto ou painéis traseiros, produzidos atualmente por compressão térmica. 

Haghdan e Smith (2015) demonstraram a massiva utilização de polímeros 

termoendurecidos reforçados com fibras sintéticas, gerando altas propriedades 

mecânicas, porém apresentando alto peso e de custo muito superior em 

comparação com compósitos poliméricos com fibras naturais. Enfatizaram que o uso 
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de fibras naturais e combinações de fibras naturais e não naturais como reforço em 

matrizes de poliéster para fazer materiais de engenharia de baixo custo tem 

despertado muito interesse recentemente. Ressaltaram as boas propriedades das 

fibras naturais, boa rigidez e resistência específicas, baixa densidade, baixa energia 

incorporada e boa biodegradabilidade. Afirmaram que apesar destes benefícios, têm 

pouca compatibilidade com a matriz devido à sua natureza hidrofílica. Realizaram 

uma ampla revisão da literatura sobre os efeitos dos tratamentos químicos na 

adesão interfacial da fibra-matriz e na molhabilidade de fibras naturais por poliéster. 

A eficiência da incorporação de fibra de vidro na fibra natural, gerando um compósito 

híbrido também foi amplamente discutida. 

Sathishkumar et al. (2014) abordaram o progressivo aumento da utilização 

de compósitos de matriz polimérica em inúmeras aplicações. Ressaltaram como 

principais vantagens a leveza e fáceis processos de obtenção e fabricação. 

Descreveram como compósitos reforçados com fibras híbridas são preparados 

visando à melhoria das propriedades mecânicas, térmicas e de amortecimento e os 

compararam com os materiais compósitos reforçados com uma única fibra. 

Fabricaram vários compósitos, apontando os tipos de fibras, as matrizes utilizadas e 

os processos de fabricação de cada um. Na comparação entre compósitos híbridos 

e não híbridos foram analisadas as propriedades mecânicas (tração, flexão e 

impacto), as propriedades dinâmicas, tribológicas e de absorção de água. Foi 

demonstrado que os compósitos poliméricos híbridos e não híbridos apresentavam 

amplas possibilidades de aplicação na substituição de materiais convencionais. 

Singh et al. (2016) realizaram uma revisão rigorosa da literatura no campo 

dos compósitos de fibra de vidro. Enfatizaram que os compósitos com fibra de vidro 

apresentam boas propriedades como: baixa densidade, alta resistência e fácil 

processamento, e que são muito utilizados nos setores aeroespacial, automobilístico 

e da construção civil. A fabricação de compósitos utilizando fibra de e a combinação 

de fibra de vidro com outras fibras em uma matriz polimérica única, resultando em 

um compósito híbrido, foi discutida. Foi concluído que a hibridização em compósitos 

de fibra de vidro aumentava o potencial de utilização desses materiais. 

Alagarraja et al. (2014) relataram que os materiais compósitos estão 

substituindo os materiais tradicionais, por causa de suas propriedades superiores 



32 
 

como alta resistência à tração e baixa expansão térmica, e leveza. Ressaltou-se que 

os compósitos de fibras naturais estão tendo utilização massiva e têm se tornado 

mais atraentes devido à elevada resistência específica, leveza e biodegradabilidade. 

Abordou-se também a utilização da fibra de vidro na produção de compósitos 

híbridos matriz + fibras naturais + fibra de vidro. Utilizaram a resina epóxi, a fibra de 

sisal e a fibra de vidro na produção de um compósito híbrido e demonstraram a 

superioridade do compósito híbrido em relação às propriedades mecânicas. 

A literatura contém inúmeros estudos sobre os compósitos com carga 

híbrida de fibras naturais e não naturais, porém uma quantidade escassa de artigos 

científicos cita a utilização de fibras de algodão juntamente com fibras de vidro, 

sejam essas fibras tecidas ou soltas. 

Carvalho et al. (2009), estudaram a influência do teor de fibras, tempo de 

imersão em água destilada e secagem do tecido imediatamente antes da fabricação 

em compósitos híbridos juta/algodão e sisal/tecido de algodão em matriz de 

poliéster. Os resultados indicaram que a resistência à tração 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. Esse comportamento foi 

atribuído à maior hidrofilia das fibras de sisal. 

Sathishkumar et al. (2016) realizaram uma investigação experimental acerca 

das propriedades mecânicas e comportamento de vibração livre de um compósito 

híbrido com carga de sisal/tecido de algodão e matriz de resina poliéster. Analisaram 

a influência do teor de fibras e do padrão de camadas nas propriedades mecânicas 

e nas características de vibração livre. Os compósitos híbridos foram fabricados pelo 

método hand lay up, seguido pelo processo de moldagem por compressão. Os 

valores de frequência natural e amortecimento modal de compósitos híbridos foram 

estudados por análise modal experimental. As propriedades mecânicas dos 

compósitos foram avaliadas de acordo com as normas ASTM. As propriedades 

mecânicas máximas foram obtidas para a fração de volume de fibra de 40% na 

direção do sisal e do algodão. A frequência natural máxima também foi obtida para a 

configuração com 40% de fração de volume de fibra. Vários métodos teóricos e 

experimentais foram discutidos. 
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Bodur et al. (2016) investigaram o efeito da hibridização sobre as 

propriedades mecânicas e reológicas de compósitos híbridos reforçados com fibra 

de vidro e resíduos decorrentes do desperdício de algodão. Para este fim, foram 

adicionadas fibras de vidro em proporções diferentes de 2,5, 5,0 e 10% em peso aos 

compósitos poliméricos com fibras de algodão nas proporções de 12,5 e 25% em 

massa. Foi utilizado nas amostras híbridas o agente de acoplamento anidrido 

maleico para se obter melhor ligação interfacial e aumentar a eficácia da fibra de 

vidro sobre as propriedades mecânicas. Foi realizado um estudo sobre a viabilidade 

econômica do compósito híbrido gerado e foi defendido que a hibridização pode ser 

considerada como a maneira mais promissora para melhorar as propriedades 

mecânicas dos compósitos com fibras naturais. 

Portella et al. (2016) apresentaram um estudo focando no uso de fibra de 

algodão residual da indústria têxtil para produzir compósitos com poliéster 

insaturado e avaliaram o desempenho mecânico de laminados de fibra de vidro e 

algodão. Foram estudadas sequências de empilhamento distintas, mas o teor global 

de fibras foi mantido constante. Os laminados híbridos exibiram propriedades 

mecânicas intermediárias em comparação com os dos laminados puros e obteve-se 

um desempenho ótimo quando mantas de fibra de vidro foram colocadas sobre as 

superfícies do compósito. Além disso, alguns laminados híbridos exibiram um 

desempenho mecânico dinâmico superior, mesmo em comparação com o laminado 

de vidro puro. Foi possível substituir parcialmente a fibra de vidro por fibra de 

algodão residual considerando que o produto final pode ser otimizado para 

propriedades mecânicas, o que requer fibra de vidro na superfície do laminado, ou 

para propriedades mecânicas dinâmicas, que permite a utilização de um maior 

conteúdo de fibra de algodão. 

Bodur et al. (2017) realizaram um estudo acerca da absorção de água e de 

propriedades físicas e mecânicas de compósitos com carga híbrida de fibra de vidro 

e tecido de fibra de algodão. Os ensaios de absorção de água foram realizados com 

diferentes tempos de molho e ensaios de tração e impacto foram realizados depois 

de 500 e 1000 horas de imersão. Os resultados mostraram que pouquíssimas 

variações na resistência à tração ocorreram, mas os resultados de impacto 

mostraram mudanças nas resistências devido a mecanismos de falha complexos. 
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Annamalai e Ramasubbu (2018) fabricaram e examinaram as propriedades 

mecânicas de um compósito de baixo custo, com matriz de resina epóxi e carga 

híbrida de fibras de vidro e partículas de Cotton Shell, um tecido de performance 

com 100% de algodão. Seis compósitos com diferentes porcentagens de massa de 

carga foram fabricados e submetidos a ensaios mecânicos. Tanto os ensaios quanto 

as predições matemáticas apontaram que a melhor configuração foi a que possuía 

15% em massa de fibra de vidro e 10% em massa de partículas de Cotton Shell. A 

composição química do tecido de algodão foi analisada através de espectroscopia 

de raios X por dispersão em energia e as superfícies de fratura dos corpos de prova 

foram examinadas através de microscopia eletrônica de varredura. 

Kalebek (2017) realizou um estudo do comportamento de inflamabilidade de 

um compósito de resina epóxi e carga de tecido de fibra de vidro tipo E e de tecidos 

de algodão reciclados com diferentes gramaturas. Um retardante de chama foi 

aplicado com diferentes razões de volume para determinar a inflamabilidade de 

tecidos têxteis. Os resultados mostraram que a percentagem de fibras naturais tem 

um efeito positivo na melhora da resistência ao fogo do compósito. 

2.6 Compósito não híbrido de tecido de fibra de algodão 

Marques (2016) estudou a viabilidade de fabricação e uso de um compósito 

formado por tecido plano de fibra de algodão tipo tela e matriz de resina poliéster 

ortoftálica. Foi feito um estudo para determinar o número máximo de camadas que 

poderia ser utilizado para a fabricação do compósito sem comprometer a sua 

processabilidade e a fabricação dos corpos de prova através do processo de 

moldagem por compressão wet lay-up. Foram escolhidas, fabricadas e ensaiadas 

cinco configurações: com 1, 4, 8, 10 e 12 camadas de tecido de fibra de algodão. 

Essas cinco configurações foram denominadas pelo autor de TA1, TA4, TA8, TA10 e 

TA12, respectivamente. 

O tecido de fibra de algodão e as diferentes configurações do compósito 

foram submetidos a uma série de ensaios para que suas principais propriedades 

fossem determinadas. A tabela 2.11 mostra os ensaios que foram realizados com o 

tecido plano de fibra de algodão tipo tela e os resultados de cada um e a tabela 2.12 

mostra os ensaios que foram realizados com as configurações do compósito e os 

resultados de cada um. 
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Tabela 2.11 - Resultados dos ensaios realizados com o tecido de fibra de algodão 

Propriedade Tecido de Fibra de Algodão 

Gramatura do Tecido (g/m²) 207,9±20,45 

Título Tex dos Fios de Urdume 75,4 

Título Tex dos Fios de Trama 73,0 

Densidade dos Fios de Urdume (fios/cm) 12,0 

Densidade dos Fios de Trama (fios/cm) 12,0 

Resistência à Tração do Tecido - Urdume (kgf) 28,35±4,36 

Resistência à Tração do Tecido - Trama (kgf) 26,82±4,26 

Fonte: Marques (2016) 

Tabela 2.12 - Resultados dos ensaios realizados com o compósito não híbrido 

Propriedade Resina TA1 TA4 TA8 TA10 TA12 

Densidade (g/cm³) 
1,245± 
0,016 

1,242± 
0,009 

1,219± 
0,010 

1,166± 
0,017 

1,130± 
0,015 

1,121± 
0,016 

Resistência à Tração 
(MPa) 

32,33± 
1,73 

12,11± 
1,86 

11,51± 
0,27 

23,76± 
1,80 

24,78± 
1,17 

19,86± 
2,30 

Deformação Total (%) 
5,00± 
0,01 

5,00± 
0,01 

5,00± 
0,01 

4,35± 
0,47 

4,73± 
0,42 

14,04± 
2,25 

Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

0,647± 
0,036 

0,24± 
0,038 

0,23± 
0,006 

0,546± 
0,100 

0,524± 
0,071 

0,141± 
0,040 

Resistência à Flexão 
(MPa) 

56,33± 
2,58 

27,11± 
2,70 

30,34± 
1,10 

49,56± 
6,55 

49,24± 
6,17 

28,00± 
3,16 

Deformação Total (%) 
0,033± 
0,003 

0,082± 
0,005 

0,082± 
0,005 

0,039± 
0,006 

0,035± 
0,006 

0,075± 
0,002 

Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

1,71± 
0,233 

0,33± 
0,531 

0,37± 
0,036 

1,27± 
0,363 

1,41± 
0,420 

0,37±0 
,052 

Energia de Impacto 
Absorvida (J) 

2,12± 
0,164 

2,40± 
0,088 

3,26± 
0,291 

3,37± 
0,614 

4,19± 
0,439 

4,82± 
0,511 

Temperatura Onset da 
Reação (°C) 

351,47 - 350,21 - 349,94 348,42 

Grau de Absorção de 
Água Destilada (%) 

0,401± 
0,033 

1,135± 
0,052 

2,527± 
0,052 

3,121± 
0,038 

3,282± 
0,045 

3,948± 
0,037 

Fonte: Marques (2016) 

Através de uma análise dos valores determinados para cada uma das 

propriedades, Marques (2016) concluiu que as configurações com maior viabilidade 

foram a TA8 e TA10, por combinarem boa processabilidade e resistência mecânica 

mais elevada. De modo geral o compósito apresentou comportamento mecânico 

inferior ao da matriz para todas as configurações estudadas, com exceção da 

resistência ao impacto. 



36 
 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura evidenciou uma boa 

adesão entre as camadas de tecido de fibra de algodão e a resina poliéster e a 

ausência de microvazios na matriz. Isso mostrou que o processo de fabricação dos 

corpos de prova foi corretamente conduzido. Ainda de acordo com Marques (2016), 

o compósito proposto apresentou viabilidade para a fabricação de estruturas que 

não desempenhassem função estrutural, tais como protótipos solares. 

2.7 Processos de fabricação de compósitos poliméricos 

De acordo com Mendonça (2005), existe uma série de métodos de 

fabricação de componentes utilizando-se materiais compósitos de matrizes 

poliméricas termorrígidas. A escolha do método de fabricação depende de uma série 

de fatores, tais como: 

• Custo do processo – envolve o custo do equipamento, do treinamento, da 

mão de obra, da matéria prima, etc.; 

• Escala de produção – pode-se ter alta produção em série, como na indústria 

automobilística, ou em baixa escala, como na indústria aeronáutica e naval. 

Existem ainda as peças únicas, como protótipos e modelos; 

• Dimensão física do componente – peças grandes como cascos de barcos, 

carrocerias de ônibus e caminhões, piscinas, tanques e reservatórios 

necessitam de processos de produção distintos dos processos aplicados a 

peças pequenas; 

• Repetibilidade de características da peça – processos manuais tenderão à 

baixa repetibilidade e alta variação nas dimensões e qualidade geral dos itens 

produzidos, em oposição aos métodos automatizados. 

De acordo com o site CompositesLab (2017), que pertence à Associação 

Americana dos Fabricantes de Compósitos (ACMA - American Composites 

Manufacturers Association), existem dois tipos principais de processos de 

fabricação de compósitos: moldagem aberta e moldagem fechada. Há uma série de 

processos de fabricação dentro dessas categorias, cada um com suas vantagens e 

desvantagens. 

Nos processos de moldagem aberta, a resina e a carga são colocados em 

um molde aberto, onde ocorre o processo de cura exposta ao ar. O custo com 
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ferramental é normalmente baixo, tornando possível utilizar essa técnica para 

protótipos e produção em pequena escala. Os processos que se encaixam dentro 

dessa categoria são: hand lay-up, spray-up e enrolamento (COMPOSITESLAB, 

2017). 

Nos processos de moldagem fechada, a resina e a carga são processados e 

curados dentro de uma bolsa de vácuo ou de um molde bipartido, fechado para a 

atmosfera. A moldagem fechada pode ser considerada em dois casos: se for 

necessário um acabamento em dois lados da peça ou se forem necessários grandes 

volumes de produção (larga escala). Os processos que se encaixam dentro dessa 

categoria são: moldagem por bolsa de vácuo, infusão de vácuo, moldagem por 

compressão, moldagem por injeção, pultrusão, centrifugação e laminação contínua 

(COMPOSITESLAB, 2017). 

De acordo com Aquino (2016), independentemente do processo são 

necessárias as mesmas matérias primas: carga (fibras naturais, fibras não naturais 

ou particulados), resina polimérica, catalisador (utilizado para endurecer a resina) e 

desmoldante (cera de carnaúba, álcool polivinílico, fluorcarbono, silicone, etc.). 

Existem ainda matérias primas optativas, como o gel coat, uma resina especial para 

o acabamento da peça, e os aditivos, como espumas, corantes, microesferas, 

agentes anti UV, etc., que conferem algumas propriedades adicionais ao compósito. 

2.7.1 Moldagem por compressão wet lay-up 

Existem diversos tipos de moldagem por compressão, que são definidas 

pelo tipo de material que está sendo moldado. O processo de moldagem por 

compressão wet lay-up utiliza moldes de metal, aquecidos ou não, montados em 

prensas hidráulicas, e é utilizado para a fabricação de compósitos com matrizes 

poliméricas termorrígidas (COMPOSITESLAB, 2017). 

O molde bipartido é montado em uma prensa de moldagem hidráulica ou 

mecânica. O interior da porção inferior do molde é preenchido manualmente com a 

resina e a carga selecionados para o compósito. As duas metades do molde são 

fechadas e a pressão é aplicada. Esse processo está ilustrado na figura 2.15. 

Ainda de acordo com CompositesLab (2017), após a cura, o molde é aberto 

e a peça acabada é removida. De modo a reduzir o tempo de cura, os moldes 
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podem ser aquecidos. As peças típicas incluem componentes de automóveis, 

carcaças de equipamentos e componentes estruturais, móveis e componentes 

elétricos. 

Figura 2.15 - Processo de moldagem por compressão wet lay-up 

 

Fonte: CompositesLab (2017) 

A moldagem por compressão permite a obtenção de certas características 

de projeto nas peças, tais como inserções, nervuras, saliências e acessórios, e a 

obtenção de bons acabamentos superficiais, o que contribui para um reduzido custo 

de acabamento. As operações subsequentes de corte e usinagem são minimizadas 

na moldagem por compressão e os custos de mão de obra são baixos, já que esse 

processo é comumente automatizado (COMPOSITESLAB, 2017). 
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3 Materiais e Métodos 

Neste capítulo estão descritos com detalhes os materiais utilizados e os 

métodos que foram seguidos para a fabricação e a caracterização do compósito 

híbrido proposto nessa pesquisa. A figura 3.1 mostra um fluxograma que descreve 

de forma resumida como ocorreram esses dois processos. 

Figura 3.1 - Fluxograma dos processos de fabricação e caracterização 

 

3.1 Tecido de fibra de algodão e tecido de fibra de vidro 

Para que se pudesse comparar o compósito híbrido com o compósito não 

híbrido de Marques (2016), adquiriu-se aproximadamente 3 m² de tecido de fibra de 

algodão (TFA) do mesmo fabricante, fornecedor e tipo utilizado por ele. O tecido em 

questão é plano do tipo tela, com teor de algodão de 100% e dimensão unitária de 

0,60 m x 0,38 m. A figura 3.2 mostra pedaços desse tecido cortados para a 

fabricação do compósito. 
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Figura 3.2 - Tecido de fibra de algodão usado para a fabricação do compósito 

 

Apesar de não ser tão resistente quanto os demais (sarja, cetim, etc.), o 

tecido tipo tela foi utilizado por Marques (2016) por ser facilmente encontrado no 

mercado local. Dessa forma, pôde ser adquirida uma quantidade suficiente e com 

baixo custo. Além disso, surge ainda a possibilidade de reciclar restos desse tecido 

para a confecção de compósitos. 

Para compor a carga de fibra sintética suficiente para todos os corpos de 

prova, foram adquiridos 3 m² tecido de fibra de vidro tipo E (TFVE) com dimensões 

de 1 m x 1 m. Escolheu-se esse tecido porque as fibras de vidro tipo E são as de 

menor custo e apresentam boas propriedades de rigidez e de desgaste. Vale 

salientar que o tecido adquirido também é plano do tipo tela e que devido à grande 

variedade de fornecedores existentes, foi escolhido um fabricante como parâmetro 

de controle. Na figura 3.3 podem ser observados pedaços desse tecido que foram 

cortados para a fabricação do compósito. 

Figura 3.3 - Tecido de fibra de vidro tipo E usado para a fabricação do compósito 
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Como o tecido de fibra de algodão que foi usado já havia sido caracterizado 

por Marques (2016), então foi necessária apenas a caracterização do tecido de fibra 

de vidro. Para tal, foram realizados ensaios de gramatura, titulação, densidade e 

resistência à tração. Esses ensaios foram executados no Laboratório de 

Caracterização de Materiais Têxteis do Departamento de Engenharia Têxtil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABCTEX/DET/UFRN). 

3.1.1 Ensaio de gramatura do tecido 

A partir do ensaio de gramatura, que foi realizado de acordo com as 

orientações da ASTM D3776M-09a (2017), calculou-se o peso por unidade de área 

do tecido em g/m2. De acordo com a norma, os tecidos podem ser classificados de 

acordo com a gramatura conforme a tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Classificação da gramatura dos tecidos 

Gramatura (g/m2) Classificação 

< 140 Leve 

≥ 140 ou ≤ 250 Médio 

> 250 Pesado 

Fonte: ASTM D3776M-09a (2017) 

Para a realização desse ensaio, foram retiradas cinco amostras de tecido em 

direção diagonal com o auxílio de um cortador de tecido circular Mesdan modelo 

175B com área de corte de 100 cm², mostrado na figura 3.4. 

Figura 3.4 - Cortador de tecido circular Mesdan modelo 175B 
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Em seguida, foi efetuada a pesagem de cada amostra em uma balança 

analítica de precisão Shimadzu modelo AUY220, conforme mostrado na figura 3.5. 

Figura 3.5 - Pesagem de uma das amostras de TFVE 

 

3.1.2 Ensaio de resistência à tração do tecido 

Para a realização do ensaio de resistência à tração, foram cortadas 5 

amostras do tecido de fibra de vidro no sentido do urdume e mais 5 amostras no 

sentido da trama, todas com dimensões de 15 cm x 5 cm. Assim como no ensaio de 

gramatura, os cortes foram feitos em diagonal, para que amostras diferentes não 

contivessem os mesmos fios de urdume e trama, e afastados da ourela em 10% da 

largura do tecido. 

Em seguida, as 10 amostras foram ensaiadas utilizando-se uma máquina de 

tração para tecidos semiautomática Mesdan modelo Tenso Lab 3, a qual está 

mostrada na figura 3.6. Durante a realização do ensaio foram obedecidas as 

diretrizes estabelecidas pela norma ASTM D5034-09 (2017) e foram obtidos os 

valores de carregamento máximo e alongamento para as 10 amostras. 
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Figura 3.6 - Máquina de tração para tecidos Mesdan modelo Tenso Lab 3 

 

3.1.3 Ensaio de titulação de urdume e de trama 

Para a realização do ensaio de titulação dos fios, inicialmente foram 

retirados cinco fios de urdume e cinco fios de trama do tecido de fibra de vidro. Em 

seguida foram medidos os comprimentos desses fios, tomando-se o cuidado de 

aplicar sobre cada um deles uma certa tensão para mantê-los completamente 

alongados. 

De posse dos valores de comprimento dos fios, eles foram pesados, 

utilizando-se novamente a balança analítica de precisão Shimadzu modelo AUY220, 

e, por fim, calculou-se o título Tex de cada um. Esse ensaio foi realizado de acordo 

com as orientações da ASTM D861-07 (2018). 

3.1.4 Ensaio de densidade de urdume e de trama 

Para executar esse ensaio foi realizada a contagem dos fios no sentido do 

urdume e da trama de 5 amostras com 2,5 cm de comprimento e de largura retiradas 

do tecido de fibra de vidro. Tomou-se o cuidado de não se retirar amostras com os 
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mesmos fios de urdume e de trama. A partir dessa contagem, calculou-se a 

densidade dos dois tipos de fio, propriedade essa que é definida como o número de 

fios presentes em cada centímetro do tecido. 

Esse ensaio foi realizado de acordo com as orientações da ASTM D3775-

17e1 (2017). Foram utilizados uma lupa para facilitar a visualização dos fios e uma 

agulha para realizar a contagem deles. 

3.2 Resina poliéster 

Foi utilizada como matriz uma resina poliéster insaturada do tipo ortoftálica. 

A escolha dessa resina deveu-se ao seu menor custo e à sua facilidade de 

manuseio durante a fabricação do compósito, já que são menos viscosas que as 

demais resinas poliésteres. Além disso, segundo Gomes (2015), ela cura em 

temperaturas mais baixas que as demais, possui baixo risco de prejuízo à fibra e 

não necessita de equipamentos sofisticados para ser trabalhada. 

A resina escolhida foi a Arazyn 1.0 de fabricação da Redelease. De acordo 

com o fabricante, é uma resina de baixa reatividade, média viscosidade, de cura 

rápida e uniforme, de alta transparência e cristalinidade e com proteção UV 

(REDELEASE, 2018). 

A figura 3.7 mostra a resina poliéster ortoftálica Arazyn 1.0 juntamente com o 

catalisador MEK-P Butanox-M50 que foram adquiridos para a fabricação do 

compósito híbrido proposto. 

Figura 3.7 - Resina poliéster ortoftálica e catalisador MEK-P utilizados 
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Devido à diversidade de fabricantes e às alterações encontradas nas 

propriedades mecânicas dessas resinas, optou-se por adquirir todo o seu volume de 

uma vez para fabricar todos os laminados. Com isso evitou-se a possibilidade de 

oscilações nos valores das propriedades da resina. 

3.3 Moldes 

Para a fabricação dos laminados do compósito híbrido, a partir dos quais 

foram cortados os corpos de prova para os ensaios de caracterização, foram 

utilizados dois moldes metálicos. 

O molde 1, o qual foi utilizado para fabricar os corpos de prova utilizados nos 

ensaios de densidade, tração e flexão, é um molde metálico prismático que possui 

dimensões de 200 mm x 200 mm x 8 mm. Para a fabricação dos corpos de prova 

utilizados no ensaio de impacto foi utilizado o molde 2. Este também é um molde 

metálico prismático, mas tem dimensões de 120 mm x 120 mm x 10 mm. Ambos os 

moldes estão mostrados na figura 3.8. 

Figura 3.8 - Molde 1 (à esquerda) e molde 2 (à direita) 

 

3.4 Processo de fabricação do compósito 

Antes de iniciar o processo de fabricação, foi necessário selecionar o 

número de camadas de TFA e de TFVE que seriam utilizados nas configurações a 

serem estudadas e caracterizadas nessa pesquisa. Como a proposta foi realizar um 

estudo comparativo entre o compósito híbrido e o compósito não híbrido de Marques 
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(2016), pensou-se em um número de camadas que fosse parecido com o número 

utilizado para as configurações do estudo dele: 1, 4, 8, 10 e 12 camadas de TFA. 

Essas configurações foram denominadas de TA1, TA4, TA8, TA10 e TA12. 

Através de uma análise dos valores determinados para cada uma das 

propriedades estudadas, Marques (2016) concluiu que as configurações com maior 

viabilidade foram TA8 e TA10, por combinarem boa processabilidade e resistência 

mecânica mais elevada. Assim, inicialmente três configurações foram pensadas para 

o compósito híbrido: com 8, 10 e 12 camadas de tecido alternadas e igualmente 

distribuídas entre TFA e TFVE. Porém, isso resultaria em laminados assimétricos. 

Para se manter a simetria dos laminados, decidiu-se trabalhar com 9, 11 e 

13 camadas de tecido, sendo 4 camadas de TFA + 5 camadas de TFVE, 5 camadas 

de TFA + 6 camadas de TFVE e 6 camadas de TFA + 7 camadas de TFVE, 

respectivamente. As camadas de tecido das três configurações que foram utilizadas 

para a fabricação de um dos laminados no molde 1 estão mostradas em ordem de 

posicionamento nas figuras 3.9, 3.10 e 3.11. 

Figura 3.9 - Representação das camadas da configuração 4TFA+5TFVE 

 

Figura 3.10 - Representação das camadas da configuração 5TFA+6TFVE 
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Figura 3.11 - Representação das camadas da configuração 6TFA+7TFVE 

 

Antes de começar o processo de fabricação em si, foi necessário cortar dos 

tecidos para a fabricação dos corpos de provas. Em seguida se realizou a pesagem 

das camadas dos tecidos em ambiente com temperatura controlada, utilizando-se 

uma balança de precisão Marte modelo BL320H, conforme mostrado na figura 3.12. 

Cada camada de TFA tinha em média 8,2 g e cada camada de TFVE tinha em 

média 4,5 g, considerando-se as dimensões do molde 1. 

Figura 3.12 - Pesagem de uma das camadas de tecido de fibra de vidro 

 

Para a fabricação dos laminados, empregou-se a técnica de moldagem por 

compressão wet lay up. Vale salientar que independentemente da configuração a 

ser fabricada e do molde utilizado, o processo sempre se deu da mesma forma. 
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Inicialmente eram aplicadas duas camadas de desmoldante em toda a 

superfície interna dos moldes utilizando-se uma esponja. Após 5 minutos da 

aplicação da primeira camada, o procedimento era repetido. O desmoldante utilizado 

foi o Tec Glaze – N, fabricado pela Polinox, o qual está mostrado na figura 3.13. 

Esse processo foi feito para facilitar a retirada dos laminados de dentro dos moldes e 

para garanti-lhes um melhor acabamento superficial. 

Figura 3.13 - Desmoldante utilizado no processo de fabricação 

 

Em seguida, realizava-se a pesagem da quantidade de resina a ser utilizada 

para a confecção dos laminados utilizando-se a balança Marte BL320H. Para o 

molde 1 essa massa foi de 400 gramas. Para o molde 2 foi de 200 gramas, devido à 

diferença de dimensões entre eles. Essas foram as mesmas quantidades utilizadas 

por Marques (2016), que utilizou os mesmos moldes e o mesmo processo de 

fabricação. 

O valor da massa da resina também permitiu o cálculo da quantidade de 

catalisador MEK-P (peróxido de metil-etil-cetona), o qual foi adicionado à matriz em 

proporção correspondente a 2,0% da massa de resina com o intuito de reduzir o 

tempo de gel. 

Depois da aplicação do catalisador, agitava-se mecanicamente a mistura 

durante 30 segundos para torná-la mais homogênea. Em seguida, uma certa 

quantidade da mistura de resina e catalisador era despejada no interior dos moldes 

e rapidamente espalhada por toda a superfície interna. As camadas intercaladas de 

TFA e TFVE eram então cuidadosamente posicionadas dentro dos moldes e 

quantidades adicionais de resina eram despejadas conforme os tecidos eram 

acomodados. 
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Posteriormente, os moldes eram fechados e comprimidos em uma prensa 

hidráulica manual Marcon modelo MPH15 com carga constante de 2,0 toneladas. 

Essa compressão tinha a função de reduzir os vazios advindos tanto do processo de 

fabricação dos laminados, como também da reação de polimerização da resina, e 

durava 24 horas em temperatura ambiente para que houvesse o processo de cura 

da resina. A figura 3.14 exibe o molde 1 posicionado na base da prensa hidráulica 

antes de do processo de compressão. 

Figura 3.14 - Molde metálico 1 posicionado na prensa hidráulica 

 

Vale salientar que ambos os moldes permitiam o extravasamento de 

excesso de resina por frestas no encaixe da tampa durante o processo de 

compressão. Esse efeito permitiu que o volume dos laminados fabricados fosse 

mantido constante, independentemente da quantidade de tecido utilizada na 

composição de cada um deles. Assim, o processo de corte dos corpos de prova se 

tornou mais fácil, já que a espessura final dos laminados já era a indicada pelas 

normas de cada ensaio. 

O processo se finalizava quando após a abertura do molde, as rebarbas e 

saliências oriundas do processo de compressão eram retiradas manualmente 
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utilizando-se uma lixa número 120. A figura 3.15 mostra um laminado de resina 

poliéster após ser retirado do molde 1 e lixado. 

Figura 3.15 - Laminado de resina poliéster após o fim do processo de fabricação 

 

Posteriormente os corpos de prova de cada ensaio eram cortados dos 

laminados fabricados utilizando-se uma serra elétrica de bancada, conforme mostra 

a figura 3.16. O corte dos corpos de prova foi feito de acordo com as dimensões 

requeridas pelas normas pertinentes a cada ensaio de caracterização. 

Figura 3.16 - Laminado da configuração 5TFA+6TFVE sendo cortado 
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3.5 Caracterização do compósito híbrido 

Para uma completa caracterização das configurações do compósito híbrido, 

foram realizados ensaios para aferir todas as propriedades apontadas no fluxograma 

da figura 3.1: densidade, resistência à tração, resistência à flexão, resistência ao 

impacto Charpy, dureza Shore D, condutividade térmica, calor específico 

volumétrico, difusividade térmica, resistência à absorção e resistência ao 

envelhecimento. Além desses, foi também realizado um ensaio de microscopia 

eletrônica de varredura. A realização de cada ensaio seguiu as diretrizes da norma 

ASTM correspondente a cada um. 

3.5.1 Ensaio de densidade 

O ensaio de densidade foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos 

do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (LMF/DEM/UFRN). O equipamento utilizado foi um densímetro digital 

Gehaka modelo DSL 910, o qual está mostrado na figura 3.17. 

Figura 3.17 - Densímetro digital Gehaka modelo DSL 910 

 

O procedimento para o ensaio com esse densímetro seguiu as diretrizes da 

norma ASTM D792-13 (2013). Primeiro se fez uma pesagem do corpo de prova seco 
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e outra pesagem com o corpo de prova imerso em água. Através desses dois 

valores o equipamento determinou a densidade do corpo de prova através do 

princípio do empuxo, realizando automaticamente a correção do efeito da 

temperatura através de um termômetro integrado ao instrumento. 

A norma citada acima não faz exigência quanto às dimensões dos corpos de 

prova, eles apenas tinham de caber no cesto do densímetro utilizado. Assim, foram 

cortados três corpos de prova de cada configuração do compósito e também da 

resina com 40 mm de comprimento, 25 mm de largura e 6 mm de espessura, os 

quais estão presentes na figura 3.18. 

Figura 3.18 - Corpos de prova que foram utilizados no ensaio de densidade 

 

3.5.2 Ensaios de tração e flexão 

Os ensaios de tração e flexão foram realizados no Laboratório de Metais e 

Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (LABMEM/DEMat/UFRN). Foi utilizada uma 

máquina universal Shimadzu modelo AGS-X 300. 

O ensaio de tração foi executado segundo a ASTM D3039M-17 (2017) para 

determinar a resistência à tração, módulo de elasticidade e deformação total dos 

corpos de prova das configurações do compósito híbrido. Seguindo essa norma, os 

corpos de prova foram cortados com 200 mm de comprimento, 25 mm de largura e 6 

mm de espessura. A figura 3.19 mostra a máquina universal para ensaios 

mecânicos configurada para o ensaio de tração. 
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Figura 3.19 - Máquina Shimazdu AGS-X 300 configurada para o ensaio de tração 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi executado segundo a ASTM D7264M-

15 (2015) para determinar a resistência à flexão, módulo de elasticidade à flexão e a 

flecha dos corpos de prova das configurações do compósito híbrido. 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. 

Seguindo a norma supracitada, os corpos de prova foram cortados com 200 

mm de comprimento, 25 mm de largura e 6 mm de espessura, as mesmas 

dimensões dos corpos de prova de tração. A figura 3.20 mostra a máquina universal 

para ensaios mecânicos configurada para o ensaio de flexão de três pontos. 

Para cada um dos dois ensaios foram ensaiados cinco corpos de prova de 

cada uma das configurações do compósito proposto e da resina. A figura 3.21 

apresenta os cinco corpos de prova da configuração 5TFA+6TFVE que foram 

cortados para o ensaio de tração. 
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Figura 3.20 - Máquina Shimadzu AGS-X 300 configurada para o ensaio de flexão 

 

Figura 3.21 - Corpos de prova da configuração 5TFA+6TFVE utilizados no ensaio de tração 

 

3.5.3 Ensaio de impacto Charpy 

O ensaio de impacto Charpy foi realizado no Laboratório de Ensaios de 

Materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. Para tal, foi utilizado um pêndulo analógico de impacto Charpy IGV modelo 

RM904 com um martelo de 30 kg. O ensaio foi executado segundo a ASTM D6110-

18 (2018) e seguindo essa norma os corpos de prova foram cortados com 120 mm 

de comprimento, 10 mm de largura e 12,5 mm de espessura. 
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Nesse ensaio calculou-se a energia necessária para romper o corpo de 

prova através da diferença entre a energia potencial inicial e final do martelo. A 

massa e a altura inicial do martelo, bem como a aceleração da gravidade, são 

conhecidas. Logo, a única variável desconhecida é a altura final, que é o resultado 

do ensaio. O mostrador da máquina, o qual está mostrado na figura 3.22, registra a 

diferença entre as alturas inicial e final após o rompimento do corpo de prova em 

uma escala relacionada com a unidade de energia adotada (nesse caso o Joule). 

Figura 3.22 – Mostrador do pêndulo de impacto Charpy analógico IGV modelo RM904 

 

Para o ensaio de impacto foram cortados e ensaiados cinco corpos de prova 

de cada uma das configurações do compósito híbrido e da resina. A figura 3.23 

mostra os cinco corpos de prova de impacto cortados a partir de um laminado da 

configuração 4TFA+5TFVE fabricado com o molde 2. 
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Figura 3.23 - Corpos de prova da configuração 4TFA+5TFVE utilizados no ensaio de 

impacto 

 

3.5.4 Ensaio de dureza Shore D 

O ensaio de dureza Shore D foi realizado no Laboratório de Tribologia e 

Dinâmica do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (LTD/DEM/UFRN). Para tal, foi utilizado um durômetro Shore D 

Kori Seiki MFG modelo KR-24A, o qual está mostrado na figura 3.24. 

Figura 3.24 - Durômetro Kori Seiki MFG modelo KR-24A 
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O durômetro Shore D utiliza um indentador endurecido, uma mola calibrada 

com precisão, um indicador de profundidade e uma sapata de pressão. Durante o 

ensaio, o durômetro é colocado sobre a amostra, a mola pressiona o indentador 

contra ela e o indicador mostra a profundidade da penetração. Um sistema de leitura 

converte o deslocamento vertical do penetrador em um valor de dureza Shore em 

uma escala adequada, que varia entre 0 e 100 Shore D. Nessa pesquisa foram 

realizadas medições em cinco pontos em cada corpo de prova, totalizando vinte 

medições para cada uma das configurações. 

O ensaio foi executado segundo a norma ASTM, D2240-15e1 (2015) e como 

ela não faz nenhuma exigência quanto às dimensões do corpo de prova, foram 

cortados três corpos de prova de cada configuração do compósito e também da 

resina com as mesmas dimensões dos que foram utilizados nos ensaios de tração e 

flexão. A figura 3.25 mostra os corpos de prova da configuração 6TFA+7TFVE após 

o ensaio de dureza. 

Figura 3.25 - Corpos de prova da configuração 6TFA+7TFVE utilizados no ensaio de dureza 

 

3.5.5 Ensaio de propriedades térmicas 

O ensaio de propriedades térmicas foi realizado no Laboratório de Máquinas 

Hidráulicas e Energia Solar do departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LMHES/DEM/UFRN). Para tal, foi 

utilizado um kit analisador de propriedades térmicas portátil Decagon Devices 

modelo KD2 Pro, o qual pode ser visto na figura 3.26. 
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Figura 3.26 - Kit analisador de propriedades térmicas Decagon Devices modelo KD2 Pro 

 

Esse aparelho usa o método de fonte de calor de linha transiente para medir 

a condutividade térmica, difusividade térmica e calor específico volumétrico e foi 

utilizado para ensaiar um corpo de prova de cada uma das configurações do 

compósito híbrido e um corpo de prova de resina. 

O ensaio realizado com esse aparelho segue o procedimento da ASTM 

D5930-17 (2017), o qual é descrito em seu manual. Inicialmente selecionou-se o 

sensor apropriado para o material a ser analisado. O sensor escolhido possui duas 

agulhas, sendo que uma delas aquecia o corpo de prova apenas por metade do 

tempo de leitura, para que na outra metade ele pudesse resfriar em contato com o ar 

ambiente. A segunda agulha monitorava por todo o tempo a temperatura do corpo 

de prova e enviava os dados para o equipamento para que se calculassem as 

propriedades de interesse. 

Para que as agulhas do sensor pudessem ser inseridas nos corpos de 

prova, foram abertos dois furos paralelos em cada corpo de prova (com auxílio do 

gabarito que acompanha o equipamento) para que se pudesse inserir as duas 

agulhas do sensor. Utilizou-se uma pasta térmica para melhorar o contato térmico 

entre as agulhas e as paredes internas dos furos e assim garantir a exatidão das 

medições. Depois o sensor era conectado ao aparelho, este era configurado para o 

sensor escolhido e as medições eram iniciadas. 
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Alguns cuidados para minimizar as fontes de erro foram tomados, tais como: 

manter a temperatura ambiente constante durante todo o ensaio, permitir que os 

corpos de prova entrassem em equilíbrio térmico com o ambiente por quinze 

minutos antes de iniciar o ensaio e aguardar cerca de quinze minutos entre duas 

leituras para que houvesse esse equilíbrio. 

Segundo a ASTM D5930-17 (2017), os corpos de prova devem ser mais 

longos do que as agulhas e devem ter no mínimo um raio de 4 mm de material ao 

redor de cada uma para que a onda de calor não encontre nenhuma barreira durante 

as medições. O manual do equipamento informa que o sensor escolhido tem 

agulhas de 30 mm de comprimento, as quais necessitam de um raio de 15 mm de 

material ao redor delas. 

Sendo assim, para esse ensaio foi necessário fabricar um novo tipo de corpo 

de prova. Para tal, foram utilizados quatro moldes metálicos para corpos de prova de 

ensaios de compressão e o mesmo processo de fabricação adotado anteriormente 

para os corpos de prova dos demais ensaios. Esses moldes têm diâmetro de 50 mm 

e altura de 100 mm e estão mostrados na figura 3.27 juntamente com os quatro 

corpos de prova que foram fabricados com 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. 

Figura 3.27 - Corpos de prova que foram utilizados no ensaio de propriedades térmicas e os 

moldes metálicos que foram utilizados para a fabricação deles 
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As camadas escuras que podem ser vistas dentro dos corpos de prova são 

as camadas de TFA. Como são esbranquiçadas, as camadas de TFVE se 

confundem com a cor da resina poliéster e não se destacam. Nota-se que as 

camadas de tecido não estão regularmente distribuídas dentro dos corpos de prova. 

Como os moldes tinham apenas 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, o 

posicionamento das camadas de tecido era mais difícil e isso ocasionou um certo 

desalinhamento entre delas. Entretanto, isso não se configurou como um problema, 

uma vez que as agulhas do sensor foram capazes de atravessar toda a carga em 

todos os corpos de prova, deixando uma folga de 20 mm de resina no fundo e 

permitindo uma medição adequada de acordo com os documentos consultados. 

3.5.6 Ensaio de termogravimetria 

O ensaio de termogravimetria foi realizado na Central Analítica do Instituto 

de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CA/IQ/UFRN). Para 

tal, foi utilizado um analisador termogravimétrico e calorimétrico simultâneo TA 

Instruments modelo SDT Q600, o qual está mostrado na figura 3.28. O ensaio foi 

realizado em atmosfera de ar sintético a 50 ml/min, utilizando cadinho de platina, 

taxa de aquecimento de 10 ºC/min e temperatura final de 700 °C. 

Figura 3.28 - Analisador termogravimétrico e calorimétrico simultâneo TA Instruments 

modelo SDT Q600 

 

O ensaio foi executado segundo a norma ASTM E2550-17 (2017), a qual diz 

que a seleção da massa das amostras depende da sensibilidade do instrumento, da 
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taxa de aquecimento e da homogeneidade do material. Elas devem ter a menor 

massa possível, mas ainda terem tamanho suficiente para serem analisadas, sendo 

sugerida uma faixa típica de 1 a 10 mg. Assim, foram retiradas amostras de quatro 

corpos de prova já cortados, sendo um de cada configuração do compósito e um de 

resina, com comprimento de 25 mm, largura de 3 mm e espessura de 3 mm. Com 

essas dimensões elas couberam no cadinho do analisador e tinham massa média de 

10,16±0,16 mg. 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica da 

análise térmica na qual a variação da massa da amostra (perda ou ganho) é 

determinada em função da temperatura e/ou do tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma variação programada e controlada de temperatura. Esta técnica 

possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode provocar na massa de 

substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura em que elas adquirem 

composição química fixa, definida e constante, a temperatura em que começam a 

decompor, acompanhar o andamento de reações de desidratação (perda de 

umidade), oxidação, combustão, decomposição, etc. 

3.5.7 Ensaio de absorção 

O ensaio de absorção foi realizado no Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (LMHES/DEM/UFRN). 

Esse ensaio foi realizado em dois meios aquosos (água destilada e água 

marinha), e em cada um foram ensaiados seis corpos de prova de cada 

configuração do compósito híbrido e três de resina. A diferença das quantidades foi 

devido ao fato de que esses seis corpos de prova tinham duas configurações: sem 

recobrimento de resina nas faces que haviam sofrido corte, e com esse 

recobrimento, o qual foi feito com o intuito de não deixar o tecido exposto ao mesmo 

aquoso e possibilitar uma avaliação do efeito resultante. 

Os corpos de prova de cada configuração e de resina foram fabricados com 

as seguintes dimensões: 25 mm de largura, 25 mm comprimento e 6 mm de 

espessura. Eles foram pesados antes da imersão, após 24 horas de imersão e a 

cada semana passada durante 60 dias, quando não houve mais variação de massa. 
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Para cada avaliação da massa, retirava-se o excesso de líquido dos corpos 

de provas e em seguida eles eram pesados em uma balança Marte BL320H. De 

acordo com a metodologia adotada na ASTM D570-98 (2018), o grau de absorção 

em termos relativos deve ser calculado através da razão entre a massa absorvida 

pelo corpo de prova e a massa dele antes do ensaio se iniciar. 

As figuras 3.29 e 3.30 mostram os corpos de prova durante os ensaios nos 

dois meios aquosos escolhidos para a análise. 

Figura 3.29 - Corpos de prova durante o ensaio de absorção de água destilada 

 

Figura 3.30 - Corpos de prova durante o ensaio de absorção de água marinha 
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3.5.8 Ensaio de envelhecimento natural 

O ensaio de envelhecimento foi realizado na modalidade natural, já que não 

se dispunha do equipamento necessário para o ensaio acelerado. Sendo assim, os 

corpos de prova foram ensaiados de acordo com as diretrizes da ASTM D1435-13 

(2013), a qual é utilizada para conduzir ensaios que objetivam avaliar a estabilidade 

de materiais plásticos quando expostos às condições naturais de determinado 

ambiente. 

A ASTM D1435-13 (2013) diz que os resultados de ensaios com duração 

inferior a um ano dependerão da estação do ano na qual a exposição aconteceu. 

Por isso, um corpo de prova de resina e um de cada uma das configurações do 

compósito híbrido foram posicionados no local citado anteriormente e ficaram 

expostos às condições de envelhecimento natural por um período de um ano, o qual 

se iniciou em 18 de dezembro de 2016 e se encerrou em 17 de dezembro de 2017. 

A UFRN fica localizada em Natal, cidade cuja latitude é 05º 47' 42" S e a longitude é 

35º 12' 34" W. 

De acordo com INMET (2018) e com PEREIRA et al. (2017), as condições 

climatológicas reportadas pela estação meteorológica número 82598, localizada em 

Natal, durante o período em que se realizou o ensaio de envelhecimento foram as 

que estão apresentadas na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Condições climatológicas durante o período do ensaio de envelhecimento 

Condição Climatológica Valor 

Precipitação Total Média (mm) 139,27±119,22 

Temperatura Máxima Média (°C) 29,90±0,85 

Temperatura Condensada Média (°C) 27,00±1,19 

Temperatura Mínima Média (°C) 24,43±1,81 

Umidade Relativa Média (%) 78,10±2,74 

Irradiação Solar Total (MJ/m²) 7452,86 

Segundo a ASTM D1435-13 (2013), os corpos de prova, que podem ser de 

qualquer tamanho e forma, devem ser expostos ao ambiente enquanto posicionados 

em suportes cuja inclinação varia de acordo com as condições que se deseja 

avaliar. Entretanto, para a realização desse ensaio não foi necessária a confecção 
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de tais suportes, uma vez que se dispunha de um local sem obstáculos à exposição 

solar e com inclinação de 0° na cobertura do Laboratório de Máquinas Hidráulicas e 

Energia Solar do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (LMHES/DEM/UFRN). Isso se configurou como uma 

vantagem, já que foram poupados mão de obra e materiais, e não houve 

preocupações com sombreamentos, nem com a liberdade de expansão e contração 

térmica dos corpos de prova. A figura 3.31 apresenta os quatro corpos de prova 

sendo submetidos ao ensaio de envelhecimento natural. 

Figura 3.31 - Corpos de prova expostos ao ambiente durante o ensaio de envelhecimento 

natural 

 

Antes de serem posicionados para a exposição, os corpos de prova foram 

marcados, pesados e fotografados para identificar o estado inicial deles. Após a 

exposição eles foram novamente pesados e fotografados para que se pudesse fazer 

uma análise da degradação devido à exposição às condições ambientais citadas 

anteriormente. 



65 
 

3.5.9 Ensaio de microscopia eletrônica de varredura 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura foi realizado no Laboratório 

de Caracterização Estrutural dos Materiais do Departamento de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LCEM/DEMat/UFRN). O 

equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de varredura Hitachi modelo TM 

3000, o qual é mostrado na figura 3.32. 

Figura 3.32 - Microscópio eletrônico de varredura Hitachi modelo TM3000 

 

Utilizou-se uma tensão de aceleração de 5,0 kV, uma corrente de emissão 

de 11.400 nA e uma corrente de filamento de 1650 mA. As amostras analisadas 

foram dispostas no porta amostra com o auxílio de uma fita metálica condutora a 

base de carbono. 

O intuito desse ensaio foi analisar as superfícies de fratura dos corpos de 

prova que foram submetidos ao ensaio de tração para poder avaliar a qualidade da 

interface carga/matriz e das interfaces entre os dois tecidos, e, consequentemente, a 
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distribuição das fibras dos tecidos após o processo de impregnação. Além disso, se 

objetivou avaliar a formação e propagação de danos nessas superfícies. 

Para isso, foi retirada uma amostra da superfície de fratura de um dos cinco 

corpos de prova de cada configuração e de resina poliéster que haviam sido 

submetidos ao ensaio de tração. Essas amostras tinham 6 mm de largura, 6 mm de 

comprimento e 6 mm de espessura e não passaram por qualquer revestimento 

condutivo, ou seja: não foram metalizadas. 

3.6 Aplicação do material compósito híbrido 

Com o objetivo de atestar a processabilidade do material compósito híbrido e 

de avaliar a sua capacidade de aplicação no setor eólico, foi fabricada uma pá eólica 

utilizando-se um molde bipartido que foi confeccionado por Campos (2013). A figura 

3.33 mostra uma das metades desse molde. 

Figura 3.33 - Uma das metades do molde utilizado para a fabricação da pá eólica 

 

De acordo com o autor em questão, o molde foi fabricado pelo processo de 

laminação manual, utilizando um modelo de pá e um pré-molde, e foi projetado para 
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fabricar pás iguais às da turbina eólica NREL Offshore 5-MW Baseline, desenvolvida 

pelo National Renewable Energy Laboratory, nos Estados Unidos, porém em escala 

reduzida. As pás da turbina eólica tomada como referência têm 63 metros de 

comprimento, enquanto a pá reduzida tem 3 metros. A tabela 3.3 mostra a 

distribuição dos perfis aerodinâmicos ao longo do molde e suas características. 

Tabela 3.3 - Distribuição dos perfis na pá da turbina eólica em questão 

Nós 
Raio dos 
Nós (mm) 

Ângulo de 
Passo (°) 

Distância 
entre Nós 

(mm) 
Corda (mm) 

Perfil 
Aerodinâmico 

1 2866,7 13,308 2733,3 3542,0 Cilindro 1 

2 5600,0 13,308 2733,3 3854,0 Cilindro 1 

3 8333,3 13,308 2733,3 4167,0 Cilindro 2 

4 11750,0 13,308 4100,0 4557,0 DU40_A17 

5 15850,0 11,480 4100,0 4652,0 DU35_A17 

6 19950,0 10,162 4100,0 4458,0 DU35_A17 

7 24050,0 9,011 4100,0 4249,0 DU30_A17 

8 28150,0 7,795 4100,0 4007,0 DU25_A17 

9 32250,0 6,544 4100,0 3748,0 DU25_A17 

10 36350,0 5,361 4100,0 3502,0 DU21_A17 

11 40450,0 4,188 4100,0 3256,0 DU21_A17 

12 44550,0 3,125 4100,0 3010,0 NACA64_A17 

13 48650,0 2,319 4100,0 2764,0 NACA64_A17 

14 52750,0 1,526 4100,0 2518,0 NACA64_A17 

15 56166,7 0,863 2733,3 2313,0 NACA64_A17 

16 58900,0 0,370 2733,3 2086,0 NACA64_A17 

17 61633,3 0,106 2733,3 1419,0 NACA64_A17 

Fonte: Campos (2013) 

O processo de fabricação adotado para a pá foi o hand lay-up. O processo 

de moldagem por compressão wet lay-up não foi aplicado, pois o produto final é oco 

e não se tinha disponível uma prensa adequada a esse processo. Entretanto, as 

matérias primas que foram utilizadas e a lógica do arranjo adotado para a carga do 

compósito híbrido foram as mesmas que foram utilizadas para fabricar os corpos de 

prova dos ensaios de caracterização. 
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Inicialmente foi estudada qual dentre as configurações estudadas melhor se 

adequava ao novo processo de fabricação. Devido ao fato de que nesse processo a 

impregnação da carga seria feita manualmente, a configuração com menor número 

de camadas (4TFA+5TFVE) foi escolhida para que houvesse tempo suficiente para 

impregnar toda a carga antes que a resina atingisse o tempo de gel. Em seguida, os 

tecidos de fibra de algodão e de fibra de vidro tipo E foram cortados em pedaços 

com tamanho suficiente para preencher o molde. 

O passo seguinte foi limpar e revestir a superfície interna de ambas metades 

do molde bipartido com plástico filme para facilitar o processo de desmoldagem. 

Posteriormente se misturou a resina poliéster ortoftálica com uma quantidade de 

catalisador MEK-P Butanox-M50 em proporção de 2,0% em massa, previamente 

determinada através de uma prévia pesagem da resina na mesma balança de 

precisão Marte BL320H utilizada anteriormente. 

Em seguida, se utilizou um pincel para aplicar dentro de cada uma das 

metades do molde uma primeira camada de resina. Depois disso, as camadas de 

TFA e de TFVE foram aplicadas e impregnadas com o mesmo pincel seguindo-se a 

sequência pré-determinada. Por fim, mais uma camada de resina foi aplicada ao 

material já depositado dentro das metades do molde, as quais foram cobertas com 

filme de PVC para evitar a contaminação do compósito durante o processo de cura. 

Depois de 24 horas as peças prontas foram retiradas de dentro do molde. As 

rebarbas que restaram foram retiradas através de um processo de lixamento com 

lixa número 120. A etapa seguinte foi unir as duas metades da pá utilizando-se 

TFVE impregnado com resina. Novamente foi aguardado um período de 24 horas, 

para que esse compósito de união pudesse curar e a pá ficar finalmente pronta. 

Os passos finais foram realizados para melhorar o acabamento superficial e 

a resistência da pá contra as intempéries. Primeiramente se aplicou massa plástica 

sobre toda a superfície e depois aplicou-se sobre a massa uma camada de esmalte 

sintético de cor amarela. As figuras 3.34, 3.35 e 3.36 mostram vistas da pá eólica 

que foi fabricada seguindo-se as etapas descritas. 
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Figura 3.34 - Vista superior da pá eólica fabricada com o compósito híbrido  

 

Figura 3.35 - Vista do bordo de ataque da pá eólica fabricada com o compósito híbrido 

 

Figura 3.36 - Vista do bordo de fuga da pá eólica fabricada com o compósito híbrido 
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4 Resultados e Discussão 

Neste capitulo são apresentados e discutidos os resultados referentes ao 

estudo de caracterização do compósito híbrido com relação ao compósito não 

híbrido estudado por Marques (2016). Discutem-se também os resultados acerca da 

aplicação proposta anteriormente para o material estudado nessa pesquisa. 

4.1 Caracterização do tecido de fibra de vidro tipo E 

4.1.1 Ensaio de gramatura do tecido 

A gramatura média do tecido de fibra de vidro tipo E escolhido para o estudo 

correspondeu a 122,90±12,30 g/m2. De acordo com a tabela 3.1 ele pode ser 

classificado como tecido de gramatura leve. De acordo com Marques (2016), a 

gramatura média do tecido de fibra de algodão utilizado é igual a 207,90±20,45 g/m2. 

Logo, ele pode ser classificado como tecido de gramatura média. 

A evolução da ciência e da tecnologia dos materiais tende à criação de 

materiais resistentes e leves. Como a gramatura de um tecido influencia na massa 

final de um material compósito que o contenha, concluiu-se que o TFA e o TFVE 

utilizados nessa pesquisa são capazes de compor um material compósito leve, o 

que é um fator positivo e promissor. 

4.1.2 Ensaio de resistência à tração do tecido 

A tabela 4.1 apresenta os resultados médios do ensaio de tração para o 

tecido de fibra de vidro no sentido do urdume e da trama. 

Tabela 4.1 - Resultados médios do ensaio de resistência à tração do tecido de fibra de vidro 

Sentido do 

Carregamento 

Carga máxima 

(kgf) 

Alongamento 

(%) 

Urdume 97,21 ± 6,84 6,80 ± 0,41 

Trama 91,99 ± 4,61 9,35 ± 1,24 

De acordo com Marques (2016), a carga máxima suportada pelo tecido de 

fibra de algodão no sentido do urdume correspondeu a 28,35 kgf, com alongamento 

de 30,24%, e a carga máxima suportada no sentido da trama foi de 26,82 kgf, com 

alongamento de 41,60%. 
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De acordo com a literatura especializada, os tecidos são projetados para 

suportar esforços de tração no sentindo dos fios de urdume. Por isso, são utilizados 

nessa direção fios que receberam uma torção maior durante o seu processo de 

fabricação. Sendo assim, era de se esperar que as cargas máximas suportadas no 

sentido da trama fossem menores que as suportadas no sentido do urdume para 

ambos os tecidos em questão. Além disso, como as fibras naturais apresentam 

resistências mecânicas menores que as fibras sintéticas, já era esperado que o 

TFVE tenha suportado cargas maiores antes de se romper do que o TFA. 

Através da análise desses resultados, concluiu-se que se um compósito for 

fabricado com um desses tecidos (ou com ambos) e for submetido a um 

carregamento de tração, a orientação do tecido dentro da matriz influenciará pouco 

na resistência final do material. Apesar disso, esse cuidado foi tomado durante a 

fabricação dos laminados para garantir o uso do potencial máximo de dos tecidos. 

4.1.3 Ensaio de titulação de urdume e de trama 

Os títulos Tex do urdume e da trama do tecido de fibra de vidro foram 

calculados em 100,0. Isso demonstrou que a espessura dos fios de urdume e trama 

são iguais, já que o título é diretamente proporcional à essa propriedade. 

De acordo com Marques (2016), para o tecido de fibra de algodão o título 

Tex do urdume foi calculado em 75,4 e o da trama, em 73,0. Como esses valores 

são muito similares, com uma diferença de apenas 3,2%, concluiu-se que as 

espessuras dos fios também possuem valores semelhantes. 

4.1.4 Ensaio de densidade de urdume e de trama 

As densidades de trama e urdume do TFVE submetido ao ensaio 

corresponderam ambas a 5,0 fios/cm. Segundo Marques (2016), as densidades de 

trama e urdume do TFA corresponderam a 12 fios/cm. 

Esses resultados, em conjunto com os resultados dos títulos dos fios, 

ratificam os resultados de resistência à tração. Se ambos os tecidos possuem 

densidades de tecido e espessura de tecidos iguais ou quase iguais nas direções de 

urdume e trama, a tendência é que a carga seja suportada quase que igualmente 

nessas duas direções. 
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4.2 Caracterização do compósito 

4.2.1 Ensaio de densidade 

A tabela 4.2 apresenta os resultados do ensaio de densidade realizado com 

as três configurações do compósito híbrido e com a resina poliéster utilizada. 

Tabela 4.2 - Resultados médios do ensaio de densidade para a resina e as configurações do 

compósito híbrido 

Configuração Densidade (g/cm³) 

Resina 1,314±0,004 

4TFA+5TFVE 1,322±0,018 

5TFA+6TFVE 1,325±0,040 

6TFA+7TFVE 1,332±0,014 

O valor médio encontrado para densidade da resina foi 5,62% maior que o 

encontrado por Marques (2016) para o mesmo tipo de resina poliéster utilizada na 

fabricação do compósito não híbrido. Pequenas variações entre as propriedades de 

resinas de fabricantes diferentes ou de lotes diferentes são comuns, mas isso não 

comprometeu o estudo. 

No compósito híbrido houve um pequeno aumento da densidade 

proporcional ao aumento do número de camadas de TFA e de TFVE. A configuração 

4TFA+5TFVE apresentou um aumento de 0,99% em relação à resina e a 

configuração 6TFA+7TFVE, de 1,52%. De acordo com Marques (2016), no 

compósito não híbrido houve uma redução da densidade proporcional ao aumento 

do número de camadas de TFA, tendo a configuração com maior número de 

camadas de tecido (TA12) uma densidade 9,96% menor que a da resina. 

Esse comportamento antagônico entre o compósito híbrido e o não híbrido é 

justificado pelo extravasamento que ocorre durante a etapa de prensagem da resina, 

o qual faz com que um certo volume de matriz acabe sendo substituído por um 

volume de carga. Como, de acordo com Varela (2017), a densidade média do tecido 

de fibra de vidro utilizado é de 2,50 g/cm³ e, de acordo com Marques (2016), a 

densidade média do tecido de fibra de algodão utilizado é de 0,86 g/cm³, o 

compósito híbrido fica mais denso e o não híbrido menos denso conforme se 

aumenta o número de camadas de tecido. 
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4.2.2 Ensaio de tração 

A tabela 4.3 apresenta os resultados do ensaio de tração realizado com as 

três configurações do compósito híbrido e com a resina poliéster utilizada. 

Tabela 4.3 - Resultados médios do ensaio de tração para a resina e as configurações do 

compósito híbrido 

Configuração 
Resistência à 

Tração (MPa) 

Deformação 

Total (%) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Resina 30,49±1,72 7,56±1,62 0,41±0,06 

4TFA+5TFVE 32,24±1,24 4,85±0,79 0,68±0,14 

5TFA+6TFVE 38,20±3,31 5,46±0,51 0,70±0,04 

6TFA+7TFVE 44,20±0,41 5,22±1,00 0,86±0,16 

Todas as configurações do compósito híbrido apresentaram maior 

resistência à tração do que a resina e houve um aumento progressivo dessa 

propriedade à medida que se aumentou o número de camadas de tecido, com a 

maior resistência sendo alcançada para a configuração 6TFA+7TFVE, a qual 

proporcionou um aumento percentual nessa propriedade em relação a resina 

poliéster de 44,97%. 

Um comportamento diferente foi identificado para o compósito não híbrido. 

De acordo com Marques (2016), as resistências à tração de todas as configurações 

ensaiadas foram inferiores à da resina. Essa propriedade aumentou conforme o 

número de camadas aumentou, chegando a um máximo na configuração TA10, 

quando houve uma saturação da carga e o efeito começou a ser prejudicial, o que 

foi evidenciado pela redução de resistência da configuração TA12. Isso 

provavelmente aconteceu porque acima de 10 camadas de tecido, a quantidade de 

resina que sobrou na composição dos corpos de prova devido ao extravasamento foi 

menor que nas demais configurações. Logo, uma parcela maior do carregamento 

ficou a cargo do TFA, o qual é menos resistente que a matriz. 

O comportamento comparativo entre as configurações do compósito não 

híbrido e as do compósito híbrido com relação à resistência à tração encontra-se no 

gráfico da figura 4.1 
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Figura 4.1 - Comportamento comparativo da resistência à tração 

 

Com relação ao módulo de elasticidade aconteceu o mesmo comportamento 

observado para a resistência à tração, tendo as configurações híbridas valores 

superiores ao da resina. A melhor configuração também foi a 6TFA+7TFVE, a qual 

apresentou superioridade de 109,76%. Para essa propriedade, que permite avaliar a 

rigidez do material, as configurações híbridas proporcionaram um aumento mais 

significativo em relação a resina poliéster. 

Novamente o compósito não híbrido apresentou um comportamento 

diferente. Marques (2016) reportou que essa propriedade teve valor inferior ao da 

resina para todas as configurações e aumentou conforme o número de camadas 

aumentou, chegando a um máximo na configuração TA8. A partir daí houve uma 

saturação da carga e o efeito começou a ser prejudicial, o que foi evidenciado pela 

redução do módulo de elasticidade nas configurações TA10 e TA12. Como o tecido 

de algodão tem rigidez menor que a da matriz, essa saturação aconteceu pelo 

mesmo motivo da que aconteceu com a resistência à tração. 

O comportamento comparativo entre as configurações do compósito não 

híbrido e as do compósito híbrido com relação ao módulo de elasticidade encontra-

se no gráfico da figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Comportamento comparativo do módulo de elasticidade 
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Todas as configurações do compósito híbrido apresentaram maior 

resistência mecânica à flexão que a resina e houve um aumento progressivo e 

significativo da resistência à flexão à medida que se aumentou o número de 

camadas de TFA e TFVE, com a maior resistência sendo alcançada para a 

configuração 6TFA+7TFVE, com aumento em relação a resina poliéster de 63,56%. 

Esses dados mostram que o compósito proposto tem um desempenho bem melhor 

que a matriz quando submetido a esforços de flexão. 

Um comportamento diferente foi identificado para o compósito não híbrido. 

De acordo com Marques (2016), as resistências à flexão de todas as configurações 

ensaiadas foram inferiores à da resina. Essa propriedade aumentou conforme o 

número de camadas aumentou, chegando a um máximo na configuração TA8, 

quando houve uma saturação da carga e o efeito começou a ser prejudicial, o que 

foi evidenciado pela redução de resistência das configurações TA10 e TA12. 

O comportamento comparativo entre as configurações do compósito não 

híbrido e as do compósito híbrido com relação à resistência à flexão encontra-se no 

gráfico da figura 4.3. 

Figura 4.3 - Comportamento comparativo da resistência à flexão 
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melhor configuração 6TFA+7TFVE, apresentando um valor mais de 4 vezes maior e 

novamente a carga do compósito não híbrido apresentou função de carga de 

enchimento. Segundo Marques (2016), essa propriedade aumentou conforme o 

número de camadas aumentou, chegando a um máximo na configuração TA10, 

quando houve uma saturação da carga e o efeito começou a ser prejudicial, o que 

foi evidenciado pela redução do módulo de elasticidade da configuração TA12. 

O comportamento comparativo entre as configurações do compósito não 

híbrido e as do compósito híbrido com relação ao módulo de elasticidade à flexão 

encontra-se no gráfico da figura 4.4. 

Figura 4.4 - Comportamento comparativo do módulo de elasticidade à flexão 
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Tabela 4.5 - Resultados médios do ensaio de impacto para a resina e as configurações do 

compósito híbrido 

Configuração 
Energia de Impacto 

Absorvida (J) 
Resistência ao 
Impacto (J/m) 

Resina 3,14±1,07 251,05±85,94 

4TFA+5TFVE 14,51±4,30 1161,11±343,76 

5TFA+6TFVE 15,69±2,86 1255,25±228,73 

6TFA+7TFVE 16,08±1,64 1286,63±131,28 

Mais uma vez, todas as configurações do compósito híbrido apresentaram 

maior resistência que a resina. Assim, é possível concluir que a carga híbrida 

desempenhou a função de carga de reforço no compósito, uma vez que 

proporcionou um aumento da resistência mecânica da matriz com relação à tração, 

flexão e impacto. 

Ocorreu um aumento progressivo na energia de impacto absorvida à medida 

que se aumentou o número de camadas de TFA e TFVE, com a maior eficiência na 

absorção de impacto sendo alcançada para a configuração com treze camadas, com 

um aumento da energia absorvida em relação à resina de poliéster de 412,10%. 

Dessa vez o comportamento do compósito não-híbrido foi igual ao do 

híbrido, no sentido de que não houve saturação. Segundo Marques (2016), a 

energia de impacto absorvida aumentou à medida que cresceu o número de 

camadas de tecido de algodão. A configuração de resultado TA12 apresentou 

energia de impacto absorvida 127,36% maior que a da resina de poliéster. 

A partir dessa análise, percebeu-se que as camadas de TFA e TFVE 

aumentaram com muita significância a absorção da energia de impacto do martelo 

da máquina durante o ensaio. A resina quando passa pelo processo de cura assume 

um estado vítreo, o qual é duro e sofre fratura frágil. Assim, naturalmente a resina 

não terá boa resistência ao impacto, propriedade que está ligada diretamente à 

tenacidade e à ductilidade. Os tecidos que foram utilizados por serem formados por 

um entrelaçamento dos fios de trama e de urdume formam uma teia que se deforma 

muito mais do que a resina e naturalmente dissipa mais energia, sendo mais 

resistente ao impacto. 
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Um comportamento intermediário é apresentado pelas fibras soltas, 

independentemente do material do qual são feitas. Em todas as publicações que 

foram consultadas nas quais a resistência ao impacto foi avaliada, os autores 

reportaram maiores resistências ao impacto para os compósitos do que para as 

matrizes poliméricas. 

Segundo Borsoi et al. (2011), as fibras também absorvem mais impacto que 

as resinas, já que também possuem uma certa capacidade de se deformar. 

Entretanto, são menos tenazes do que os tecidos, já que nestes as fibras estão 

entrelaçadas e dispostas em mais de uma direção. Tendo isso em vista, a escolha 

pela utilização de tecidos para a composição do compósito proposto se justifica 

principalmente pelos ganhos de resistência ao impacto. 

O comportamento comparativo entre as configurações do compósito não 

híbrido e as do compósito híbrido com relação à energia de impacto absorvida 

encontra-se no gráfico da figura 4.5. 

Figura 4.5 - Comportamento comparativo da energia de impacto absorvida 
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Tabela 4.6 - Resultados médios do ensaio de dureza Shore D para a resina e as 

configurações do compósito híbrido 

Configuração Dureza Shore D 

Resina 83,50±0,87 

4TFA+5TFVE 84,50±2,18 

5TFA+6TFVE 85,38±1,60 

6TFA+7TFVE 84,40±1,56 

Houve um aumento da dureza da resina conforme o número de camadas 

aumentou, chegando a um máximo na configuração 5TFA+6TFVE, quando houve 

uma saturação da carga e o efeito começou a ser prejudicial, o que foi evidenciado 

pela redução de dureza da configuração 6TFA+7TFVE. 

Esse comportamento se explica pelo fato de que a penetração do indentador 

aconteceu predominantemente na região superficial dos corpos de prova. No corpo 

de prova de resina e das duas primeiras configurações, havia uma maior quantidade 

de matriz nessa região. Porém, na configuração 6TFA+7TFVE a quantidade de 

camadas de tecido fez com que na região do ensaio houvesse uma quantidade 

menor de matriz, devido ao extravasamento da resina de dentro dos moldes durante 

a etapa de compressão. 

Isso fez com que o indentador atravessasse a matriz e atingisse 

parcialmente a carga, resultando em uma dureza um pouco menor que a da 

configuração 5TFA+6TFVE. Logo, para aplicações onde se exige resistência à 

abrasão, deve-se utilizar a configuração com 11 camadas de tecido para a 

fabricação do compósito híbrido, caso sejam utilizados o mesmo processo de 

fabricação e os mesmos moldes. 

Marques (2016) não avaliou essa propriedade em seu compósito não 

híbrido, de modo que não há resultados para comparar. Esse ensaio foi realizado 

apenas com o intuito de se obter dados acerca da dureza do compósito híbrido. 

4.2.6 Ensaio de propriedades térmicas 

A tabela 4.7 apresenta os resultados do ensaio de propriedades térmicas 

realizado com as três configurações do compósito híbrido e a resina poliéster 

utilizada. 
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Tabela 4.7 - Resultados médios das propriedades térmicas da resina e das configurações do 

compósito híbrido 

Configuração 
Temperatura 
Ambiente (°C) 

Condutividade 
Térmica 
(W/m·K) 

Calor 
Específico 

Volumétrico 
(MJ/m³·K) 

Difusividade 
Térmica 
(mm²/s) 

Resina 23,45±0,295 0,267±0,003 1,937±0,039 0,138±0,002 

4TFA+5TFVE 23,05±0,144 0,225±0,002 1,890±0,038 0,119±0,001 

5TFA+6TFVE 24,23±0,078 0,202±0,007 1,852±0,105 0,109±0,004 

6TFA+7TFVE 23,05±0,177 0,174±0,005 1,827±0,037 0,096±0,001 

Todas as configurações do compósito híbrido apresentaram condutividade 

térmica inferior à da resina e houve uma redução progressiva dessa propriedade 

conforme se aumentou o número de camadas de tecido da carga. De acordo com 

Marques (2016), o mesmo aconteceu com o seu compósito não híbrido. O 

comportamento comparativo da condutividade térmica entre o compósito híbrido e o 

não híbrido encontra-se no gráfico da figura 4.6. 

Figura 4.6 - Comportamento comparativo da condutividade térmica 
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vidro é de cerca de 0,04 W/m.K. Ou seja, tanto a condutividade térmica da fibra de 

vidro quanto a da fibra de algodão são menores que a condutividade térmica da 

resina poliéster ortoftálica. Assim, quanto maior a quantidade de TFA e de TFVE 

dentro da matriz em questão, menor será a condutividade térmica do material 

compósito resultante. Isso também justifica o fato de a carga híbrida ter provocado 

maiores reduções na condutividade térmica da resina poliéster ortoftálica do que a 

carga não híbrida. 

Com relação aos valores medidos, conclui-se que as configurações 

5TFA+6TFVE e 6TFA+7TFVE podem ser classificadas como bons isolantes 

térmicos. Apesar de não terem se aproximado de isolantes térmicos difundidos 

comercialmente como o poliuretano (0,033 W/m.K), a lã de rocha (0,036 W/m.K), o 

poliestireno expandido (0,036 W/m.K) e a lã de vidro (0,039 W/m.K) (KREITH, 2008), 

apresentaram valores iguais ou inferiores a 0,20 W/m.K (VARELA, 2017). 

Todas as configurações do compósito híbrido apresentaram valores de calor 

específico volumétrico inferiores ao da resina e houve uma redução progressiva 

dessa propriedade à medida que cresceu o número de camadas de tecido da carga. 

O mesmo comportamento foi demonstrado pelo compósito não híbrido de Marques 

(2016). O comportamento comparativo do calor específico volumétrico entre o 

compósito híbrido e o não híbrido encontra-se no gráfico da figura 4.7. 

Figura 4.7 - Comportamento comparativo do calor específico volumétrico 
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De acordo com Incropera et al. (2008), a teoria cinética afirma que a 

condutividade térmica é diretamente proporcional ao calor específico volumétrico 

dos elétrons ou fônons do material, dependendo do grau de condutividade dele. De 

qualquer forma, isso faz com que a condutividade térmica também seja diretamente 

proporcional ao calor específico volumétrico do material, independentemente do 

estado físico. Sendo assim, devido à condutividade térmica ter se reduzido conforme 

aumentou-se o número de camadas de tecido na carga do compósito híbrido (pelas 

razões já explicadas), o calor específico volumétrico seguiu a mesma tendência. 

A difusividade térmica do compósito híbrido reduziu-se à medida que se 

aumentou a quantidade de camadas de tecido. Já no compósito não híbrido de 

Marques (2016), essa variável apresentou um comportamento contrário, 

aumentando conforme cresceu o número de camadas de TFA. O comportamento 

comparativo da difusividade térmica entre o compósito híbrido e o não híbrido 

encontra-se no gráfico da figura 4.8. 

Figura 4.8 - Comportamento comparativo da difusividade térmica 
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do compósito não híbrido, apesar de também ter havido uma diminuição da 

condutividade térmica e do calor específico volumétrico conforme aumentou o 

número de camadas de tecido, a difusividade térmica aumentou devido ao fato de o 

calor específico ter diminuído em uma razão maior do que a condutividade. 

4.2.7 Ensaio de termogravimetria 

Os resultados do ensaio de termogravimetria são gráficos que contêm a 

curva de massa da amostra em função da temperatura (curva de TGA - 

termogravimetria) e a derivada dessa curva (curva de DTG – termogravimetria 

derivada), a qual fornece informações da derivada primeira da variação da massa 

em função da temperatura e permite identificar em quantas etapas ocorre uma 

degradação térmica. A figura 4.9 apresenta os resultados do ensaio de 

termogravimetria realizado com a resina poliéster. 

Figura 4.9 - Curvas de TGA (azul) e de DTG (vermelha) do ensaio de termogravimetria 

realizado com uma amostra de resina poliéster 

 

Analisando-se a curva TGA da resina, percebeu-se que houve uma perda de 

massa inicial até cerca de 226,41 °C devido à liberação de solventes que constituem 

a amostra e de umidade. Nesse trecho também se iniciou a reação de pirólise. Essa 
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reação promove a degradação das cadeias do polímero (MONTEAVARO et al, 

2005) e a formação de voláteis e resíduos sólidos (SILVA, 2006). Logo em seguida 

houve uma aceleração do processo de degradação térmica, com uma perda 

adicional de massa até a temperatura de 351,07 °C. 

Entre 351,07 e 466,53 °C a amostra perdeu uma quantidade significativa de 

massa, sendo esse o trecho com maior velocidade de degradação devido à 

liberação de voláteis e gases. Entre 466,53 e 690,37 °C ocorreu uma desaceleração 

da reação, havendo uma última perda de massa. A pequena inclinação no trecho 

final da curva foi consequência do processo de liberação de gases, provocado pela 

reação de degradação do carbono residual. Ao final do ensaio restou uma pequena 

porcentagem da massa inicial da amostra. 

As figuras 4.10, 4.11 e 4.12 apresentam as curvas TGA das amostras das 

configurações do compósito híbrido são uma sobreposição da curva TGA da resina, 

da curva TGA do TFA e da curva TGA do TFVE. 

Figura 4.10 - Curvas de TGA (azul) e de DTG (vermelha) do ensaio de termogravimetria 

realizado com uma amostra da configuração 4TFA+5TFVE 
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Figura 4.11 - Curvas de TGA (azul) e de DTG (vermelha) do ensaio de termogravimetria 

realizado com uma amostra da configuração 5TFA+6TFVE 

 

Figura 4.12 - Curvas de TGA (azul) e de DTG (vermelha) do ensaio de termogravimetria 

realizado com uma amostra da configuração 6TFA+7TFVE 
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As curvas TGA das amostras das configurações do compósito híbrido são 

uma sobreposição da curva TGA da resina, da curva TGA do TFA e da curva TGA 

do TFVE. Como os materiais utilizados em cada configuração foram os mesmos, era 

de se esperar que as curvas tivessem aspectos parecidos. Através de uma análise 

visual, percebe-se apenas uma diferença no que diz respeito à perda total de massa. 

A configuração 6TFA+7TFVE foi a que perdeu menos massa dentre as três e a 

4TFA+5TFVE, a que mais perdeu massa. 

A hipótese mais provável para isso é a alta resistência à temperatura do 

tecido de fibra de vidro tipo E que foi utilizado para a fabricação dos compósitos. 

Inicialmente levantou-se a hipótese de que ele não se decomporia sob as condições 

experimentais utilizadas, permanecendo como resíduo enquanto o plástico sofreria 

uma degradação severa. Essa hipótese se confirmou, uma vez que as configurações 

com maiores quantidades de camadas de tecido tiveram uma quantidade maior de 

resíduo ao final do ensaio, o qual era composto quase que unicamente de TFVE. 

Sendo assim, a curva TGA do TFVE é aproximadamente uma linha reta. 

Diferentemente da fibra de vidro, a fibra de algodão sofre degradação. A 

degradação térmica da celulose da fibra de algodão, a qual envolve reações de 

despolimerização, desidratação e degradação das unidades glicosídicas, ocorre no 

intervalo entre 320,0 e 400,0 °C e é manifestada como um único evento principal 

(TEIXEIRA et al, 2010). Logo, concluiu-se que a reação de degradação do 

compósito foi uma resultante da reação de degradação da resina e da reação de 

degradação das fibras de algodão. 

De acordo com a norma ASTM E2550-17 (2017), é necessário determinar a 

variação de massa e a temperatura de início de perda de massa (temperatura onset) 

de cada reação observada durante o ensaio. Como a degradação da resina e a da 

fibra de algodão ocorreram na mesma faixa de temperaturas, não foi possível 

distingui-las. Dessa forma, os valores exigidos pela norma foram calculados para a 

reação de degradação resultante. 

O cálculo dessas duas propriedades se deu através de uma análise 

matemática e geométrica dos dados que compõem as curvas de TGA e de DTG. Os 

valores exigidos pela norma, bem como a temperatura de pico, a qual corresponde à 

temperatura de máxima degradação, estão apresentados na tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Resultados do ensaio de termogravimetria para a resina e as configurações do 

compósito híbrido 

Configuração 
Temperatura 

Onset (°C) 
Temperatura de 

Pico (°C) 
Variação de 
Massa (%) 

Resina 351,07 386,88 99,28 

4TFA+5TFVE 335,82 385,34 89,08 

5TFA+6TFVE 341,21 384,12 88,04 

6TFA+7TFVE 347,10 382,69 86,65 

Através de uma análise dos dados da tabela 4.8, percebe-se que a perda de 

massa foi diminuindo conforme se aumentou a quantidade de carga no compósito. 

Isso se explica pelo fato de que a perda de massa sofrida pela carga foi menor que a 

perda de massa pela resina. De acordo com Marques (2016), a fibra de algodão 

sofre uma perda de massa de cerca de 94,39%, mas, pelo fato de quase não sofrer 

degradação, a massa da carga de tecido de fibra de vidro tipo E permanece quase 

inalterada ao final do processo. 

Com relação à temperatura de início de perda de massa, identificou-se que a 

resina necessitou de uma temperatura mais elevada para começar a sofrer o 

processo de degradação térmica por pirólise, que se inicia quando a perda de massa 

inicial devido à liberação de solventes que constituem a amostra e de umidade se 

encerra. Sendo assim, a resina é mais estável termicamente. 

As fibras de algodão se degradam em temperaturas mais baixas que a 

resina. Logo, configurações com maiores quantidades de algodão teriam 

temperaturas onset e de pico menores, conforme se vê nos dados de Marques 

(2016). Entretanto, aqui se tem um terceiro efeito: o da fibra de vidro. Como ela 

praticamente não se degrada, ela tende a elevar a temperatura de início de perda de 

massa e a não influenciar na temperatura de pico. 

De modo global, a estabilidade térmica das três configurações do compósito 

foi crescendo à medida que se aumentou a quantidade de camadas de TFVE, 

porém, devido ao TFA, a estabilidade térmica da resina foi maior que a da melhor 

configuração (6TFA+7TFVE). Ao final dessa análise concluiu-se que a carga híbrida 

de TFA e TFVE reduziu em 12,72% a perda de massa da matriz, enquanto reduziu a 

estabilidade térmica da resina em 1,13% no melhor caso. Isso foi um ponto positivo 

a favor do compósito proposto nessa pesquisa. 
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É importante salientar que na maioria das aplicações de compósitos 

poliméricos, como nas pás eólicas, as temperaturas são próximas à do ambiente. 

Nestes casos, o compósito híbrido não sofrerá degradação térmica. Caso se deseje 

utilizá-lo em uma faixa de temperaturas que provoque tal degradação, devem ser 

incluídos estabilizantes térmicos na composição do material. 

4.2.8 Ensaio de absorção 

O ensaio de absorção que foi realizado com corpos de prova de resina e das 

três configurações do compósito híbrido foi diferente do ensaio realizado com o 

compósito não híbrido em dois aspectos. O primeiro é que o compósito não híbrido 

foi ensaiado apenas em água destilada, enquanto que o não híbrido foi ensaiado em 

água destilada e em água marinha. O segundo aspecto é que alguns dos corpos de 

prova do compósito híbrido foram recobertas com uma pequena camada de resina 

nas laterais para evitar que as fibras que ficaram expostas devido ao processo de 

corte dos laminados entrassem em contato direto com o meio aquoso. Isso permitiu 

uma análise da diferença em absorção devido a esse recobrimento. 

A tabela 4.9 apresenta os graus de absorção de água destilada para a resina 

e para as configurações do compósito híbrido sem e com o recobrimento de resina 

(SR e CR). 

Tabela 4.9 - Resultados médios do ensaio de absorção de água destilada para a resina e as 

configurações do compósito híbrido 

Configuração Grau de Absorção (%) 

Resina 0,00±0,00 

4TFA+5TFVE SR 4,23±1,23 

5TFA+6TFVE SR 4,39±0,75 

6TFA+7TFVE SR 5,00±0,79 

4TFA+5TFVE CR 3,17±1,44 

5TFA+6TFVE CR 3,35±1,21 

6TFA+7TFVE CR 4,04±0,23 

A resina teve grau de absorção zero, mostrando que a água não penetrou na 

matriz do compósito. O grau de absorção de água destilada foi crescente com o 

aumento do número de camadas de tecido, independentemente da presença ou 

ausência de recobrimento. Marques (2016) reportou o mesmo comportamento em 
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seu compósito não híbrido. O comportamento comparativo do grau de absorção de 

água destilada entre o compósito híbrido e o não híbrido encontra-se no gráfico da 

figura 4.13. 

Figura 4.13 - Comportamento comparativo do grau de absorção de água destilada 

 

Segundo Barcellos (2009), as propriedades da fibra de vidro são levadas aos 

compósitos e uma delas é não absorver umidade. Assim, pode-se concluir que como 

o tecido de algodão é composto por fibras hidrofílicas, a presença dele afetou a 

resistência à degradação por absorção de água da matriz, mesmo que os graus de 

absorção não tenham sido superiores a 5,0%. Essa teoria se confirma quando se 

analisam os resultados para o compósito não híbrido. Todas as configurações do 

compósito apresentaram graus de absorção de água muito maiores que a da matriz, 

com aumentos acima de 200%, sendo comprovada a grande capacidade de 

absorção de água do tecido de algodão. 

Também pode-se dizer a partir da análise dos resultados que a presença do 

recobrimento feito nas laterais com o intuito de não deixar as camadas de tecido 

expostas ao meio aquoso surtiu o efeito esperado, uma vez que os corpos de prova 

com recobrimento tiveram graus de absorção menores com relação aos corpos de 

prova sem recobrimento. A configuração com menor grau de absorção, sendo 

consequentemente menos susceptível à degradação interna por absorção de água, 
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foi a 4TFA+5TFVE com recobrimento e a que teve maior grau de absorção foi a 

6TFA+7TFVE sem recobrimento. 

Quando não há recobrimento, o processo de difusão que ocorre devido à 

existência de vazios entre matriz e as camadas de tecido, os quais são produzidos 

por falta de aderência, é mais intenso. Tais vazios foram evidenciados na análise de 

microscopia eletrônica de varredura. Assim, caso se decida fabricar algum 

componente com esse compósito utilizando-se algum processo que exponha a 

carga ao ambiente, é interessante que se aplique algum tipo de acabamento nas 

superfícies para diminuir a absorção de água e que se tenha um total controle da 

aderência entre as camadas de tecido. 

A tabela 4.10 apresenta os graus de absorção de água marinha para a 

resina e para as configurações do compósito híbrido sem e com o recobrimento de 

resina. 

Tabela 4.10 - Resultados médios do ensaio de absorção de água marinha para a resina e as 

configurações do compósito híbrido 

Configuração Grau de Absorção (%) 

Resina 0,00±0,00 

4TFA+5TFVE SR 2,55±0,35 

5TFA+6TFVE SR 3,02±0,41 

6TFA+7TFVE SR 3,87±0,34 

4TFA+5TFVE CR 1,33±0,40 

5TFA+6TFVE CR 1,89±0,10 

6TFA+7TFVE CR 2,45±0,92 

Assim como no meio aquoso anterior, o grau de absorção na água marinha 

foi crescente com o aumento do número de camadas do compósito híbrido, 

independentemente da presença ou ausência de recobrimento. A resina mais uma 

vez teve grau de absorção zero, mostrando que a água não penetrou na matriz do 

compósito e, novamente, a configuração com menor grau de absorção foi a 

4TFA+5TFVE com recobrimento e a que teve maior grau de absorção foi a 

6TFA+7TFVE sem recobrimento. Os resultados alcançados mostraram-se 

superiores aos que foram obtidos com a água destilada, com menores percentuais 

de absorção. 
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Não houve a possibilidade de comparar a performance do compósito não 

híbrido com relação a esses resultados, porque ele não foi ensaiado em água 

marinha. Esse ensaio foi realizado com o material objeto dessa pesquisa apenas 

para fins de caracterização. 

4.2.9 Ensaio de envelhecimento natural 

A tabela 4.11 apresenta os resultados do ensaio de envelhecimento natural 

realizado com as três configurações do compósito híbrido e a resina poliéster 

utilizada. Esse ensaio também não foi realizado por Marques (2016), tendo sido feito 

apenas com o intuito de levantar dados acerca do material compósito proposto. 

Tabela 4.11 - Massas antes e após a exposição de seis meses ao meio ambiente de Natal 

Configuração Massa Antes (g) Massa Depois (g) Perda de Massa (%) 

Resina 38,2 38,13 0,19 

4TFA+5TFVE 22,48 22,44 0,21 

5TFA+6TFVE 21,3 21,25 0,23 

6TFA+7TFVE 20,47 20,42 0,24 

Todas as três configurações do compósito híbrido apresentaram perda de 

massa superior à da resina, sendo essa perda crescente à medida que se aumentou 

o número de camadas de tecido. Entretanto essas perdas foram quase 

insignificantes, sendo a maior delas igual a 0,24%. Isso aconteceu porque a maior 

parte da área superficial dos corpos de prova que ficou em contato com as 

intempéries do ambiente, é formada basicamente pela resina. A contribuição dos 

tecidos para essa perda foi devido ao fato de que as laterais dos corpos de prova, 

por não terem sido recobertas de resina como foi feito no ensaio de absorção, 

ficaram com o tecido exposto. Como a fibra de algodão sofre degradação por 

exposição à radiação ultravioleta, justifica-se a perda de massa ser maior para as 

configurações com maior quantidade de camadas de tecido. 

A durabilidade relativa dos plásticos em uso externo pode variar bastante 

dependendo do local de exposição devido a diferenças de radiação ultravioleta, 

temperatura, poluentes, umidade, etc. Além disso, por causa das variações 

climatológicas que acontecem ano a ano, os resultados de um único ensaio de 

exposição não podem ser utilizados para predizer a taxa absoluta com a qual o 
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material se degrada. Assim, conclui-se que como a perda de massa dos corpos de 

prova de todas as configurações do compósito híbrido foi pequena, esse material 

tem boa resistência à degradação por exposição às variações climáticas do 

ambiente ao qual foi exposto, principalmente altas temperaturas, irradiação e 

umidade. 

Para se ter uma predição mais concreta do desempenho a longo prazo 

desse material contra a degradação provocada pelas intempéries, seria necessário 

conduzir ensaios com duração de alguns anos de exposição e em outras localidades 

com condições climatológicas diferentes. 

Além da análise de degradação feita através da perda percentual de massa, 

foi feita também uma avaliação visual dos corpos de prova, através da qual 

percebeu-se que houve uma variação na coloração das faces dos corpos de prova 

que estavam voltadas para o céu durante o ensaio, conforme se percebe nas figuras 

4.14 a 4.17. 

Figura 4.14 - Mudança de coloração da amostra de resina poliéster 
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Figura 4.15 - Mudança de coloração da amostra da configuração 4TFA+5TFVE  

 

Figura 4.16 - Mudança de coloração da amostra da configuração 5TFA+6TFVE 

 

Figura 4.17 - Mudança de coloração da amostra da configuração 6TFA+7TFVE 
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Essa mudança de coloração foi provavelmente ocasionada pela exposição à 

radiação ultravioleta proveniente dos raios solares, uma vez que ela persistiu mesmo 

após a limpeza dos corpos de prova. Para que se possa afirmar se essa exposição 

resultou apenas em mudanças estéticas ou se as propriedades do material foram 

afetadas, seria necessário que os corpos de prova depois de retirados do local do 

ensaio fossem submetidos a novos ensaios para avaliar e, caso necessário, 

quantificar essa degradação. 

4.2.10 Ensaio de microscopia eletrônica de varredura 

A figura 4.18 mostra uma imagem obtida através de microscopia eletrônica 

de varredura da amostra de resina poliéster. Ela evidenciou defeitos que 

provavelmente foram gerados durante o processo de fabricação dos corpos de prova 

de resina. Como existem impurezas, riscamentos e vazios na superfície de fratura, 

provavelmente esses defeitos provocaram uma fragilização desse corpo de prova. 

Figura 4.18 - Imagem MEV com aumento de 100x da amostra de resina 

 

As figuras 4.19, 4.20 e 4.21 mostram imagens MEV das amostras retiradas 

das três configurações do compósito híbrido. 
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Figura 4.19 - Imagem MEV com aumento de 25x das camadas de tecido da configuração 

4TFA+5TFVE 

 

Figura 4.20 - Imagem MEV com aumento de 18x das camadas de tecido da configuração 

5TFA+6TFVE 
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Figura 4.21 - Imagem MEV com aumento de 20x das camadas de tecido da configuração 

6TFA+7TFVE 

 

Através da análise dessas imagens ficou constatada a não equidistância 

entre as camadas de tecido que compunham a carga. Como o processo de 

posicionamento e impregnação dessas camadas dentro dos moldes foi feito 

manualmente, elas não ficaram perfeitamente alinhadas, causando concentrações 

de TFA e/ou de TFVE desiguais em determinadas regiões dos laminados. Isso pode 

ter gerado uma distribuição desigual do carregamento de tração imposto aos corpos 

de prova e, consequentemente, uma menor resistência à tração. 

Assim como as imagens das figuras 4.19, 4.20 e 4.21, as imagens das 

figuras 4.22, 4.23 e 4.24 também mostram imagens MEV das amostras das três 

configurações do compósito híbrido, mas com um aumento maior. Esse aumento 

maior foi utilizado para que se pudesse analisar as amostras em busca de possíveis 

defeitos na microestrutura e para que se pudesse identificar os mecanismos de falha 

responsáveis pela ruptura do material durante o ensaio de tração. 

Assim como a imagem da figura 4.18, essas imagens também evidenciaram 

falhas no processo de fabricação dos laminados, uma vez que também há 

impurezas, riscamentos e vazios. 
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Figura 4.22 - Imagem MEV com aumento de 80x da amostra da configuração 4TFA+5TFVE 

 

Figura 4.23 - Imagem MEV com aumento de 60x da amostra da configuração 5TFA+6TFVE 
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Figura 4.24 - Imagem MEV com aumento de 60x da amostra da configuração 6TFA+7TFVE 

 

Essas falhas são intrínsecas ao processo de fabricação dos corpos de prova 

e necessitam ser eliminadas. Para isso recomenda-se uma otimização do processo 

de posicionamento da carga dentro do molde com a matriz ainda em estado líquido, 

do processo de introdução de quantidades adicionais de resina no molde e do 

processo de prensagem do molde para minimizar problemas na impregnação das 

fibras pela resina. Além disso, recomenda-se utilizar um percentual menor de 

catalisador na resina, 1,0% ao invés dos 2,0% utilizados, para prolongar o tempo de 

gel e facilitar o posicionamento das camadas de TFA e TFVE. 

Nas figuras 4.22, 4.23 e 4.24 também ficaram evidenciados o arrancamento 

de fibras do TFVE, o rompimento de fibras do TFA e a presença de fissuras. Isso 

aconteceu porque o tecido de algodão estava perfeitamente imerso e aderido à 

matriz enquanto que o de fibra de vidro estava em alguns pontos separado da 

resina, evidenciando uma baixa impregnação. 

Durante o processo de posicionamento das camadas de tecido dentro da 

matriz, foram tomados maiores cuidados com a impregnação das camadas de tecido 

de fibra de algodão do que com a impregnação das camadas de tecido de fibra de 

vidro, uma vez que já se tinha conhecimento da boa capacidade de impregnação 
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desse tipo de fibra. O resultado foi que as fibras de algodão ficaram mais bem 

impregnadas pela matriz do que as de vidro. 

Devido a isso, as fibras de vidro foram arrancadas da matriz nas regiões de 

baixa impregnação. Como as fibras de vidro são mais resistentes do que as de 

algodão e do que a resina, a tensão de tração foi transferida pela matriz para o TFA 

nas regiões de arrancamento do TFVE, causando o rompimento das fibras de TFA. 

Além disso, o aparecimento de fissuras nas interfaces dos dois tecidos foi atribuído à 

baixa transferência de carga entre os tecidos e a matriz provocada pelo mesmo 

problema de impregnação mencionado acima. 

Apesar desses problemas, constatou-se a viabilidade do compósito para a 

obtenção de significativos níveis de resistência mecânica, principalmente quando 

comparado com o material compósito não híbrido. 

4.3 Aplicação do material compósito híbrido 

Nessa pesquisa não foi realizada nenhuma quantificação da resistência 

mecânica da pá eólica que foi fabricada, nem por via de ensaios acelerados e nem 

através da fabricação de um protótipo de turbina eólica. Foi decidido que isso seria 

deixado como sugestão para uma pesquisa futura, de modo a atestar a aplicação do 

material compósito híbrido proposto nessa pesquisa para um elemento estrutural de 

um aerogerador. 

O que se pode afirmar acerca do processo de fabricação adotado foi que ele 

se mostrou viável, podendo ser utilizado para a fabricação de mais pás e até de um 

cubo e de uma nacele. Aparentemente houve boa impregnação da carga híbrida de 

TFA e de TFVE com a resina mesmo no processo sem pressão e com molde aberto. 

Seria necessário um ensaio de microscopia eletrônica de varredura para comprovar 

esse fato. 

Com relação aos aspectos estéticos e aerodinâmicos, devido ao material 

compósito ter se adequado muito bem ao molde, imperfeições a nível visual quase 

não estiveram presentes e os parâmetros mais críticos para as pás de uma máquina 

de fluido (ângulo de passo, corda e perfil aerodinâmico) foram conservados. 
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5 Conclusões e Sugestões 

Em consonância com os objetivos geral e específicos propostos para esta 

tese, são apresentadas as conclusões e sugestões pertinentes, abstraídas através 

da análise dos resultados obtidos com o estudo de caracterização realizado com as 

configurações do compósito híbrido. 

5.1 Conclusões 

• Demonstrou-se a viabilidade de fabricação do compósito híbrido proposto 

utilizando-se o processo de moldagem por compressão wet lay-up; 

• Dentre as configurações estudadas, a que mais se destacou foi a 

6TFA+7TFVE, tendo apresentado as maiores resistências ao impacto (a 

qual foi superior à da resina poliéster em mais de cinco vezes), à tração e 

à flexão. Essa configuração também foi a responsável pela maior 

resistência à degradação térmica e maior capacidade de isolamento 

térmico; 

• Em contrapartida, a 6TFA+7TFVE foi a pior configuração em termos de 

resistência à degradação por absorção e por envelhecimento. Para 

amenizar esses pontos negativos, deve ser feito um revestimento de 

resina nos pontos onde porventura a carga fique exposta, de modo a 

reduzir a absorção de água e a degradação por raios ultravioletas; 

• Pelo fato de todas as configurações terem apresentado densidades 

semelhantes à da matriz, propriedades mecânicas superiores às da 

resina, temperatura de início de degradação térmica de no mínimo 335 

°C, por terem perdido um percentual de massa inferior a 0,24 % quando 

submetidas às intempéries e por terem absorvido água em um grau de 

no máximo 5,0 % quando imerso, o material proposto mostrou-se viável 

tecnicamente como material de engenharia; 

• Caso se necessite atender a critérios de resistência à abrasão em 

determinada aplicação, deve-se dar preferência à configuração 

5TFA+6TFVE, a qual apresentou o maior valor de dureza; 

• Caso se necessite atender a critérios de isolamento térmico em 

determinada aplicação, deve-se dar preferência às configurações 

5TFA+6TFVE e 6TFA+7TFVE, as quais apresentaram valores de 



102 
 

condutividade térmica condizentes com o que a literatura aponta para 

bons isolantes térmicos; 

• A resistência mecânica do compósito híbrido pode ser aumentada ainda 

mais com a modificação de alguns parâmetros do processo de fabricação 

dos laminados, de modo a evitar o aparecimento dos defeitos que foram 

diagnosticados através dos ensaios de microscopia eletrônica de 

varredura; 

• Em concordância com a literatura, o compósito híbrido apresentou 

maiores resistências mecânicas do que o compósito não híbrido em 

todas as configurações estudadas. Isso atestou a eficiência do processo 

de hibridização em suprir a deficiência mecânica das fibras naturais; 

• A hibridização também foi responsável por proporcionar maior densidade, 

maior resistência à degradação térmica, menor condutividade térmica e 

menor resistência à degradação por absorção com relação ao compósito 

não híbrido; 

• O compósito híbrido foi aplicado com sucesso para a fabricação de uma 

pá eólica, conservando todos os aspectos aerodinâmicos do molde, além 

de ter apresentado propriedades mecânicas, térmicas e de interação 

ambiental favoráveis a essa aplicação. 

5.2 Sugestões 

• Otimizar o processo de fabricação de moldagem por compressão wet lay-

up dos laminados do compósito híbrido; 

• Fabricar e caracterizar compósitos com carga híbrida de tecido de fibra 

de algodão e tecido de fibra de vidro tipo E utilizando-se resinas do tipo 

poliéster mais resistentes, como a tereftálica e a isoftálica; 

• Realizar ensaios de caracterização com os corpos de prova submetidos 

ao ensaio de envelhecimento natural para averiguar se houve alguma 

perda das propriedades devido à degradação gerada pelas intempéries; 

• Realizar ensaios para quantificar a resistência mecânica da pá eólica 

fabricada e avaliar se ela é capaz de suportar os carregamentos 

aerodinâmicos que são gerados durante o funcionamento de uma turbina 

eólica. 
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