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O que são compósitos ? 

     A palavra compósito deriva de composto,  ou seja, 

qualquer coisa formada por partes diferentes. 
 

     À escala atômica, algumas ligas metálicas e alguns 

materiais poliméricos também podem ser considerados  

materiais compósitos, uma vez que são formados por 

grupamentos atômicos diferentes.   

Exemplos: 

  aço-carbono ( perlite + ferrite) 

 Plásticos (reforçados com fibras de vidros) 

 Concreto armado ( cimento + agregados + armadura)  



      Na engenharia, um material compósito é 

geralmente entendido como um material 

cujos constituintes se diferenciam à escala 

da microestrutura ou, de preferência, à 

macro estrutura. 

 Um material compósito é uma mistura física 

de dois ou mais materiais, combinados para 

formar um novo material de engenharia útil 

com propriedades diferentes dos componentes 

puros. 





          A importância dos compósitos em engenharia 

advém do fato de que, ao combinar-se dois ou mais 

materiais diferentes, se pode obter um material 

compósito cujas propriedades são melhores, em 

alguns aspectos, às propriedades de cada um dos 

componentes. 

Qual é o objetivo de preparar um compósito? 

         Ao invés de desenvolver um novo material que 

pode ou não ter as propriedades desejadas para uma 

determinada aplicação, modifica-se um material já 

existente, através de incorporações de outro 

componente. 

Qual a importância na engenharia? 













TIPOS DE 

 MAT. COMPÓSITOS 

1.Polímeros reforçados por fibras 

2.Concreto 

3.Compósitos Estruturais 

4.Asfalto e misturas asfálticas 

5.Madeiras 













Processamento dos compósitos reforçados com fibras 

contínuas  
• Pultrusão: Para produção de formatos de seção reta constante (barras tubos vigas). 

• Mechas ou cabos de fibras são impregnados com uma resina termofixa, sendo então 
estirados através de um molde de aço aquecido.  

• Passa na seqüência em um molde de cura aquecido que confere a peça sua forma final. 

• Matrizes usuais: Poliésteres, ésteres vinílicos, resinas epoxi. 

• Fibras usuais: De vidro , carbono, aramida   



Processamento dos compósitos reforçados com fibras 

• Prepreg: Processo mais utilizado para 
estruturas. 

• Fibras contínuas pré-impregnadas com resina 
polimérica parcialmente curadas em espessuras 
de 0,08mm a 0,25 mm e larguras de 2,5 mm a 
1525 mm. 

• Esse material é enviado ao fabricante em forma 
de fita. Essa fita molda e cura por completo o 
produto sem a necessidade de adicionar 
qualquer resina adicional apenas com calor e 
pressão.  

• Teor de resina: 35 a 45 % em vol. termofixa ou 
termoplástica. 

• O prepreg deve ser mantido a 0 C pois a cura 
prosseguiria à temperatura ambiente 

• Após a remoção do papel de suporte várias 
camadas são colocadas, em geral com as fibras 
cruzadas para se ter mesma resistência nos dois 
sentidos  

 
 



Processamento dos compósitos reforçados com fibras 

• Enrolamento de filamento: Processo no 
qual as fibras de reforço contínuas são 
posicionadas segundo um padrão pré-
determinado para compor uma forma oca 
geralmente cilíndrica  

• Fios individuais ou em mechas são 
alimentados através de um banho de 
resinas e em seguida enroladas 
continuamente ao redor de um mandril 
(processo automático). 

• Após um número apropriado de camadas 
a cura é executada em m forno ou a 
temperatura ambiente após a retirada do 
mandril. 

• Como alternativa  pode-se enrolar 
prepregs estreitos e delgados (até 10 mm) 
ao redor do mandril. 



PROCESSO PRODUTIVO 





Compósitos estruturais 

• Compósitos laminares: 
Folhas ou painéis 
bidimensionais são 
cimentados umas as outras 
invertendo a direção do 
alinhamento das fibras de 
cada placa 

• Ex: Esqui moderno 



Compósitos estruturais 

• Painéis em forma de sanduíches: 
Duas folhas externas mais resistentes 
separadas por uma camada de metal 
menos denso. 

• Folhas externas: madeira 
compensada, alumínio e ligas, 
plásticos + fibras, titânio aço. 

• Recheio interno: Polímeros com 
espuma, borrachas sintéticas, 
colmeias. 

• Ex: Asas e fuselagem de aeronaves 
telhados, pisos, paredes.  







Compósito reforçado com  
fibras descontínuas 



dados  
gerais 



módulo de elasticidade 



Comportamento mecânico de um compósito reforçado com 
fibras. Curvas tensão- deformação 



Tensão - Deformação 

Matriz 

Fibra 

Matriz 

Fibra 

Matriz 

Fibra Ef > Ec 

Ef < Ec 









POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRAS 

Tipos de fibras para reforço. 
- Fibras de vidro 

- Fibras de carbono 

- Fibras de aramida 

- Fibras vegetais 

Aplicação 

- Carenagens  (auto, náutica e aero) 

- Cabos de fibra ótica 

- Reservatórios 

- Tubulações 

- Painéis de vedação e cobertura 



Comparação das Propriedades de Fibras  

para Reforço de Polímeros. 
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POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRAS 



POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO 

    As fibras de vidro são usadas para 

reforçar matrizes POLIMÉRICAS, de modo a 

obter compósitos estruturais e componentes 

moldados.    

      



dados  
gerais 



Barras de fibra de vidro 



FIBRAS DE VIDRO PARA REFORÇO DE RESINAS PLÁSTICAS 

      As fibras de vidro são usadas para 

reforçar matrizes plásticas, de forma a obter 

compósitos estruturais e componentes 

moldados. 

    As características nos 

compósitos de matriz  

plástica reforçados por 

fibra de vidro são: 

 

-Elevada razão  resistência/peso; 

-Boa estabilidade dimensional; 

-Boa resistência térmica; 

-Boa resistência à umidade e corrosão; 

-Boas propriedades de isolamento elétrico; 

-Facilidade de fabricação. 

- Custo baixo; 



FIBRAS DE VIDRO PARA REFORÇO DE RESINAS PLÁSTICAS 



FIBRAS DE VIDRO PARA REFORÇO DE RESINAS POLIMÉRICAS 



Fibra de vidro 



FIBRAS DE  CARBONO PARA REFORÇAR RESINAS PLÁSTICAS 

      Os materiais compósitos 

constituídos por fibras de carbono a 

reforçar uma matriz polimérica, por 

exemplo, de resina epoxídica, 

caracterizam-se por: 

- Elevada rigidez; 

- Resistência mecânica elevada; 

- Combinação de baixo peso. 

    Estas propriedades fazem com que 

os materiais compósitos de matriz 

polimérica reforçados por fibras de 

carbono sejam bastante requisitados 

para aplicações aeroespaciais ( são de 

custo elevado). 

    As fibras de carbono, para estes compósito, 

são fabricadas principalmente  a partir de dois 

precursores, o poliacrilonitrilo (PAN) e o 

breu ( ou piche).      



dados  
gerais 



FIBRAS DE  CARBONO PARA REFORÇAR RESINAS PLÁSTICAS 



FIBRAS DE  CARBONO PARA REFORÇAR RESINAS PLÁSTICAS 



FIBRAS DE  CARBONO PARA REFORÇAR RESINAS PLÁSTICAS 



FIBRAS DE  CARBONO PARA REFORÇAR RESINAS PLÁSTICAS 



 Materiais para a matriz de  plásticos reforçado por fibras 

           As duas resinas mais importantes são:   

 

 

 

Resina de poliéster insaturada ($) 

 

 

Resinas epoxídicas($$)               

Algumas propriedades das resinas de poliéster e epoxídicas 

poliéster epoxídicas 

- Resistência à tração, MPa 40-90 55-130 

- Módulo de elasticidade, GPa 2,0-4,4 2,8-4,2 

- Resistência à flexão, MPa 60-160 125 

- Resistência ao impacto, J/m 10,6-21,2 5,3-53 

- Densidade, g/cm3 1,10-1,46 1,2-1,3 



Resinas de poliéster reforçada por fibra de vidro. 
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Regra das misturas 

Ec=EfVf + EmVm 

Ec=módulo de elasticidade do compósito 

Ef=módulo de elasticidade da fibra 

Em=módulo de elasticidade da matriz 

Vf=% de volume da fibra 

Vm=% de volume da matriz 

       Considerando o comportamento elástico de um 

compósito fibroso contínuo e orientado que é carregado 

na direção do alinhamento das fibras, obtém a seguinte 

equação: 

           Em primeiro lugar admite-se que a ligação 

interfacial fibra-matriz é muito boa, de modo tal que a 

deformação tanto da matriz como das fibras é a mesma 

(isodeformação) 



        Nestas mesmas condições de carregamento  e 

deformação a equação que permite calcular a 

resistência à tração do compósito é dada por: 

 

σc = σf Vf + σm Vm 

 

 

        A fração da carga suportada pelas fibras calcula-se 

pela relação:  

mmff

ff

c VEVE

VE

P

Pf




         A equação que relaciona o módulo de elasticidade do 

compósito com os módulos de elasticidade da fibra e da 

matriz, e com as respectivas percentagens em volume, é 

conhecida como regra das misturas para compósitos 

binários. 
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Exercício 

                 Um compósito é constituído por resina epoxídica reforçada com  60% em 

volume de fibras contínuas de vidro E, as quais têm um módulo de elasticidade 

Ef=72,3 GPa e uma resistência à tração σf=2,41 GPa; enquanto que a resina 

epoxídica(não reforçada) apresenta, após endurecimto, um módulo Em=3,1 GPa e 

uma resistência σm=62 MPa  

Calcule: 

a) Módulo de elasticidade do compósito. 

b) A resistência à tração  

c) A fração da carga (esforço) suportada pelas fibras. 

 
Resolução: 

Ec=EvVf + EmVm a) Módulo de elasticidade do compósito. 

Ec =72,3 x0,60 + 3,1 x 0,40 = 44,62 GPa  

b) Resistência do compósito .  σc = σf Vf + σm Vm 

σc =  2,41x103x0,60 + 62X0,40 = 1.470,8 MPa  

c) A fração da carga suportada pelas fibras. 

mmff

ff

c VEVE

VE

P

Pf


 97,0

40,01,360,03,72

60,03,72





xx

x

P

Pf

c
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Fibras naturais de origem vegetal  
Classificação e caracterização qualitativa das fibras 

Fibras vegetais  
 

Fibras do caule 
Fibras do floema  

 
Linho (Linum usitatissimum) 
Cânhamo (Cannabis sativa)  
Juta (Corchorus capsularis) 
Kenaf (Hibiscus cannabinus) 

Rami (Bohemeria nivea) 
 
 

 

Fibras da folha 
 

 
Sisal (Agave sisalana) 
Abacá (Musa textilis) 

Palmeira 
 
 
 

 

Fibras da 
semente/fruto 

 
Algodão (Gossypium) 
Coco (Cocos nucifera) 

 
 



• Fibras obtidas a partir do caule da planta: Linho, Cânhamo, 
Juta, Kenaf e Rami 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• As fibras provenientes do caule estão associadas ao tecido vascular de 
floema e são constituídas por uma única faixa de fibras, com várias 
camadas de espessura, localizadas na região periférica do cilindro central 
das dicotiledóneas.  

 
• As fibras são extraídas em feixes, constituídos por várias fibras individuais 

continuamente sobrepostas  



Fibras obtidas a partir das folhas da planta: Sisal , Abacá (banana), 
Palmeira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• As fibras provenientes das folhas, associadas aos tecidos vasculares, são 
extraídas de plantas monocotiledóneas. 
 

• Tal como as fibras de floema, são extraídas em feixes constituídos por várias 
fibras elementares continuamente sobrepostas.  



• Fibras obtidas a partir da semente/fruto da planta: 
Algodão e Coco 
 
 
 
 
 
 
 

• As fibras de algodão e coco, não são mais do que pêlos 
epidérmicos provenientes de sementes e frutos, 
respectivamente 
 



• Propiedades Específicas 
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Fibras vegetais 

Propriedades 

Massa 

específ

ica real 

(Kg/m3) 

Absorção 

máxi

ma 

(%) 

Alongamento 

na 

ruptura 

(%) 

Resistência à 

tração   

             (MPa) 

Módulo de 

elasticid

ade 

(GPa) 

Coco  

 (Cocos nucifera) 
1177 93,8 23,9 a 51,4 95 a 118 2,8 

Sisal 

 (Agave sisalana) 
1370 110 4,9 a 5,4 347 a 378 15,2 

Malva 

 (Urena lobata) 
1409 182,2 5,2 160 17,2 

Celulose para papel 

imprensa (Pinus 

elliottii –princ.) 

1200 a 1500 400 - 300 a 500 10 a 40 

Bambu 

 (Bambusa vulgaris) 
1158 145 3,2 73 a 505 5,1 a 24,6 

Juta (Corchorus 

capsulanis) 
- 214 3,7 a 6,5 230 - 

Piaçava  

(Attalea funifera) 
1054 34,4 a 108 6 143 5,6 

Banana  

(Musa cavendishii) 
1031 407 2,7 384 20 a 51 



• Utilização de Fibras Naturais de Origem Vegetal em 
Materiais Compósitos 

 

• As moderadas propriedades mecânicas das fibras naturais 
condicionam o seu uso para aplicações de elevadas 
exigências (onde os compósitos reforçados com fibras de 
carbono são utilizados), mas por diversas razões podem 
competir com as fibras de vidro. 

 

• As vantagens e defeitos em termos de propriedades 
determinam a sua escolha: 

 



Vantagens 
 

As principais propriedades das fibras naturais de origem vegetal, provenientes de plantas de 
crescimento anual, que as tornam efectivamente competitivas com as de vidro são: 

 

• baixa densidade: as fibras de vidro possuem uma densidade cerca de duas vezes superior; 

• propriedades específicas, nomeadamente resistência e módulo à tracção específicos; 

• elevada relação comprimento/diâmetro; 

• natureza não abrasiva: não danificam as ferramentas nem são prejudicais à saúde; 

• possibilidade de maior fracção volúmica no compósito, devido à sua natureza não abrasiva;  

• facilmente recicláveis: a quantidade de dióxido de carbono (CO2)  libertada durante a 
combustão das fibras é exactamente a requerida para o crescimento da planta;  

• natureza renovável: disponíveis em grandes variedades e quantidades; 

• biodegradáveis; 

• baixo consumo energético e elevada flexibilidade no processamento dos compósitos; 

• excelentes propriedades isoladoras (acústicas , térmicas e eléctricas); 

• baixo custo;  

• boa reactividade. 



Defeitos 
 

As fibras de origem vegetal possuem limitações que podem condicionar a sua utilização em 
determinadas aplicações. As principais desvantagens da sua utilização são: 

 
• temperatura de processamento limitada: a componente celulósica das fibras degrada-se 

rapidamente e irreversivelmente a temperaturas relativamente baixas, 200-300 ºC, 
ocorrendo emissões voláteis, com consequente perda de cor e redução das propriedades 
mecânicas do compósito; 

 
• elevada capacidade para absorção de humidade, devido à sua natureza hidrófila que, além 

de comprometer a estabilidade dimensional dos compósitos (dilatação das fibras), cria 
condições propícias para desencadear os processos de degradação biológica das fibras; 
 

• fraca adesão interfacial com alguns polímeros: a sua natureza altamente hidrófila torna-as 
incompatíveis com polímeros de natureza hidrófoba. As fibras de vidro também possuem 
baixa compatibilidade com as matrizes poliméricas; 
 

• qualidade variável, dependente de influências imprevisíveis como as condições 
climatéricas, o que se traduz na variabilidade das propriedades físicas e mecânicas das 
fibras; 
 

• preço variável. 



 Principais processos usados na produção de compósitos 
reforçados com fibras naturais 

  
• Moldação por prensagem a quente, matriz  termo endurecível  ou termoplástica 
 
• RTM – Transferência de resina para o molde, matriz termo endurecível  

 
• Injecção – matriz termoplástica 

Exemplo de Moldação por prensagem a quente matriz, termoendurecível 

(cânhamo/epoxy) 



Algumas Aplicações de Compósitos Reforçados com 

Fibras Naturais de Origem Vegetal 

Um grande numero de aplicações interessantes têm vindo a surgir 
especialmente na indústria automóvel: 
 
• Como exemplo pelo menos dezassete componentes do Mercedes classe 
A são produzidos em compósitos reforçados com fibras de linho. 
 
• A Ford, por sua vez, tem vindo a substituir as fibras de vidro pelas fibras 
de cânhamo em alguns componentes. 
 
Prevê-se que, na indústria automóvel e até ao ano de 2010, a utilização 
das fibras vegetais experimente um crescimento de 50% ao ano. 
 





Componentes moldados para a industria automóvel, reforçados 
com fibras de cânhamo 



Painéis  interiores de automóveis reforçados com fibras de cânhamo, fornecidas 
na forma de manta 



Carcaça de um ventilador reforçada com fibras de linho (vol. 21% linho), 

obtida pelo processo SMC (Sheet Moulding Compound) 



CONCRETO 

         O concreto é um compósito formado 

por uma mistura de um material granular   

( o agregado), constituído por brita ou seixo 

e grãos de areia, envolvidos numa matriz 

dura obtida a partir da pasta de cimento (  o 

ligante), constituída normalmente por 

cimento portland misturado com água. 

Introdução 
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       No concreto, a pasta de cimento atua como uma “cola” 

que liga entre si as partículas do agregado neste tipo de 

material composto.  

        Esta matriz transfere os esforços mecânicos à fase de 

maior resistência mecânica, formada pela brita e a areia. 
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         Resistência  do concreto   

       O concreto apresenta uma resistência 

à compressão muito superior à resistência 

à tração. A capacidade do concreto 

suportar esforços de tração pode ser 

aumentada, reforçando-o com vergalhões 

de aço, ou seja, mais um componente  do 

compósito.  

         O concreto reforçado com aço, na 

forma de vergalhões, malhas ou outros 

critérios de disposição, recebe o nome de 

CONCRETO ARMADO. Neste concreto,os 

esforços de tração são transferidos do 

concreto  para os vergalhões de aço, 

graças à aderência entre o aço e o 

concreto. 
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Concreto Protendido 

    Neste método, usam-se geralmente 

cabos multifilares, que são esticados 

entre um ponto de ancoragem e um 

suporte ajustável que funciona como um 

macaco para aplicação da tração. Deste 

modo, introduzem-se tensões de 

compressão no concreto. 



Compósitos Estruturais 

       Os dois tipos de compósitos estruturais 

mais comuns são: 

 

Panéis em sanduiche 

Compósitos laminares 

As propriedades destes compósitos dependem 

não somente das propriedades dos materiais 

constituintes, mas também do projeto geométrico 

dos vários elementos estruturais. 
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Painéis em Sanduíche 

Consistem em duas folhas externas mais 

resistentes, ou faces, que se encontram 

separadas por uma camada de material 

menos denso, ou recheio, que por sua 

vez possui menor rigidez e menor 

resistência. 

Materiais para as faces:  

     - ligas de alumínio. 

     - plásticos reforçados com fibras 

     - titânio 

     - aço e madeira compensada.  

Materiais para o recheio  

     - polímeros em espuma 

     - borrachas sintética 

     - cimentos  

     - estruturas em “colméia” 

Função do recheio 

   - separar as faces. 

   - resistir as deformações 

perpendiculares ao plano da 

face.  

    - aumento de rigidez contra 

o cisalhamento ao longo 

dos planos que são 

perpendiculares à face. 
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Compósitos Laminados 

         São aqueles formados 

através do empilhamento de 

várias camadas impregnadas com 

resina polimérica, também 

denominadas de lâminas. 

Um compósito laminar possui 

uma resistência  relativamente 

alta em uma diversidade de 

direções no plano 

bidimensional. 
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Asfalto e Misturas Asfálticas  

          O asfalto é um betume,  constituído, 

basicamente, por um hidrocarboneto com 

algum oxigênio, enxofre e algumas 

impurezas, e que apresenta as características 

de um material polimérico termoplástico.  

Betume - Substância facilmente inflamável, 

de cor escura e pegajosa. É constituído de 

carbono e hidrogênio, dentre outras 

substâncias. 

Obtenção asfalto: 

a) A partir da refinação do petróleo.  

b) A partir de rochas contendo asfalto 

c) Depósitos sedimentares superficiais. 

27 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio


Composição química: 

 

a) Carbono    (80 a 85%) 

b) Hidrogênio (9 a 10%) 

c) Oxigênio    (2 a 8%) 

d) Enxofre     ( 0,5 a 7%) 

 
Constituintes: 

 

a) Polímeros de baixo peso molecular 

b) Polímeros de elevado peso molecular 

c) Produtos de condensação constituídos por cadeias de hidrocarbonetos 

d) Estruturas em anel 

e) Estruturas de anéis condensados. 

Uso: É usado principalmente como um ligante 

betuminoso que serve de aglomerante de partículas 

inertes ( pedra britada e  areia) de modo a obter uma 

mistura asfáltica.     
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3.5 - Madeira 

29 

 

      A madeira  é um material compósito que ocorre 

na natureza e que é formado, 

fundamentalmente, por um arranjo complexo de 

células  reforçadas por uma substância 

polimérica.     

1. Introdução 



C. Câmbio, camada de tecido  entre a casca e o 

lenho,     responsável   pela formação quer das 

células do lenho, quer das células da casca. 

D. Lenho ativo ou borne, zona do lenho com cor 

mais clara, constituída pelas camadas mais 

exteriores. Aqui, a seiva é transportada desde as 

raízes até às folhas da árvore.  

E. Lenho inativo ou cerne, região interior mais antiga  

do tronco da árvore, formadas por células mortas, é 

uma região mais escura  e dão resistência à árvore.   

F. Medula, tecido macio no centro do tronco da 

árvore, em volta do qual se realiza o primeiro 

crescimento da árvore. 

2. Macroestrutura da madeira 

 A seção do tronco de uma árvore permite distinguir. 

A. Casca exterior, formada por tecido morto e seco, protege a 

árvore do meio exterior. 

B. Casca interior, úmida, transporta os alimentos(seiva 

elaborada) desde as folhas até todas as partes em crescimento 

na árvore.    







Vídeos: 

 

Spray-up: 

https://www.youtube.com/watch?v=wZDpsTBdwgs&feature=related 

https://www.youtube.com/watch?v=V9UdN0l90Aw 

 

 

Tubulação:   

https://www.youtube.com/watch?v=lkfoJ6D_yOM 

https://www.youtube.com/watch?v=6_kgCSZM86c&feature=related 

 

 

F1 

https://www.youtube.com/watch?v=lkhFKB2aX4c 

 

MDF 

https://www.youtube.com/watch?v=TFKV-nHozZk 
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