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Resumo 
 

 

A aplicação de materiais compósitos em peças utilizadas em ambientes marítimos 

permite a fabricação de peças com formatos complexos e que apresentam 

propriedades específicas elevadas. Hélices e laminados foram preparados utilizando 

resina éster-vinílica reforçada com manta e tecido de fibra de vidro. A fabricação dos 

compósitos foi realizada pela técnica de moldagem por transferência de resina (RTM), 

que permite obter peças com melhores propriedades que técnicas de fabricação 

manuais. Para a caracterização do compósito desenvolvido, foram realizados ensaios 

mecânicos de curta duração como tração, flexão, impacto e dureza Barcol. Para 

avaliação física do compósito, foram realizados ensaios de densidade e foi calculado o 

teor de vazios. A calorimetria diferencial de varredura foi empregada para determinar o 

tempo e as temperaturas de gel e de cura. A análise termogravimétrica foi utilizada para 

determinar o teor de fibras. Também foram avaliadas as propriedades dinâmico-

mecânicas do compósito com variação de temperatura e de freqüência. Para avaliação 

da susceptibilidade do material, foi realizado ensaio de absorção de água. De maneira 

geral, os materiais compósitos produzidos foram considerados uma boa alternativa para 

a substituição de materiais metálicos, pois os resultados obtidos se mostraram 

favoráveis ao desenvolvimento de sistemas propulsores através do processo de RTM. 
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Abstract 
 

 

The use of composite materials allows the manufacture of parts with complex 

shapes and high specific properties which may be used in marine environments. 

Propellers and laminates were prepared using vinyl ester resin reinforced with mat and 

fiberglass fabric. The manufacture of composites was carried out via resin transfer 

moulding (RTM), which is able to produce parts with better characteristics than other 

manufacturing techniques. For the characterization of the composites, short-term 

mechanical tests such as tensile, flexural, impact and Barcol hardness were used. For a 

better physical evaluation of the composite, density and void content were tested. 

Differential scanning calorimetry was used to determine gel and curing time and 

temperature. Thermogravimetric analysis was used to determine fiber content. The 

dynamic mechanical properties of the composites under a range of temperature and 

frequency were also evaluated. To evaluate the susceptibility of the material to the 

environment water absorption test was carried out. In general, the composites were 

considered a good alternative for the replacement of metallic materials, since the results 

favored the development of propulsion systems through RTM. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Materiais compósitos podem ser definidos como materiais formados de dois ou 

mais constituintes (matriz, reforço ou cargas) com distintas composições, estruturas 

e/ou propriedades e que estão separados por uma interface (1). Nos compósitos com 

matriz polimérica, os materiais são obtidos pela combinação de um polímero com um 

agente de reforço, sendo a adição do reforço normalmente responsável por uma 

melhora nas propriedades mecânicas. 

 

 Os compósitos poliméricos vêm alcançando um nível de utilização muito 

importante no contexto atual da engenharia de materiais em diversos setores como, por 

exemplo, o setor naval. A utilização de materiais compósitos para aplicações navais 

oferece muitas vantagens quando comparados a materiais convencionais (tradicionais), 

como, por exemplo, aço, ferro fundido, madeira e alumínio, devido à facilidade de 

fabricação de formas complexas, boa resistência ambiental, além de elevadas 

propriedades específicas (propriedades mecânicas em função da densidade do 

material) (2). 

 

 No mercado naval, as resinas que mais são aplicadas para o desenvolvimento 

de materiais compósitos são as resinas poliéster, éster-vinílica e epóxi (1). A escolha de 

uma determinada resina depende dos requisitos estruturais do compósito, da facilidade 

de manuseio, das características do tempo de gel e de cura, do tipo de ambiente onde 

será utilizado, da temperatura de operação e do tempo de vida esperado da peça 

projetada (3). 

 

 O sistema propulsor é muito importante nas embarcações. A seleção de um 

hélice influencia em diversas características, como a aceleração, a velocidade, o 

consumo de combustível e o desempenho. Hélices para barcos feitos de polímeros 

reforçados com fibras de vidro têm alta resistência à corrosão quando comparadas às 

hélices metálicas tradicionais, além de resistir mais à abrasão, possuir elevada 
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eficiência propulsora (4), em função do baixo peso, e proporcionar maior economia de 

combustível. 

  

 Dentre as diferentes técnicas de fabricação de compósitos que podem ser 

utilizadas para atender o setor marítimo está a Moldagem por Transferência de Resina 

(RTM - Resin Transfer Moulding). A escolha deste processo para a fabricação de 

hélices se deve às vantagens do RTM sobre outros processos de fabricação, incluindo 

menor custo de mão-de-obra, fabricação de estruturas complexas, controle da fração 

volumétrica (%Vf) e baixo teor de vazios (5). Além disso, o molde fechado permite o 

controle das dimensões, um bom acabamento superficial, assim como a pré-disposição 

das fibras na orientação necessária atendendo às necessidades estruturais do projeto.  

 

 Neste sentido, verificou-se que, os materiais compósitos já são muito utilizados 

em embarcações, mas para sistemas propulsores a utilização de compósitos com 

matriz termorrígida, a partir do processo de RTM, não é usual. O estudo desenvolvido 

neste trabalho foi baseado na realização de ensaios físicos, térmicos e mecânicos a fim 

de caracterizar os compósitos produzidos na busca de um material que atenda aos 

requisitos para a aplicação em sistemas propulsores. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

 

Desenvolver e caracterizar os compósitos poliméricos produzidos com uma 

resina éster-vinílica na busca de um material que atenda aos requisitos estruturais para 

a aplicação em sistemas propulsores para embarcações leves. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 

• Utilizar a moldagem por transferência de resina (RTM) para obter peças com 

propriedades adequadas. 

 

• Caracterizar os compósitos produzidos empregando ensaios físicos, térmicos 

e mecânicos. 

 

• Comparar as propriedades mecânicas dos materiais compósitos com 

materiais tradicionais (materiais metálicos) para aplicação em sistemas 

propulsores. 

 

• Avaliar os resultados dos ensaios buscando os requisitos necessários para 

aplicação em sistemas propulsores. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Esta revisão bibliográfica aborda conceitos, definições e a importância da 

utilização de materiais compósitos para aplicação em sistemas propulsores, bem como 

mostra as vantagens da utilização do processo de Moldagem por transferência de 

Resina para esta aplicação.  

 

 

3.1 Materiais Compósitos 
  

 

 Pode-se dizer que compósito é uma mistura de dois ou mais componentes ou 

fases distintas. No entanto, esta definição não é suficiente e três outros critérios têm de 

ser satisfeitos antes deste material ser considerado um compósito. O primeiro é que os 

componentes devem estar presentes em proporções razoáveis, ou seja, superior a 5%. 

Em segundo, as fases constituintes devem ter diferentes propriedades e, portanto, as 

propriedades do compósito são sensivelmente diferentes das propriedades dos 

constituintes. Por último, compósito é produzido por misturas e combinações dos 

componentes por diversos meios (6). 

 

Os compósitos, em relação aos materiais estruturais isotrópicos tradicionais 

(materiais metálicos), apresentam um grau de complexidade inerente muito maior. Por 

outro lado, as propriedades dos compósitos são influenciadas por um número de 

fatores e variáveis, possibilitando a liberdade de ajustes na fabricação do material, 

dotando-o de propriedades adequadas à necessidade e atendendo a um requisito 

específico de projeto (7). 

 

O sucesso dos compósitos fibrosos com matriz termorrígida ou termoplástica, em 

grande parte como substitutos para os metais, resultam do maior aperfeiçoamento das 

propriedades mecânicas dos compósitos em comparação com o material da matriz. 
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Uma vantagem que os compósitos de matriz polimérica têm sobre os metais é a sua 

baixa densidade. O benefício da baixa densidade torna-se aparente quando o módulo 

específico (Módulo de Young por unidade de massa) e a resistência específica 

(resistência mecânica por unidade de massa) são considerados. Este é um fator de 

grande importância na mudança de componentes, especialmente quando os resultados 

com a redução do peso, levam a uma maior eficiência energética e, consequentemente, 

a uma redução de custos (6). 

 

 A fabricação e as propriedades dos compósitos são fortemente influenciadas 

pelas proporções e propriedades da matriz e do reforço. As proporções podem ser 

expressas através da fração mássica (Wf), que é relevante para a fabricação, ou 

através da fração volumétrica (Vf), que é comumente utilizada nos cálculos do teor de 

fibras (6). 

 

 A maioria das propriedades dos compósitos é uma função complexa das 

propriedades das fases constituintes, onde os componentes normalmente interagem de 

uma maneira sinérgica, de modo a proporcionar uma melhor combinação de 

propriedades. A resistência química e características da interface entre as fibras e a 

matriz são importantes para determinar as propriedades do compósito (6). 

 

 

3.1.1 Interface, Interfase e Adesão 
 

 

 Em compósitos, a interface, interfase e adesão influenciam nas propriedades 

mecânicas, como resistência à tração, resistência ao impacto, resistência à flexão e à 

fadiga, e são considerados fatores importantes. 

 

 A interface é referida como a ligação considerada de espessura zero entre a 

superfície da fibra e da matriz. A resistência da ligação interfacial deve ser suficiente 

para a carga ser transferida da matriz para as fibras para que o compósito seja mais 
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forte e resistente do que a matriz sem reforço. A região de interfase é a área 

imediatamente adjacente à interface, estendida a uma distância finita na matriz 

polimérica (Figura 1). Do ponto de vista mecânico, é considerada contínua em termos 

de transferir tensões entre a fibra e a matriz. Uma vez que a matriz recebe o material de 

reforço, ocorre um contato íntimo entre elas, podendo haver adesão. Diferentes tipos de 

adesão podem ser formadas, ou seja, para uma certa combinação de materiais, um 

mecanismo de adesão pode ocorrer, como adesões mecânica, eletrostática, química e 

por interdifusão. Os tipos de adesão dependem de alguns fatores como a presença de 

impurezas ou adição de agentes de acoplamento (6). 

 

 
Figura 1. Região de interface e interfase entre fibra e matriz (8). 

 

 O comportamento tensão-deformação de muitos polímeros reforçados pode ser 

alterado por promotores de adesão e agentes de acoplamento como os silanos que 

alteram a adesão e a natureza da interface reforço/matriz. 

 

 

3.2 Matrizes Poliméricas 
 

 

As matrizes poliméricas utilizadas na maioria dos compósitos reforçados com 

fibra de vidro são as resinas termorrígidas (poliéster, éster-vinílica e epóxi). Quando 

utilizadas nestas aplicações, é essencial que os compósitos retenham suas 

propriedades mecânicas e não degradem quando imersos na água doce ou do mar por 

um longo período de tempo, isto é, preferencialmente por muitos anos (9). 

interfase 

interface 

Fibra Matriz 
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3.2.1 Resinas Termorrígidas 
 

 

 Resinas termorrígidas (termofixas) são aquelas que sofrem transformação 

irreversível quando submetidas às influências de calor devido à formação de ligações 

covalentes, diferentemente dos termoplásticos que amolecem e fluem quando calor e 

pressão são aplicados em mudanças reversíveis. A reação de polimerização, 

responsável pela transformação, é geralmente chamada de cura e o produto forma uma 

estrutura de rede tridimensional que não consegue ser fundida. Os termorrígidos não 

podem ser moldados após a cura e são normalmente curados em moldes já em sua 

configuração final. Eles geralmente têm uma melhor resistência à fluência do que os 

termoplásticos reforçados e permitem maiores temperaturas de trabalho (10).  

 

 A reação de cura ou de reticulação de resinas termofixas é um processo 

complexo, definido como uma mudança irreversível nas propriedades químicas e físicas 

de uma determinada formulação resina/iniciador/catalisador causada por uma reação 

química (11). 

 

A utilização da resina poliéster em compósitos para aplicações navais apresenta 

uma desvantagem, que, em contato com a água do mar, a resina e a interface 

fibra/matriz podem ser degradadas por uma reação de hidrólise dos grupos insaturados. 

A degradação pode causar dilatação da matriz e descolamento da interface fibra/matriz 

podendo reduzir suas propriedades mecânicas. Este problema pode ser melhorado 

usando compósitos de resina éster-vinílica, que geralmente têm estabilidade superior 

em água do mar (12). 

 

Nas resinas éster-vinílicas, o manuseio e as características de desempenho são 

semelhantes a poliéster, mas possuem algumas vantagens como maior resistência à 

corrosão, estabilidade hidrolítica, além de propriedades físicas excelentes, como por 

exemplo, a resistência à fadiga. Camadas de éster-vinílica funcionam como excelentes 
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barreiras à permeabilidade em laminados marítimos (12). A Tabela 1 apresenta as 

propriedades da resina éster-vinílica pura. 

 
Tabela 1. Propriedades da resina éster-vinílica (13). 

 
Propriedades Resina Éster-

vinílica 

Resina não 

curada 

Nível de estireno % 33 

Viscosidade (cps a 25°C) 300 

Armazenamento (meses) 12 

Resina curada 

Resistência à tração (MPa) 85 

Módulo de tração (GPa) 3,6 

Resistência à flexão (MPa) 131 

Módulo de flexão (GPa) 3,8 

Dureza Barcol 35 

 

As aplicações que requerem materiais compósitos mais resistentes à corrosão 

usam geralmente a resina éster-vinílica como a matriz do compósito, pois estes 

termorrígidos têm elevada resistência ao ataque químico (14). A resina éster-vinílica 

possui excelente resistência a uma variedade de produtos químicos, tais como ácidos, 

álcalis, soluções branqueadoras e compostos orgânicos presentes em muitos 

processos (15). Devido ao alongamento e resistência superiores, o compósito feito com 

esta resina apresenta boa resistência ao impacto e pouca geração de microfissuras, 

funcionando assim como um fator de segurança contra problemas de processo durante 

a fabricação, transporte, instalação e operação do equipamento.  

 

As resinas éster-vinílica são similares ao poliéster em sua estrutura molecular, 

mas diferem principalmente na localização de seus sítios reativos, que estão 

posicionados somente nos finais das cadeias moleculares (Figura 2). Como todo 

comprimento da cadeia está disponível para absorver choques de carregamento, a 

resina éster-vinílica é mais resiliente do que a resina poliéster. A resina éster-vinílica 

apresenta também um conteúdo de grupos éster relativamente menor (somente no final 

da molécula) do que a resina poliéster. Estes grupos éster são suscetíveis à 
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degradação em água por hidrólise. Deste modo, com a redução do número de grupos 

éster, a resina vinil éster é menos propensa a danos por hidrólise e muitos outros 

produtos químicos do que a resina poliéster, e são freqüentemente encontrados em 

aplicações tal como tubulações e tanques de armazenamento (16). 

 

CH2 C
CH3
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O CH2 CH
OH

CH2 O C
CH3

CH3

O CH2 CH
OH

CH2 O C
CH3

CH3

O CH2 CH

OH

CH2 O C

O

C

CH3

CH2

n  
Figura 2. Estrutura química da resina éster-vinílica. 

  

 As cadeias moleculares da éster-vinílica são bastante rígidas em função da 

presença dos grupos ésteres na cadeia e pelas insaturações nas extremidades devido 

aos grupamentos vinila, que garantem um elevado grau de cristalinidade ao polímero.  

 

 De acordo com Martin et al. (17), a estrutura molecular das resinas éster-vinílicas 

são semelhantes à estrutura das resinas poliéster insaturadas, e assim como nas 

resinas poliéster a cura química dessas resinas é muito complexa porque muitos 

processos ocorrem simultaneamente.  

 

Durante a reação de formação da resina éster-vinílica, o grupamento éster 

influencia as propriedades do polímero da seguinte forma (18):  

• O grupo polar éster pode agir como um próton receptor, permitindo interações 

com outros grupos de natureza inter ou intramolecular. 

• A ligação éster aparece para realçar a flexibilidade da cadeia e, ao mesmo 

tempo, aumentar a atração entre elas.  

 

 As duplas ligações serão quebradas pela ação de um radical livre gerado por um 

iniciador, normalmente um peróxido orgânico (peróxido de metil etil cetona – PMEK, por 

exemplo), para reagirem novamente entre si, dando origem a um polímero 

tridimensional de características termoestáveis (infusíveis e irreversíveis). Para tanto, a 

resina éster-vinílica, que pode variar de um líquido altamente viscoso para um sólido 
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frágil dependendo de sua composição, é misturada com um diluente reativo como o 

estireno (18).  

 

Kootsookos e Burchill (14) analisaram quatro diferentes parâmetros de cura por 

DSC para determinar o efeito do grau de cura na resistência à corrosão de compósitos 

de resina éster-vinílica reforçados com fibra de vidro. Os autores verificaram que o grau 

de cura não afeta a durabilidade dos compósitos expostos a ambientes alcalinos, 

ácidos ou hidrocarbonetos, mas a fração volumétrica da fibra afeta a durabilidade 

desses materiais. 

 

A cura de resinas termorrígidas pode ser definida como o processo que conduz à 

mudança de propriedades de uma resina via processo de reticulação. As reações de 

cura são usualmente exotérmicas, e portanto, temperatura e tempo são os parâmetros 

mais importantes a serem selecionados em um ciclo de cura (7).  

 

 Kootsookos e Mouritz (9) compararam a durabilidade dos compósitos com fibra de 

vidro/poliéster, fibra de vidro/éster-vinílica, fibra de carbono/poliéster e fibra de 

carbono/éster-vinílica através da imersão na água do mar durante dois anos. Este 

estudo demonstrou que compósitos à base de poliéster são quimicamente menos 

estáveis em água do mar do que compósitos à base de éster-vinílica. Isto é devido à 

susceptibilidade da resina poliéster à hidrólise que resultou na lixiviação das espécies 

éster com grupos terminais hidroxila de baixo peso molecular e de outras espécies 

orgânicas. Alguma degradação química também ocorre para compósitos à base de 

éster-vinílica, mas em menor quantidade do que na matriz poliéster. 

 

Fraga e colaboradores (19) investigaram o efeito da absorção a água das matrizes 

de poliéster insaturado e éster-vinílica em compósitos reforçados com fibra de vidro 

através da Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) e pelo módulo de flexão. Na absorção de 

água, a matriz poliéster teve um maior ganho de peso, devido ao seu caráter mais 

hidrofílico e maior teor de vazios do que com a matriz éster-vinílica. A forte ligação entre 
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os sítios hidrofílicos e a água das moléculas de poliéster insaturado conduz a uma 

difusão lenta do polímero. 

 

 

3.3 Reforços fibrosos 
  

 

 Dentre os reforços fibrosos sintéticos utilizados em materiais compósitos, a fibra 

de vidro é a mais utilizada, pois além de resultar na melhoria das propriedades finais 

dos compósitos, possuem baixo custo quando comparado com outras fibras, como por 

exemplo, a fibra de carbono. 

 

As características do reforço determinam a sua eficiência como carregador de 

cargas. De fato, as propriedades mecânicas dos compósitos são influenciadas pelo 

formato e dimensões das fibras e pela arquitetura do reforço, incluindo as direções 

preferenciais das fibras e formato do reforço (fibras curtas ou contínuas, mantas ou 

tecido) (7). As propriedades de compósitos reforçados com fibra de vidro para aplicações 

marítimas dependem de muitos fatores. Seu comportamento mecânico é fortemente 

dependente das orientações da fibra e de sua fração volumétrica. A matriz representa 

um papel importante para assegurar a geometria e para proteger o reforço (20, 21). 

 

 Na seleção de materiais para a fabricação de compósitos poliméricos reforçados 

com fibra, as escolhas incluem não somente a resina e a fibra, mas também o tipo de 

tratamento na superfície do reforço. As fibras de vidro usadas na produção de 

compósitos poliméricos são revestidas com agentes de acoplamento, servindo para 

diversas finalidades, como na facilidade de manipulação, na proteção das fibras, no 

desempenho durante o processamento e na melhora das propriedades mecânicas (22). 
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3.3.1 Reforços na forma de manta 
 

 

Compósitos de fibras descontínuas são fabricados com fibras curtas de baixa 

razão de aspecto. A orientação das fibras descontínuas pode ser aleatória ou 

preferencial. O tipo mais comum de reforço usado na construção de barcos é a manta 

de fibra de vidro. Elas consistem em pequenos pedaços de vidro tipo E (abreviação da 

palavra elétrico) (6), normalmente entre 25 e 30 mm de comprimento, que são 

depositados de forma aleatória em cima de uma esteira, onde são impregnados com 

um tipo de ligante (binder) que mantém todos as fibras nas suas posições, formando a 

manta (Figura 3). 

 

  
Figura 3. Manta de Fibra de Vidro-E (23). 

 

 Varga et al. (24), trabalharam com dois tipos de reforços fibrosos (manta de fibra 

de vidro e tecido de fibra de vidro [0/90°]) com diferentes agentes de acoplamento. 

Significantes diferenças foram notadas nas propriedades mecânicas de cada agente de 

acoplamento que tratou os compósitos de poliéster reforçados com fibra de vidro. Os 

agentes que continham apenas componentes do álcool foram os piores. Quanto mais 

grupos hidroxila, piores as propriedades mecânicas. De acordo com os resultados 

mecânicos (propriedades de tração, flexão e impacto), os agentes de acoplamento do 

tipo amida e éster-amida tiveram eficácia na interação fibra-matriz dos compósitos. 

 

 Sakin et al. (25), investigaram o comportamento da flexão em fadiga em 

compósitos reforçados com fibra de vidro na forma de placas, feitas de tecidos com 

quatro diferentes gramaturas (800, 500, 300 e 200 g/m2) e de mantas distribuídas 
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aleatoriamente com duas diferentes gramaturas (225 e 450 g/m2) e a matriz de resina 

poliéster. O volume de fibra (Vf) das placas foi de 44% e as amostras foram produzidas 

através da moldagem por transferência de resina (RTM). Foi verificado que as 

condições do RTM como a direção da fibra, a permeabilidade da resina e a infiltração 

completa das fibras são muito importantes quando os compósitos (GFRP) são utilizados 

ao longo do tempo sob cargas dinâmicas. 

 

 

3.3.2 Reforços na forma de tecido 
 
 
 Os tecidos são os elementos básicos de reforço formadores de compósitos 

estruturais, e são constituídos por duas direções principais: urdume e trama. O urdume 

refere-se à direção do comprimento do tecido, e a trama é referente à direção 

transversal ao urdume. Os tecidos consistem de um conjunto de linhas entrelaçadas em 

uma determinada seqüência, padrão ou tela (7). Os tipos de tecidos mais utilizados 

como reforços são: tecido plano (plain), tecido cetim (satin) e o tecido com trama 

diagonal (twill), como ilustrado na Figura 4. 

 

       
Figura 4. Tecidos utilizados como reforços: a) tecido plano (plain weave); b) tecido cetim (satin weave) e 

tecido de linhas diagonais (twill weave) (23). 

 

Compósitos multicamadas são outra categoria de compósitos reforçados com 

fibras. Estes são classificados como laminados (ou híbridos). Laminados são 

construções que são feitas pelo empilhamento de camadas (também chamados de 

folhas ou lâminas) em uma determinada seqüência. Um laminado típico pode ter entre 4 

a) b) c)
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e 40 camadas e as mudanças de orientação nas fibras de camada a camada de modo 

regular, através da espessura do laminado, em um empilhamento na seqüência 0/90°, 

resulta em um compósito com camadas na posição longitudinal e transversal (6), como 

pode ser visualizado na Figura 5. 

 

a)     b)  
Figura 5. Micrografia de uma superfície de fratura no teste de tração de um compósito de fibra de 

vidro/poliéster. a) longitudinal (26) e b) transversal (27). 

 

Os compósitos feitos de tecidos tramados são mais tolerantes ao dano do que os 

tecidos não tramados na presença de uma delaminação. Por causa da estrutura não 

planar de compósitos de tecidos tramados, uma fissura na delaminação interagirá com 

as regiões da matriz e a estrutura do tecido durante sua propagação, tendo como 

resultado a resistência substancial do crescimento da fissura (14).  

 

De La Osa et al. (28) estudaram o efeito da absorção de água nas propriedades 

mecânicas de compósitos utilizando a resina éster-vinílica como matriz. Diferentes tipos 

de fibras de vidro foram utilizados para reforçar a matriz: manta, tecido unidirecional e 

tecido bidirecional. As amostras foram imersas em água destilada a 80°C. A perda do 

módulo de flexão e da resistência interfacial foi calculada em função do tempo de 

imersão. Um decréscimo da temperatura de transição vítrea, Tg, foi verificado, indicando 

uma correlação com a absorção de água e o módulo de flexão. Também foi observada 

uma perda na resistência interfacial inferior do que a perda do módulo. Assim, foi 

concluído que existem dois efeitos simultâneos que diminuem a transferência da carga 

da matriz para a fibra: (i) uma diminuição na adesão, possivelmente devido à hidrólise 

do agente de acoplamento da fibra (29), e (ii) uma diminuição do módulo de interface. A 
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relação entre a direção da fibra do material compósito e a absorção de água também foi 

analisada, mostrando que as fibras unidirecionais melhoram a resistência interfacial, 

assim como a resistência ao cisalhamento é maior nos compósitos unidirecionais do 

que nas mantas. 

 

 
3.4 Compósitos de utilização naval 

 

 

Em embarcações, os compósitos de matriz polimérica reforçados com fibra têm 

sido considerados importantes por causa do baixo peso, da resistência à corrosão e do 

baixo custo de manutenção com relação a sua vida de operação (30). Tecidos de fibra de 

vidro (woven roving) e resina éster-vinílica são geralmente usados em estruturas 

marítimas em função do baixo custo e da resistência a ambientes aquáticos (31).  

 

Empresas de construções navais e aeronáuticas utilizam peças fabricadas em 

compósitos devido à sua leveza e à facilidade de transporte que estes materiais 

proporcionam (32). Como as resinas e as fibras apresentam baixa densidade, os 

materiais fabricados a partir delas terão baixo peso, sem contar sua boa resistência à 

umidade, ao vento, ao sol, bem como às oscilações térmicas e também a sua 

resistência mecânica. De fato, materiais compósitos se tornaram populares nas 

aplicações estruturais em embarcações devido às propriedades como dureza, rigidez e 

tolerância ao dano. 

 

 Materiais compósitos são os materiais escolhidos atualmente para a construção 

de embarcações de passeio e estão sendo cada vez mais utilizados para a pesca 

comercial e em navios militares. As principais vantagens destes compósitos marítimos 

são que as formas complexas podem ser facilmente fabricadas e apresentam elevadas 

propriedades específicas e boa resistência à corrosão e a degradação. No entanto, 

estes materiais são muito suscetíveis a danos por impacto transversal, que podem ser 

causados durante a construção ou durante a operação. Mas de acordo com Sutherland 
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e Soares (33), todos os eventos com relação ao impacto podem ser classificados como 

de baixa energia. A Figura 6 mostra alguns tipos de embarcações feitas em compósitos. 

   

    
Figura 6. Embarcações feitas com materiais compósitos (34). 

  

 Baley et al. (35) estudaram dois tipos de materiais compósitos, vidro/poliéster e 

vidro/epóxi, uma vez que estes materiais são frequentemente utilizados na construção 

de barcos. Resinas poliéster são utilizadas na construção naval como nos barcos de 

passeio, pesca e embarcações de serviço e navios militares, enquanto as resinas epóxi 

são geralmente limitadas a embarcações de alto desempenho, tais como iates de 

corrida. A escolha da resina depende de muitos parâmetros, incluindo o custo, 

requisitos de fabricação (tempo de gel, temperatura de cura e possibilidades de pós-

cura), compatibilidade com o reforço, desempenho e resistência mecânica para o 

ambiente marítimo. 

 

Shivakumar e colaboradores (31) compararam o processamento e a 

caracterização mecânica de compósitos com dois tipos de fibra (vidro e carbono) com 

um material metálico (aço), ambos utilizados em aplicações marítimas. Os compósitos 
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foram fabricados pela moldagem por Transferência de Resina com Auxílio de Vácuo 

(VARTM). Os compósitos de carbono tiveram maior resistência específica e módulo 

com relação ao aço. Os compósitos de vidro tiveram maior resistência específica, 

porém menor módulo do que com o aço. 

 

 Miyano, Y. et al. (36) estudaram o desenvolvimento de uma metodologia para 

predizer o longo período de vida dos materiais compósitos, como laminados de tecido 

de fibra de vidro com resina vinil-éster para utilização marítima, realizando testes de 

flexão para a construção de curvas de resistência à flexão da vida em fadiga.  

 

Em consideração aos materiais de reforço usados em laminados marítimos, não 

há muitos dados de testes comparativos disponíveis que ilustrem as características de 

fadiga. Deve-se levar em conta que o desempenho da fadiga é muito dependente do 

desempenho da interface fibra/resina. 

 

 A metodologia proposta por Miyano e colaboradores (37) confirma que ela é 

aplicável tanto na utilização de tecidos para laminados de GFRP como em tecidos para 

laminados de compósitos de fibra de carbono (CFRP) para uso marítimo convencional. 

Neste caso, também foi caracterizado que a resistência à flexão em fadiga para 

laminados de GFRP e de CFRP diminui com o aumento do tempo, da temperatura e da 

falha por n° de ciclos. 

 

Para um design seguro dos elementos e das estruturas feitas de materiais 

compósitos para aplicações navais, o efeito da água no material deve ser conhecido. 

Por esta razão, foi dada atenção ao problema de absorção de umidade. A quantidade 

de água absorvida depende da natureza da matriz, da temperatura, e da umidade 

relativa (19). 

 

 Gu (38) utilizou a técnica de Infusão de Resina com Auxílio de Vácuo (VARI) para 

produzir os compósitos de fibra de vidro/poliéster, deixando por um longo período de 

tempo as amostras imersas na água do mar. Com isso, a tendência da diminuição da 
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resistência à tração com o tratamento em tempo prolongado na água do mar foi notada. 

A técnica de DMA foi empregada para investigar a degradação da matriz e o 

descolamento interfacial das amostras tratadas em água. A diminuição progressiva da 

Tg (temperatura de transição vítrea), do E’ (módulo de armazenamento), bem como o 

aumento da tan δ (dissipação da energia), com o tratamento em tempo prolongado, 

indicaram que tanto a matriz como a interface fibra/matriz foram deterioradas pela água 

do mar. 

 

Polímeros reforçados com fibra de vidro (GFRP) são considerados como um dos 

materiais mais econômicos (39), que são comumente utilizados como materiais de baixo 

peso em aplicações marítimas, como por exemplo, sob tubos marítimos, barcos e 

navios. O desenvolvimento de GFRP em ambiente marítimo é dificultado pela falta de 

dados com relação à durabilidade do material em tal ambiente (12,40). Para assumir a 

durabilidade a longo prazo dos materiais, é necessário um entendimento fundamental 

em termos de resistência e degradação do material. 

 
 
 
3.5 Sistemas Propulsores (hélices) 
  

 

 As teorias de fabricação dos propulsores melhoraram consideravelmente durante 

as décadas passadas. Hoje, diversos métodos estão disponíveis para o projeto e 

análise do hélice baseado em níveis diferentes de sofisticação (41). 

 

 Um hélice deve preencher dois requisitos básicos. É preciso que corresponda à 

potência do motor e a velocidade do eixo, bem como ao tamanho e velocidade de 

funcionamento do barco. Mas o tamanho do barco atinge a velocidade do motor, e o 

tipo de casco afeta a escolha do motor. Esta relação, com um fator que afeta outro é 

inevitável na seleção de um hélice (42). 
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 Hélice é uma máquina de propulsão que consiste em girar as superfícies 

dispostas radialmente sobre um eixo que seja alinhado aproximadamente com o 

sentido do movimento. Em conseqüência deste movimento, a pá está sujeita a diversos 

componentes de velocidade relativa a um fluído: a velocidade axial e a velocidade 

rotacional (43). A Figura 7 ilustra a variedade de hélices encontradas em barcos à vela. 

 

 
Figura 7. Diferentes modelos de hélices encontrados em barcos à vela (44). 

  

 A função do hélice é transferir a potência do motor para a água fazendo o barco 

se deslocar. Se não for feita uma seleção adequada do hélice, provavelmente o 

desempenho e certamente o consumo de combustível serão prejudicados (42). Conhecer 

o seu princípio de funcionamento é de fundamental importância para a instalação do 

conjunto do motor. Com a combinação certa de casco, motor e hélice, um barco tem 

excelente desempenho. Mas se não estiver correta, consumo excessivo de 

combustível, despesas com reparos e baixo desempenho serão constantes (45). 
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3.5.1 Características do propulsor  
 

 

É muito importante a compreensão das principais partes que constituem o 

propulsor tipo hélice (Figura 8), bem como suas respectivas funções, com a finalidade 

de conhecer um pouco mais da peça (42,46). 

- Cubo: consiste em um disco central rígido e vazado, a fim de que se torne 

possível o encaixe no eixo. O cubo também pode ser considerado como a base das pás 

do propulsor. 

- Chaveta: prisma retangular colocado ao longo do eixo propulsor que se encaixa 

à fenda ou abertura no hélice 

 - Pás: são barbatanas ou chapas torcidas que se projetam do cubo, 

proporcionando a locomoção da embarcação (46).  

 

 
Figura 8. Partes constituintes de um hélice (42). 
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 O diâmetro, o passo e a rotação por minuto são os três fatores mais significantes 

que afetam o desempenho e a eficiência do hélice. Entretanto, muitas outras variáveis 

precisam ser consideradas, mas a maioria dos cálculos para selecionar um hélice 

envolve estas três características (42). 

 - Diâmetro: é a largura do círculo formado pelas pontas das pás e determina a 

quantidade de potência que pode ser aplicada na água. 

 - Passo: é expresso em termos da distância percorrida pela embarcação a cada 

rotação completa do propulsor. 

 - Velocidade de rotação (RPM): é o número de rotações completas que o 

propulsor descreve em um minuto (42). 

 

 Como avanços têm sido feitos nos projetos de hélices, a indústria marítima 

mudou do ferro fundido para metais (ligas) mais resistentes à corrosão. Atualmente, 

Níquel-Alumínio-Bronze (NAB) e Manganês-Alumínio-Bronze (MAB), são os metais 

mais comumente utilizados para hélices marítimas devido à sua elevada resistência à 

corrosão, boa elasticidade, confiabilidade e acessibilidade (47, 48). 

 

 A indústria marítima vem estudando hélices de materiais metálicos por muitos 

anos e a sua concepção e produção foi otimizada e bem referenciada. Para a análise e 

concepção, hélices metálicas são mais práticas (em comparação com hélices de 

compósitos), devido à sua rigidez, permitindo cálculos separados de pressões 

hidrodinâmicas e resposta estrutural. No entanto, hélices metálicas têm as suas 

limitações. É muito caro de fabricar metais com formas altamente complexas. Além 

disso, hélices metálicas são susceptíveis à corrosão, cavitação, fadiga e rachaduras. 

Em ambientes marítimos, talvez o mais importante seja que hélices metálicas, devido à 

sua característica de rigidez, tendem a apresentar diminuição na eficiência (47).  

 

 Nos últimos anos, há um crescente interesse na utilização de materiais 

compósitos sob uma variedade de aplicações marítimas para aperfeiçoar o 

desempenho de estruturas marítimas em diversas condições de operação. O material 
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inerente e as propriedades mecânicas de compósitos estruturais, a anisotropia, e os 

custos de ciclo de vida, torna a utilização de hélices marítimas de compósitos (Figura 9) 

uma alternativa viável para hélices metálicas que estão predominando atualmente. No 

entanto, até recentemente, existiam poucas ferramentas para simulação e design de 

hélices de compósitos, devido à falta de métodos confiáveis de fabricação e à falta de 

uma sistemática de desempenho de dados (47,48). 

 

  
Figura 9. Hélices feitos de material compósito, produzidos por RTM (49). 

 
Searle (49) desenvolveu hélices de três pás de material compósito produzidas por 

RTM. A resina utilizada foi a epóxi de baixa viscosidade, com pressão de injeção entre 

2 e 4 bar e fração volumétrica das fibras de vidro de 55%. Juntamente com a preforma, 

um eixo metálico foi utilizado para melhorar as propriedades finais do hélice. Uma 

camada de gel coat foi aplicada, permitindo uma geometria precisa do hélice. Os 

ensaios realizados com o hélice de compósito indicaram que não houve problemas no 

desempenho quando utilizado um hélice de compósito com pás de acordo com os 

hélices convencionais de níquel-alumínio-bronze (NAB). 

 

Os compósitos também estão sendo usados para fabricar pás de hélices (32). A 

seleção de um hélice influencia as suas características de manobra, aceleração, 

velocidade máxima, economia de combustível e segurança. Hélices de compósitos 

alcançam maior rpm do que com materiais tradicionais (50). 
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É amplamente conhecido, porém, que as pás das hélices de compósitos são 

feitas com as fibras alinhadas para suportar maiores cargas hidrodinâmicas e 

centrípetas. Um benefício de utilizar o material compósito é que a disposição das fibras 

pode ser orientada em diferentes direções ao longo da pá para minimizar sua 

deformação (51). 

 

Mackenzie e Forrester (44) estudaram uma maneira de conseguir uma redução 

das perdas hidrodinâmicas em hélices dobráveis e fixas. No entanto, uma análise de 

toda a superfície confirmará que a maioria dos iates e uma pequena porção dos barcos 

usados em competição são equipados com hélices fixas convencionais de geometria 

com duas ou três lâminas. 

 

 A eficiência do hélice, calculada pela relação entre a energia útil e a energia 

liberada, é usada para comparar diferentes hélices. Uma melhor introspecção nas 

diferenças entre hélices pode ser ganha comparando as perdas de energia nas hélices. 

A propulsão é sempre associada a perdas de energia que pode ser dividida em três 

componentes: a perda axial, a perda rotatória e a perda por fricção (52). 

 

 

3.6 Fabricação de hélices em materiais compósitos 
  

 

 Nos últimos anos, compósitos poliméricos ganharam terreno nas aplicações 

tecnológicas, econômicas e ambientais. As indústrias aeroespacial, marítima e 

automotiva foram pioneiras na utilização de compósitos de alto desempenho em 

numerosas aplicações estruturais. Moldagem por Transferência de Resina (RTM) é 

cada vez mais utilizada para a fabricação de peças de um grande número de 

aplicações industriais, demonstrando a relação custo-benefício desta tecnologia numa 

faixa (baixa à média) de volume de produção (53). 
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 A principal característica do processo de RTM é o manuseio do material de 

reforço separado da matriz. Até que eles se encontrem no molde durante o processo de 

RTM os componentes tiveram uma história completamente diferente, como nas técnicas 

de processamento manual de laminados e do atual casco de barco (54). 

 

 O processo conhecido por RTM tem sido usado para produzir compósitos 

poliméricos de médio e alto desempenho (55). O RTM tem muitas vantagens sobre 

outros processos de fabricação, incluindo menor custo de mão-de-obra, processamento 

sem prepregs, fabricação de estruturas complexas e partes que requerem superfícies 

com ampla faixa de dimensões (55, 56, 57). 

 

 O processo é iniciado pela disposição da pré-forma com formato e orientação 

definidos dentro do molde fechado. A resina polimérica de baixa viscosidade é então 

injetada sob baixa pressão para evitar a movimentação do reforço. Durante a 

impregnação, a resina flui através do reforço provocando seu molhamento uniforme. O 

ar é retirado por válvulas localizadas nas regiões opostas à injeção. O molde pode ser 

aquecido para que o processo de cura seja efetuado mais rapidamente, e que após a 

cura, a peça seja desmoldada (7). A Figura 10 mostra o princípio e um modelo do RTM, 

respectivamente. 

 
 

  
Figura 10. Princípio da Moldagem por Transferência de Resina e modelo do processo RTM (58, 59). 

 

 Na fabricação por RTM, durante a injeção, uma resina líquida impregna as fibras 

secas (pré-forma) que são colocadas em um molde rígido e fechado. Muitos 

Reforço 

Resina 
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pesquisadores têm investigado os efeitos da má impregnação parcial da fibra, que 

deixa conteúdos de vazios na peça (60) e, como resultado, reduz as propriedades 

mecânicas e a qualidade superficial da peça (53). 

 

O projeto adequado de um sistema de moldagem por transferência de resina 

compreende o estudo dos seguintes requisitos e princípios básicos (54): 

- Sistemas de Resina: a resina deve ter baixa viscosidade para permitir uma 

fácil impregnação no reforço. As resinas estão disponíveis em sistemas com 

um componente (resina misturada com catalisador) ou sistema com dois 

componentes.  

- Pré-forma: a pré-forma é “o coração” para o processo de RTM. Elas são 

definidas como uma estrutura de fibras de reforço não impregnadas e prontas 

para a moldagem, tendo uma orientação de fibras definida ou aleatória. Elas 

dão a forma final e o reforço da peça. Hoje, usuários de RTM requerem que a 

pré-forma já tenha a geometria final antes do molde ser fechado. A pré-forma 

correta, portanto, é o passo mais importante no processo de RTM que 

proporciona elevada confiabilidade quando feita corretamente. Ela pode ser 

controlada antes da injeção da resina, e um elevado volume de fibra não irá 

mudar sua forma durante a injeção, pois a pré-forma é fixada pelo molde 

quando fechado.  

- Processo de cura: A cura das peças no RTM realiza-se no molde durante o 

período de tempo e temperatura exigida pela resina. A pressão interna do 

molde durante a cura depende das ferramentas, pré-formas, do formato das 

peças e de muitos outros itens. Geralmente a pressão a vácuo é suficiente, 

mas a aplicação de pressão após a injeção pode ajudar a diminuir os vazios. 

 

 Xu e colaboradores (61) utilizaram três técnicas, o RTM convencional (formando 

uma só peça), o RTM com as pré-formas costuradas e uma técnica que utiliza adesivos 

para colar as pré-formas. Este artigo foca o estudo da resistência à tração e ao 

cisalhamento dos compósitos fabricados por estas técnicas separadamente. Eles 
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concluíram a partir dos resultados dos testes que, em termos de propriedades 

mecânicas, o RTM convencional detém superioridade sobre os outros métodos, e 

ambos os métodos têm efeitos adversos significativos sobre as propriedades 

mecânicas. 

 

 A impregnação do reforço pela resina é influenciada por vários fatores como 

viscosidade da resina, orientação ou anisotropia da pré-forma fibrosa e a temperatura 

de moldagem, conforme ilustrado na Figura 11. Características de superfície da fibra e 

da resina são também importantes para o RTM (62). 

 

 
Figura 11. Representação do fluxo de resina através da preforma de tecido de fibra de vidro (55). 

 

Lee G. W. et al. (55) estudaram os efeitos da modificação de superfície da fibra de 

vidro com agente de acoplamento silânico, nas características de fluxo da resina 

poliéster insaturada no processo de RTM, através da avaliação da permeabilidade da 

resina na preforma em função da sua porosidade (macroporo e microporo).  

 

A formação de vazios e uma fraca adesão fibra/matriz são resultados de uma 

pobre permeabilidade da resina na fibra, levando a uma redução das propriedades 

mecânicas e da qualidade superficial do compósito (63).  

 

Leclerc et al. (53) realizaram uma análise experimental em diferentes reforços 

fibrosos para demonstrar a importância das condições de injeção de resina no processo 

de RTM. Os parâmetros de injeção têm impacto direto na qualidade e no desempenho 
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das propriedades mecânicas, que são fortemente dependentes do teor de macro e 

micro-vazios. O conteúdo de vazios afeta o acabamento superficial, a vida em fadiga, o 

desempenho durante a utilização do material e a distribuição desigual dos vazios pode 

resultar em tensões internas. 

 

 Então, de acordo com a especificação da peça a ser produzida, o processo RTM 

requer algumas mudanças, embora seja essencial que a resina, a pré-forma da fibra 

tenham uma combinação para a qualificação do processo. Isto se aplica ao conceito de 

garantia da qualidade, que deve ser estabelecido antes do início da produção, incluindo 

todos os aspectos necessários. Conhecimento do processo e as possíveis variações 

são essenciais. A garantia de qualidade começa na fabricação de resinas e pré-formas, 

no controle dos processos e termina com ensaios não-destrutivos das peças acabadas. 

É óbvio que isto tem de ser feito com muito cuidado, devido à sua importância para o 

sucesso de uma nova tecnologia (54). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Neste capítulo, estão citados os materiais utilizados, o desenvolvimento do 

molde, a descrição do método de moldagem para fabricação dos materiais compósitos 

e as técnicas utilizadas para a sua caracterização. 

 

 

4.1 Desenvolvimento do molde 
  

 

 Para o desenvolvimento do molde para o hélice, partiu-se de um modelo de 

hélice metálica de duas pás, conforme a Figura 12. 

 

 

 

 

 
Figura 12. Hélice utilizada como modelo. 

  

 Foi proposta a usinagem (máquina CNC Vertical Okuma modelo MB-46 VAE) do 

molde em poliuretano rígido para a obtenção da hélice pelo processo de moldagem por 

RTM. O processo de usinagem de uma cavidade necessita de um modelo gráfico, que 

neste caso, foi obtido através de um digitalizador óptico como mostrado na Figura 13. 

 

 

Figura 13. Hélice originado pelo digitalizador óptico. 
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No processo de digitalização para obtenção de um sólido de geometria confiável, 

alguns pontos importantes foram levados em consideração, como a qualidade da 

superfície digitalizada, a resolução na digitalização e o formato do arquivo salvo. 

 

 Então, a partir do modelo gráfico com as superfícies laterais utilizadas para 

representar a abertura do molde na usinagem, foi realizada a usinagem das duas 

cavidades, com auxílio do software NX Graphics, obtendo o molde apresentado na 

Figura 14. 

 

 
Figura 14. Molde pronto após usinagem. 

 

 

4.2 Materiais 
 

 

 A matriz utilizada neste estudo foi a resina éster-vinílica Derakane 470-300 

Momentum e como reforço utilizou-se manta de fibra de vidro-E com gramatura de 300 

g/m2 e tecido plano de fibra de vidro-E orientado nas direções 0°/90° com gramatura de 

330 g/m2. O peróxido de metil etil cetona (PMEK) foi utilizado como iniciador, 

adicionando-se 1,5% em volume de resina e o naftenato de cobalto 6% (NafCo) foi 

utilizado como catalisador da reação de decomposição de PMEK, sendo adicionado 

0,025%. 
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4.3 Moldagem por Transferência de Resina 
 

 

 Os compósitos foram moldados em um sistema de moldagem por transferência 

de resina composto pelos seguintes dispositivos: sistema de injeção de fluidos com 

vaso de pressão, compressor e controlador de pressão de injeção. Foram utilizados 

dois moldes, um deles de dimensões 400 x 150 x 200 mm para a confecção dos hélices 

e outro de 300 x 300 x 2 mm para a moldagem dos laminados, ambos com portas de 

entrada de resina e saída para ventilação e descarte. Um fluxograma do processo de 

RTM é mostrado (Figura 15) para facilitar o entendimento das etapas de moldagem do 

material compósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Fluxograma do processo de RTM. 

Cortar os reforços 
(de acordo com o 
formato do molde)

1) Dispor os reforços no molde 
(formato e orientação do reforço já definido) 

2) Fechar o molde e inserir conexões 
(conexões de PVC de entrada e saída de resina) 

Ajustar o vaso de pressão
- Ligar o compressor; 
- Fechar o manômetro; 
- Abrir a válvula de ar; 
- Ajustar controlador de pressão.

Preparar a resina 
- Adicionar o iniciador; 
- Adicionar o catalisador; 
- Degasagem por 7 min em 
banho ultrasônico. 

Entrada de Resina 
- Manômetro aberto; 
- Válvula de ar fechada.

Cura da Resina 
- Processo de reticulação; 
- Molde fechado por 24 h.

Desmoldagem do compósito 
- Pós cura de 3 a 4 h à 70 °C. 

Corte de injeção 
- Estancar entrada de resina; 
- Fechar manômetro, abrir a 
válvula e cortar conexão. 
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 A moldagem dos hélices foi realizada a uma pressão de 0,1 a 0,2 bar, com 

frações volumétricas de fibra (Vf) entre 21 e 24% (Figura 16a). As placas foram 

moldadas à pressão de 0,4 a 0,5 bar, variando as frações volumétricas (Vf) entre 24 e 

25% (Figura 16b). Os compósitos obtidos podem ser vistos na Figura 17. 

 

   
Figura 16. Equipamento e moldes utilizados no processo de RTM: a) Molde dos hélices e b) Molde das 

placas (laminados). 

  

 
Figura 17. Forma estrutural dos compósitos idealizados. 

a) b)

10 cm
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 Foram moldados hélices e placas para cada combinação com os reforços (só 

manta, só tecido e manta com tecido). A Tabela 2 mostra as condições utilizadas para a 

moldagem dos hélices e das placas: 

 
Tabela 2. Condições de processamento para a moldagem dos compósitos. 

CARACTERÍSTICAS HM HT HM/T PM PT PM/T 

Teor de fibras - Vf (%) 21 24 22 24 25 25 
Teor de fibras - Wf (%) 47 54 50 54 56 56 

Camadas de reforço nas pás 10 12 10 - - - 
Camadas de reforço no eixo do 

hélice 28 22 28 - - - 

Camadas de reforço nas placas - - - 4 4 4 (camadas 
intercaladas)

    HM: Hélices moldados com manta de fibra de vidro (FV).       PM: Placas moldadas com manta de FV. 

    HT: Hélices moldados com tecido de FV.              PT: Placas moldadas com tecido de FV. 

    HM/T: Hélices moldados com manta e tecido de FV.       PM/T: Placas moldadas com manta e tecido de FV. 
 

 A seqüência de empilhamento dos hélices é a seguinte: 

- HM: 2pm/6em/2pm/6em/2pm/6em/2pm/6em/2pm. 

- HT: 3pt/3et/1em/2pt/3et/2em/2pt/2em/3et/2pt/1em/3et/3pt. 

- HM/T: 1pt/1pm/3et/3em/1pt/1pm/3et/e3m/2pt/3em/3et/1pm/1pt/3em/3et/1pm/1pt 
(p = pás; m = manta; e = eixo; t = tecido) 

 

 

4.4 Caracterização física e térmica dos compósitos  
 

 

4.4.1 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)  
 

 

Para avaliação do comportamento de cura da resina éster-vinílica, a amostra foi 

analisada por calorimetria diferencial de varredura, DSC (modelo 2010 – TA 

Instruments), na faixa de temperatura entre 20 e 200 °C com taxa de aquecimento de 

10 °C/min e também isotermicamente a 25 °C durante 60 minutos. 
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4.4.2 Análise Termogravimétrica (TGA) 
  

 

 Análises por TGA têm sido utilizadas para várias finalidades, até mesmo para o 

estudo da dispersão, da quantidade de reforços nos compósitos e da faixa de 

temperatura de degradação. O teor de fibras do compósito foi determinado em um 

equipamento TA Instruments modelo 2050 e as análises foram realizadas sob 

atmosfera de nitrogênio, a uma taxa de aquecimento de 20 °C/min, em uma faixa de 

temperatura de 25 a 1000 °C. 

 

 

4.4.3 Densidade 
 

 

 As densidades da resina e da fibra de vidro foram avaliadas de acordo com a 

norma ASTM D792-08, com auxílio de um picnômetro (50 mL). Um método teórico para 

determinar a densidade do compósito a partir das densidades dos materiais separados 

baseia-se na lei das misturas (64) de acordo com a Equação (1). 

 

( ) ( ) ( )ffEVEVc VV %%%100 ×+×=× ρρρ       (1) 
 

onde: 

( )3/ cmgcompósitododensidadec =ρ  
( )3/ cmgmatrizdadensidadeEV =ρ  

( )3/ cmgfibradadensidadef =ρ  
( )%% matrizdaavolumétricfraçãoVEV =  

( )%% fibradaavolumétricfraçãoV f =  
 

 Este método também é utilizado para se determinar o teor de vazios do 

compósito de acordo com a norma ASTM D2734-03, onde a densidade medida 

(experimental) é comparada à densidade teórica do compósito, conforme Equação (2). 
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( ) ddd TMTV /100 −=      (2) 

 

onde: 

)(% volumeemvaziosdeteorV =  
compósitodoteóricadensidadeTd =  

compósitodomedidadensidadeM d =  
 

 

4.4.4 Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 
  

 

 Os ensaios de DMA foram realizados em um equipamento TA Instrument 2980 

V1.7B, módulo Multi-Frequência com suporte Single Cantilever, a fim de verificar o 

comportamento viscoelástico das amostras.  

 

 Varreduras térmicas foram realizadas nos compósitos e na resina sem reforço. A 

faixa de temperatura utilizada foi de -35 a 200 °C sob uma taxa de aquecimento de 

5°C/min com freqüência constante de 1 Hz durante as varreduras. O pré-carregamento 

foi fixado em 0,125 N e a amplitude de deformação foi de 15 μm. 

 

 

4.5 Caracterização mecânica dos compósitos 
 

 

4.5.1 Tração  
 

 

 Ensaios de tração foram executados em corpos de prova retangulares conforme 

a norma ASTM D3039-08 em uma Máquina Universal de Ensaios EMIC DL10000 para 

determinar a resistência à tração, o módulo elástico, a deformação na ruptura e as 

características da fratura dos compósitos (laminados), em função da variação na 

disposição dos reforços fibrosos e da resina sem reforço. 
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 A velocidade do ensaio foi de 2 mm/min (38) e foi utilizada uma célula de carga de 

3000 kgf. Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25 °C) e em 9 

corpos de prova. 

 

 

4.5.2 Flexão  
  

 

 Nos ensaios de flexão de três pontos, as dimensões dos corpos de prova e as 

especificações de execução do ensaio seguiram a norma ASTM D790-07. Os ensaios 

foram realizados na mesma Máquina Universal, visando a avaliação da resistência à 

flexão, do módulo elástico e da deformação na ruptura nos compósitos produzidos 

(laminados e hélices), de acordo com as mudanças dos reforços fibrosos, e na resina 

pura. 

 

Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25°C), sob uma velocidade 

de 2 mm/min (65), utilizando uma célula de carga de 500 kgf e uma distância de 100 mm 

entre os suportes de apoio para os ensaios dos e uma célula de 3000 kgf e uma 

distância de 280 mm entre os suportes para os hélices (Figura 18). Após os ensaios 

mecânicos, foram analisadas as características da fratura dos corpos de prova. Foram 

ensaiados 9 corpos de prova para os laminados e 3 corpos de prova para os hélices. 

 

 
Figura 18. Ensaio de flexão realizado nos hélices. 
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4.5.3 Impacto  
 

 

Os ensaios de impacto Izod foram realizados em uma Máquina de Impacto 

Ceast, modelo Impactor II. As especificações para a construção dos corpos de prova e 

para as condições de ensaio dos materiais compósitos e da resina foram seguidas de 

acordo com a norma ASTM D256-06. O corpo de prova foi confeccionado sem entalhe, 

com pêndulo de 11 J para os compósitos e de 0,5 J para a resina. Para cada conjunto 

de dados, foram realizados entre 10 e 12 medidas. 

 

 

4.5.4 Dureza 
  

 

 Os ensaios de dureza foram realizados nos hélices e nos laminados com os 

diferentes tipos de reforços e também na resina pura utilizando um Durômetro Barcol 

digital Bareiss, seguindo a norma ASTM D2583-07, onde foram realizadas de 30 a 40 

medidas de dureza em 3 corpos de prova. 

 

 

4.6 Absorção de água 
 

 

 O ensaio de absorção de água dos compósitos foi realizado conforme a norma 

ASTM D5229-04 (13). Os hélices e os laminados foram medidos, pesados e imersos em 

água à temperatura ambiente (20°C). Em intervalos de tempo pré-determinados, foram 

retirados da água, pesados e novamente colocados no banho. Este procedimento foi 

repetido até ser alcançada a saturação. Ao final do ensaio, foi plotada a curva do 

percentual de absorção em função do tempo de imersão das amostras. Após a retirada 

das amostras da água, foram realizados ensaios de DMA, tração, flexão (laminados e 

hélices) e impacto Izod para verificar a variação do comportamento destes materiais. 
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4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

 

 Através das análises de MEV, foram estudadas as micrografias das superfícies 

de fratura dos corpos de prova dos compósitos e da resina após a realização dos 

ensaios mecânicos. O equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura 

Jeol modelo JSN 6060, nas seguintes condições de análise: 10,0 kV e aumento de 500 

vezes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados obtidos foram divididos em três seções. Primeiramente, são 

apresentadas as propriedades físicas e térmicas dos compósitos (laminados) e da 

resina. Em seguida, estão discutidas as características e as propriedades mecânicas 

dos compósitos (laminados e hélices) e da resina pura, bem como suas micrografias. 

Por fim, foi realizado teste de absorção de água e posterior caracterização mecânica. 

 

 

5.1 Caracterização Física e Térmica 
 

 

5.1.1 Tempo de cura, tempo de gel e temperatura de pico exotérmico da resina 
 

 

 A reação de cura da resina éster-vinílica provoca mudança na viscosidade do 

sistema, devido ao aumento na quantidade de ligações cruzadas que estão se 

formando. 

  

 Esta reação é controlada pela reatividade química dos grupos envolvidos. 

Conforme a reação prossegue, existe um aumento das ramificações das cadeias até 

que o sistema atinja o tempo de gel, causando um aumento na densidade das ligações 

cruzadas (reticulação) até que a mobilidade dos centros reativos seja progressivamente 

restringida e a reação comece a ser controlada pela difusão (66).  

 

A Figura 19 apresenta o comportamento de cura da resina éster-vinílica a partir 

dos termogramas de DSC. Na Figura 19a, o pico a 109 °C indica a temperatura de cura 

da resina, contendo somente o iniciador, a fim de verificar a ocorrência da reação sem a 

adição de catalisadores. 
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 Na Figura 19b, o pico máximo mostra que o tempo de cura da resina se situa em 

torno de 34 minutos. Nesta análise o catalisador da reação foi adicionado, pois a 

amostra foi analisada à 25°C, simulando condições semelhantes à moldagem dos 

compósitos. Verificou-se também que o tempo de gel foi estimado em 18 minutos, 

tempo retirado a partir do início da liberação de calor. 

 

  
 

  
Figura 19. Termogramas DSC mostrando o comportamento de cura da resina éster-vinílica: a) 

Temperatura de cura da resina contendo somente iniciador e b) Tempo de cura da resina contendo 
iniciador e catalisador a 25º C. 

a) 

b) 

exo ↑ 

exo ↑ 
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Como o tempo de gel da resina se mostrou relativamente longo, esta formulação 

(quantidades de iniciador e catalisador adicionado à resina) pode ser utilizada para o 

desenvolvimento de materiais compósitos por RTM, que necessita de tempo suficiente 

para uma impregnação completa e uniforme do reforço fibroso antes da gelificação da 

resina. 

 

  

5.1.2 Teor de fibras e decomposição da resina 
 

 

 A Figura 20 mostra os termogramas de TGA para as amostras dos hélices de 

manta (HM), tecido (HT), manta com tecido (HM/T) e da resina. Na Figura 20a, verifica-

se que as curvas são praticamente coincidentes até a temperatura de 340 °C. No 

intervalo entre cerca de 350 e 500 °C a etapa de degradação da resina é evidente para 

as amostras HT, HM/T, HM e Resina, as perdas de massa foram de 42,9%, 56,7%, 

65,8% e 91,3%, respectivamente. 

 

A Figura 20b mostra as curvas de DTG, onde pode-se visualizar a temperatura 

em que a taxa de variação de massa é máxima, isto é, as temperaturas onde a 

velocidade de degradação é mais alta. Nas amostras HT, HM/T, HM e Resina a 

temperatura é de 427, 430, 431 e 430 °C, respectivamente. Com isto, pode-se concluir 

que a máxima variação de massa ocorre em torno de 430 °C. 

 

Para avaliar o teor de fibras em massa (fração mássica, Wf) dos compósitos, foi 

determinado o teor residual das amostras, que foi de 57,1%, 43,3%, 34,2% e 8,7%, 

para as amostras HT, HM/T, HM e Resina, respectivamente. 
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Figura 20. Análise termogravimétrica das amostras (a) HT, (b) HM/T, (c) HM e (d) Resina: a) curvas de 
decomposição das amostras e b) picos de DTG temperaturas onde a etapa de decomposição é mais 

pronunciada. 
 

Nos laminados PT, PM/T e PM (Figura 21), os termogramas tiveram um 

comportamento parecido com os hélices, com exceção da amostra PM que teve seu 

teor residual muito próximo da amostra PM/T. Na Figura 21a, percebe-se que até a 

temperatura de 340 °C as curvas não sofrem variação significativa, mas que no 

intervalo de 350 a 500 °C ocorre a decomposição da resina. As perdas de massa para 

a) 

b) 
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as amostras PT, PM/T, PM e Resina foram de 49,3%, 58,3%, 59,5% e 91,3%, 

respectivamente. 

 

 
 

 
Figura 21. Análise Termogravimétrica das amostras (a) PT, (b) PM/T, (c) PM e (d) Resina: a) curvas de 

decomposição das amostras e b) picos das temperaturas onde a etapa de decomposição é mais alta. 

 

a) 

b) 
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A Figura 21b mostra as curvas de DTG para os laminados. Nas amostras PT, 

PM/T, PM e Resina as temperaturas são, respectivamente, 428, 428, 428 e 430 °C, 

verificando que a máxima variação de massa ocorre em torno de 428 °C. O teor de 

fibras em massa (wf) dos compósitos laminados foi de 50,7%, 41,7%, 40,5%e 8,7% 

para as amostras PT, PM/T, PM e Resina, respectivamente. 

 
 
5.1.3 Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 
 

  

 A Figura 22 apresenta os resultados de DMA da varredura térmica das amostras 

PM/T, PT, PM e da Resina éster-vinílica. A Figura 22a mostra as curvas do Módulo de 

armazenamento (E’) vs Temperatura (°C) das amostras, onde pode-se verificar que na 

região vítrea (entre -35 e 60 °C), o módulo de armazenamento dos compósitos 

laminados PM/T e PT é maior do que do laminado PM e muito maior do que o da 

resina. O aumento do E’ nas amostras que contém tecido de fibra de vidro com relação 

à amostra que contém somente manta de fibra de vidro, indica que ocorreu um 

enrijecimento das mesmas (67). Este comportamento indica que a presença das fibras 

de vidro contribui para um aumento nas propriedades mecânicas dos materiais 

compósitos. A fibra, neste caso, contribui para o aumento da elasticidade do material, já 

que a resina é pouco rígida. Na região elastomérica (borrachosa) observa-se a 

formação de um pico nos laminados. Este pico, em aproximadamente 120 °C, indica 

uma possível pós-cura. 

 

 Na Figura 22b, pode-se verificar a intensidade do amortecimento (Tan δ) com a 

temperatura. Neste caso, a resina apresentou um amortecimento bem mais elevado do 

que os compósitos. Isto ocorre porque quando a resina é deformada, uma parte da 

energia é armazenada sob forma de energia potencial e a outra parte é dissipada sob 

forma de energia térmica. No caso das fibras, o vidro é considerado como um material 

elástico que pode armazenar energia e evitar sua dissipação (38). Então, pode-se 

concluir que o aumento do Tan δ na amostra só de resina foi causado pela dissipação 
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de energia, que ocorre em menor intensidade e pequena variação entre os compósitos 

laminados. 

 

 
Figura 22. Termogramas de DMA (varredura térmica): a) módulo de armazenamento (E’) e b) 

Amortecimento (Tan δ) das amostras: a) PM/T, b) PT, c) PM e d) Resina. 

  

 A temperatura de transição vítrea (Tg) é uma função das características internas 

da fase em transição nesta temperatura e pode ser determinada pela temperatura 

quando o valor máximo do tan δ for atingido (68, 69). Neste caso, a Tg dos compósitos e 

a) 

b) 
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da resina ficou em torno de 130 °C, não ocorrendo grandes deslocamentos na 

temperatura em função do impedimento ou da facilidade da movimentação molecular. 

Pode-se dizer que este valor é da Tg, pois o estireno atua como um extensor de cadeia 

e uma quantidade excessiva produzirá uma redução na densidade de ligações 

cruzadas (19, 70).  

 

 

5.1.4 Densidade 
 

 

A densidade média da resina éster-vinílica conforme seu boletim técnico (13) é de 

1,14 g/cm3, e da fibra de vidro é de 2,54 g/cm3. Os valores das densidades da resina e 

da fibra obtidos foram muito próximos aos da literatura, e a densidade dos compósitos 

se mostrou intermediária a esses valores. O gráfico da Figura 23 indica uma boa 

precisão nas medidas (pequena dispersão nas médias). 
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Figura 23. Valores das densidades medidas para os compósitos, a resina e a fibra de vidro. 

  

 Quando se compara a densidade do material utilizado para construir um hélice 

de aço, que é em torno de 7,8 g/cm3 (71), pode-se dizer que os compósitos, por serem 
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menos densos, possuem vantagens como, por exemplo, a economia de combustível. O 

peso final do hélice de compósito foi em torno de 260 g, enquanto que o peso do hélice 

de aço utilizado como referência é de 1336 g. 

 

 

5.1.5 Teor de Vazios 
  
 
 Um dos aspectos mais importantes da qualidade de compósitos é o teor final de 

vazios da peça, devido ao efeito prejudicial que os vazios causam nas propriedades 

mecânicas e no acabamento da superfície (72), dentre outras características. 

 

 O teor de vazios calculado para cada compósito é mostrado na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Percentual do teor de vazios e de fibras de cada amostra. 

Amostra Teor de 
Vazios (%) 

Teor de 
fibras - Vf (%) 

HM 0,43 21 

HT 0,44 24 

HM/T 0,43 22 

PM 0,44 24 

PT 0,44 25 

PM/T 0,44 25 
 

 

 A partir destes resultados, pode-se verificar que o teor de vazios foi similar em 

todos os compósitos. Isto indica que as condições durante as moldagens tanto dos 

hélices como dos laminados foram uniformes e que as amostras apresentaram um 

ótimo resultado, pois para se ter um bom compósito, o teor de vazios deve ser inferior a 

1%. 
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5.2 Caracterização mecânica  
 

 

5.2.1 Tração 
 

 

Curvas típicas de tensão vs deformação em tração para os laminados somente 

de manta (PM), somente de tecido (PT) e de manta com tecido (PM/T) são 

apresentadas na Figura 24. As curvas apresentam um comportamento linear até a 

fratura (comportamento elástico). Este comportamento é típico de compósitos com 

matrizes termorrígidas e fibras sintéticas. 

 

 
Figura 24. Tensão vs Deformação nos ensaios de tração dos compósitos laminados: a) PT, b) PM/T, c) 

PM e d) Resina. 

 

A Figura 25 apresenta os resultados de resistência à tração dos compósitos com 

diferentes tipos de reforços. Nos laminados reforçados com manta (PM), a resistência à 

tração (110 MPa) é inferior em função da disposição aleatória das fibras e do menor 

comprimento das mesmas. Nos laminados reforçados somente com tecido de fibra de 

vidro (PT), a resistência à tração (240 MPa) foi o dobro a da resistência da amostra PM, 
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pois o tecido é orientado vertical e horizontalmente (0°/90°) e as fibras são contínuas. 

No caso do compósito laminado com manta e tecido (PM/T), a resistência (160 MPa) 

apresentou um valor intermediário, pois foi utilizado os dois tipos de reforços neste 

processamento. 

 

Em comparação com o limite de resistência à tração do aço que é em torno de 

400 MPa (71), a resistência dos compósitos foi bem inferior. Quando comparado ao limite 

de escoamento do aço (que é em torno de 275 MPa (71)) que se encontra na região 

elástica (região linear), as resistências dos compósitos (que também se encontram na 

região linear elástica) apresentam valores mais próximos aos do aço. 
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Figura 25. Resistência à tração dos compósitos laminados. 

 

  A Tabela 4 mostra as propriedades específicas dos compósitos em relação ao do 

aço. Este estudo indica que os compósitos laminados obtidos têm maior resistência à 

tração específica do que o aço. As amostras PM, PT e PM/T têm uma resistência 

específica pelo menos 34%, 68% e 54% maior que a do aço, respectivamente. Por 

outro lado, o aço tem um módulo específico superior ao dos compósitos. (31) 
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Tabela 4. Comparação das propriedades específicas dos diferentes materiais. 

Propriedades PM PT PM/T Aço 

Densidade (g/cm³) 1,44 1,50 1,45 8,0 

Resistência à Tração específica 
(MPa/g/cm³) 

76,4 160 110,3 64 

Módulo Elástico específico 
(GPa/g/cm³) 

1,6 2,3 1,9 24 

 

 Em relação ao módulo elástico (Figura 26a) e à deformação na ruptura (Figura 

26b) dos compósitos, a mesma tendência se manteve. O compósito feito somente de 

tecido apresentou maiores valores em relação aos compósitos feitos de manta e de 

manta com tecido (69). 
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Figura 26. Propriedades obtidas a partir dos ensaios de tração: a) Módulo elástico; b) Deformação na 

ruptura. 

  

A baixa dispersão dos resultados confirmou a qualidade da fabricação dos 

laminados e da preparação das amostras. Todas as amostras produzidas com tecido de 

fibra de vidro falharam por fratura longitudinal da fibra em diferentes camadas (31) 

(Figura 27a e 27b). Observou-se também ausência de delaminação entre as camadas 

das placas feitas de manta (Figura 27c). 

a) b)
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Figura 27. Fratura dos corpos de prova após ensaio de tração: a) compósito de tecido; b) compósito de 

manta com tecido; c) compósito de manta. 

 

 Foi verificado que a fratura foi localizada, permanecendo o corpo de prova 

visualmente íntegro nas regiões distantes da mesma. Esta característica é um indicativo 

de que há uma boa adesão entre as fibras de vidro e a resina. Para comprovar se 

ocorreu uma boa adesão das fibras na matriz, as superfícies da fratura foram avaliadas 

com o auxílio de um microscópio eletrônico de varredura. As micrografias podem ser 

visualizadas na Figura 28. 

 

     

  
Figura 28. Micrografias das superfícies de fratura dos compósitos: a) PM; b) PT e c) PM/T. 

a) 

b) 

c) 

a) b)

c) 



Fontoura, C.M.                                                           RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 51

 A análise das imagens mostra que os corpos-de-prova revelam em sua 

superfície de fratura o efeito pull-out (arrancamento de fibras). Este tipo de falha ocorre 

em diferentes intensidades nos compósitos com fibras contínuas, sendo dependente 

das forças da interface entre a matriz e o reforço. A análise das figuras mostra a 

presença de fibras arrancadas e isentas de matriz polimérica na sua superfície, típico 

de interface pobre entre os componentes do compósito. Em contrapartida verifica-se, 

também, a presença de regiões lisas, tipo calhas, de onde as fibras foram arrancadas. 

Este resultado sugere uma baixa molhabilidade do reforço pela matriz polimérica e/ou 

uma fraca interação química ou física entre a matriz polimérica e o reforço, confirmando 

os resultados do módulo elástico obtidos nos ensaios de tração. Na seção transversal, 

as fibras de vidro foram deslocadas para fora da superfície da matriz fraturada. Esta 

observação indica que durante a propagação da trinca, as fibras de vidro se romperam 

e foram arrancadas da matriz (73). 

 

 

5.2.2 Flexão 
 

 

 As curvas dos ensaios de flexão dos laminados com os diferentes tipos de 

reforços são apresentadas na Figura 29. As curvas apresentam um comportamento 

linear elástico até a fratura. 

 



Fontoura, C.M.                                                           RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 52

 
Figura 29. Tensão vs Deformação nos ensaios de flexão dos compósitos laminados: a) PT; b) PM/T; c) 

PM e d) Resina. 

 

 Os resultados de resistência à flexão, módulo elástico em flexão e deflexão 

máxima (deformação na ruptura) são apresentados nas Figuras 30a-c. Durante o 

carregamento por flexão em três pontos, a distribuição de carga não é uniforme em 

todas as camadas, ou seja, as camadas externas do laminado estão submetidas a um 

maior nível de deformação e, por este motivo, são mais influentes nas propriedades do 

laminado, principalmente no módulo elástico que é medido com baixo nível de 

carregamento. (74) 
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Figura 30. Propriedades obtidas a partir do ensaio de flexão dos compósitos: a) Resistência à flexão; b) 

Módulo elástico e c) Deformação na ruptura. 

 

 Pode-se dizer que enquanto o módulo em flexão depende prioritariamente das 

camadas externas, a resistência à flexão, determinada no momento da ruptura da face 

trativa do corpo de prova, depende da configuração do laminado como um todo. (74) 

a) b)

c) 
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Este comportamento está intrinsecamente relacionado ao bom desempenho da 

configuração adotada, simétrica quanto à distribuição das camadas. 

 

 A Tabela 5 mostra as propriedades específicas obtidas a partir dos ensaios de 

flexão e densidade dos compósitos laminados. 

 
Tabela 5. Propriedades específicas dos compósitos laminados em flexão. 

Propriedades PM PT PM/T 

Densidade (g/cm³) 1,44 1,50 1,45 

Resistência à Flexão específica 
(MPa/g/cm³) 

106 124 136 

Módulo Elástico específico 
(GPa/g/cm³) 

6,0 7,2 7,1 

 

Os resultados da resistência à flexão dos laminados PM, PT, PM/T e da resina 

são de 157, 182, 200 e 94 MPa, respectivamente. Nos laminados reforçados com 

manta, a resistência à flexão é inferior em função da disposição aleatória das fibras. 

Nos laminados reforçados com manta e tecido, a distribuição alternada de manta e 

tecido para a moldagem do laminado contribuíram para um aumento na resistência à 

flexão, pois a utilização dos dois reforços ajudou na resistência à deformação do 

compósito. No caso do compósito laminado somente com tecido, a resistência 

apresentou valores intermediários. 

 

 O modo de fratura do laminado reflete o seu bom desempenho mecânico no 

carregamento em flexão. A Figura 31 mostra os corpos de prova após o ensaio de 

flexão, onde é possível visualizar a fratura na face trativa e sua propagação para o 

interior do mesmo, em direção à linha neutra (linha no centro do corpo de prova onde 

as tensões de tração e compressão são nulas), caracterizando a típica fratura por 

flexão em três pontos. 
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Figura 31. Corpos de prova após ensaio de flexão: (a) PT; (b) PM/T e (c) PM. 

 

 Para as diferentes disposições dos reforços nos laminados, a fratura foi bastante 

localizada, havendo pouca delaminação entre as camadas. Este comportamento mostra 

a eficiência da configuração adotada no carregamento em flexão. Análises de MEV 

foram realizadas e são mostradas na Figura 32. 

  

         

     
Figura 32. Micrografias das superfícies de fratura dos compósitos laminados: a) PM; b) PT e c) PM/T. 

 
 Verificou-se que a interface fibra/matriz não apresentou uma adesão satisfatória. 

Porém, neste ensaio, a matriz polimérica ficou mais aderida às fibras do que no ensaio 

(a) 

(b) 

(c) 

a) b)

c) 
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de tração, ocorrendo menos arrancamento de fibras durante a fratura (19). É através 

dessa interação fibra/resina que as tensões são transferidas da resina para a fibra, 

quando o laminado é solicitado pelo carregamento em flexão. 

 

 

5.2.3 Flexão do Sistema Propulsor 
 

 

 As curvas dos ensaios de flexão dos sistemas propulsores com os diferentes 

tipos de reforços estão apresentadas na Figura 33. As curvas também apresentam um 

comportamento linear elástico. 

 

 
Figura 33. Tensão vs deformação nos ensaios de flexão dos hélices de compósitos: (a) HM; (b) HM/T e 

(c) HT. 

 

 Durante o carregamento por flexão, a carga não é uniforme em todas as 

camadas. As camadas inferiores sofrem deformação por tração e as camadas 

superiores sofrem compressão. No caso dos hélices, a carga é distribuída no eixo e as 

pás servem de apoio para a realização do ensaio.  
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 A Figura 34 apresenta os resultados de resistência à flexão, módulo elástico e 

deformação na ruptura dos sistemas propulsores com diferentes tipos de reforços (HM, 

HT e HM/T).  
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Figura 34. Propriedades obtidas a partir do ensaio de flexão dos sistemas propulsores: a) Resistência à 

Tração; b) Módulo elástico e c) Deformação na ruptura. 

 

a) b)

c) 
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Os sistemas propulsores apresentaram o mesmo tipo de comportamento que os 

laminados, mas tanto os valores de resistência à flexão (9,3, 11,5 e 10 MPa para HM, 

HT e HM/T, respectivamente) quanto os valores do módulo elástico (2,6, 2,5 e 2,4 GPa 

para HM, HT e HM/T, respectivamente) ficaram muito inferiores aos dos laminados. Isto 

pode ser atribuído à maior concentração de vazios no eixo do propulsor, pois durante a 

moldagem por RTM, a entrada e a saída de resina ocorrem no centro do eixo, podendo 

levar à formação de bolhas. Outro motivo que pode ter ocasionado a diminuição nas 

propriedades é o baixo teor de fibras ou a má distribuição das fibras no eixo do hélice, 

tornando-o muito frágil ou até mesmo o fato de os suportes de apoio para os ensaios 

terem ficado muito distantes, ou seja, fora da norma. 

 

 A partir destes resultados, pode-se verificar que apesar das vantagens que os 

materiais compósitos apresentam e que motivam a sua aplicação em diversas áreas, 

essa classe de materiais tem como desvantagem a susceptibilidade aos danos durante 

sua fabricação e manuseio, perdendo muito de sua integridade estrutural quando isso 

ocorre (73). No caso dos sistemas propulsores, os danos são causados de diversas 

formas como descontinuidades das fibras, porosidade, delaminações, entre outras. 

Estes danos nem sempre são visíveis, mas podem reduzir a resistência do componente 

significativamente. 

 

 

5.2.4 Impacto Izod 
 

 

 A Figura 35 mostra os resultados da resistência ao impacto Izod (kJ/m2). A 

resistência ao impacto da resina foi de 2,5 ± 0,7 kJ/m2. Com a adição das fibras, a 

resistência ao impacto das amostras PM, PT e PM/T, apresentaram valores de 62 ± 3,8 

kJ/m², 70 ± 7,2 kJ/m² e 93 ± 7,5 kJ/m², respectivamente.  

 

 No teste de impacto, as fibras podem contribuir para o aumento da resistência ao 

impacto por dois mecanismos de dissipação de energia. Em primeiro, as fibras podem 
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ser arrancadas (pull-out) da matriz e dissipar energia durante a fricção mecânica. Ao 

mesmo tempo, o arrancamento das fibras previne a concentração de tensão nas áreas 

ao longo da fibra. Em um segundo mecanismo, as fibras dissipam energia durante o 

processo de descolagem (dewetting) tendendo a cessar a propagação da trinca. (64) 
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Figura 35. Resistência ao impacto dos compósitos laminados e da resina. 

 

 Os resultados apontaram um aumento dos valores de resistência ao impacto 

quando se compara a resina aos compósitos com diferentes reforços. Mas a maior 

resistência ao impacto foi verificada na amostra produzida com manta e tecido (PM/T). 

A união de um reforço alinhado com um reforço aleatório pode contribuir na dissipação 

da energia.  

 

 A Figura 36 ilustra as micrografias da superfície de fratura dos ensaios de 

impacto para os compósitos laminados. 
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Figura 36. Micrografia da superfície de fratura de compósitos laminados: a) PM, b) PT e c) PM/T. 

 

 A presença da fibra no compósito tende a desviar a propagação da trinca no 

material, fazendo com que ocorra um mecanismo de tenacificação da matriz polimérica. 

 

 

 5.2.5 Dureza Barcol 
 

 

 Foi avaliada a dureza Barcol dos laminados e dos hélices através da medida da 

resistência à penetração exercida quando uma pressão uniforme é aplicada nas 

amostras. Foram medidas as durezas das placas (PM, PT e PM/T) e dos hélices (HM, 

HT e HM/T), conforme mostram os gráficos das Figuras 37a e b. 

 

a) b) 

c) 
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Figura 37. Dureza Barcol dos compósitos e da resina sem reforço: a) laminados e b) hélices. 

 

 A dureza da resina éster-vinilíca (sem reforço), de acordo com seu boletim 

técnico (13), é de 35 Barcol. O resultado encontrado para a resina foi de 36 ± 3,0 Barcol, 

muito semelhante do valor esperado. A dureza dos hélices e dos laminados teve um 

comportamento semelhante, mas os valores dos laminados foram mais elevados do 

que dos hélices. Esta diferença se dá em função da geometria das amostras, pois os 

a) 

b) 
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hélices têm o formato das pás em curva, dificultando a realização das medidas. Nos 

laminados, os valores são muito próximos entre si. O mesmo ocorre para os hélices. 

 

Também pode ser ressaltado que com a inserção do reforço na matriz (tanto na 

forma de manta como na forma de tecido), os valores de dureza tiveram um ganho 

significativo (em torno de 28% de aumento), comprovando a eficiência de um material 

reforçado nesta propriedade. 

 

 

5.3 Absorção de água  
 

 

 O processo de absorção de água pode ser dividido em pelo menos três etapas. 

Na primeira etapa, a absorção é regida pela difusão. Nesta etapa, a água ocupa os 

volumes livres da rede polimérica. Na segunda etapa, que corresponde à zona não-

linear das curvas de absorção, a água interage com a cadeia polimérica. Na terceira 

etapa, a água, que está na interface fibra/matriz, pode degradar o agente de 

acoplamento, podendo causar rachaduras no compósito (28). 

 

As curvas de absorção de água para os hélices e os laminados estão 

apresentadas na Figura 38a e 38b, respectivamente. Estas apresentam comportamento 

inicial aproximadamente linear, seguido por um decréscimo contínuo da taxa de 

absorção (inclinação da curva), conduzindo à estabilidade. O tempo inicial para a 

saturação foi de aproximadamente 1500 h (~60 dias). O percentual de absorção foi de 

0,69%, 0,54%, 0,58% para as amostras HM, HT e HM/T, respectivamente. Para as 

amostras PM, PT e PM/T, os resultados foram de 0,83%, 0,76% e 0,81%, 

respectivamente. Este comportamento deve-se ao compósito ser processado com fibras 

de vidro, que alcançam saturação em pouco tempo e com um percentual de absorção 

inferior a 1,0%. 
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Figura 38. Absorção de água nos compósitos: a) laminados e b) hélices. 

 

Pode-se verificar que nos dois compósitos (hélice e laminado), a amostra que 

mais absorveu água foi o compósito moldado com manta de fibra de vidro e o 

compósito feito só com tecido apresentou a mais baixa absorção. Estes fatores ocorrem 

em função do tamanho das fibras. No compósito de manta, as fibras são curtas e 

aleatórias, aumentando a área de contato da água com as fibras, fazendo com que a 

absorção seja elevada.  

a) 

b) 
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 O teor de vazios também tem influência no processo de absorção de água, uma 

vez que pode haver acúmulo de água nestes vazios e eles servem como um caminho 

para a entrada de água. 

 

 

5.3.1 Análise Dinâmico-Mecânica após absorção de água 
 

 

 Após os laminados terem absorvido água, foi verificado o comportamento 

viscoelástico destes materiais. A Figura 39 mostra as curvas de DMA das amostras PM, 

PT e PM/T, respectivamente. 

 

 Na Figura 39a, referente à região vítrea, verifica-se um aumento no módulo 

elástico (E’) em todas as amostras em comparação às amostras secas (Figura 20). Este 

aumento no módulo pode ser devido a um enrijecimento irreversível que ocorre no 

compósito (67, 69), ou a um aumento nas tensões internas entre a fibra e a resina durante 

a absorção de água. O módulo de armazenamento dos compósitos PM/T e PT após 

absorção de água é maior do que no laminado PM. Na região elastomérica, observa-se 

a formação de um pico nos laminados. Este pico, em aproximadamente 120 °C, indica 

uma possível pós-cura (70).  

 

 Na Figura 39b, pode-se verificar a intensidade do amortecimento (Tan δ) com a 

mudança da temperatura. Na amostra PM, observa-se um pico em 40°C, 

aproximadamente. Este pico deve estar relacionado ao movimento (ou relaxação) de 

pequenos grupos laterais (carboxilas), impurezas e grupos terminais. A amostra PT 

após absorção apresentou o maior amortecimento, indicando que esta amostra teve 

uma maior dissipação de energia.  
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Figura 39. Termogramas de DMA (varredura térmica): a) módulo de armazenamento (E’) e b) 

Amortecimento (Tan δ) das amostras: a) PM, b) PT e c) PM/T. 

 

 A temperatura de transição vítrea (Tg) pode ser determinada pela temperatura 

quando o valor máximo do tan δ for atingido (68). Neste caso, a Tg dos compósitos após 

absorção de água ficou em torno de 140 °C para todas as amostras. Com a absorção 

de água, verificou-se um deslocamento na Tg para valores maiores, o que implica em 

um impedimento da movimentação molecular, aumentando assim o grau de reticulação 

da resina (19, 67).  

b) 

a) 
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5.3.2 Tração após absorção de água 
 

 

A Figura 40 apresenta os resultados de resistência à tração dos compósitos com 

diferentes tipos de reforços após a absorção de água. Os valores da resistência à 

tração dos laminados PM, PT e PM/T foram de 95, 220 e 150 MPa, mostrando um 

decréscimo em relação aos valores das amostras secas (110, 240 e 160 MPa, 

respectivamente), mas indicando o mesmo comportamento nos gráficos.  
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Figura 40. Propriedades em tração após a absorção de água: a) Resistência à tração, b) Módulo elástico 

e c) Deformação na ruptura. 

a) b)

c) 
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 Em relação ao módulo elástico (Figura 40b) e a deformação na ruptura (Figura 

40c) dos compósitos após absorção de água, a mesma tendência se manteve com 

relação às amostras secas (Figuras 26a e 26b). Os compósitos feitos somente de tecido 

apresentaram maiores valores em relação aos compósitos feitos de manta e de manta 

com tecido. A baixa dispersão dos resultados confirmou a qualidade da fabricação dos 

laminados. Todas as amostras produzidas com tecido de fibra de vidro falharam por 

fratura longitudinal da fibra nas diferentes camadas (31). 

 

 A Tabela 6 mostra as propriedades específicas obtidas a partir dos ensaios de 

tração em amostras úmidas e de densidade dos compósitos laminados. As 

propriedades específicas também reduzem após absorção de água, como se observa 

pela comparação com a Tabela 4 que mostra as propriedades específicas em tração 

dos compósitos secos.  

 
Tabela 6. Propriedades específicas em tração após absorção de água.  

Propriedades PM PT PM/T 

Densidade (g/cm³) 1,44 1,50 1,45 

Resistência à tração específica 
(MPa/g/cm³) 

66 147 103 

Módulo elástico específico 
(GPa/g/cm³) 

1,5 2,1 1,8 

  

 As superfícies das amostras PM, PT e PM/T após absorção de água e 

submetidas ao teste de tração, foram analisadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). As micrografias podem ser visualizadas na Figura 41. 
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Figura 41. Micrografias das superfícies de fratura dos compósitos laminados após absorção de água: a) 

PM; b) PT e c) PM/T. 

  

 A análise das imagens mostra que os corpos-de-prova ensaiados por tração 

após absorção de água revelam o efeito pull-out (arrancamento de fibras) mais 

pronunciado do que as amostras secas (Figura 28). A análise das figuras mostra a 

presença de fibras arrancadas e isentas de matriz polimérica na sua superfície, típico 

de uma fraca interface fibra/matriz. Este resultado sugere que a água absorvida 

prejudica a interação química e física entre a matriz e o reforço.  

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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5.3.3 Flexão após absorção de água 
 

 

 As propriedades dos laminados PM, PT e PM/T de resistência à flexão, módulo 

elástico e deformação na ruptura após a absorção de água, estão representados na 

Figura 42, respectivamente.  
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Figura 42. Propriedades mecânicas do ensaio de flexão realizado após absorção de água: a) Resistência 

à flexão, b) Módulo elástico e c) Deformação na ruptura. 

a) b)

c) 
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 As propriedades mecânicas em flexão dos laminados após a absorção de água 

mostram um pequeno decréscimo nos valores (em torno de 4%) de resistência à flexão 

e do módulo elástico, podendo ser um indício de uma pequena deterioração no material 

causada pela água. Mas considerando o desvio padrão dos resultados das amostras 

secas e das amostras úmidas, os valores após absorção não mostram alterações 

significativas. Acredita-se que a água pode agir como um plastificante, contribuindo 

para as propriedades dos laminados.  

 

A Tabela 7 mostra as propriedades específicas dos compósitos em flexão após a 

absorção de água. 

 
Tabela 7. Propriedades específicas dos compósitos laminados em flexão após absorção de água. 

Propriedades PM PT PM/T 

Densidade (g/cm³) 1,44 1,50 1,45 

Resistência à Flexão específica 
(MPa/g/cm³) 

106 119 136 

Módulo Elástico específico 
(GPa/g/cm³) 

5,7 6,6 7,6 

  

 Para avaliar o comportamento das fibras e da matriz após o ensaio de flexão das 

amostras úmidas, a fratura das superfícies dos laminados PM, PT e PM/T foram 

observadas por MEV. Estas micrografias estão apresentadas nas Figuras 43a, 43b e 

43c, respectivamente.  
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Figura 43. Micrografias das superfícies de fratura dos compósitos laminados após absorção 

de água: a) PM; b) PT e c) PM/T. 

 

 As imagens mostram que as amostras após absorção de água também 

revelaram o efeito do arrancamento das fibras mais pronunciado do que nas amostras 

secas (Figura 32), indicando a presença de fibras isentas de matriz polimérica na sua 

superfície, típico de uma fraca interface fibra/matriz. Este resultado sugere que a 

absorção de água diminui a interação entre a matriz e a fibra. 

 

 

5.3.4 Flexão do sistema propulsor após absorção de água 
 

 

 A Figura 44 apresenta os resultados da resistência à flexão, do módulo elástico e 

da deformação na ruptura dos sistemas propulsores (hélices) com os diferentes tipos de 

reforços após a absorção de água. Estas amostras se comportaram da mesma forma 

que os laminados após a absorção de água, mas os valores ficaram muito inferiores 

a) b)

c) 
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aos laminados pelos mesmos motivos citados anteriormente (como a maior 

concentração de defeitos no eixo do hélice) na seção 5.2.3. 

 

 Os valores de resistência à flexão dos propulsores após absorção de água (7,5 e 

9,4 MPa para as amostras HM e HT, respectivamente) sofreram um decréscimo com 

relação aos propulsores secos (decréscimo de 19 e 17%, respectivamente), atribuída a 

degradação química da matriz e da região de interface fibra/matriz. Somente o 

compósito moldado com manta e tecido de fibra de vidro (10 MPa para amostra HM/T) 

não apresentou alteração no valor de resistência à flexão.  
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Figura 44. Propriedades em flexão dos sistemas propulsores após a absorção de água: a) Resistência à 

flexão, b) Módulo elástico e c) Deformação na ruptura. 

a) b)

c) 
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 A partir destes resultados, pode-se verificar que os danos nem sempre são 

visíveis, mas podem reduzir a resistência do produto significativamente. E, quando os 

componentes que possuem defeitos são expostos aos efeitos ambientais, pode haver 

um aumento significativo da degradação de suas propriedades físicas, químicas e 

mecânicas, ocasionando falhas prematuras nos materiais. 

 

 

5.3.5 Impacto após absorção de água 
 

 

 A Figura 45 mostra os resultados da resistência ao impacto, obtidos após a 

absorção de água. Os valores de resistência ao impacto dos laminados sofreram um 

decréscimo nas amostras PM e PM/T (60 kJ/m² e 87 kJ/m²) em relação às amostras 

secas (Figura 35), cujos resultados foram de 62 kJ/m² e 92 kJ/m², respectivamente. O 

desvio padrão das medidas de resistência ao impacto não foi considerado alto devido à 

anisotropia dos compósitos.  
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Figura 45. Resistência ao impacto dos compósitos após absorção de água. 
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No entanto, a amostra PT apresentou maior resistência ao impacto após a 

absorção (87 MPa), indicando que esta amostra teve uma maior dissipação de energia. 

Este resultado também pode ser comprovado com o ensaio de DMA, pois a amostra 

que teve o maior amortecimento (maior dissipação de energia após a absorção de 

água) foi o laminado feito de tecido. 

 

 A fim de verificar o aspecto da superfície de fratura com o ensaio de impacto 

após a absorção de água, a Figura 46 mostra as micrografias dos compósitos 

laminados (PM, PT e PM/T). A dissipação de energia pode ter ocorrido pelo 

arrancamento das fibras na matriz e também pelo descolamento das mesmas em 

função da absorção de água. 

     

 
Figura 46. Micrografias das superfícies de fratura dos compósitos laminados após absorção de água: a) 

PM; b) PT e c) PM/T. 

 

  

a) b) 

c) 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

 A resina éster-vinílica se mostrou adequada ao processo RTM, pois os 

resultados de tempo de gel e de cura foram suficientes para a impregnação completa 

do reforço, conduzindo a peças com baixo teor de vazios. Para os compósitos, a 

presença das fibras contribuiu para uma melhora das propriedades dinâmico-

mecânicas, aumento da elasticidade do material, bem como para um melhor 

comportamento mecânico em geral. As imagens após os ensaios revelaram o efeito 

pull-out, mostrando que a adesão entre as fibras e a resina não foi satisfatória, 

comprovado pela presença de fibras isentas de matriz na sua superfície e pelos 

resultados dos módulos nos ensaios mecânicos. 

 

Na absorção de água, valores inferiores a 1,0% foram obtidos após a saturação 

dos compósitos. Os ensaios mecânicos de tração, flexão e impacto após absorção, 

apresentaram uma leve queda nos resultados, ocasionando diminuição nas 

propriedades do material, típico de uma degradação e de uma fraca adesão 

fibra/matriz.  

 

Com relação aos sistemas propulsores, as propriedades mecânicas (antes e 

após a absorção de água) apresentaram valores inferiores, sendo atribuído à maior 

concentração de vazios no eixo do propulsor, que é o local onde sofre maiores 

carregamentos, devido à formação de bolhas durante a moldagem em função do baixo 

teor de fibras e de sua má distribuição no eixo. 

 

De uma maneira geral, materiais compósitos são uma boa alternativa para a 

substituição de materiais metálicos, mas para que isto ocorra de maneira satisfatória, 

ensaios e testes mais detalhados devem ser realizados, a fim de verificar os danos 

causados por defeitos durante o preparo, o manuseio e o uso desses materiais, bem 

como os danos quando são expostos aos efeitos ambientais.  
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

• Realizar ensaios de fadiga e de envelhecimento acelerado para avaliar a 

susceptibilidade do material ao ataque ambiental. 

• Colocar inserto metálico no eixo dos hélices para melhorar as propriedades 

mecânicas. 

• Fazer simulações do hélice em funcionamento, utilizando um tanque com água e um 

motor para o propulsor operar durante um certo período de tempo. 

• Realizar ensaios de campo, acoplando os hélices a motores de embarcações. 

• Fazer simulações computacionais, tanto do processo de Moldagem por 

Transferência de Resina, como do desempenho de um hélice de material compósito. 
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