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Compósitos 
  

Aditivos 

Matriz 
Polimérica: 

• Termoplásticos 

• Termorrígidos 

• Combinam propriedades do 

polímero e de aditivos com 

funções específicas 

(reforçante, retardante de 

chama etc) 

• Baixo peso 

• Propriedades semelhantes a 

de cerâmicas ou metais 

• Resistência à corrosão 

• Baixo custo 

• Processamento mais simples 

que o de metais. 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=HrWRVW3yyNgryM:&imgrefurl=http://www.instrutec.com.br/v2/represen/Skyscan 



Matrizes 
  

Aditivos 

Matriz 
Polimérica: 

• Termoplásticos 

• Termorrígidos 

Matrizes Termoplásticas: 

 

• A altas temperaturas, 

amolecem ou se fundem 

• Recicláveis 

• Aplicação limitada 

 

Matrizes termorrígidas: 

 

• Estáveis termicamente 

• Não se fundem e não 

amolecem 

• Não recicláveis 

• Matrizes mais utilizadas 
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Matrizes Termorrígidas 

Polímeros termorrígidos ou termofixos: 

• Apresentam ligações cruzadas  Insolúveis, Infusíveis 

 

Principais matrizes: 

 

• Resina Epóxi 

Ex: Adesivos, revestimentos, etc. 

 

• Poliéster 

Ex: Poliéster-fibra de vidro para Piscina 

 

• Resina Fenólica 

Ex: Baquelite para cabo de panela 

 

• Poliuretano 

Ex: Revestimentos anti-corrosivos 

 

Disponível em: 

http://lepcom.demet.ufmg.br/website/index.php/pt/cursos/process

amento-de-polimeros/83-conceitos/79-conceitos-sobre-polimeros 
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 Resina epoxídica antes da cura; 

 Conhecida como Éter Diglicidílico do Bisfenol A (DGEBA) 

 Resina epoxídica curada  Alta densidade da rede 

 Propriedades  ditadas pela estrutura química; 

 Resina epoxídica   permite realizar diversas reações químicas; 

 Morfologia; 

 Aplicações. 

Resinas Epóxi 
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aumento da polaridade da molécula 

  interação com diversos materiais : 

metais, vidro e cerâmica, madeira, concreto e 

materiais poliméricos em geral. 

reticulação 
propriedade adesiva  

Resinas Epóxi 
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Placa de circuito impresso  Cola de epóxi 

Reforço estrutural 

Tinta epóxi 

Tintas para piso industrial 

Tubo de epóxi 

reforçado - petróleo 

Aplicações 
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Endurecedores 

Agente de cura 

Endurecedores 

Tipo de cura: 

*a frio – amina alifática 

*a quente  - anidrido 

*alcalinos:  

bases de Lewis 

aminas 

poliaminas alifáticas 1 árias e 2 árias 

compostos contendo nitrogênio  

*ácidos: 

fenóis 

ácidos orgânicos 

anidrido 

ácido carboxílico 

tióis  

Natureza química: 
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Classe de 

endurecedor 

Características do endurecedor e 

propriedades do sistema curado 
Aplicações 

Aminas 

alifáticas 

Baixa viscosidade; cura a temperatura ambiente; 

velocidade de cura elevada 

Adesivos e 

selantes; Tintas 

Aminas 

aromáticas 

Boa resistência química; incompatibilidade com 

a resina epoxídica; ciclo de cura longo 

Compósitos; 

Adesivos 

Poliamidas 
Flexibilidade; cura a temperatura ambiente; alta 

viscosidade 

Adesivos em 

geral 

Anidridos 
Boas propriedades mecânicas e elétricas; 

longos ciclos de cura a altas temperaturas 

Compósitos; 

Adesivos 

Isocianatos 
Cura rápida a temperatura ambiente; resistência 

a solventes; Toxicidade 

Primer de 

Aderência 

Mercaptans e 

Polissulfetos 

Cura rápida a temperatura ambiente; Confere 

flexibilidade 

Adesivos; 

Selantes; 

Encapsulação 
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  Tabela 1 Características dos endurecedores, propriedades do sistema curado e 

suas principais aplicações (Adaptado de CHAKRABARTY & DAS, 1996) 



 Cura a partir de Aminas 

  Figura 1: Reação de cura entre os grupos epóxi e grupos amina (ALMEIDA, 

2005) 
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Endurecedores - Aminas 



 

 

 Cura a partir de Aminas Alifáticas 

 Rápida cura à temperatura ambiente; 

 Menor custo; 

Fácil mistura com a resina; 

 Boa resistência química; 

 Não são higroscópicas; 

Curto tempo de manuseio; 

 Em geral muito exotérmica. 
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Endurecedores - Aminas 



  Processo de Cura da Resina EPÓXI 

Figura 2: Processo de cura da epóxi (Gomes, 2012) 

Resinas Epóxi 
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Ensaios de Aderência 

tensão normal  

→ TESTE DE TOPO (1):                     

resistência do adesivo à tração  

 

tensão de cisalhamento  

→ TESTE DE CISALHAMENTO (2):  

resistência do adesivo a forças 

cisalhantes   

 

tensão de descascamento  

→ TESTE DE DESCACAMENTO (3):                                      

força necessária para romper o 

adesivo colado entre dois substratos  
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Resinas Fenólicas 

 Precursores: Fenol e Formaldeído 

 Razão molar: 2:3 

 Principais tipos: Novolacas e Baquelites 
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Resinas Fenólicas 
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Resinas Fenólicas 
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Novolacas: 

 

 Meio ácido com excesso de 

fenol 

 Necessita de agente de cura 

(hexametileno tetramina) 

 Ocorre em 2 etapas: 
1) Formação da resina 

termoplástica Novolaca 

2) Adição de agente de cura e 

aquecimento  Resina 

Termorrígida  

 

Baquelites: 

 

 Meio básico com excesso de 

aldeído 

 Não necessita de agente de 

cura 

 Ocorre em 3 etapas: 
1) Formação da resina 

termoplástica (Resol) 

2) Aquecimento e agitação  

Resitol (insolúvel e fusível) 

3) Aquecimento  Resite ou 

Baquelite (Termorrígida) 



 Altamente reticulada 

 Caráter auto-

extinguível 

 Muito utilizada em 

compósitos estruturais 

com fibras de vidro, 

por exemplo 

 Resistentes ao calor 

 Pode ser pigmentada 

de diversas cores 

 Resistentes ao impacto 

 Alta rigidez dielétrica 

Resinas Fenólicas 
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Resinas Fenólicas 
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Resinas Poliéster 

 

Ácidos mais utilizados: ácido maléico e seu isômero 

 

Entre os glicóis:  etileno glicol e o propileno glicol 

 Produzidas a partir da reação de um biálcool e um diácido 
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Resinas Poliéster 
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Resinas Poliéster 
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Poliuretanos 

Precursores: 

 Poliol: etileno glicol, poliol poliéster, 1,4 butanodiol, dietileno glicol, glicerol 

 Isocianato: MDI e TDI (aromáticos), HDI e IPDI (alifáticos) e poliisocianatos 

com estruturas aromáticas, alifáticas e ciclo-alifáticas 

 Podem ser utilizados catalisadores e surfactantes 
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Poliuretanos 

 De acordo com os tipos e concentrações de isocianatos e polióis, é possível 

controlar a estrutura do polímero e obter propriedades específicas 

(KRICHELDORF et al., 2005). 

 Com o aumento do tamanho da cadeia do diol, há o aumento da 

estabilidade hidrolítica e da flexibilidade, e redução da polaridade e da 

temperatura de transição vítrea (VILAR, 1999).  

 Com esse objetivo, podem também ser usados extensores de cadeia. 

Polióis 

Isocianatos 

7° Semana de Polímeros 
As diversas aplicações dos materiais termorrígidos 



7° Semana de Polímeros 
As diversas aplicações dos materiais termorrígidos 

Poliuretanos 



Aditivos 
  

Aditivos 

Matriz 
Polimérica: 

• Termoplásticos 

• Termorrígidos 

Funções dos aditivos: 

 

• Cargas 

• Antiestáticos 

• Nucleantes 

• Pigmentos 

• Espumantes 

• Retardantes de chama 

• Modificadores de impacto 
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Aditivos 
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Fibra de Vidro: 

Fibra de Kevlar: 

Fibra de Carbono: 



Processamento 
  

Aditivos 

Matriz 
Polimérica: 

• Termoplásticos 

• Termorrígidos 

Processamento de Termofixos: 

 

• Tecnologia de pré-

impregnados 

• Pultrusão 

• Spray uo 

• Hand lay up 

• Moldagem por tranferência 

de resina (RTM) 

7° Semana de Polímeros 
As diversas aplicações dos materiais termorrígidos 



Processamento 

 Termorrígidos 

 Geralmente é feito em duas etapas: 

 Preparação de composição reativa contendo polímero de baixa MM; 

 Processamento e cura do “pré-polímero”       molde que tem a forma da peça 

acabada. 

Disponível em: http://www.ufvjm.edu.br/disciplinas/ctt211/files/2011/10/Processamento-de-Pol%C3%ADmeros.pdf 
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Processamento 

Figura 3: Processo contínuo de manufatura de pré-impregnados 

(MFG 365, 2013) 
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Processamento 

Figura 3: Processo contínuo de manufatura de pré-impregnados 



Processamento 
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Processamento 

Figura 3: Processo de Pultrusão 



Processamento 
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Técnica “ Hand lay up” 



Processamento 
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Técnica “Spray up” 



Processamento 
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Moldagem por Transferência de Resina (RTM) 



Processamento 
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Fabricação contínua de laminados de PU por casting 

Cabeça de mistura 

Estufa para cura 



Processamento 
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Moldagem por Injeção e Reação (RIM) 

• Utiliza-se agente 

desmoldante 

• RRIM- Moldagem 

Reforçada por Injeção e 

Reação, tem partículas 

de reforço em 

suspensão no fluxo 

químico. 

• SRIM- Moldagem 

Estrutural por Injeção e 

Reação, usa estruturas 

de fibra contínua 

previamente colocadas 

no molde de injeção. 
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