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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Os compósitos de polímeros termofixos reforçado com fibras, tipo fibra de vidro, também
conhecidos no Brasil, como plásticos reforçados com fibra de vidro e materiais compostos,
ou somente como fiberglass, consistem em materiais de moldagem estrutural, formada por
uma fase contínua polimérica (resina) e uma fase descontínua (fibra de reforço), que se
agregam físico-quimicamente após um processo de crosslinking polimérico (cura).
Existem diferentes definições para o termo compósito dependendo do autor e da área de
aplicação. Callister apud Hillig (2006), considera que um compósito é um material multifase
com propriedades superiores a cada fase de sua composição. Tita apud Hillig (2006) define
compósitos como materiais constituídos de um ou mais materiais dispersos em uma matriz.
E, segundo a ASTM apud Hillig (2006), compósito é uma mistura física de dois ou mais
materiais combinados para formar um novo material de engenharia.
Portanto, neste dossiê será usado o termo compósito, adotado pela Associação Brasileira
de Compósitos - ABMACO, para referência ao popularmente conhecido fiberglass ou
plástico reforçado.
A fase contínua, geralmente, é composta por resinas tipo termofixa, sendo mais utilizadas as
de poliéster insaturada, dissolvida em solvente reativo como estireno ou ainda por resinas
éster vinílica, ou epóxi. Resinas especiais como as fenólicas, de poliuretano e de silicone
são utilizadas em aplicações especiais. Outras substâncias também são utilizadas na
preparação e composição do compósito, como os componentes do sistema catalisador e
aditivos, intitulados cargas ou aditivos especiais, cujo objetivo é fornecer características
especiais ao produto final.
1.1 Panorama nacional do setor
O mercado de compósitos vem crescendo nos últimos anos devido às vantagens
apresentadas por este produto. A sua aplicabilidade vem se fazendo cada vez mais
presente, principalmente na indústria de transporte e civil.
No Brasil, o setor que atualmente mais emprega compósitos é o de construção civil,
produzindo caixas d’água, piscinas, telhas, dentre outros, seguidos pelos setores de
transporte, saneamento e industrial.
Os compósitos vêm cada vez mais conseguindo espaço no mercado nacional, porém nem
sempre foi assim. Em 1997, o Brasil era um dos países que menos consumia o material,
atingindo apenas a marca de 350 g/per capita por ano de resinas.
De 2003 a 2006, a área de compósitos cresceu, aumentando a cada ano o consumo de
resinas e reforços (FIG. 1). Em 2003, consumiam-se 81.800 toneladas de resina e 21.200
toneladas de reforço; em 2004, os números foram para 87.200 e 23.100 toneladas de resina
e reforço, respectivamente. O aumento se seguiu em 2005 e atingiu o valor de 94.800
toneladas de resina e 25.000 toneladas de reforço em 2006.
A distribuição produtiva nacional de compósitos centraliza-se quase que totalmente nas
regiões Sudeste e Sul. Em 2006, o Sudeste detinha 58% da produção nacional, seguido
pelo Sul possuidor de 28%, pelo Nordeste com 9%, Centro-Oeste com 4% e pelo Norte com
1%.
No Brasil, nos últimos três anos, o consumo de compósitos passou de 110.300 toneladas
para uma estimativa em 2006 de 119.800, segundo dados da ABMACO.
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Figura 1 - Evolução do mercado de compósitos no Brasil de 2003 a 2006
Fonte: (ABMACO, [200-?])

1.2 Panorama internacional do setor
Segundo dados da American Composites Manufacturers Association - ACMA, em 2003 a
distribuição de produtos fabricados com compósitos nos continentes, demonstra que os EUA
e Europa são os que mais utilizam este tipo de material de engenharia (FIG. 2).

Figura 2 - Distribuição mundial por continente da produção de compósitos – ano 2003
Fonte: (ACMA, [200?])

Nem o Brasil nem a América Latina estão no topo do ranking de plásticos reforçados, tanto
em produção como em consumo; o mercado nacional fica em muito atrás dos gigantes do
setor como os Estados Unidos, Europa e Japão.
Em termos continentais de distribuição de produção, a América do Norte detém 40%,
seguida da Europa com 35% e da Ásia com 22%.
2 REFORÇOS
No compósito, o reforço é o material que combinado à matriz polimérica determina
propriedades como aumento da resistência e rigidez das estruturas. Os tipos de materiais
que podem ser usados na fabricação do reforço dos compósitos são muitos, sendo que a
fibra de vidro é a mais empregada. A escolha do material de reforço não se faz
aleatoriamente, necessita-se de um estudo para verificar qual seria o melhor reforço para
determinado produto, analisando as peculiaridades de cada tipo de reforço e as
características almejadas para o produto final, bem como os custos agregados à produção.
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A seguir, serão citados os principais tipos de reforços aplicados na produção de compósitos.
2.1 Fibra de aramida
Popularmente conhecida como Kevlar (nome de propriedade da Du Pont), a aramida passou
a ser utilizada na década de 70. Trata-se de um composto orgânico, sendo uma poliamida
aromática do tipo politereftalato de polifenilendiamina. Sua produção se dá pelas técnicas
padrões têxteis, havendo de acordo com o seu processo de produção dois tipos distintos de
aramida: as fibras de baixo módulo e as de alto módulo de elasticidade.
As fibras de aramida possuem baixa densidade, alta resistência à tração e possibilitam a
criação de estruturas altamente resistentes ao impacto. Usada na fabricação de coletes a
prova de balas e em substituição ao aço em pneus radiais, as propriedades da aramida,
vieram a consagrá-la também como reforço na produção de compósitos para a indústria
automobilística, aeronáutica, marítima, etc.
2.2 Fibras metálicas
Em relação às fibras de vidro, apresentam algumas desvantagens, como alta densidade e
principalmente o preço.
As fibras metálicas podem ser obtidas mediante diferentes técnicas como, por exemplo, o
laminado trefilado. As principais fibras metálicas são: ferro, aços inoxidáveis, níquel, cobalto,
cobre, alumínio, prata e ouro. As duas principais características gerais destes materiais são:
a resistência à corrosão e a condutividade elétrica, mas tendo cada uma delas suas próprias
peculiaridades.
2.3 Fibras de boro
O boro é detentor de propriedades bastante próprias, sendo um elemento metálico,
semicondutor de energia, duro e com alta temperatura de fusão. Iniciada nos anos 60, a
fabricação de fibras de boro se dá pela disposição deste em sua fase de vapor em um
filamento de wolfranio, este o qual é aquecido eletricamente em atmosfera de hidrogênio,
passando posteriormente por uma série de reatores onde se obtém o boro.
2.4 Fibras de carbono
Inicialmente, era destinada apenas a projetos aeroespaciais, porém com a rápida evolução
da tecnologia, hoje as fibras de carbono são utilizadas praticamente por todos os setores
industriais.
As principais características das fibras de carbono são: seu alto módulo de elasticidade,
baixo coeficiente de dilatação térmica e alta condutividade térmica. Porém, mesmo com
tantos bons atributos, este produto apresenta alguns problemas como diferença de potencial
em contato com outros metais e baixa resistência ao impacto.
2.5 Fibras de vidro
O material mais utilizado como reforço na composição de materiais compostos são as fibras
de vidro, somando mais ou menos 90% do uso em resinas termofixas. Devido aos seus
atributos favoráveis é usado em praticamente todos os segmentos industriais, como
indústrias civil, elétrica, automobilística, aeronáutica, etc.
Obtidas através da fusão e fiberização de diversos óxidos metálicos, é a proporção e
natureza deste que define o tipo de fibra de vidro produzido. A diferenciação das fibras de
vidro se dá por uma letra, sendo as principais a fibra de vidro E (composta a partir de
alumínio, cálcio e silicatos de boro), destinada a produtos que necessitem de alta resistência
mecânica elétrica, e a fibra de vidro S (composta de magnésio e silicatos de alumínio),
empregadas quando se requer alta resistência mecânica.
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As fibras de vidro, em geral, não são os reforços mais utilizados a toa, elas apresentam uma
série de características favoráveis que fazem com que se opte por elas. Tais propriedades
são:
- alta resistência mecânica;
- resistência à tração superior a quase todos os metais;
- boa resistência ao impacto;
- baixa absorção de água;
- resistência química à maioria dos micro-organismos;
- baixo coeficiente de dilatação térmica;
- excelentes propriedades elétricas;
- fácil moldagem das peças;
- baixo custo;
- incombustibilidade;
- permite a obtenção de materiais translúcidos.
3 FABRICAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO
O processo de fabricação das fibras de vidro, tão usadas na composição de compósitos, é
dividido em 5 etapas: a composição, a fiação, a ensimagem, a bobinagem e a secagem.
3.1 Composição
Moe-se, dosa-se e mescla-se homogeneamente e, finalmente, as matérias-primas são
destinadas à fabricação. Após a mescla, o vidro é introduzido no forno de fusão, onde é
aquecido a uma determinada temperatura, que varia de acordo com o tipo de vidro usado.
3.2 Fiação
Depois de fundido no forno, o vidro é distribuído por canais nas fieiras, as quais são
banhadas de platina/ródio em forma prismática, e perfuradas na base a uma temperatura de
1250° C, para que possam se originar filamentos de poucos décimos de milímetros de
diâmetro.
Na saída da fieira, o vidro é estirado em velocidades de 10 a 60 m/s, resfriando-se por
radiação em primeira estância, e posteriormente por pulverização da água. Com isso, são
obtidos filamentos de várias micras de diâmetro.
3.3 Ensimagem
Os filamentos que saem da fieira, devem passar por um processo de revestimento com uma
fina película, que se chama ensimagem, a qual é formada por compostos químicos e
solução aquosa. A ensimagem é aplicada sobre os filamentos, quando estes se encontram a
temperatura de 80 a 120° C, segundo as condições do fibrado. A quantidade da referida
película que é colocada sobre o vidro é de 0,3 a 3% em relação à quantidade de vidro.
A relação do teor de vidro e ensimagem varia de acordo com as propriedades finais
pretendidas e as condições de transformação, isto é, a ensimagem tem como função mudar
a superfície da fibra de vidro modificando características tais como:
- sensibilidade ao ataque da água;
- surgimento de cargas eletrostáticas;
- falta de coesão entre os filamentos;
- falta de resistência à abrasão;
- não união química com a matriz;
- não adaptação aos processos de transformação.
Tais problemas oriundos da fibra de vidro são alterados com a ensimagem, para que possa
ser dada continuidade ao processo de fabricação de fibras de vidro e fornecer as
propriedades físicas para os processos sequênciais de fabricação do plástico reforçado.
7
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3.4 Bobinagem
Nesta etapa, o conjunto de filamentos é agrupado em várias ou numa única unidade,
bobinando-se cada um nas formas respectivas.
3.5 Secagem
Depois da bobinagem, os produtos passam pelos dispositivos de secagem, que visam
eliminar o excesso de água remanescente da ensimagem. Neste processo de eliminação da
sobra de umidade podem ser usadas estufas para melhor rendimento da etapa final.
4 APRESENTAÇÃO DAS FIBRAS DE VIDRO
As fibras de vidro usadas como reforço da resina nos plásticos reforçados podem se
apresentar com diferentes configurações. Tais diferenças variam de acordo com o processo
de fabricação e com as características desejadas no produto final. As formas e tipos de
apresentação de fibra de vidro no mercado são descritas a seguir.
4.1 Manta
4.1.1 Manta de superfície
Conhecida também como véu de superfície, este tipo de manta é feita de fios cortados,
fortemente ligados e calandrados, visando grande resistência (FIG. 3). A grande utilização
deste produto se faz como protetora externa antes da aplicação do gel coat na laminação.

Figura 3 - Manta de fios picados
Fonte: (SAINT GOBAIN VETROTEX, [200-?])

4.1.2 Manta de fios cortados
Feitos de fios talhados em determinados comprimentos e aglomerados por um ligante
químico. Existem vários tipos de manta de fios cortados, diferenciando-as de acordo com o
diâmetro, fio base, tipo de vidro, ensimagem aplicada e tipo de elemento ligante. A
apresentação do produto se dá em rolos bobinados.
4.1.3 Manta de fios contínuos
Semelhante à manta de fios cortados, diferindo apenas que neste caso, os fios contínuos
são associados à manta. Do ponto de vista da aplicação, a diferença essencial em relação à
manta de fio picado está em seu nível de deformabilidade, que permite realizar pré-formas
profundas com um alargamento regular da manta em todas as direções.
4.2 Roving
4.2.1 Roving para enrolamento
Os rovings para enrolamento são filamentos paralelos unidos em uma mecha. Devem
receber tratamento químico para que se tornem compatíveis com as resinas a serem
empregadas no processo. Este tipo de roving é apresentado no mercado em diversas
gramaturas (FIG. 4).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 4 - Roving contínuo para enrolamento ou filamento winding, pultrusão e tecelagem
Fonte: (OWENS CORNING, [200?])

4.2.2 Spun roving ou roving frisado
Possui frisos constituintes de um reforço perpendicular à direção principal do roving para
enrolamento, tal distinção visa melhorar a resistência transversal dos materiais compostos
unidirecionais, que são moldados por pultrusão. O spun roving aumenta a resistência contra
o cisalhamento interlaminar, que ocorre em função da tendência de deslizamento entre o
vidro e a resina.
4.2.3 Roving de laminação por projeção
Estes rovings são fabricados com o agrupamento dos filamentos, e possuem como
característica principal a grande facilidade de abertura ao corte (FIG. 5).

Figura 5 - Roving para laminação à pistola
Fonte: (OWENS CORNING, [200?])

4.3 Tecido
A fabricação dos tecidos é feita tecendo-se os rovings diretos de diferente ou igual
gramatura (FIG. 6). Existem várias distinções quanto aos tipos de tecidos, sendo elas:
bidirecional, telas, sarja e unidirecional.

Figura 6 - Tecido em fibra de vidro
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])
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4.3.1 Bidirecional
Neste caso, os fios ficam dispostos em napas a 90° uns sobre os outros, ligados por um fio
que representa menos de 10%.
4.3.2 Telas
Com gramaturas entre 150 e 1000 g/m2, nos tecidos de tela, os fios de trama e urdume
ficam entrecruzados alternadamente.
4.3.3 Sarja
Os tecidos de sarja, a fim de se conseguir linhas diagonais, que caracterizam este produto,
têm os fio de urdume e trama entrecruzados em ordem e frequência programadas.
4.3.4 Unidirecional
Nos tecidos unidirecionais, os fios são mais elevados em uma direção do que em outra,
sendo esta direção definida de acordo com as solicitações mecânicas. No caso deste
produto, os fios são dispostos em paralelo ou unidos por elos.
4.4 Fios cortados
Estes produtos podem ser usados de várias formas, desde reforço em componentes feitos
com projeção simultânea, até na aplicação em processos de moldagem de peças de
grandes séries com resinas termoplástica ou termofixa.
4.5 Fibra moída
As fibras são reduzidas a 0,1 a 0,02 milímetros, com diâmetro entre 10 e 17 micras, por uma
operação de trituração. As fibras de vidro moídas, geralmente, são usadas como reforços de
resina termoplástica e de poliuretanos, na maioria das vezes, sem ensimagem.
4.6 Compostos manta-tecido
Com deformabilidade bastante baixa, os compostos manta-tecido podem ser usados
somente em peças planas ou com grandes raios de curvatura, sendo bastante usada
quando se objetiva economizar tempos de moldagem e laminação.
Este tipo de reforço consiste na associação de mantas de fios contínuos, cortados ou de
superfície com tecidos, mediante um meio mecânico ou um ligante químico.
5 CUIDADOS NO MANUSEIO DE FIBRAS DE VIDRO
O manuseio da fibra de vidro deve ser sempre realizado pelos manipuladores com os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como por exemplo, luvas de látex, óculos,
máscaras e roupas adequadas; uma vez que as fibras de vidro são duras e podem
facilmente penetrar na pele dos operadores que não estejam utilizando os EPIs necessários.
Se uma pequena fagulha de vidro penetrar na corrente sanguínea, pela pele, ou por vias
respiratórias, graves conseqüências podem vir a ocorrer, como por exemplo, hemorragias
internas.
6 RESINAS
As resinas poliméricas são o principal componente em massa da composição do compósito.
As resinas existentes no mercado podem ser divididas em: resinas termoplásticas e resinas
termofixas.
O termo resina termoplástica engloba as resinas que uma vez submetidas a altas
temperaturas, após a cura ou polimerização, tornam-se plásticas ou, popularmente falando,
www.respostatecnica.org.br
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amolecem gradualmente com o aumento de temperatura. Normalmente, estas resinas são
utilizadas na fabricação de peças em processos de injeção, extrusão, vacuum forming. São
exemplos de resinas termoplásticas: polietileno, polipropileno, poliamida (nylon),
policarbonato, poliéster saturado, etc.
As resinas termofixas englobam as resinas que uma vez submetidas a altas temperaturas
após a cura/polimerização permanecem rígidas ou no estado sólido. Este estado rígido
deve-se ao fato de que durante a polimerização formam-se interligações entre as moléculas
poliméricas formando-se um cross linking polimérico (entrelaçamento das moléculas). Este
entrelaçamento ocorre durante a cura através dos pontos de insaturação contidos nas
macromoléculas da resina. A grande vantagem das resinas termofixas está nas suas
elevadas propriedades mecânicas. As principais resinas termofixas utilizadas na fabricação
de peças em plástico reforçado ou compósito são as resinas poliésteres insaturadas, as
resinas fenólicas, as resinas éster vinílica e as resinas epóxi. Atualmente, as resinas
poliésteres insaturadas são as mais utilizadas na fabricação de peças, devido ao seu menor
preço em relação às outras citadas. Portanto, aqui são as resinas termofixas que são
utilizadas na grande maioria das peças fabricadas em compósitos reforçado com fibras.
6.1 Resina fenólica
São obtidas a partir da reação de um fenol (fenol, cresol ou xilenol) com um aldeído (aldeído
fórmico). Estas resinas foram uma das primeiras a serem utilizadas, na fabricação das
peças em compósitos sendo que possuem boa resistência à abrasão, choque, ataque
químico, elevadas temperaturas, além de excelentes propriedades elétricas.
6.2 Resina éster vinílica ou vinilester
A resina vinilester é o resultado da adição de resinas epóxi com um ácido acrílico ou
metacrílico. As principais propriedades deste grupo de resinas são boas qualidades
mecânicas, excelente resistência à fadiga e à corrosão, isto é, possuem excelente
resistência ao ataque químico, podendo ser utilizadas em ambientes ácidos ou alcalinos.
Com a adição de aditivos especiais pode-se produzir resina auto-extinguível.
Resina epóxi + ácido metacrílico  resina éster vinílica
As resinas éster vinílicas são assim denominadas por possuírem os grupos ésteres
adjacentes aos grupos vinílicos.
6.3 Resina epóxi
Dependendo da estrutura química da resina epóxi e do agente iniciador de reação utilizados,
há a possibilidade de numerosos modificadores de reação. É possível obter-se dureza,
resistência química a solventes, propriedades mecânicas, elevada resistência à tração,
fadiga, calor, além de propriedades elétricas excelentes. Da mesma forma, as diversas
resinas epóxi existentes no mercado, quando aditivadas com a larga variedade de agentes
de cura possibilitam sua utilização em uma série de processos de fabricação de peças.
São citadas aqui três das principais reações de cura que podem ocorrer com a utilização de
reinas epóxi: reações epóxi amina; epóxi anidro e a homopolimerização epóxi por ácidos
catalisados de Lewis, porém dentre estas a cura mais usual são as que utilizam aminas.
As resinas epóxi apresentam como característica diferenciada de outras resinas, baixa
contração e forte poder adesão. Suas propriedades mecânicas e suas qualidades elétricas
possibilitam sua utilização na fabricação de capacitores, encapsulamento de resistores,
isoladores de alta tensão, moldagem de motores, retificadores e transformadores. A resina
mais utilizada no mercado tem sido aquela obtida pela reação de bisfenol A e epicloridrina,
produzindo diglidicil éter do bisfenol A.
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6.4 Resina poliéster
A resina poliéster insaturada é obtida pela reação entre ácidos ou anidridos saturados e
insaturados e um bi-álcool, resultando num produto polímero termofixo.
A resina é comercializada diluída num monômero, inibido para facilitar sua utilização. Desta
forma elas estão disponíveis no mercado na forma líquida e, após a adição dos aditivos
necessários, tornam-se sólidas com estrutura termofixa. É possível utilizar a resina poliéster
insaturada com ou sem reforço para diversas aplicações, porém uma vez reforçada,
transforma-se em um excelente produto de engenharia, podendo ser utilizado nas mais
diversas aplicações, sendo substituto de materiais como ferro, aço e concreto, devido as
suas ótimas propriedades físico-mecânicas e ao seu custo compatível.
As primeiras resinas que surgiram no mercado foram as ortoftálicas, que apesar de terem
resistência térmica, química e processibilidades limitadas, ainda ocupam uma vasta fatia do
mercado. As resinas poliésteres isoftálicas tem custo mais elevado, porém possuem melhor
resistência térmica, química e processabilidade. Existem ainda as resinas intituladas BPA
(Bisfenol A) que apresentam alto grau de rigidez e melhor desempenho térmico, sendo
utilizadas em aplicações de altíssimo desempenho. As resinas poliésteres reforçadas com
fibra de vidro constituem a grande maioria dos compósitos fabricados no Brasil.
Outros tipos de resina poliéster podem ser encontradas de acordo com o tipo de base a ser
utilizada. O Quadro 1 apresenta as matérias-primas utilizadas e a aplicação das resinas
obtidas a partir destas matérias-primas.

Tipos de resina

Ortoftálicas

Ácidos ou
Anidridos
Insaturado
s
Anidrido
Maleico

Ácidos ou
Anidridos
Saturados

Glicóis

Monômeros

Isoftálicas

Anidrido
Maleico

Anidrido
Isoftálico

Propilenoglicol
Dietilenoglicol

Estireno

Tereftálicas

Anidrido
Maleico

Anidrido
Tereftálico

Propilenoglicol

Estireno

Tetrahidroftálicas

Anidrido
Maleico

Anidrido
Tetrahidroftálico

Propilenoglicol

Estireno

Bisfenólicas

Ácido
Fumárico
Anidrido
Maleico
Anidrido
Maleico
Anidrido
Maleico

Anidrido Ftálico

Bisfenol A

Estireno

- Semi-rigidas:
barcos, perfis
industriais, placas
onduladas;
- Rígidas: vernizes
(liner), prepregs.
- Gel coats;
- Tanques de
armazenamento;
- Resistência
química;
- Prepregs Low
Profile.
- Peças com
resistência química
melhorada.
- Vernizes (liner);
- Depósitos de
alimentos.
- Anti-corrosivos.

Anidrido
Tetracloroftálico
Ácido Het

Etilenoglicol

Estireno

- Resistente ao fogo

Propilenoglicol
Dietilenoglicol
Polipropilenoglicol

Estireno

Anidrido
Maleico

Anidrido Ftálico

Polipropilenoglicol

Ftalato
Dialilo

- Auto-extinguível;
- Anticorrosivo.
- Peças
automobilísticas;
- Placas, cúpulas
(domos.)
- Prepegs.

Resinas de Ácido
Tetracloroftálico
Resinas de Ácido
Het
Resina de
Metacrilato de
Metila
Resina de Fta.
Dialilo

Anidrido Ftálico

Propilenoglicol
Etilenoglicol

Estireno

Aplicações

Anidrido Ftálico

Estireno
MMA

+

de

Quadro 1 - Tipos de resinas poliésteres, componentes de base e aplicações
Fonte: (MUSETTI NETO, 1999c)
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6.5 Condições de armazenamento das resinas poliésteres
O shelf life ou vida útil de uma resina, geralmente está em torno de 6 meses, porém
cuidados de armazenamento e de local devem ser mantidos; usualmente indica-se locais
com temperatura da ordem de 25° C e baixa umidade relativa, sendo necessário atender à
legislação vigente quanto ao armazenamento de produtos inflamáveis e/ou tóxicos. Deve-se
possuir e acessar as fichas de segurança junto aos fabricantes das matérias-primas, aditivos
e produtos finais, a fim de se ter informação relativa aos cuidados de manuseio dos
materiais envolvidos na fabricação dos compósitos.
Há de se tomar cuidado especial também com o armazenamento do sistema catalítico, que
será abordado a seguir, pois a reação entre o iniciador e o agente acelerador é violenta e
libera energia (explosiva), portanto, deve-se tomar o cuidado em não misturar diretamente
estes dois elementos, a fim de evitar acidentes, bem como o armazenamento e descarte
destas matérias-primas devem ser tais que evitem um possível contato acidental entre
ambos.
6.6 Endurecimento das resinas de poliésteres/sistema catalítico
O endurecimento da resina termofixa, que compõe o compósito, efetua-se na presença de
um iniciador de cura, que é geralmente um peróxido orgânico ou um hidroperóxido, que
normalmente é utilizado na proporção de 1 a 3% do peso total resina + monômero.
Existem também os aceleradores de reação ou catalisadores propriamente ditos, cuja
função é auxiliar no início da decomposição dos iniciadores, a fim de acelerar o processo de
cura.
Os iniciadores de reação têm por objetivo levar a molécula de poliéster a um nível
energético que possibilite a reação de copolimerização, os iniciadores de reação devem ser
solúveis no monômero e não reagir com o mesmo.
Os aceleradores químicos dependem, portanto, dos iniciadores utilizados e podem ser:
-sais metálicos de metais pesados como sais de cobalto como naftenato de cobalto e
octoato de cobalto;
-aminas terciárias dimetilanilina (DMA), dietilanilina (DEA) ou dimetilparatoluidina (DMTP);
- agentes redutores.
Pode-se ter também, sistemas catalíticos que se utilizem de inibidores de reação, sendo os
mais freqüentemente utilizados a hidroquinona, o terciobutilpirocatecol, o butilparacresol e a
benzoquinona.
6.7 Controle físico-químico das resinas
Ao receber uma resina que será utilizada na produção do compósito, indica-se a realização
de controle analítico ou o recebimento de laudo analítico emitido pelo fabricante. Os
controles usuais são: viscosidade, gel time, coloração, porcentagem de sólidos, índice de
acidez, índice de hidroxila, reatividade, entre outras.
A reatividade de uma resina pode ser analisada (FIG. 7) definindo-se assim, os seguintes
parâmetros:
- Tempo de gel: é o tempo que transcorre desde que se adiciona o último dos componentes
do sistema catalítico à resina, até o momento em que esta alcança o estado de gel;
- Pico exotérmico: é a temperatura máxima alcançada pela resina durante o processo de
polimerização;
- Intervalo de tempo de gel: é o tempo decorrido entre a gelatinização da resina e o pico
exotérmico.
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Figura 7- Fases de reatividade das resinas poliéster
Fonte: (MUSETTI NETO, 1999c)

No Quadro 2 apresentam-se os principais sistemas catalíticos utilizados na fabricação de
termofixos obtidos a partir de resinas poliésteres.
Iniciadores
de reação

Acelerador

Pot life da
resina
catalisada
Curto

Tempo de
gel (gel
time)
Médio

Tempo de
endurecimento

Campos de
aplicação/processo

Peróxido de
metil etil
cetona

-Naftenato de
cobalto
-Octoato de
cobalto

Lento

-Naftenato de
cobalto
-Octoato de
Cobalto
-Naftenato de
cobalto
- Octoato de
cobalto
Dimetil-anilina

Médio

Médio

Rápido

Médio

Médio

Progressivo

- Gel coats;
- Laminação manual;
- Projeção;
- Injeção;
- Filament winding.
- Moldagem por contato;
- Projeção;
- Injeção (RTM);
- Prensagem a frio.
- Vernizes (liner);
- Placas onduladas.

Peróxido de
acetil-acetona

Longo

Médio

Médio a rápido

Peróxido de
benzoila

Dietil-anilina

Longo

Longo

Lento

Peróxido de
benzoila

Dimetilparatoludina

Longo

Curto

Muito lento

Peróxido de
ciclohexanona

Peróxido de
benzoila

- Moldagem por contato;
- Injeção;
- Prensagem a frio.
- Moldagem por contato;
- Injeção;
- Prensagem a frio.

Quadro 2 - Principais sistemas catalíticos utilizados com resinas poliéster
Fonte: (MUSETTI NETO, 1999c)

7 CARGAS DE RESINAS POLIÉSTERES
Além da fibra de reforço, outros aditivos podem ser utilizados na fabricação de compósitos,
com o objetivo de fornecer características particulares ou reduzir o custo do produto final.
7.1 Cargas para reduzir o custo
- Carbonatos: carbonato de cálcio, carbonato duplo de cálcio e magnésio;
- Silicatos: silicatos de magnésio hidratado (talco); silicato de alumina hidratado (caolín);
silicato de alumina hidratado (feldspato); e silicato de cálcio (wollastonita);
- Sílicas: cristalina; microcriatalina; e amorfa.
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7.2 Cargas auto-extinguíveis
Alumina tri-hidratada; trióxido de antimônio; borato de zinco; produtos orgânicos diversos.
7.3 Cargas condutoras de eletricidade e calor
- Metais em pó: alumínio; cobre; ferro; níquel; ferro; entre outras;
- Microesferas metalizadas;
- Filamentos metálicos muito finos.
8 ADITIVOS
Além do sistema catalítico é necessário uma série de outros aditivos como:
8.1 Desmoldante
Produto que auxilia a reduzir a tendência do compósito de aderir ao molde, a fim de facilitar
sua desmoldagem.
Existem três tipos de desmoldantes disponíveis no mercado. O primeiro é o álcool
polivinílico, também conhecido como PVAL. As grandes vantagens do álcool polivinílico são
sua infalibilidade como desmoldante e o fato dele ser facilmente removível da superfície da
peça. A desvantagem é que ele é destruído na desmoldagem, e por isso deve ser reaplicado
todas as vezes que for feita uma nova laminação.
O segundo desmoldante é formado por uma mistura de cera de carnaúba, cera de abelha,
parafina e solventes. Esse desmoldante é conhecido na indústria simplesmente como "cera
desmoldante" e é muito usado nos processos de laminação com molde aberto. Ao contrário
do PVAL, a cera não forma filme sobre o molde e por isso não é infalível como desmoldante.
A cera não deve ser usada isoladamente em moldes novos e ainda não amaciados.
Também ao contrário do PVAL, uma aplicação de cera serve para fazer várias
desmoldagens. As ceras são difíceis de remover da superfície das peças, o que pode ser
um problema em peças a serem pintadas.
O terceiro tipo de desmoldante é conhecido como semipermanente e ainda não é muito
popular no Brasil. O desmoldante semipermanente adere à superfície do molde e não
contamina as peças. Esse fato é muito apreciado em peças a serem pintadas, que devem
ter superfícies sem desmoldantes para não afetar a aderência da tinta. Os desmoldantes
semipermanentes têm esse nome porque aderem ao molde e permitem múltiplas
desmoldagens com uma única aplicação.
8.2 Agente de fluxo
Modificam as forças de coesão intermoleculares, reduzindo a viscosidade sem alterar suas
propriedades.
8.3 Agentes anti-retração
Utilizados para conseguir um bom acabamento superficial, sobretudo nas peças moldadas a
quente, devido à contração que estas peças podem sofrer com a temperatura.
8.4 Aditivos ultravioletas
Protegem o compósito das ações de raios ultravioletas que podem vir a deteriorar o
material.
9 GEL COAT
Gel coat é a designação dada à cobertura de resina não reforçada, que constitui a superfície
das peças produzidas com resinas poliésteres reforçadas com fibra de vidro. Geralmente, o
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gel coat é aplicado sobre o molde, após a aplicação do desmoldante, sendo o laminado
estrutural aplicado posteriormente sobre ele.
Como o gel coat é aplicado sobre o molde, fica claro entender que imperfeições contidas no
molde afetarão a qualidade da película superficial de gel coat, portanto, os gel coats de
acabamento superficial devem ser aplicados sobre moldes polidos e com excelente
acabamento superficial. Os gel coats que serão utilizados apenas como fundo de pintura,
como um primmer, ou proteção contra intempéries, não exigem a mesma qualidade de
superfície do molde.
Os gel coats podem ser aplicados à pistola, rolo ou pincel, sendo que a primeira forma, via
de regra, fornecerá uma melhor uniformidade de espessura. Geralmente, aplicam-se duas
demãos de gel coat, a primeira com 0,10 a 15 mm e a segunda com 0,30 a 0,35 mm de
espessura. Quando a laminação for por spray precisa-se apenas de uma demão, com
espessura final da ordem de 0,40 a 0,50 mm. Camadas muito espessas podem se tornar
quebradiças, e as muito finas ficam suscetíveis ao ataque de estireno podendo se
apresentarem enrugadiças.
A laminação sobre o gel coat deve ocorrer antes que este atinja o estado de toque
(superfície pode ser tocada sem que suje os dedos), a fim de evitar que o estireno contido
na resina ataque o gel coat (enrugamento).
Deve-se da mesma forma dar uma atenção especial à formulação. A mistura inadequada
pode provocar pequenos pontos de concentração de material ou estrias, que irão prejudicar
a aparência da peça moldada, e poderão diminuir também suas propriedades físicas.
O gel coat é obtido pela mistura de vários ingredientes como resina poliéster, carga mineral,
absorvedor de UV, pigmentos, agente tixotrópico, desaerante e aditivo auto-nivelante.
9.1 Ingredientes utilizados na composição dos gel coats
• Agente de coloração, pigmentos e corantes
Os pigmentos são aglomerados de partículas sólidas, insolúveis no sistema resina-estireno
e servem para dar cor e opacidade aos gel coats; estes devem ser moídos e dispersos em
pastas antes de serem usados para fazer gel coats. Os pigmentos são insolúveis na resina e
por isso dão cor e opacidade aos gel coats. Isso quer dizer que os gel coats pigmentados
não permitem a passagem de luz. Os corantes, ao contrário dos pigmentos, são solúveis na
resina e permitem a fabricação de gel coats coloridos e transparentes. Assim, para fazer gel
coats coloridos e transparentes, os pigmentos devem ser substituidos por corantes.
• O agente tixotrópico
É usado para evitar que o gel coat líquido escorra quando aplicado em paredes inclinadas.
• Absorvedor de UV
Outro aditivo muito importante na composição dos gel coats é o chamado absorvedor de UV
(raio Ultra Violeta), que serve para dar proteção contra a ação dos raios solares.
Existem ainda outros ingredientes usados para fazer gel coats, como os desaerantes
(facilitam a remoção do ar ocluído durante a laminação) e os aditivos auto-nivelantes, que
servem para alisar e reduzir a aparência de casca de laranja da superfície das peças (tipo
de defeito que se assemelha a textura de uma casca de laranja).
10 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DO PLÁSTICO REFORÇADO
Há vários processos de fabricação de compósitos, os quais serão descritos na seqüência.
Os processos de laminação, tanto manual quanto à pistola são usados para baixas
quantidades de produção, principalmente em função dos pequenos investimentos aos quais
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são requeridos aos moldes. Independentemente se o processo de laminação for manual ou
à pistola, deve ser utilizado o processo de molde aberto.
Os moldes empregados na laminação por contato, geralmente, possuem média de
durabilidade em torno de 500 peças.
Mesmo sendo mais indicada a produções menores, a laminação também pode ser feita com
grandes volumes, havendo neste caso, melhores resultados com a laminação à pistola. Ao
se decidir qual processo usar, deve-se levar em consideração a espessura da peça, sua
complexidade e o custo referente.
A laminação se faz bastante útil na construção de protótipos a serem posteriormente
industrializados, além de que ambos os processos são uma boa iniciação para o manejo das
particularidades do poliéster reforçado.
Segundo a ABMACO, no Brasil a distribuição da produção de compósitos por processo
produtivo apresenta-se conforme a FIGURA 8.
Com relação aos processos de produção mais empregados no país, o grande destaque fica
para o sistema spray-up que é usado em 59% dos meios de fabricação. Em segundo lugar,
encontra-se o hand-lay-up com 14%, seguido do derramamento e da laminação contínua,
ambos com 7%. O meio produtivo menos usado em plásticos composto são o vaccum bag,
a pultrusão e o filament winding, cada um representando apenas 1%.

Figura 8 - Distribuição brasileira produtiva por processos de fabricação
Fonte: (ABMACO, [200?])

Nos processos abertos encontram-se a laminação manual e a laminação à pistola.
Já entre os processos considerados fechados, tem-se a moldagem a vácuo, prensagem a
quente e a frio, e injeção de resina (RTM). Existem também os processos que são
considerados compostos como os de prensagem (SMC) e os de prensagem a quente
(BMC). Outros processos como de laminação contínua, pultrusão, centrifugação e
enrolamento filamentar têm suas características específicas como serão explicados na
sequência.
10.1 Laminação manual (Hand Lay Up)
Um dos mais simples e antigos processos de fabricação de fibras de vidro. De baixo custo,
quase não requer equipamentos específicos, sendo empregados apenas os seguintes
equipamentos:
- roletes para compactação de laminados;
- facas, espátula e tesoura;
- pistola para a aplicação de gel coat;
- molde;
- pincéis;
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- desmoldantes;
- dosadores;
- balança.
Antes de se iniciar o processo de laminação manual, deve-se realizar a preparação do
molde, limpando-o e aplicando o desmoldante, que pode ser cera de carnaúba ou álcool
polivinílico (PVA).
Feita em molde aberto e contra este, devendo ser a superfície do molde coberta com gel
coat a pincel ou pistola, caso seja desejado um acabamento mais aprimorado.
A resina líquida, em geral poliéster insaturado, é combinada no molde com fibras de vidro,
dando origem a uma peça moldada e resistente, equivalente à combinação de concreto com
reforço de barras de aço.
Para o assentamento das fibras, remoção de bolhas e reforço da espessura, são aplicadas
com pincel ou rolete, várias camadas de resina (FIG. 9). Geralmente, não são
recomendadas mais de três aplicações de manta, pois o excesso da resina de reforço pode
vir a ocasionar exotermia, que leva ao empenamento da peça, queima do gel coat e
esbranquiçamento da fibra.
Em alguns casos, pode se fazer necessário o uso de materiais de núcleo, a fim de aumentar
a rigidez, diminuir o peso, ou conferir flutuabilidade para a peça. Neste caso, a incorporação
destes materiais deve ser feita com extremo cuidado, sendo os materiais mais indicados
para tal a madeira balsa, a espuma rígida de poliuretano e a colméia.
As vantagens da laminação manual são a sua simplicidade, o baixo investimento, a
facilidade de se fazer mudanças no projeto e a possibilidade de laminação no campo, porém
mesmo diante de tantas vantagens, algumas desvantagens devem ser levadas em
consideração, como o grande número de mão-de-obra necessária, a dependência da
qualidade do modelador para a boa condição do produto e o fato de apenas uma superfície
ser acabada, pois neste tipo de laminação, apenas um dos lados fica liso, ficando o outro
rugoso.
Este método de laminação, geralmente, é utilizado em peças de formato simples, que
necessitem de apenas uma face lisa e que possuam algumas dezenas de m² de área, como
por exemplo, a fabricação de piscinas.

Figura 9 - Laminação manual

Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200-?])

10.2 Laminação à pistola (Spray–up)
Este processo consiste na aplicação simultânea de resina e fibras de vidro sobre o molde,
tal aplicação se faz via equipamentos especiais denominados pistolas laminadoras, as quais
cortam as fibras de vidro em tamanhos pré-deteminados antes de sua aplicação sobre o
molde.
Antes da iniciação do processo de laminação à pistola, deve-se realizar a preparação do
molde, sua limpeza e a aplicação do desmoldante, bem como feito na laminação manual.
www.respostatecnica.org.br
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Trata-se de um processo de molde aberto feito contra ele, onde o gel coat deve ser aplicado
para, posteriormente, se aplicar a mistura de resina e fibras de vidro (FIG. 10). A espessura
final é obtida através de várias passagens sucessivas da pistola, sendo que a primeira
demão deve ser de resina pura, e as passadas posteriores constituídas da mistura
resina/fibra de vidro. A cada etapa de laminação, a peça deve ser roletada e reacomodada
no molde, e a cada aplicação de 4 mm, deve haver um intervalo no processo. A pistola de
laminação precisa ser calibrada para que possam ser aplicadas as quantidades desejadas
de fibra de vidro.
Assim como na laminação manual, apenas um lado da peça fica liso. Há um custo de mãode-obra relativamente alto e a qualidade depende do laminador, mas os custos de produção
também são baixos e a laminação à pistola apresenta algumas vantagens em relação à
manual, como: maior rendimento produtivo, melhores resultados para peças mais
complexas, menor número de perdas e a possibilidade de laminação de peças maiores.
Sendo um derivado do processo manual, a laminação à pistola é indicada na fabricação de
peças médias a grandes que possuam formato simples e somente uma face regular, sendo
muito empregada em lanchas, piscinas e banheiras de acrílico.

Figura 10 - Laminação à pistola
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.3 Sheet Molding Compound (SMC)
Nos anos 60 ocorreu um grande crescimento industrial que trouxe junto de si uma grande
necessidade de se obter grandes produções de peças em compósitos. Na indústria
automobilística principalmente, este fenômeno se fez bastante presente, acontecendo um
grande desenvolvimento nos processos de moldagem de compostos reforçados com fibra
de vidro. Conseqüentemente, a indústria de resinas de poliéster também progrediu, havendo
maior significância no setor de sistemas de espessamento de resinas, o que possibilitou a
fabricação dos SMC (Sheet Molding Compound).
10.3.1 Tecnologia de processo
O processamento do SMC possui três etapas: preparação da pasta-matriz, conformação do
pré-impregnado e prensagem ou injeção da peça final.
• Preparação da pasta-matriz
A pasta-matriz é uma mistura de resina poliéster altamente reativa, com aditivos diversos,
como por exemplo: catalisador, agente desmoldante, pigmentos, cargas minerais e agente
espessante. Esta combinação de componentes é feita em um tanque acoplado a um
misturador. Após a mistura, a pasta-matriz final deve apresentar viscosidade de 15.00030.000 cp para que, na etapa seguinte, possa ocorrer a impregnação das fibras de vidro.
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• Conformação do pré-impregnado
Nesta etapa, dá-se a impregnação das fibras de vidro pela pasta-matriz. Por processo
contínuo, a pasta-matriz é bombeada à máquina de SMC com 1 a 2% de agente
espessante, daí, a pasta-matriz é distribuída de maneira uniforme em duas folhas com um
filme suporte.
É importante que a esteira e o picotador estejam em sincronia, para que caia sobre a pastamatriz do primeiro filme suporte a quantidade certa de roving picado. O segundo filme
suporte com resina é então colocado sobre a fibra picada, para o material ser passado por
rolos compactadores de temperatura e pressão controladas, visando a total impregnação
das fibras de vidro.
Por fim, o SMC é embobinado e envolto por um filme que evite a evaporação do estireno.
Pra que sejam atingidos os valores adequados de viscosidade, a pasta-matriz é colocada
em uma câmara de maturação de 4 a 7 dias.
• Prensagem ou injeção da peça final
A etapa final do processo de produção do SMC pode ser feita tanto por moldagem via
compressão, como por injeção.
A moldagem por compressão é feita em prensas hidráulicas capazes de exercer pressão de
50 a 70 kgf/cm2 (FIG. 11). Para grandes produções são usados moldes de aço com cromo,
já para produções menores são aplicados metais menos rígidos. As mantas préimpregnadas de SMC são recortadas, pesadas e postas sobre o molde aquecido a mais ou
menos 150° C, cobrindo de 50 a 80% da área deste. O material irá preencher todo o molde
em função da pressão hidráulica aplicada, devendo curar-se a peça por 2 a 4 minutos.

Figura 11 - Máquina SMC
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200-?])

10.3.2 Vantagens do SMC
Na Europa e nos Estados Unidos, o material SMC conseguiu grande espaço principalmente
na indústria automobilística. Este mercado foi conquistado pelo SMC devido a algumas
propriedades vantajosas para esta indústria, as quais podem ser resumidas basicamente
em:
- Larga flexibilidade de design;
- Grande resistência a impactos;
- Alta resistência mecânica;
- Baixo peso;
- Resistência à corrosão;
www.respostatecnica.org.br
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- Boas propriedades elétricas;
- Bom nível de acabamento superficial;
- Facilidade de pintura;
- Boa adaptabilidade a processos automáticos;
- Possibilidade da colocação de insertos metálicos;
- Processo de produção ecológico.
10.4 Processo de moldagem a vácuo
Utilizado para a fabricação de peças médias e de grandes dimensões, tem como
característica obter peças com aparência lisa de ambos os lados. São produzidas neste
processo, atualmente, peças como bandejas, correias protetoras para máquinas rotativas,
caixas de distribuição elétrica e cadeiras escolares (FIG. 12).

Figura 12 - Processo de moldagem a vácuo
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200-?])

• Descrição do processo
Este processo combina a injeção da resina a baixa pressão com a moldagem a vácuo. A
resina é introduzida no molde por injeção de baixa pressão ou aplicando-se a resina
manualmente antes do fechamento do molde. Fecha-se o molde e então é criado vácuo
dentro da cavidade do molde. Utiliza-se normalmente para este processo, resinas com baixa
viscosidade, podendo estas serem combinadas com cargas minerais.
• Desvantagem
Devido ao processo ser de injeção a baixa pressão seguida de vácuo, devem ser obtidas
peças com desenho simples.
10.5 Processo de prensagem a quente ou frio
Indicado para grandes produções em série, onde deseja-se obter 1000 a 10000 peças por
ano, como por exemplo: cadeiras, caixas de distribuição de eletricidade e bandejas.
• Descrição do processo
Coloca-se o reforço em todo o contorno da cavidade do molde e sobre este a resina, aplicase então força de pressão possibilitando assim a obtenção da peça (FIG. 13). Esta
compressão pode ser feita a frio ou a quente. No processo a frio, a polimerização é obtida à
temperatura ambiente, enquanto na compressão a quente são utilizadas altas temperaturas
e tem-se um ciclo de moldagem mais rápido do que aquele a frio.
A resina usualmente utilizada neste processo é a resina poliéster de alta reatividade e podese adicionar cargas minerais para redução de custo e aumento de dureza.
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Figura 13 - Processo de prensagem a quente e/ou a frio
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.6 Bulk Molding Compound (BMC)
O BMC é um composto de resina poliéster insaturado, com catalisador, cargas minerais,
fibras de vidro picadas, pigmentos e outros aditivos. Tal composto é usado para fabricar
peças que necessitem de boa estabilidade dimensional, acabamento superficial e boas
características elétricas e mecânicas, sendo empregado principalmente na indústria elétrica
de isoladores, chaves de contato e caixas de produtos elétricos.
• Descrição do processo
O processo de produção do BMC possui duas etapas: preparação do composto e
prensagem ou injeção da peça final.
• Preparação do composto
Com exceção do reforço (fibra de vidro), as cargas minerais, o catalisador, a resina poliéster
e os outros componentes da fórmula neste estágio inicial de preparação são pré-misturados
num misturador sigma a alta velocidade, para que se forme a pasta-matriz. Não devendo
atingir temperatura superior a 40° C, a pasta-matriz tem de ser inteiramente homogeneizada
durante esta parte inicial do processo. Depois, adiciona-se o reforço à pasta-matriz e
reduzindo-se a velocidade do misturador, a fórmula agora completa é novamente misturada,
objetivando garantir a impregnação e o não desmanche do reforço.
Depois de realizada a homogeneização, o composto é retirado do misturador e embalado
com um filme protetivo para que não aconteça a evaporação do estireno.
• Prensagem ou injeção da peça final
A etapa final do processo de fabricação do BMC pode ser feita de duas maneiras, por
prensagem ou injeção (FIG. 14).
A prensagem é o método mais empregado, devendo ser feita em uma prensa que possa
aplicar uma pressão entre 50 e 70 kgf/cm2, usando-se moldes de aço com cromo duro para
grandes produções e moldes de metal macio para escalas menores.
Neste processo, o BMC é pesado e colocado sobre o molde aquecido (aproximadamente
150° C), devendo cobrir de 50 a 80% do molde. A pressão faz com que material flutue,
preenchendo todo o espaço entre a matriz e a punção. Deve-se exercer sobre a peça uma
pressão positiva constante, a qual curará a peça por tempo determinado pela espessura
requerida da peça. Por fim, realizar-se-á o ajuste da reatividade do sistema, a polimerização
da resina, para então a peça ser desmoldada e colocada num berço para seu resfriamento.
Ao contrário do SMC, no processo BMC não é necessário recorrer a etapa de aumento da
viscosidade, isto é, a etapa de espera, por vezes denominada de maturação.
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Pode-se obter pelo processo de BMC peças com maior teor de carga e ou reforço e peças
consideradas mais complexas em relação ao desenho, tais como: faróis dianteiros de
carros, estojo para equipamentos elétricos entre outros.

Figura 14 - Processo de BMC
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.7 Laminação contínua
O processo de laminação contínua é utilizado para aplicações no setor de construção civil
como a produção de telhas onduladas e telhados de estufas em configurações lisas e
onduladas.
• Descrição do processo
Numa primeira etapa deve-se impregnar com resina o reforço sendo usualmente utilizados
rovings cortados ou contínuos sobre um filme de transporte. Na seqüência, faz-se um
sanduíche deste material sobreposto sobre um filme, colocando-se um segundo filme. A
moldagem ocorrerá de forma progressiva dentro de uma estufa com o auxílio dos chamados
moldes de perfil. No final da estufa há o corte das bordas laterais e o corte transversal no
tamanho desejado, sendo antes os filmes de transporte retirados e rebobinados (FIG. 15).
A velocidade típica dos equipamentos de laminação contínua é da ordem de 5 a 15 m/min,
dependendo da largura da chapa, que não deve ultrapassar 3 metros.

Figura 15 - Processo de laminação contínua
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.8 Resin Transfer Moulding (RTM)
O processo de injeção de resina (RTM) permite a moldagem de componentes com forma
complexa e área de superfície grande com um bom acabamento de superfície em ambos os
lados, caracterizando-se ainda por permitir um alto ciclo de produção, uniformidade de
espessura, apresentando uma perda pequena de matéria-prima, melhoria ambiental (possui
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baixa emissão de monômero de estireno), encapsulamento de buchas e nervuras e a
utilização de cargas minerais.
É empregado em muitas aplicações de transporte, como por exemplo, cabines de caminhão,
tratores e colheitadeiras.
• Descrição do processo
Os reforços são colocados no interior do molde, previamente, antes de fechá-lo e travá-lo
firmemente (FIG. 16). A cavidade do molde que é rígido e fechado tipo punção matriz, pode
possuir um ou vários pontos de injeção para a introdução da resina juntamente com cargas
minerais e aditivos. Podem ser utilizados neste processo, resinas poliésteres, epóxi,
fenólicas e acrílicas.
Podem ser usadas resinas de baixa retração neste processo, para melhorar o acabamento
de superfície e aparência.

Figura 16 - Processo RTM
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.9 Enrolamento filamentar (Filament winding)
O processo enrolamento filamentar é utilizado quando se deseja obter produtos ocos, como
tubos, canos, tanques e reservatórios.
Neste processo, os reforços, geralmente filamentos contínuos de fibra de vidro (rovings),
estão dispostos em prateleiras também conhecidas como gaiolas, onde são desenrolados e
impregnados com a resina e aditivos por meio de imersão completa ou por cilindro de
transferência. Os filamentos impregnados são então enrolados em várias camadas sobre
um mandril rotativo (FIG. 17), sendo então posteriormente encaminhados para a
polimerização ou cura, que se faz em fornos ou com luzes infravermelhas sempre com o
mandril em rotação.

Figura 17 - Processo de enrolamento filamentar
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])
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10.10 Pultrusão
O processo de pultrusão é um processo em contínuo, que consiste em impregnar com
resina o reforço (fibra de vidro provenientes de rovings ou mantas), tracionando o material
"fibra de vidro+resina", para dentro de moldes aquecidos (FIG. 18). A mistura fibra/resina
tomará a geometria do molde, sendo que a temperatura do molde ativará o iniciador de
reação presente na mistura, ocorrendo desta forma o crosslink polimérico conforme o perfil.
O perfil curado é então cortado no comprimento desejado.
A impregnação pode se dar por imersão em cubas de impregnação, contendo resina
aditivada com iniciador e desmoldante ou por processo de injeção da mistura resina/aditivos
diretamente no molde, sendo o primeiro o mais usual.
Os reforços são baseados principalmente nos rovings diretos dispostos de maneira a
proporcionarem um reforço longitudinal. Outros tipos de reforços são mantas de fios
contínuos ou tecidos que proporcionam o reforço transversal e também os véus de
acabamento superficial.
O molde para conformação de perfis pultrudados deve ser construído em metal, sendo que
o mesmo pode ser ainda cromado para aumentar sua vida útil e facilitar a desmoldagem.
A pultrusão pode produzir perfis, ocos ou maciços, de diferentes formatos. Dependendo do
desenho e do formato, a taxa de vidro utilizada varia de 30 a 70% do peso. Perfis
pultrudados são usados em diversas aplicações, como nas áreas elétrica, de corrosão, de
construção e mercados de bens de consumo.

Figura 18 - Processo de pultrusão
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])

10.11 Centrifugação
O processo de centrifugação é utilizado para obter estruturas ocas de grandes diâmetros,
como por exemplo, tubos e tanques para instalações químicas, petrolíferas e alimentícias,
mas também tem sido utilizado para a produção de postes para iluminação elétrica e
telefonia.
• Descrição do processo
O reforço e a resina com aditivos são introduzidos num molde metálico rotativo e cilíndrico,
e, sob o efeito da força centrífuga, a resina impregna o reforço (FIG. 19). A velocidade de
rotação aumenta até que a velocidade de moldagem é atingida, sendo que esta depende de
diversos fatores tais como natureza do reforço, espessura e diâmetro da peça, tipo e
viscosidade da resina dentre outros.

Figura 19 - Processo de centrifugação
Fonte: (SAINT-GOBAIN-VETROTEX, [200?])
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11 MODELAGEM
Os moldes são de suma importância para a indústria de compósitos. Utilizados para definir o
modelo e o tamanho da peça, os moldes podem ser feitos com técnicas e materiais
diversos, os quais variam de acordo com o processo em que o molde será empregado.
Processos em que a transformação dos poliésteres com reforço de fibras de vidro em
compósitos são feitos em altas temperaturas e pressões, como os processos de prensagem
e injeção à quente, devem ser utilizados moldes metálicos. Já os processos feitos com
baixas temperaturas e pressão ambiente podem ser feitos em moldes de madeira, gesso ou
até mesmo em moldes de resina reforçada com fibra de vidro, mais baratos e leves.
Além das variações quanto ao material, existe a diversidade relativa aos moldes abertos e
fechados, que são definidos de acordo com o processo de laminação. Os processos de
laminação manual e à pistola utilizam o molde aberto, já a prensagem a vácuo e a
transferência de resina (RTM) usam o molde fechado.
O custo, a vida útil da ferramenta, as técnicas e condições de produção e a quantidade de
peças a serem produzidas são os principais critérios para a escolha do tipo de molde a ser
utilizado. Dentre os mais usados pode-se separar 4 principais grupos de moldes: moldes em
resina reforçada com fibra de vidro, moldes metálicos usinados e moldes a partir de casca
metálica.
Os moldes utilizados no processo de laminação manual ou à pistola pode-se dizer que são
os fabricados de forma mais simples, sendo usualmente fabricados em plástico reforçado.
A determinação e seleção do método e tipo de molde e processo dependem ainda de outros
fatores como: tamanho e forma da peça; número de unidades a fabricar; esforços que terá
que suportar a peça; fatores de exposição ambiental e de processo, como ataque químico,
temperatura, salinidade, pressão; necessidade da utilização de enxertos ou reforços
metálicos; necessidade de acabamento, tais como rugosidade superficial, textura;
tolerâncias dimensionais, dentre outros fatores.
Tipo

Material de
superfície

Vida
útil
(peças
)
1500

Vantagens

Inconvenient
es

Observações

Resina
reforçada
com fibra de
vidro/poliéste
r
Resina
reforçada
com fibra de
vidro/epoxi

- Gel coat
- Poliéster

Custo e prazo

- Vida útil;
- Superfície
frágil.

- Gel coat
- Epoxi

3000 a
6000

Possibilidades
de aquecimento
60° C a 80° C

-Vida útil;
- Superfície
frágil.

Eletroformad
o

Níquel

50000
a
10000
0

- Prazo de
modificações;
- Possíveis
deformações.

Liga
alumínio
usinada

Liga de
alumínio
polida

10000
a
30000

- Relação
custo/performan
ce;
- Dimensões;
- Superfície
confiável.
- Prazo;
- Precisão;
- Aquecimento;
- Modificações.

Molde simples pode
ser realizado pelo
transformador,
seguindo as regras
de fabricação.
A utilização do
sistema de
regulagem de
temperatura melhora
a produtividade.
Excelente
compromisso
custo/vida útil. A
qualidade do modelo
é essencial.

de

Outras ligas

Bruta
fusão
polida
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de
ou

50000
a
10000
0

- Prazo;
- Possibilidade
de
modificações.

- Superfície
confiável, mas
frágil;
- Modelos
pequenos.
- Reprodução
do modelo;
- Baixa
dureza.

Solução
intermediária
tomando-se algumas
precauções para
peças de aspecto.
Utilizado em moldes
protótipo, para
grandes séries.
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Aço

Aço polido
eventualme
nte
cromado

25000
0
a
50000
0

- Aspecto de
- Prazo;
Desejável para
superfície;
- Custo;
grandes séries.
- Confiabilidade; - Peso.
- Aquecimento;
- Vida útil.
Quadro 4 - Moldes mais empregados na fabricação de peças em compósitos e suas características
Fonte: (MUSETTI NETO, 1999ª)

12 REPAROS
As peças construídas em compósitos termofixos reforçados com fibra de vidro são passíveis
de serem reparadas em caso de danos durante a fabricação e em sua utilização posterior.
Na maioria das vezes, a área reparada terá desempenho equivalente ao da construção
original. A qualidade da peça reparada será função do esmero com que for feito a
preparação da superfície e laminação de reparo.
O tipo da avaria indicará qual a técnica de reparo que deverá ser adotada. Pode-se dizer
que existem três tipos básicos de avaria em peças fabricadas com resinas reforçadas com
fibra de vidro:
- avarias estruturais acessíveis pelo lado sem acabamento da peça, são as rachaduras,
perfurações e buracos que penetram o laminado, afetando a integridade estrutural da
peça;
- avarias estruturais somente acessíveis pelo lado liso ou acabado da peça, esses danos
são semelhantes ao anteriormente citado, porém, não são verificados no lado rústico da
peça;
- avarias superficiais, do tipo arranhões, trincas, cortes pouco profundos e pequenos
buracos que não afetam a resistência das peças.
Para cada tipo de avaria apresentada existe uma técnica mais adequada de reparo.
De maneira geral sem entrar nas técnicas propriamente ditas de reparo, pode-se dizer que
quando a avaria é estrutural o reparo é feito cortando e eliminando a parte danificada, a qual
é substituída por outra de mesma construção que a original. Em caso de danos superficiais,
estes são reparados com gel coat no local danificado, seguido de lixamento e polimento.
Cuidados que devem ser tomados quando da realização de reparos:
- superfícies devem estar limpas e secas isentas de óleo, desmoldantes a fim de
assegurar a aderência do reparo;
- o reparo deve sempre ser feito com a mesma resina, pigmentos e gel coat conforme a
produção da peça original;
- os reparos estruturais devem ser construídos com as mesmas camadas de mantas e
tecidos do laminado original.
13 PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS
Os artigos fabricados com compósitos vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado,
pois conseguem aliar algumas propriedades específicas, que poucos produtos são capazes
de fazer. A exemplo disso, pode-se citar leveza e durabilidade, além de várias outras
características que tornam os compósitos um produto de grande valia a vários segmentos
industriais.
13.1 Leveza
Em função da baixa densidade das fibras de vidro e das resinas, os compósitos são
produtos bastante leves e fáceis de transportar. Devido a este fator, dado que apresentam
também boa durabilidade e resistência a impactos, os produtos fabricados com compósitos
são amplamente empregados nos setores automobilístico, naval e aeronáutico.
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13.2 Resistência às intempéries
Condições ambientais agressivas, como chuva, radiações solares, vento, oscilações de
temperatura e outras intempéries, podem ser muito prejudiciais a alguns produtos
empregados na indústria em geral. Porém, no caso dos compósitos, a ação das intempéries
não se mostra tão prejudicial. Mas caso tais condições se apresentem perigosas ao produto
de plástico reforçado, facilmente podem ser usados alguns aditivos como protetores de UV,
agentes anti-dust e resinas especiais.
13.3 Resistência química
A ação de substâncias quimicamente agressivas, diferentemente da ação de intempéries,
não afeta apenas a aparência do produto, podendo também comprometer suas
propriedades mecânicas e até promover a deterioração do produto.
Mas, mesmo diante desta situação, os compósitos, se comparados com outros produtos,
apresentam boa resistência a agentes químicos, mas mais que isso, podem facilmente
incorporar a si aditivos especiais, bem como resinas específicas que possam minimizar
significativamente as ações de químicos, como ácidos, bases, solventes, águas residuais e
salinificadas, dentre outros.
13.4 Durabilidade
Uma das principais características dos compósitos é a sua alta durabilidade, aliada à leveza
e flexibilidade. Este alto grau de durabilidade se dá em função de sua composição e do
crosslinking polimérico formado no processo de moldagem.
13.5 Flexibilidade arquitetônica
Formas, detalhes e curvas são facilmente feitas nos produtos fabricados com compósitos.
Este alto grau de flexibilidade é uma grande vantagem dos compósitos sobre outros
produtos, pois em função disto, pode-se adaptá-los a diversas formas complexas, que são
necessárias a alguns artigos.
13.6 Fácil manutenção
As técnicas de manutenção dos compósitos são bastante simples, sendo que, quando são
necessários reparos, estes são fáceis de se realizar, além da longevidade característica
destes produtos.
13.7 Resistência mecânica
A grande resistência mecânica que os produtos fabricados com compósitos possuem,
primeiramente, se dá pelas propriedades do produto, porém também devido às várias
combinações que podem ser realizadas entre as resinas e os materiais de reforço.
14 PRINCIPAIS PRODUTOS OBTIDOS COM PLÁSTICO REFORÇADO
Devido às características e propriedades acima mencionadas, os compósitos são usados na
fabricação de vários produtos de diferentes segmentos industriais, mostrando-se um produto
de grande empregabilidade e importância as mais diversas indústrias e aplicabilidade.
Segundo a ABMACO, a distribuição brasileira em 2006 de produtos compósitos por setor
apresenta-se demonstrada na Figura 20.
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Figura 20 - Produção brasileira de compósitos por segmento industrial
Fonte: (ABMACO, [200?])

14.1 Indústria automotiva
A indústria automotiva emprega largamente produtos fabricados com compósitos na
produção de peças laterais, frontais, teto, portas e carrocerias de automóveis, caminhões e
ônibus, além de serem utilizados também na confecção de peças técnicas.
De grande importância a este segmento industrial, as resinas poliéster mais usadas pelo
setor automotivo são as insaturadas isoftálicas, ortoftálicas, tereftálicas, éster-vinílicas e
auto-extingüíveis.
14.2 Reservatório d’água
Resinas poliéster insaturadas do tipo ortoftálica, isoftálica e tereftálica são usadas na
produção de caixas d’água leves, resistentes e com superfícies interna e externa lisas, o que
permite a fácil limpeza, transporte e instalação. Estas caixas são empregadas na fabricação
de banheiras e caixas d’água destinadas a serem apenas reservatórios.
14.3 Piscinas
Na fabricação de piscinas são utilizadas resinas insaturadas isoftálicas, ortoftálicas,
tereftálicas ou éster-vinílicas. Já na parte onde haverá o contato com água, utiliza-se resina
isoftálica com baixo índice de hidroxila para fabricação do gel coat, conferindo à peça alta
resistência química e à hidrólise.
As piscinas feitas com materiais compósitos são bastante resistentes e leves, além de
possuírem um agradável aspecto visual.
14.4 Indústria naval
A indústria naval é uma das grandes empregadoras de compósitos, dadas as propriedades
de leveza, resistência e flexibilidade arquitetônica. As resinas mais usadas por esta indústria
são as isoftálicas, ortoftálicas, tereftálicas e éster vinílicas, utilizadas na laminação estrutural
dos artigos navais.
14.5 Bijuterias
Resina cristal semi-rígida ou resina cristal flexibilizada com alta transparência e alta
resistência a raios ultravioleta quando misturada com absorvedores UV são utilizadas para a
fabricação de peças para bijuterias.
14.6 Massa plástica
Composta de uma mistura de resina poliéster e cargas, as massas plásticas são usadas em
reparos de carrocerias de automotivos e em moldes de resina reforçada com fibras, bem
como em pequenos reparos que necessitem de rapidez.
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14.7 Dutos para saneamento
Resinas poliéster insaturadas isoftálicas, ortoftálicas, tereftálicas, éster vinílicas e autoextinguíveis são aplicadas na fabricação de tubulações para água, esgoto, irrigação,
drenagens viárias, etc, que podem ser fabricados por processos de rotomoldagem, filament
winding, centrifugação ou laminação manual.
14.8 Cabines telefônicas e guaritas
Devido à boa flexibilidade arquitetônica, durabilidade e resistência a intempéries dos
materiais compósitos, existe o seu grande emprego na produção de cabines telefônicas e
guaritas.
14.9 Botões de vestuário
Por ser economicamente muito viável e por serem várias vezes lavadas e passadas, as
resinas poliéster são a matéria-prima de uma grande maioria de botões empregados na
indústria de vestuário.
14.10 Perfis
As resinas de poliéster insaturada ortoftálicas, isoftálicas, tereftálicas e éster vinílicas não
aceleradas que reagem por temperatura quando catalisadas com peróxido de benzoíla ou
lauríla são aplicadas na fabricação de perfis pelo processo de pultrusão, pois pela
resistência mecânica e química, podem ser utilizadas para a produção de janelas, caixilhos
e outras estruturas.
14.11 Torres de resfriamento
As resinas de poliéster insaturado são usadas na construção de torres de resfriamento em
sistemas fechados para indústrias químicas, petroquímicas, hospitais, entre outros.
14.12 Aviação
Assim como na indústria automotiva, as resinas poliéster insaturadas isoftálicas, ortoftálicas,
tereftálicas e éster vinílicas também são empregadas no setor de aviação, quando se
necessita de peças com resistência mecânica e química aliadas a leveza.
14.13 Implementos agrícolas
As mesmas resinas poliéster empregadas na indústria automotiva são empregadas para a
produção das mesmas peças, só que destinadas à fabricação de tratores e outros
implementos agrícolas.
14.14 Ferroviária
As resinas de poliéster insaturado ortoftálicas, isoftálicas, tereftálicas e éster vinílicas podem
ser utilizadas na confecção de peças laterais, frontais, portas e tetos de vagões ferroviários
e metroviários. Bem como nos dormentes da linha férrea
14.15 Assento sanitário
De agradável aspecto visual e fácil fabricação, os compósitos são amplamente empregados
na produção de assentos sanitários, sendo as resinas cristal semi-rígida e cristal flexibilizada
as matérias-primas utilizadas.
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14.16 Mármore sintético
Atualmente, bastante empregado, o mármore sintético é um material, que dadas as suas
propriedades de resistência química, leveza e durabilidade, vem crescendo no mercado
como um alternativo ao mármore natural.
Há cerca de duas décadas surgiu no mercado de pias de cozinha um novo produto,
conhecido como mármore sintético. Durante muito tempo este novo artigo não conquistou a
preferência dos construtores, que ainda preferiam o mármore natural, porém em função do
alto custo, da maior suscetibilidade a manchas e pela menor resistência a impactos, o
mármore sintético começou a conquistar seu espaço no mercado de pias.
Com o êxito no mercado de pias de cozinha, o mármore sintético passou a ser usado para a
fabricação de outros produtos, como por exemplo, tanques de lavar roupa.
O sucesso do mármore sintético deveu-se principalmente a suas características físicoquímicas e mecânicas, as quais se tornam bastante vantajosas perante a relação
custo/benefício, já que em relação ao mármore natural, o mármore sintético possui custo
menos elevado.
Além de possuir uma boa aparência estética, este tipo de mármore ainda possui uma ótima
resistência mecânica e ao impacto, e ainda é menos suscetível a manchas por agentes
químicos (QUADRO 3).
Agente
Mármore sintético
Baton
Nenhum efeito
Vinho tinto
Nenhum efeito
Vinagre
Nenhum efeito
Chá
Nenhum efeito
Sumo de limão
Muito pouco marcado
Café
Nenhum efeito
Mercúrio cromo
Nenhum efeito
Acetona
Muito pouco marcado
Álcool etílico (95%)
Nenhum efeito
Amônia caseira
Nenhum efeito
Quadro 3 – Mármore sintético – resistência a manchas
Fonte: (RESANA, 1999c)

• Processo de fabricação
Na fabricação do mármore sintético, o composto de resina poliéster insaturada e carga
mineral são derramados sobre moldes de resina poliéster e fibra de vidro, onde as peças
são moldadas.
• Molde
A preparação do molde para receber o composto deve consistir na limpeza e aplicação do
desmoldante de cera de carnaúba.
• Composto
Na produção do composto que originará o mármore sintético, primeiramente deve-se pesar
a resina e transferi-la a um recipiente de agitação, onde será feita a homogeneização com o
catalisador que será adicionado à resina. Após realizadas estas etapas, pesar e transferir a
mistura de cargas minerais ao recipiente e homogeneizar até a total umectação da carga
pela resina.
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• Transferência do composto para o molde
Geralmente, a fim de eliminar as bolas de ar que ficam na massa e obter-se uma melhor
compactação do produto, o molde é colocado em uma mesa vibratória enquanto é cheio
com a massa.
Depois de encher o molde com o composto, deve-se esperar o estado de gelificação do
composto, aguardar a polimerização e por fim desmoldar a peça.
• Matérias-primas
A resina, as cargas minerais, o catalisador e o gel coat que formam o composto que dá
origem ao mármore sintético devem ser cuidadosamente observados com relação à
concentração e quantidade.
• Resina
Na fabricação do mármore sintético, geralmente, é empregada como resina o poliéster
insaturado ortoftálico ou tereftálico, pré-acelerada e pigmentada.
• Cargas minerais
Dentre os vários tipos de cargas minerais que existem, as mais utilizadas são a calcita, a
dolomita e o calcário. Tal uso destes minerais deve-se ao fato de não apresentarem
significativas mudanças de cor ao serem misturadas à resina poliéster e também por ter
uma aparência mais similar ao mármore natural.
• Catalisador
Comercialmente chamado de MEK-P (peróxido de metil etil cetona), este líquido incolor e de
odor bem característico é o peróxido orgânico usado como catalisador na fabricação do
mármore sintético.
• Gel coat
O gel coat consiste numa camada fina que visa proteger e dar brilho ao mármore sintético.
Sua fórmula se baseia numa resina poliéster insaturada ortoftálica de cor clara,
empregando-se também um agente tixotrópico, comercialmente chamado de aerosil. A
aplicação do gel coat pode ser feita manualmente, com o uso do pincel ou à pistola.
14.17 Painéis de comunicação visual
As resinas de poliéster insaturada podem ser utilizadas na fabricação de painéis
translúcidos ou pigmentados que requerem resistência química ou extinguibilidade, sendo
produzidas em processo contínuo ou manual.
15 FABRICANTES DE MATÉRIA-PRIMA
• Empresas fabricantes de fibra de vidro no Brasil
ENGCOM
Rua Dr. José Antonio Levy, 155 - Cordeirópolis
CEP: 13490-000 – Rio Claro – SP
Fone: (11) 99972-5695 / (19) 99633-3581
e-mail: <comercial@engcom.com.br>.
Site: <https://www.engcom.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
OWENS CORNING FIBERGLASS A.S. LTDA.
Avenida Brasil, 2567 - Distrito Industrial
CEP: 13505-600 – Rio Claro – SP
www.respostatecnica.org.br
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Fone: 0800 707 3312
e-mail: <CRVMBox@owenscorning.com>.
Site: <www.owenscorning.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2021.
• Empresas fabricantes de resinas no Brasil
ARA ASHLAND. ARA QUÍMICA S.A
Rua Arthur Cesar, 200 – Bairro da Ronda
CEP: 18147-000 - Araçariguama - SP
Fone: (11) 4136-6477
e-mail: <americascustomer.composites@ineos.com>.
Site: <http://www.araquimica.com.br>. Acesso em: 15 jan. 2021.
ELEKEIROZ
Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392 - Centro
CEP: 13224-030 - Várzea Paulista – SP
Fone: (11) 4596-9490
e-mail: <vendas@elekeiroz.com.br>.
Site: <https://www.elekeiroz.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
EMBRAPOL
Rua Municipal, 25 – Jardim Alvorada
CEP: 06612-060 - Jandira – SP
Fone: (11) 4789-3566
Site: <http://www.embrapol.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
REICHHOLD
Avenida Amazonas, 1100 – Mogi das Cruzes
CEP: 08744-340 - São Paulo – SP
Fone: (11) 4795 8000
Site: <http://www.reichhold.com/pt/default.aspx>. Acesso em: 15 jan. 2021.
16 NORMAS TÉCNICAS
Existem diversas normas técnicas referentes a materiais produzidos em compósitos, a
seguir, são listadas algumas delas.
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Número
NBR 5698

Título
Véu de fibra de vidro reforçado determinação da espessura.

NBR 5699

Véu de fibra de vidro tipo
reforçado - determinação da
massa.

NBR 5700

Véu de fibra de vidro tipo
reforçado - determinação da
resistência à flexibilidade.

NBR 5701

Véu de fibra de vidro tipo
reforçado - determinação da
resistência à tração.

Objetivo
Prescreve o método de medição da
espessura do véu de fibra de vidro tipo
reforçado, destinado a revestimento de
tubos de aço para condução de água
de abastecimento.
Prescreve método de determinação da
massa do véu de fibra de vidro tipo
reforçado, destinado a revestimento de
tubos de aço para condução de água
de abastecimento, para os casos de
recebimento do material sob a forma
de bobina e para os casos de
amostragem em laboratório.
Determina resistência à flexibilidade do
véu de fibra de vidro tipo reforçado,
destinado a revestimento de tubos de
aço para condução de água de
abastecimento.
Determina resistência à tração do véu
de fibra de vidro tipo reforçado,
destinado a revestimento de tubos de
aço para condução de água de
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NBR 5703

Véu de fibra de vidro tipo
reforçado - determinação da
resistência ao rasgamento
trapezoidal.

NBR 7970

Tubo (PRFV) - Verificação da
resistência circunferencial por
pressão hidrostática interna

NBR 8220

Reservatório de poliéster
reforçado com fibra de vidro para
água potável para
abastecimento de comunidades
de pequeno porte.

NBR 10354

Reservatórios de poliéster
reforçado com fibra de vidro.

NBR 10355

Reservatórios de poliéster
reforçado com fibra de vidro capacidades nominais diâmetros internos.
Reservatório de poliéster
reforçado com fibra de vidro para
água potável - requisitos e
métodos de ensaio.

NBR 13210

NBR 16713

Armazenamento de líquidos
inflamáveis e combustíveis Tanque subterrâneo em plástico
reforçado com fibra de vidro Especificação de fabricação,
modulação e desempenho.

NBR 13275

Sinalização vertical viária chapas planas de poliéster
reforçado com fibras de vidro,
para confecção de placas de
sinalização - requisitos e
métodos de ensaio.

NBR 13746

Tanque rodoviário de plástico
reforçado com fibra de vidro.
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abastecimento.
Determina resistência ao rasgamento
trapezoidal do véu de fibra de vidro
tipo reforçado, destinado a
revestimento de tubos de aço para
condução de água de abastecimento.
Prescreve método de verificação da
resistência circunferencial de tubos de
poliéster reforçado com fibra de vidro,
quando submetidos à pressão
hidrostática interna, sem causar
esforços axiais de tração ou
compressão no tubo.
Fixa condições mínimas exigíveis para
o recebimento de reservatórios de
poliéster reforçado com fibra de vidro,
apoiados ou elevados, utilizados para
armazenagem de água potável para
uso domiciliar ou público, em
comunidades de pequeno porte.
Define termos empregados em
reservatórios de poliéster reforçado
com fibra de vidro para usos gerais.
Padroniza capacidades nominais e
diâmetros internos de reservatórios de
poliéster reforçado com fibra de vidro.
Estabelece os requisitos e os métodos
de ensaio para reservatórios de
poliéster reforçados com fibra de vidro,
instalados em residências (casas e
edifícios), estabelecimentos
comerciais, indústrias, hospitais e
escolas, podendo ser utilizados
também na agricultura, piscicultura ou
qualquer aplicação que necessite o
acondicionamento de água potável.
Estabelece os requisitos mínimos de
fabricação, modulação e desempenho
para tanques atmosféricos de plástico
reforçado com fibra de vidro em
parede dupla, destinados ao armazenamento subterrâneo em posto
revendedor de líquidos inflamáveis e
combustíveis líquidos, como etanóis,
biodiesel, óleo diesel e suas misturas.
Especifica os requisitos mínimos e
estabelece os métodos de ensaio para
o recebimento de chapas de poliéster
reforçado com fibra de vidro, planas e
opacas, fabricadas por processo de
laminação contínua ou por sistema de
prensagem a quente, destinadas à
confecção de placas de sinalização
viária.
Estabelece as especificações mínimas
de projeto do tanque de carga
construído em plástico reforçado com
fibra de vidro (PRFV), de forma a
atender aos requisitos para o
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NBR 16753

Poliéster reforçado com fibras de
vidro - Chapas planas, telhas e
domos contínuos - Requisitos e
métodos de ensaios.

NBR 14116

Poliéster reforçado com fibras de
vidro - domos para cobertura ou
iluminação zenital – requisitos.

NBR 14574

Embarcação de recreio em
plástico reforçado com fibra de
vidro - requisitos de construção.

NBR NM
337

Ensaios não destrutivos - Ensaio
de emissão acústica (EA) em
vasos e tanques de plástico
reforçado com fibra de vidro
(PRFV) - Procedimento

transporte rodoviário a granel de
produtos líquidos, excluindo-se os
produtos classificados pela Resolução
ANTT nº 420/2004 e suas
atualizações.
Fixa os requisitos e os métodos de
ensaios para as chapas planas, telhas
e domos contínuos de poliéster
reforçado com fibras de vidro,
destinados à cobertura de telhados e
fechamento lateral de
estabelecimentos comerciais,
agroindustrial, na construção civil de
forma geral, nas indústrias químicas,
petroquímicas, de fertilizantes,
mineração, alimentícias, transporte de
cargas refrigeradas e alimentos, para
qualquer aplicação que necessite de
fechamento superior ou lateral com
alto desempenho quanto ao
comportamento às intempéries e
produtos químicos corrosivos e
agressivos.
Fixa os requisitos exigíveis para o
recebimento de domos em poliéster
reforçados com fibras de vidro,
translúcidos ou opacos, destinados a
obras civis de cobertura ou iluminação
zenital.
Estabelece requisitos de construção
para embarcação de recreio em
plástico reforçado com fibra de vidro,
com comprimento igual ou inferior a 24
m.
Estabelece os requisitos para o ensaio
de emissão acústica (EA) de vasos e
tanques (equipamentos) de plástico
reforçado com fibra de vidro (PRFV)
sobre pressão ou vácuo para
determinar sua integridade estrutural.

17 LEGISLAÇÃO
Devido à diversidade de produtos de engenharia que podem ser produzidos a partir de
resinas reforçadas com fibras, deve-se sempre buscar a existência de legislação específica
do produto de engenharia propriamente dito (exemplo: hastes eólicas, dormente, tubos,
caixas d'água, painel elétrico, etc.) e, na seqüência, verificar se há legislação especifica para
o produto produzido em resina reforçada com fibra de vidro.
Como exemplo, cita-se as duas portarias abaixo.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL. Portaria INMETRO/MDIC n. 175, de 18 de julho de 2006. Aprovar o
Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção na Construção de Equipamentos em
Plástico Reforçado com Fibra de Vidro para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
a Granel - Grupos 4B e 4C, anexo a esta Portaria. Disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/rtac/pdf/RTAC001048.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2021.
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL. Portaria INMETRO/MDIC n. 259, de 24 de outubro de 2006. Aprovar o
Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção Periódica de Tanques de Carga em
Plástico Reforçado com Fibra de Vidro para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
a Granel (RTQ PRFVi). Disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/rtac/pdf/RTAC001073.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2021.
18 PATENTES
Há muitas patentes depositadas no Brasil sobre compósitos, a seguir são listadas algumas
delas.
Processo

Depósito

PI0604442-5

10/10/2006

PI0404362-6

5/10/2004

PI0410298-3

14/5/2004

MU8303411-0 9/12/2003
PI0209220-4

26/4/2002

PI0200163-2

22/1/2002

PI0103654-8

30/5/2001

PI0110602-3

26/4/2001

PI0100917-6
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Título

Perfil de plástico reciclado aglutinado com fibras naturais e
reforçado com hastes rígidas e processo de obtenção do
perfil.
Fabricação de móveis e utensílios nervurados imitando
vime ou outras fibras naturais em plástico reforçado com
fibras sintéticas através da moldagem por enrolamento
seqüencial geométrico.
Método para a fabricação de um produto plástico reforçado
e cobertura hermética.
Tubulação em plástico reforçado com fibras de vidro em
formulação auto-extinguível.
Tubo de múltiplas camadas reforçado de material plástico e
processo para a produção do mesmo.
Caçamba de caminhão e revestimento de plástico
reforçado com fibra dissipadora de carga.
Processo de obtenção de compósito de plástico reforçado
com resíduos vegetais e ou fibras sintéticas resistentes à
chama produtos resultantes e usos dos produtos.
Método e instalação para a fabricação de tubos de material
plástico reforçado com fibra de vidro centrifugada.
Elemento plástico de conexão reforçado com diversas
camadas com propriedades antiestáticas.
Cilindro com paredes finas feitos a partir de material
plástico reforçado com fibras.
Forma de impressão para imprimir em tela giratória feita de
material de plástico reforçado com fibra.
Chassis automotivo em plástico reforçado com fibra de
vidro.
Concreto com fibra de vidro ou plástico reforçado com fibra
de vidro.
Postes em plástico reforçado com fibras e processo de
moldagem por fundição centrífuga para fabricação dos
mesmos.
Dispositivo e processo de moldagem por fundição
centrífuga para fabricação de tanque plástico reforçado
com fibras.
Recipiente de plástico reforçado processo e aparelho para
fabricação.
Tampos côncavos para tanques de plástico reforçado com
fibra de vidro para combustível.
União de tampos em cilindros de plástico reforçado com
fibra de vidro para tanques de combustível.
Nervuras integradas ao costado de tanques de plástico
reforçado com fibra de vidro para combustível.
Paredes divisórias em tanques de plástico reforçado com
fibra de vidro para combustível.
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Mapa em alto relevo lavável da América do Sul em plástico
reforçado.
Mapas em alto relevo lavável dos Estados brasileiros em
plástico reforçado.
Mapa em alto relevo lavável do território brasileiro em
plástico reforçado.
Suporte de plástico reforçado com armadura para
eletrificação.
Dormentes de plástico reforçado com fibra de vidro.
Carenagem em plástico reforçado para ventilador axial de
grande diâmetro.
Processo de filtração de borracha ou plástico reforçado.
Gabinete para condicionador de ar em plástico reforçado
(fibra de vidro).
Carroceria em plástico reforçado tipo buggy.
Dormentes de plástico reforçado com fibra.
Processo de fabricar um artigo de plástico reforçado por um
feltro de fibras de vidro.
Processo de revestimento de um substrato de plástico préformado suscetível à gaseificação ao ser aquecido; e
processo de revestimento de um substrato de poliéster
reforçado com fibras de vidro pré-formado susceptível a
gaseificação ao ser aquecido.
Chapas de construção de material de cimento reforçado
com malha de plástico e fibras de vidro processo e
aparelhagem para preparação das mesmas.
Processo para colar uma camada superficial de plástico
reforçado com fibra a uma peça de reforço e aparelhagem
para colagem de uma camada superficial externa de
carroceria automotiva de plástico.
Processo para ligar uma parte de plástico curado reforçado
por fibras com um membro de reforço e aparelho para ligar
uma parte de plástico curado reforçado por fibras com um
membro de reforço.
Construção de várias camadas tendo uma ou mais
camadas de reforço artigo plástico reforçado com fibra
produzido pela mesma e processo para produzir um artigo
plástico reforçado com fibra.
Material compósito de plástico reforçado com fibras e
processo para sua formação.
Processo para fabricação de uma estrutura de plástico
reforçado com fibras e estrutura reforçada com fibras.
Conjunto que compreende uma mola na forma de uma tira
de material plástico reforçado por fibras de configuração
em zigue-zague.
Processo e aparelho para a produção contínua de seções
ocas de plástico reforçado com fibra e seção oca reforçada
com fibra.
Processo para moldar artigos de material plástico reforçado
por fibras.
Tubo plástico reforçado com fibras e processo de
moldagem por fundição centrífuga para fabricar o mesmo.
Biela de plástico reforçado por fibras.
Aperfeiçoamento em um processo para fabricar um artigo
que compreende um plástico reforçado por fibras aderido a
um objeto metálico.
Processo para moldar artefatos de material plástico
reforçado com fibra.
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Lamina de material plástico sólido reforçado com fibra.
Aparelho e processo para produzir artigos compostos de
plástico reforçado contendo filamentos e respectivo
produto.
Processo para a produção de tubos de material plástico
reforçado com fibras e tubo assim produzido.
Remo de plástico reforçado com fibra de vidro.
Peneira de poço formada completamente de plástico
reforçado com filamentos e aparelho de enrolamento de
peneira do tipo de mandril helicoidalmente aletado com
segmentos múltiplos colapsado.
Cabine inteiriça em plástico reforçado.
Material de chapa plástico reforçado com fibra de vidro.
Carretel reforçado de plástico para embalagem.
Aperfeiçoamento em haste niquelada para tacos de golfe
feita de plástico reforçado com fibras.
Taco de sinuca de fibra de vidro.
Estação de tratamento de esgoto em fibra de vidro.
Processo de fabricação de lâminas de poliuretano
expandido revestidas com fibra de vidro.
Dispositivo articulador de ajuste manual para espelho
retrovisor em fibra de vidro
Processo de fixação de barras pultrudadas em fibra de
vidro no concreto armado.
Concreto reforçado com polímeros telas e ou barra de fibra
de vidro.
Porta de fibra de vidro para uso predial em construções
civis.
Placa em fibra de vidro para uso em revestimentos em
construções civis.
Órtese a base de compósito polímero e fibra de vidro e seu
processo de fabricação.
Painéis decorativos em fibra de vidro.
Processo de conservação de figuras em moldura de fibra
de vidro.
Processo para obtenção de reciclagem de matéria-prima
excedente do tipo fibra de vidro para uso industrial.
Placa de revestimento e acabamento para paredes tetos e
pisos em fibra de vidro.
Pára-choques dianteiro e traseiro e saias laterais esportivos
confeccionados em fibra de vidro fibra de carbono ou outro
tipo de material sintético.
Biodigestor à base de fibra de vidro para produção de
biogás e biofertilizante.
Telhas para construção civil em material combinado
composto de fibra de vidro com alumínio laminado.
Caixão funeral em fibra de vidro.
Aparelho vibratório e método para aglomerar feixes picados
de filamentos de fibra de vidro úmidos em segmentos
uniformes.
Piso antiderrapante de fibra de vidro resinas pedras e
similares.
Esteira e métodos para a fabricação de plásticos
reforçados com fibra de vidro ou plásticos reforçados com
fibra de carbono.
Sistema de ligante resina para preparação de produtos de
fibra de vidro de baixo odor.
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Método para produzir produto a partir de rejeito de fibra de
vidro.
Cabo para recintos internos com reforço de fibra de vidro e
método para fabricação do mesmo.
Método para preparar um produto de isolamento em fibra
de vidro produto de isolamento formado de fibras de um
material de vidro e bloco de material fibroso ou rolo de
isolamento constituído de fibras de um material de vidro.
Boiler em fibra de vidro.
Túnel em fibra de vidro formato lata de cerveja ou similares.
Cruzeta pultrudada de poliéster reforçado com fibra de
vidro para redes de distribuição de energia elétrica e
telecomunicação e processo para a sua obtenção.
Composição de fibra de vidro.
Carrinho de mão em fibra de vidro.
Processo para fabricação de partículas de compósito de
poli(uretano ureia) polímero de adição dispersão aquosa
composição aquosa de revestimento formulação aquosa de
adesivo e substrato de madeira metal concreto fibra de
vidro ou plásticos.
Aperfeiçoamento em telha de fibra de vidro.
Caixas térmicas com reforço plástico ou fibra de vidro.
Portglass portões em fibra de vidro e composit.
Método e instalação para a fabricação de tubos de material
plástico reforçado com fibra de vidro centrifugada.
Sistema de aplicação de fibra de vidro cortada em moldes
de superfícies verticais.
Mova composição (NC2) de fibras e materiais para
utilização na fabricação de telhas onduladas de
fibrocimento para coberturas residencial e industrial
composta de fibras vegetais e artificiais sintéticas fibras
celulósicas (com tratamento alcalino ar) + fibra de vidro
(também com tratamento alcalino ar) com ou sem a fibra
plástica de acetato de polivinila (PVA) aglutinadas com
cimento tipo Portland a composição pode se acrescentar
também cargas minerais como o calcário a argila e ou
caulim as quais tem a finalidade de dar maior estabilidade a
formulação melhorando a performance do composto.
Tiras de fibra de vidro impregnadas e produtos incluindo as
mesmas.
Revestimento com fibra de vidro sobre superfícies de
madeira.
Máquina para aplicação de reforços de fibra de vidro em
moldagens de colunas descartáveis.
Sistema para preparar pelotas de fibra de vidro tendo baixa
descoloração.
Nova composição (NC1) de fibras e materiais para
utilização na fabricação de telhas onduladas de
fibrocimento para cobertura residencial e industrial
composta de fibras vegetais e artificiais sintéticas fibras
celulósicas (com tratamento alcalino ar) + fibra plástica de
acetato de polivinila (PVA) com ou sem a utilização de fibra
de vidro (também com tratamento alcalino ar) aglutinadas
com cimento do tipo Portland a nova composição podem
ser acrescentada cargas minerais como o calcário a argila
e ou caulim as quais tem a finalidade de dar maior
estabilidade a formulação melhorando a performance do
composto.
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Chassis automotivo em plástico reforçado com fibra de
vidro.
Filamentos de fibra de vidro impregnadas e produtos que
incluem os mesmos.
Tiras de fibra de vidro impregnadas e produtos incluindo os
mesmos.
Filamentos de fibra de vidro impregnados e produtos
incluindo os mesmos.
Sistema para preparação de pelotas de fibra de vidro
encapsuladas em polímero.
Concreto com fibra de vidro ou plástico reforçado com fibra
de vidro.
Vara de ferrão em fibra de vidro e com para eletricidade.
Máquina e processo para lavar resíduos de materiais
fibrosos fibra de vidro fibra de carbono poliamida ou
similares.
Auxiliar de filtragem e cristalização para água de piscinas
de vinil ou fibra de vidro.
Equipamento e processo para moldagem em fibra de vidro.
Lixeira fixa em fibra de vidro com motivos da fauna
nacional.
Sistema para a liberação de ar refrigerante para uma zona
de atenuação de fibra de vidro.
Método de aplicação de um revestimento orgânico protetor
a uma fibra de vidro ótica ou a uma fibra de vidro ótica
revestida e fibra de vidro provida com um revestimento
orgânico protetor.
Fonte artificial móvel com cascata reforçada com fibra de
vidro.
Componentes construtivos ornamentais fabricados com
resinas com ou sem aplicação de fibra de vidro.
Playground infantil formado com peças fabricadas em fibra
de vidro multicoloridas.
Laminados reforçados com fibra de vidro placas de
circuitos eletrônicos e métodos para montar uma tela.
Filamentos de fibra de vidro revestidos com lubrificante
inorgânico e produtos incluindo os mesmos.
Caixa d’água em fibra de vidro e formato retangular.
Mistura para produzir peças moldadas a partir de concreto
reforçado com fibra de vidro processo para produzir peças
moldadas pelo processo de injeção e equipamento para
produzir peças moldadas de concreto reforçado com fibra
de vidro.
Aparelho para formar pacotes de fibra de vidro livres de
migração.
Separadores de fibra de vidro e baterias que incluem tais
separadores.
Métodos de fabricação de fibra de vidro de alta temperatura
e estruturas protetoras térmicas.
Revestimento para paredes em fibra de vidro.
Processo para reciclagem de material composto com fibra
de vidro.
Processo para produzir vidro com redução simultânea de
emissões tóxicas provenientes de um forno de fabricação
de vidro na pressão atmosférica composição de vidro de
soda cal silicato vidro suavemente oxidado e fibra de vidro
têxtil.
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Composições colantes para tratar fibras de vidro para
reforço de material polimérico produto de fibra produto
moldado e método para preparar fibras de vidro coladas
para reforço de materiais poliméricos.
Barraca de praia em fibra de vidro.
Fibra grosseira de vidro contendo AI2 O3 resistente a alta
temperatura produto de fibra classificada e uso dos
mesmos.
Processo e aparelho de fabricação de pré-formas de fibra
de vidro.
Painel publicitário em fibra de vidro.
Equipamento para produzir pelotas de fibra de vidro.
Caixa plataforma em fibra de vidro para confinamento e
acionamento de válvula econômica.
Cruzeta pultrudada de poliéster reforçado com fibra de
vidro para redes de distribuição de energia elétrica e
telecomunicação e processo para a sua obtenção.
Telha de fibra de vidro reforçada com tela metálica inserida.
Tela de fibra de vidro resinada para reforço de um disco
abrasivo de desbaste e ou de corte e ou rebolo resinóide e
disco abrasivo incluindo tal tela.
Processo de fabricação de troféus medalhas placas
condecorativas placas indicativas e painéis em resinas
poliéster resinas ester vinílicas ou resinas epóxi reforçadas
com fibra de vidro.
Método e aparelho para fazer pré-formas a partir de
material trançado de fibra de vidro.

19 ASSOCIAÇÕES
• Nacional
ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE MATERIAIS COMPÓSITOS – ALMACO
Avenida Professor Almeida Prado, 532 - Prédio 31 - Térreo - Sala 11 - Cidade Universitária
CEP: 05508-901- São Paulo – SP
Fone: (11) 3719-0098
e-mail: <almaco@almaco.org.br>.
Site: <http://www.abmaco.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2021.
• Internacionais
AMERICAN COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION – ACMA. USA
Site: <http://www.acmanet.org>. Acesso em: 15 jan. 2021.
CHINA SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL INDUSTRIAL GROUP CORP. OF INORGANIC
MATERIALS – CIMGC. China
Site: <http://www.chinacompositesexpo.com>. Acesso em: 15 jan. 2021.
COMPOSITES AUSTRALIA
Site: <http://www.compositesaustralia.com.au/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
EUROPEAN COMPOSITES INDUSTRY ASSOCIATION - GPRMC
Site: <http://www.gprmc.be>. Acesso em: 15 jan. 2021.
JAPANESE REINFORCED PLASTICS SOCIETY – JRPS. Japão
Site: <http://www.jrps.or.jp>. Acesso em: 15 jan. 2021.
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SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF MATERIAL AND PROCESS ENGINEERING –
SAMPE
Site: <http://www.sampe.org>. Acesso em: 15 jan. 2021.
THE COMPOSITES ASSOCIATION OF NEW ZEALAND – EPTA. Nova Zelândia
Site: <http://www.composites.org.nz>. Acesso em: 15 jan. 2021.
THE EUROPEAN PULTRUSION TECHNOLOGY ASSOCIATION – EPTA
Site: <http://www.pultruders.com>. Acesso em: 15 jan. 2021.
Conclusões e recomendações
O uso dos compósitos ou plásticos reforçados com fibra de vidro vem crescendo cada vez
mais, tanto no mercado nacional como no internacional. Mas, além deste crescimento, o que
impressiona é a variedade de setores em que estes materiais estão presentes, sendo no
setor de bijuterias até o setor automotivo, o que mostra a grande diversidade de aplicação
que possui o compósito.
O que torna os compósitos tão aplicáveis na indústria em geral são as diferentes
propriedades que este material consegue aliar, como leveza e durabilidade, resistência
química e flexibilidade arquitetônica, dentre outras, que tornam os compósitos mais usuais a
segmentos que buscam aliar resistência com leveza, a exemplo das indústrias automotiva,
naval, petrolífera e aeronáutica.
Os fornecedores aqui apresentados servem apenas como referência inicial, tendo sido
consultados na Internet. O SBRT não tem qualquer responsabilidade pela idoneidade e
veracidade das empresas ou instituições e informações por elas fornecidas nem se
responsabiliza pelos serviços a serem prestados pelas instituições/profissionais listados. A
responsabilidade pela escolha, o contato, uso e a negociação cabem totalmente ao cliente,
já que o SBRT apenas efetua indicações de fontes encontradas em provedores públicos de
informação.
As normas técnicas citadas são comercializadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Possíveis dúvidas a respeito das normas e a compra podem ser
consultadas mediante contato com a instituição:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT
Informações técnicas sobre normas (CIT)
Fone: (11) 3017-3645 / 3017-3646
E-mail: <cit@abnt.org.br>
Pesquisa e compra on-line: <http://www.abntcatalogo.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
Ressalta-se que, quando há aplicação de legislação, o empreendedor deve se certificar de
que está utilizando o documento oficial e vigente, buscando sempre o órgão que elaborou a
lei para garantir o seu correto cumprimento.
Os documentos de patentes contêm descrições de conceitos científicos e técnicos, bem
como detalhes práticos dos processos. As informações disponíveis por meio do sistema de
patentes podem ser usadas diretamente para finalidades científicas e experimentais e como
base para estimular a adaptação e a melhoria de tecnologia descrita imediatamente em
documentos da patente depois de sua publicação, fornecendo ao usuário o conhecimento
básico necessário e especializado.
Além da valiosa informação tecnológica, um documento da patente publicado contém
detalhes dos nomes e endereços do depositante, do titular da patente e do inventor e assim
fornece meios pelo qual os proprietários dos direitos em relação à tecnologia podem ser
encontrados, em caso de interesse no desenvolvimento de parecerias inventor-empresário
ou na aquisição dos direitos de titularidade. Finalmente, os documentos de patentes contêm
informações sobre a condição legal de Direitos de Propriedade Intelectual na invenção, as
quais se relacionam.
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Ressalta-se que os direitos de propriedade do titular da patente devem ser consultados por
meio da legislação vigente e pertinente ao assunto. A Lei da Propriedade Industrial n. 9.279,
de 14 de maio de 1996, confere ao titular da patente o direito de impedir terceiros, sem o
seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes
propósitos o produto objeto de patente ou processo patenteado. A legislação completa pode
ser consultada em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15
jan. 2021.
Para solicitar outras informações a respeito de direitos de titularidade, o interessado poderá
contatar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro
CEP: 20090-910 - Rio de Janeiro – RJ
Site: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 15 jan. 2021.
Para a leitura na íntegra dos documentos de patentes, a busca pode ser feita pelo número
da patente no seguinte link:
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp>. Acesso em: 15 jan.
2021.
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