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A TEXIGLASS exporta para todos os continentes



ASSUNTO: 

PRE-PREG TERMOPLÁSTICO

Objetivo:

Mostrar as vantagens e o processamento 

do pre-preg termoplástico.



O que são compósitos?
Chama-se de compósito ou 

composite todo o material 

que é resultado da junção de 

dois ou mais materiais 

(componentes), resultando 

num novo produto.



Do que é formado um "composite"?

É formado por um ou mais reforços agregados 

por uma matriz polimérica.

Composite é comumente chamado de "plástico 

reforçado“

FRP = Fiberglass Reinforced Plastic ou 

CFRP = Carbon Fiber Reinforced Plastic

F.R.P. = Fiber Reinforced Plastic



Quais os tipos de reforços utilizados?

Os reforços podem ser de fibra de vidro, fibra de carbono, fibra 

aramida além de outras fibras naturais ou sintéticas.

Fibra de Vidro
Óxido de Silício + 
Óxidos de metais 
alcalinos

Fibra de Carbono
Fio de Acrílico 
Carbonizado

Fibra Aramida
Poliamida Aromática





Quais os métodos de se fabricar peças de fibra de vidro?

Spray 

up

Infusão

Nesses métodos, coloca-se a resina sobre a fibra seca

Existe ainda o “PRE-PREG”



- O que é um pre-preg?

- Trata-se um tecido de 

reforço previamente 

impregnado com resina.

Pre-Preg Termofixo Pre-Preg Termoplástico



- Qual é a vantagem de se trabalhar com pre-

pregs?

- Sabe-se que uma peça em composite tem a 

forma dada pela resina e a resistência dada 

pelo reforço.

Respeitados certos limites de conformação da 

peça, quanto maior for a % de reforço em 

relação à resina, maior será a resistência da 

peça.

Com os pre-pregs consegue-se a máxima % de 

reforço em relação à resina.

Além disso, evita-se o desperdício de resina, pois 

não há necessidade de adição de mais resina.



40% Fibra + 60% Resina

50% Fibra + 50% Resina

60% Fibra + 40% Resina (pre-preg)

Tensão

MPa

s

Deformação (%)

30% Fibra + 70% Resina (hand lay up)
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Este gráfico demonstra bem que quanto mais rica em reforço for a relação 
“fibra x resina” maior é a tensão (resistência)



- Quais os tipos de resinas que existem no mercado?

- Basicamente podemos dividi-las em 

"TERMOFIXAS" e "TERMOPLÁSTICAS".

- Qual é a diferença entre as resinas TERMOFIXAS e as 

TERMOPLÁSTICAS?

- Resinas  TERMOFIXAS são resinas que são formadas a partir

de um polímero e um endurecedor (ou catalizador), criando-se 

um novo polímero. Este polímero, uma vez formado, adquire 

novas propriedades físico-químicas, e mesmo aquecido, não volta 

ao seu estado original. Não é um material “fusível”; isto é, não 

pode ser fundido.

As resinas TERMOPLÁSTICAS, diferentemente das termofixas,

quando aquecidas voltam ao seu estado original, podendo ser 

fundidas, retrabalhadas e recicladas.
Correspondem a 80% do mercado.



- Quais os tipos de pre-pregs que existem no mercado?

- Até bem pouco tempo existiam apenas o pre-pregs

feitos a partir de resinas termofixas.

A TEXIGLASS lançou no Brasil o pre-preg fabricado 

a partir de resinas termoplásticas.



- Qual é a vantagem de se utilizar  pre-pregs termoplásticos?

- Os pre-pregs termofixos, têm um tempo de vida (shelf-life) 

bastante curto (geralmente entre 1 e 3 meses) e precisam ser 

armazenadas em câmara fria ou freezers.

Além disso, os pre-pregs termofixos precisam ser transportados 

em câmaras refrigeradas e retirados da câmara fria várias horas 

antes de sua utilização, o que colabora para diminuir o "shelf-

life" do pre-preg.

O processamento é bastante demorado; geralmente precisa-se de 

várias horas para fazer a cura obedecendo alguns gradientes de 

"tempo x temperatura", e depois geralmente precisa-se ainda de 

uma pós-cura.

No processamento de um pre-preg termofixo, pode-se obter uma 

peça por dia de trabalho.



A primeira grande vantagem do pre-preg termoplástico 

é que ele dispensa o uso de câmara fria e tem um tempo 

de vida (shelf-life) praticamente indefinido.

Porém a maior vantagem está no reduzido tempo de 

processamento para se fabricar uma peça.

Pode-se colocar o pre-preg diretamente no molde 

previamente aquecido, esperar o tempo de conformação 

(geralmente apenas alguns minutos), esfriar o molde e 

retirar a peça pronta.

A grande barreira para a fabricação de peças seriadas 

em composites sempre foi justamente o demorado 

tempo de processamento. Com o pre-preg

termoplástico, essa barreira foi quebrada.



Como os pre-pregs termoplásticos tem 

um ciclo de processamento bastante 

curto, proporcionam alta 

produtividade e consequente 

competitividade em relação aos 

materiais convencionais, como os 

metais, por exemplo.

Além disso, são amigos da natureza, 

pois não emitem estireno e podem ser 

100% reciclados e retrabalhados.



Grosso modo, pode-se dizer que enquanto que com o 

pre-preg feito a partir de resinas termofixas pode-se 

fabricar uma peça por dia, com o pre-preg 

termoplástico pode-se fabricar uma peça por hora. 

Dependendo do processamento, podem-se obter até 

várias peças por hora.

Produção com

pre-preg termofixo

Produção com pre-preg termoplástico



Até o momento, os pre-pregs 

termoplásticos só podem ser 

fornecidos em rolos (como tecidos 

secos), mas em breve poderão ser 

fornecidos em placas ou na 

pré-forma da peça final.

Os pre-pregs termoplásticos da 

TEXIGLASS podem ser de Fibra de 

Vidro, de Carbono ou Aramida.
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Coordenador: Prof. Dr. Antonio Carlos Ancelotti Junior

Figura 1 – Núcleo de Tecnologia em Compósitos - NTC

Fonte: Arquivo NTC

Eng. Ricardo Mello di Benedetto



23

Coordenador: Prof. Dr. Antonio Carlos Ancelotti Junior

Eng. Ricardo Mello di Benedetto
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Fonte: Arquivo NTC

Coordenador: Prof. Dr. Antonio Carlos Ancelotti Junior

Eng. Ricardo Mello di Benedetto
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Figura 2 – Prótese transtibial fabricada em material compósito

Fonte: Arquivo NTC

Figura 3 – Prótese transtibial inferior de corrida

Fonte: www.corremulherada.com.br

Coordenador: Prof. Dr. Antonio Carlos Ancelotti Junior

Eng. Ricardo Mello di Benedetto
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Figura 16 – Molde e prensa hidráulica 

Fonte: Arquivo NTC

Figura 17 – Imagem obtida com câmera térmica FLIR

Fonte: Arquivo NTC

Coordenador: Prof. Dr. Antonio Carlos Ancelotti Junior

Eng. Ricardo Mello di Benedetto



De acordo com o gráfico, o início do processo de cura da resina inicia-se em

aproximadamente 50 °C e apresenta em 120 °C a máxima velocidade de reação. Assim,

optou-se por processar o material a 80 °C de modo a garantir boa qualidade do

laminado com uma taxa de liberação de voláteis em um velocidade intermediaria.

Desta forma, o laminado permaneceu em estufa a 80°C por 4 h, descansando

em temperatura ambiente por mais 12 h.

Tempo de Processamento: 16 h

Resina Epóxi

Dados: aquecimento de 25 °C a 250 °C com taxa de aquecimento de 10°C/min em ar Nitrogênio

(N2) com fluxo de 50ml/min.

DSC da resina epóxi

(Calorimetria Exploratória Diferencial)



Corpos de prova do laminado CF/Epoxi usinado via CNC Router 



Dados: aquecimento de 25 °C a 280 °C com taxa de aquecimento de 10°C/min

em ar Nitrogênio (N2) com fluxo de 50ml/min.

De acordo com o gráfico, a temperatura de fusão da poliamida 6

(PA6) é 220°C. O pico característico é de caráter endotérmico (voltado para

baixo), o que comprova ser um processo físico de fusão do polímero.

Fibra de Carbono com poliamida FC/PA6

DSC: Calorimetria Exploratória Diferencial 

(na sigla me inglês) para determinar o 

ponto de fusão do polímero.



Ciclo de processamento do material CF/PA6 

I – Aquecimento de 25°C a 260°C

II – Isoterma em 260°C (por 20 min com pressão de 30 ton/m²)

III – Resfriamento brando, sob pressão, até o fim do ciclo.

O material foi processado via consolidação sob pressão (prensa hidráulica com sistema 

de aquecimento) na temperatura de 260°C, ou seja, 40°C acima do ponto de fusão, com 

o objetivo de diminuir sua viscosidade e melhorar a molhabilidade das fibras de reforço 

pela matriz polimérica. 



Ciclo de processamento do material CF/PA6 

I – Aquecimento de 25°C a 260°C

II – Isoterma em 260°C (por 20 min com pressão de 30 ton/m²)

III – Resfriamento brando, sob pressão, até o fim do ciclo.

O tempo de processamento foi longo pois optou-se por resfriamento ambiente.

Poderia ter sido feito o resfriamento forçado, com água gelada, por exemplo.

Notar que levou-se 15 min para atingir a temperatura de fusão e pouco mais de 

10 min para atingir a temperatura de processamento e mais 

20 min de isoterma. Ou seja, apenas 45 minutos.



Corpo de prova do material CF/PA6 durante ensaio de cisalhamento interlaminar

Ensaio de cisalhamento interlaminar 

De acordo com a Figura, percebe-se que o corpo de prova deformou-se até

o ponto em que o rolete superior comprime o material antes de sua falha. Desta

forma, o ensaio de cisalhamento interlaminar não obteve resultados

conclusivos, porém comprovou que o material possui alta capacidade de

deformação antes da fratura. Assim, pode-se inferir que o material possui alta

tenacidade, que é a capacidade do material de absorver energia na forma de

impacto.



Capacidade do material de absorver energia na forma de impacto???

Isto nos dá ideias:



Material Resistência à Tração Módulo de Elasticidade

Pre-Preg FC/PA6 (Nylon) 566,78 MPa 49,21 GPa

Pre-Preg FC/Epóxi 603,43 MPa 46,11 GPa



No caso de se utilizar uma resina como o 

POLIPROPILENO, as condições seriam as 

seguintes:

- Aquecimento até 185 oC

- Isoterma de 10 min na temperatura de 185 oC

- Pressão de 5 MPa 

- Resfriar até 60 oC

- Desmoldar a peça pronta.



Há ainda formas mais rápidas de se processar os 

pre-pregs termoplásticos:

O pre-preg termoplástico pode ser previamente 

aquecido em estufa até próximo do ponto de fusão 

da resina (o tempo e a temperatura vão depender 

do tipo de resina), retirar da estufa e colocar 

rapidamente o sistema na prensa previamente 

aquecida e prensar.

O ciclo de processamento será de poucos minutos.

A TEXIGLASS está fazendo estudos para ter o 

processamento em apenas um minuto.



TG  X HDT

- O que é TG?

- TG é a temperatura de transição vítrea; é a temperatura a 

partir da qual, uma porção cristalina ou semi-cristalina do 

material muda de uma estrutura “ordenada” para uma 

estrutura “amorfa”.

O TG tem uma importância relativamente menor do que o HDT 

de um polímero ou de uma determinada peça.

Todos os materiais poliméricos amolecem à medida que a 

temperatura aumenta.



- O que é HDT?

- HDT é a temperatura de Distorção Térmica (Heat Distorsion

Temperature)

- É a temperatura a partir da qual a peça se dobra, considerando 

um corpo de prova de dimensões fixas, com distância fixa entre 

apoios e sob uma carga fixa.

- Todos os materiais poliméricos amolecem à medida que a 

temperatura aumenta e a Distorção à Temperatura coloca uma 

única figura sobre isso para um determinado material.

Portanto, HDT é uma medida da "rigidez" do material em relação 

à temperatura.

Os termoplásticos são semicristalinos ou amorfos, portanto o que 

mais interessa é a que temperatura podem ser utilizados. 

O HDT é um valor preciso e prático.



Há vários tipos de resinas termoplásticas que possuem HDT e TG 

muito altos, como PPS, PEEK, PEKK, etc. 

Essas resinas são de alta performance e praticamente se limitam 

a usos aeronáuticos, aeroespaciais ou de alta exigência técnica.

A proposta da TEXIGLASS é oferecer também pre-pregs 

termoplásticos a partir de resinas como Poliamida, Polipropileno, 

Acrílico, para atender os mercados do quotidiano, mais realistas 

em relação ao consumo e desempenho. 

Um capô ou para-lama de automóvel ou peças de máquinas 

agrícolas utilizam-se à temperatura ambiente.



Um exemplo prático de aplicação é para 

capacetes de segurança (do tipo utilizado por 

pedreiros) ou de motociclistas, que podem 

ser fabricados com pre-pregs termoplásticos 

reforçados com fibra de vidro, com baixo 

custo e alta performance. 



FILME 



Se somos capazes

de fazer este,

também podemos 

fazer este!



Obrigado pela atenção
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