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O que é a Fibra de Vidro 

• A Fibra de vidro é um compósito filamentoso de finíssimos fios de vidro,
agregados através de resinas, derivados de silício, fenóis ou outros
compostos solúveis em solventes orgânicos.

• Material tem estrutura amorfa e suas propriedades são as mesmas ao
longo da fibra e em sentido transversal.

• Matéria prima principal: Areia (Sílica)



Fibra de Vidro Processo de Produção – Forno



Fibra de Vidro Processo de Produção – Forno



Fibra de Vidro 
Tratamento Superficial 

• Tratamento superficial (sizing/finishing): É um polímero formador de filme
que aglutina os filamentos de vidro em uma mecha coesa de fácil
processamento. O material deve ser compatível com a resina a ser
reforçada.

• Lubrificante: Lubrifica os fios de vidro e ajuda seu processamento.

• Silano: São moléculas bifuncionais trabalhando como o agente de união
entre os materiais inorgânicos (vidro) e orgânicos (resina), retardando a
deterioração das propriedades mecânicas dos laminados a longo prazo.



Fibra de Vidro
Apresentações 



Fibra de Vidro 
Tipos mais conhecidos 

Tipo E Tipo S 

Resistencia a Tração (MPa) 3.445 4.890

Resistencia a compressão 
(MPa)

1.080 1.600

Densidade (g/cm3) 2,58 2,46

Ponto de amolecimento (°C) 846 1.056

Aplicações típicas Para uso Geral e boas 
propriedades elétricas

alta resistência mecânicas – uso típico em 
proteção balística, mercado aeroespacial 
e de energia eólica – normalmente para 

produtos de alta performance 

Preço indicativo X 8 a 10X



Fibra de Carbono

• A fibra de carbono é um compósito filamentoso, obtido a partir de vários tipos de
materiais orgânicos através da decomposição térmica em ambiente oxigenação
(pirólise).

• Em virtude de sua elevada resistência e baixa densidade é utilizada nos mercados
de alta performance como o aeroespaciais , óleo&Gas, automobilístico e
equipamentos eletrônicos.

• A exploração comercial da fibra de carbono iniciou-se no ano de 1950, quando se
utilizou primeiramente “rayon”.

• O aperfeiçoamento deste material ocorreu no decorrer da década de 60, quando
Japão e Inglaterra empregaram o poliacrilonitrila (PAN), na produção desta
fibra



Processo de Produção de CF

300-350°C

1000-2000°C
Atmosfera de Nitrogênio

50% de perda de massa



Fibra de Carbono
Apresentações comerciais 



Fibra de carbono – Tratamento superficial 

• Tratamento superficial

• Sizing / finishing

• Epoxi (EP) – solução ou emulsão 

• Poliuretanos (PU)

• Termoplásticos (PAEK)  



Fibra de carbono
Algumas Características

▪ Baixo peso específico  – Fibra Carbono tem ¼ da densidade do aço
▪ Peso específico em g/cm3

▪ Alta resistência a tração e alto modulo 
▪ Resistencia e modulo maior que o aço 

▪ Outras propriedades 
▪ Resistividade elétrica – condutividade elétrica
▪ Excelente Resistencia a fadiga 
▪ Excelente estabilidade térmica e dimensional 
▪ Excelente Resistencia a corrosão e elevada Resistencia química 
▪ X-ray transparência 

1,8 2,58 2,46 2,7 1,4 7,8

Carbono Vidro (E) Vidro (S) Alumínio Aramida Aço 



Fibra de Carbono (5-7µm)  e fio de cabelo 

Fio de cabelo Humano

Fibra de Carbono



Aramida 

• As fibras de aramida são fibras sintéticas de alto desempenho, com
moléculas caracterizadas por cadeias poliméricas relativamente rígidas.

• Essas moléculas são ligadas por fortes pontes de hidrogênio que
transferem o estresse mecânico de forma muito eficiente, possibilitando o
uso de cadeias de peso molecular relativamente baixo.



Aramida

• Essas características únicas derivam da combinação de moléculas de
polímero rígido com uma forte cristalinidade, bem como interação próxima
entre as cadeias poliméricas devido às pontes de hidrogênio.

• Os fios de filamento de Aramida são preparados por meio de uma solução
líquida cristalina de polímero PPTA (p-phenylene terephthalamides) em
ácido sulfúrico concentrado.

• Reação dos monômeros de PPD (p-phenylene diamine) e TDC
(terephthaloyl dichloride); reagidos com CaCl2 (calcium cholide) e NMP (N-
methyl pyrrolidone)

• Após a extrusão através dos furos de fiação, os filamentos líquidos passam
através de um intervalo de ar e entram num banho de coagulação contendo
água.

• Os filamentos são subsequentemente lavados, neutralizados, secos e
recolhidos em bobinas.



Aramida = Poliamida aromática 

Nylon – Poliamida alifática 







Aramida – Características 

• As fibras de aramida compartilham algumas características gerais que as 
distinguem de outras fibras sintéticas:
• Força elevada - Excelente relação peso-força 

• Boa resistência à abrasão

• Boa resistência a solventes orgânicos

• Não condutivo eletricamente

• Sem ponto de fusão
• Material não tem Tg – passa de estado solido para vapor diretamente. 

• Baixa inflamabilidade

• Excelente resistência térmica (>420°C)

• Estabilidade dimensional do tecido a temperaturas elevadas



Comparativo Geral de Propriedades

Característica Unidade Vidro (E) Vidro (S) Carbono 
(PAN)

Aramida 

Densidade g/cm3 2,58 2,46 1,78 1,44

Tensão de ruptura (MPa) 3.445 4.890 4.900 3.000

Modulo (GPa) 72 87 230-540 60-120

Along a ruptura (%) 4,8 5,7 0,7-2,0 2,2-2,4

Resist a compressão (MPa) 1.080 1.600 1.570 200

Tipo de Falha Quebra Quebra Quebra Dúctil 

https://books.google.com.br/books?id=REYTVy3OCWgC&pg=PA211&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

https://books.google.com.br/books?id=REYTVy3OCWgC&pg=PA211&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


Tipos de Falhas em Laminados

Aramidas (*) não sofrem 

quebra do filamento

(*) Twaron é marca registrada da 

Tejin



Tecidos de Fibra de Vidro

• Os Tecidos são multiaxiais (Unidirecional, Biaxial, Triaxial e Quadriaxial)
com diversos tipos de gramaturas, espessura de filamentos e larguras para
todo o tipo de aplicações.

• A variedade de opções permite ampla flexibilidade de projeto,
possibilitando a moldagem de peças complexas.



Tecidos Fibra de Carbono 

• A fibra de carbono é um dos materiais mais resistentes e que pode ser
combinada com outros materiais de forma a se construir um laminado de
alta resistência baixo peso.

• As fibras de carbono podem ser encontradas em três principais tipos de
qualidade, dependendo de suas propriedades:
• Alta Resistência (HS),

• Módulo Intermediário (IM) e

• Alto Módulo (HM).

• Normalmente os tecidos de fibra de carbono estão disponíveis nas tramas
multiaxiais (Unidirecional, Biaxial, Triaxial e Quadriaxial) em diversas
gramaturas e larguras.



Tecidos Híbridos 

• Tecidos híbridos são a combinação de fibras de reforço composta de dois
ou mais tipos de fibras, como fibra de vidro, carbono e aramida. Esses
materiais combinados proporcionam ao construtor e projetista uma
liberdade de poder combinar e otimizar propriedades mecânicas, peso e
custo de modo que seja possível aumentar a performance estrutural de
um laminado

• ATENÇÃO
• NÃO SÃO PERMITIDOS TECIDOS HIBRIDOS NO DESAFIO



Manuseio - ALERTA

• Apesar das  fibras de vidro e carbono serem considerados inertes seu 
manuseio incorreto pode causar danos/alergias. 

• No manuseio com esses tipos de materiais deve utilizar máscara, luvas e 
roupas especiais em virtude das partículas que são liberadas causarem 
irritações na pele, olhos e aparelho respiratório. 

• Além dos solventes e das resinas utilizadas no seu processo de fabricação 
ser extremamente tóxicos. 
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