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1. intROduçãO

no passado, os materiais desenvolvidos para o uso quoti-
diano marcaram as diferentes eras (do ferro, do Bronze, do 
Ouro...) e o progresso das civilizações. depois do controlo 
do fogo e invenção da roda, a fiação foi provavelmente o de-
senvolvimento mais importante da humanidade, pois permi-
tiu a sua sobrevivência noutras zonas e o início da expansão 
humana por toda a superfície da terra. O fabrico manual de 
tecidos flexíveis e a fiação de fibras como o algodão, o linho 
e a juta foram um grande avanço quando comparado com as 
peles de animais também muito utilizadas por povos antigos. 
desta forma os recursos naturais foram largamente usados e 
rapidamente apareceram os primeiros compósitos. Por exem-
plo, paredes reforçadas com feixes de palha para aumentar 
a integridade estrutural, bem como arcos (fig.1) e carroças 
constituídos pela união de paus, ossos e chifres de animais 
para uso pessoal. estes antigos compósitos foram mais tarde 

substituídos por materiais mais resistentes como a madeira e 
o metal.

Fig. 1. Arcos Coreanos feitos com compósitos.

Os compósitos são originários das primeiras sociedades agrí-
colas e de certa forma foram esquecidos durante séculos.

O verdadeiro reaparecimento destes materiais começou com 
o uso de estruturas compósitas leves para muitas soluções 
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Alguns exemplos do uso de fibras naturais encontram-se 
nas seguintes figuras (Figs.4 e 5). Muitos artesãos usavam 
a tecnologia de compósito na moldagem dos seus trabalhos, 
recorrendo por exemplo a papéis em camadas e diferentes ta-
manhos para dar a forma final ao produto. 

Fig. 4. fabrico artesanal de um cesto no Bangladesh.

Fig. 5. Olaria Artesanal no Zimbabué.

“na natureza, podemos perceber que todos os materiais 
biológicos são compósitos, sem excepção. exemplos 

encontrados de compósitos naturais incluem madeira, 
em que a matriz de lignina é reforçada com fibras 
celulósicas, e ossos, em que a matriz composta por 

minerais é reforçada com fibras colagéneas. Desde a 
antiguidade encontramos exemplos de compósitos feitos 

pelo homem, como adobes reforçados com palha para 
evitar a quebra da argila, e o uso de colmos de bambu no 

reforço de adobe e lama em paredes no peru e China”. 
(HidalGO-lópes, 2003:163)

Com o avanço tecnológico os requisitos exigidos aos mate-
riais comuns mudaram, o que levou ao aparecimento de com-
pósitos capazes de corresponder às novas necessidades.

O sucesso de compósitos nas diversas aplicações depende da 
facilidade de acesso e aplicação das técnicas de fabrico exi-
gidas por cada sector industrial. Cada vez mais, o fabrico de 
compósitos constitui um procedimento que pretende atingir 

técnicas durante a segunda metade do século XX. Inicialmen-
te eram utilizados em aplicações eléctricas como dieléctricos 
e cúpulas de radar pelas suas propriedades electromagnéticas. 
nas décadas de 80 e 90, o uso de compósitos tornou-se muito 
comum para melhorar o desempenho de veículos espaciais e 
aviões militares. 

A crescente preocupação com o ambiente e com a redução de 
custos de fabrico em conjunto com a reintrodução das fibras 
naturais nas tecnologias de compósitos reforçados (fig.2) deu 
origem a novos desenvolvimentos no uso destes materiais, 
nomeadamente na protecção do Homem em incêndios e im-
pactos (fig.3). 

Fig. 2. Capacete militar em compósito de baixo peso.

Fig. 3. Partes do interior de um Mercedes Classe A.

As vantagens de materiais compósitos de fibras naturais 
como a madeira, ossos, ramos finos de plantas têm vindo a ser 
exploradas durante séculos, tal como demonstra o exemplo 
dos Egípcios que usavam materiais compósitos de fibras na-
turais como o papiro para fazer barcos, velas e cordas desde 
o ano 4000 a.C. A palha é outro exemplo usado para reforço 
de tijolos há mais de 2000 anos sendo este método ainda hoje 
utilizado. Os compósitos de fibras sintéticas são originários 
do século XIX quando o homem fez o primeiro polímero, 
fenol-formaldeído. Este foi reforçado com fibra de linho para 
fazer bakelite muito utilizado recentemente para equipamen-
to eléctrico. 
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Fig. 6. factores de que dependem as propriedades dos compósitos.

A fase matriz pode ser um metal, um polímero ou um cerâmi-
co, que confere estrutura ao material compósito preenchendo 
os espaços vazios que ficam no reforço e mantendo-o na sua 
posição.

A fase dispersa ou reforço existe em diversas formas sendo a 
classificação mais geral feita em três categorias: compósitos 
particulados, compósitos de fibras descontínuas (whiskers) e 
compósitos de fibras contínuas. No geral, os constituintes do 
reforço dos compósitos proporcionam força e rigidez, mas 
também aumentam a resistência ao calor, corrosão e con-
dutividade. O reforço pode ser feito para facultar todas ou 
apenas uma destas características dependendo dos requisitos 
exigidos pelo novo material. Para o reforço representar uma 
vantagem para o compósito este deve ser mais forte e rígido 
que a matriz e deve ser possível a sua troca quando se notar 
qualquer falha como vantagem. deste modo a boa interacção 
entre matriz e reforço pode ser garantida pela criação de uma 
interface entre ambos que possa adequar a rigidez do refor-
ço com a ductilidade da matriz. Para tal é essencial que a 
ductilidade da matriz seja mínima ou mesmo nula para que o 
compósito apresente um comportamento relevante. 

Fig. 7. Classificação dos materiais compósitos segundo sua fase dispersa: 
particulado, reforçado por fibras e estrutural laminado.

As fibras constituem uma classe importante de reforço uma 
vez que proporcionam o aumento da força da matriz, e conse-
quentemente influencia e destaca as propriedades pretendidas 
das duas fases. As fibras de vidro são as mais antigas conhe-
cidas fibras usadas como reforço. As fibras de cerâmicos e 
metais foram mais tarde descobertas e postas em uso para 
tornar os compósitos mais rígidos e resistentes ao calor.

As fibras podem contudo apresentar um desempenho dimi-
nuído devido a vários factores. A performance do compósito 
reforçado com fibras é avaliada pelo comprimento, forma, 
orientação, e composição das fibras bem como pelas proprie-
dades mecânicas da matriz. O arranjo das fibras em relação 
umas às outras, a concentração das fibras e a sua distribuição 
influenciam significativamente a resistência e outras proprie-
dades dos compósitos reforçados com fibras. 

valores óptimos de parâmetros como a forma, massa, força, 
durabilidade, rigidez, custos, etc. Assim, o crescente desen-
volvimento de novas tecnologias de fabrico de compósitos é 
acompanhado pela alteração e melhoramento destes mesmos 
parâmetros.

Actualmente, os mercados de materiais compósitos estão 
cada vez mais difundidos. estudos recentes mostram que o 
maior mercado continua a ser o dos transportes (31%), mas 
a construção civil (19,7%), marinha (12,4%), equipamento 
eléctrico/electrónico (9,9%), produtos de consumo (5,8%), 
aparelhos e equipamentos comerciais são também mercados 
em grande expansão. O mercado aeroespacial e de aeronaves 
representa apenas 0,8 % o que é surpreendente tendo em con-
ta a sua importância na origem dos compósitos.

estes novos materiais têm tido uma notável expansão pelo 
que estão a conquistar grande quota de mercado, especial-
mente em produtos onde o rendimento e desempenho são 
fundamentais. Alguns destes produtos são muito recentes, 
mas a construção civil continua a ser a maior aplicação dos 
compósitos, tal como era em 1500 a.C. em que os Egípcios e 
Israelitas usavam palha para reforçar tijolos de barro.

2. deFiniçãO de mateRial COmpósitO

Os materiais compósitos não têm uma definição universal-
mente aceite. de um modo geral, um material diz-se com-
pósito quando é constituído por dois ou mais constituintes 
(fases) diferentes.

têm sido desenvolvidas técnicas de fabrico destes materiais 
de modo a substituir as ligas metálicas, cerâmicas e poliméri-
cas que atendam às novas exigências tecnológicas. O seu fa-
brico implica a combinação das duas fases (matriz e reforço) 
para formar um material que de certa forma tem um melhor 
desempenho que os seus constituintes numa situação parti-
cular, dando origem a uma nova geração de materiais com 
melhores propriedades mecânicas. 

Os compósitos existem em diferentes formas mas normal-
mente os mais usuais são os materiais constituídos por um 
reforço de fibra embutido numa matriz polimérica. Um exem-
plo comum de material compósito é o betão armado, que não 
é tão frágil como o cimento, e não corrói tão facilmente como 
o aço por si só. 

3. ClassiFiCaçãO dOs COmpósitOs

Tipicamente, os compósitos são classificados pelo material 
que forma a matriz que é a fase contínua, que envolve a outra 
fase, chamada reforço ou fase dispersa. As propriedades dos 
compósitos dependem de propriedades físicas e de factores 
inerentes às fases constituintes, como as suas quantidades re-
lativas e a geometria da fase dispersa.
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Fig. 8. Classificação de materiais compósitos segundo o reforço. 

4. Os mateRiais COmpósitOs na indústRia 

A crescente exigência das novas tecnologias, sobretudo no 
que respeita à combinação de propriedades incompatíveis de 
variados materiais, como a resistência mecânica e tenacidade, 
levou ao aparecimento de novos materiais. Os compósitos são 
uma classe destes materiais que possuem diversas aplicações 
na indústria e são utilizados com a fim de melhorar a produti-
vidade, diminuir os custos e facultar diferentes propriedades 
aos materiais. estes materiais são cada vez mais utilizados 
como substitutos dos materiais convencionais dado que apre-
sentam vantagens como: elevada rigidez e módulo específico, 
elevada resistência à corrosão e condutividade térmica, boa 
fluidez, estabilidade estrutural e fácil moldagem.

de seguida, faz-se referência a diferentes combinações de 
matriz/reforço em compósitos para diferentes aplicações in-
dustriais, bem como algumas das principais vantagens e des-
vantagens os compósitos. 

Certas combinações de reforços são altamente reactivas a 
temperaturas elevadas. Por exemplo, o compósito pode ser 
danificado durante o seu fabrico a altas temperaturas ou quan-
do é submetido a temperaturas exageradas durante a sua apli-
cação. Geralmente, este problema é resolvido pela aplicação 
de um revestimento superficial de protecção ao reforço ou 
pela alteração da liga [1].

As matrizes metálicas apresentam algumas limitações de-
vido ao factor temperatura. A maioria dos metais e ligas 
constituem boas matrizes embora existam poucas aplicações 

Existem duas configurações possíveis em relação à orientação 
das fibras: um alinhamento paralelo ao eixo longitudinal da fi-
bra numa só direcção e um alinhamento totalmente aleatório. 
Normalmente, as fibras contínuas estão alinhadas enquanto 
as fibras descontínuas podem estar desalinhadas, orientadas 
aleatoriamente ou parcialmente orientadas. Os materiais para 
fibras contínuas incluem o carbono, o carboneto de silício, o 
boro, o óxido de alumínio e os metais refractários. Por outro 
lado, os reforços descontínuos consistem principalmente em 
whiskers de carboneto de silício, fibras picadas de óxido de 
alumínio e de carbono, e os particulados de carbonetos de 
silício e óxido de alumínio. 

em geral, a melhor combinação das propriedades dos com-
pósitos reforçados com fibras (FRC – Fiber Reinforced Com-
posites) é obtida quando a sua distribuição é uniforme. Os 
compósitos com fibras contínuas e alinhadas têm respostas 
mecânicas que dependem de vários factores como o compor-
tamento tensão-deformação das fases fibra e matriz, as frac-
ções volumétricas das fases e a direcção na qual a tensão ou 
carga é aplicada.

Embora os compósitos com fibras descontínuas e alinhadas 
tenham uma eficiência de reforço menor que os compósitos 
com fibras contínuas estão cada vez mais a ser utilizados em 
diversas aplicações. Por exemplo, fibras de vidro picadas são 
os reforços desse tipo usados com maior frequência, mas tam-
bém as fibras descontínuas de carbono e aramida são muito 
utilizadas. Já os compósitos com fibras descontínuas e alea-
tórias são aplicados onde as tensões são totalmente multidi-
reccionais. A eficiência deste tipo de compósito é muito baixa 
quando comparada com a dos compósitos reforçados com 
fibras continuas e alinhadas na direcção longitudinal. 

A orientação e comprimento da fibra para um determinado 
compósito dependem do nível e natureza da tensão aplicada, 
bem como dos custos de fabrico. As taxas de produção dos 
compósitos com fibras curtas, alinhadas ou com orientação 
aleatória, são elevadas e formas complexas podem ser molda-
das o que nem sempre é possível quando se utiliza um reforço 
com fibras contínuas. Além disso, os custos de fabrico são 
consideravelmente menores do que para as fibras contínuas 
e alinhadas. 

Compósitos reforçados com microestruturas de metal e ce-
râmica, que apresentam partículas de uma fase embutida 
na outra, são conhecidos como compósitos reforçados com 
partículas (PRC – Particulate Reinforced Composite). São 
conhecidas várias formas de partículas entre elas quadradas, 
triangulares e redondas, mas as dimensões observadas de to-
dos os lados são mais ou menos iguais. O tamanho da fase 
dispersa de compósitos particulados é da ordem de poucos 
micrómetros e a concentração em volume é superior a 28%. 
normalmente, a força do compósito depende do diâmetro das 
partículas, do espaço inter-partículas e da fracção de volume 
do reforço. As propriedades da matriz também influenciam o 
comportamento do compósito.
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Polymer Matrix Composites), geralmente constituídos por uma 
resina polimérica como fase matriz, e fibras como reforço.

um material polimérico pode ser considerado como consti-
tuído por muitas partes, unidas ou ligadas quimicamente en-
tre si, de modo a formar um sólido. este grupo de materiais 
encontra-se dividido em dois, dependendo, a sua classifica-
ção do modo como estão ligados quimicamente e estrutural-
mente: estes podem ser termoplásticos ou termoendurecíveis. 
A principal diferença entre estes dois plásticos é que os pri-
meiros quando voltam a ser aquecidos podem adquirir outra 
forma, enquanto os segundos uma vez arrefecidos a sua for-
ma não se altera [2].

Os termoplásticos apresentam a vantagem de amolecerem, 
em vez de fundirem durante o seu aquecimento, voltando a 
endurecer após o seu arrefecimento. estes processos são to-
talmente reversíveis e podem ser repetidos um determinado 
número de vezes. esta propriedade dos termoplásticos facili-
ta aplicações em técnicas convencionais de compressão para 
moldar compostos. Além disso, os termoplásticos são rela-
tivamente moles e dúcteis, e podem ficar num determinado 
estado durante longos períodos de tempo, o que torna estes 
materiais muito flexíveis. Resinas reforçadas com termoplás-
ticos têm vindo a distinguir-se como um grupo importante de 
compósitos. Muitas investigações nesta área têm sido feitas, 
nomeadamente no que respeita ao melhoramento das suas 
propriedades de modo a obter maiores vantagens funcionais, 
largamente usadas em aplicações aeronáuticas.

Os termoendurecíveis tornam-se permanentemente duros 
quando submetidos ao calor e não amolecem com um aque-
cimento subsequente. Geralmente são mais duros, mais resis-
tentes e mais frágeis que os termoplásticos, e possuem melhor 
estabilidade dimensional. Os materiais termoendurecíveis 
mais utilizados para a matriz de compósitos são epóxidos, po-
liéster e resinas fenólicas de poliamida. 

Os polímeros são usados na mais ampla diversidade de apli-
cações dos compósitos uma vez que apresentam proprieda-
des mecânicas vantajosas à temperatura ambiente, baixo 
peso, bem como processos fáceis de fabrico e custo reduzido. 
A principal vantagem dos compósitos de matriz polimérica 
é que o fabrico envolve altas pressões e baixas temperaturas 
evitando problemas associados com a degradação do reforço. 
Por esta razão o desenvolvimento deste grupo de materiais 
cresceu rapidamente. 

As propriedades dos compósitos de matriz polimérica podem 
variar largamente dependendo dos tipos de matrizes e refor-
ços utilizados e das várias combinações dos mesmos. As suas 
principais desvantagens residem na impossibilidade de traba-
lho a altas temperaturas, a instabilidade dimensional devido 
aos elevados coeficientes de expansão térmica, a sensibilida-
de à radiação e, em alguns casos, a absorção da humidade 
ambiente. 

Os três principais tipos de fibras sintéticas que se usam para 
reforçar materiais poliméricos são: vidro, aramida (ou polia-
mida aromática) e carbono. 

a baixas temperaturas. Apenas os metais leves com baixa 
densidade como o titânio, o alumínio e o magnésio apresen-
tam propriedades relevantes para aplicações aeroespaciais. 
É portanto neste campo que as matrizes metálicas e apresen-
tam grande potencial.

O crescimento de compósitos de matriz cerâmica (CMC – 
Ceramic Matrix Composites) tem ficado aquém de outros, 
principalmente devido às altas temperaturas envolvidas nas 
etapas fabrico, sendo necessária a utilização de reforços que 
as suportem. Os principais tipos de compósitos de matriz ce-
râmica, de acordo com o tipo de reforço usado são: os de fibras 
contínuas, os de fibras descontínuas e os reforçados por par-
tículas. As duas principais variedades de fibras contínuas que 
têm sido usadas nos compósitos de matriz cerâmica são as de 
carboneto de silício (SiC) e as de óxido de alumínio (Al2O3). 
Para as fibras descontínuas (“whiskers”) e particulados é uti-
lizado o carboneto de silício (SiC). Os materiais compósitos 
de matriz cerâmica são inerentemente resistentes à oxidação 
e à deterioração sob temperaturas elevadas. não fosse pela 
predisposição destes materiais à fractura, alguns seriam candi-
datos ideais para uso em aplicações a altas temperaturas e sob 
severas condições de tensão, especialmente para componentes 
em motores de turbinas para automóveis e aeronaves [3].

O início do desenvolvimento dos compósitos de matriz me-
tálica (MMC – Metal Matrix Composites) deu-se em meados 
da década de 60 com a produção fibras de boro e de carbone-
to de silício para reforçar metais leves, particularmente ligas 
de alumínio. nos estados unidos durante a década de 70, 
diversas pesquisas foram feitas na aplicação de compósitos 
de matriz metálica em lançadores de mísseis e aeronaves mi-
litares. Actualmente, muitos compósitos de matriz metálica 
estão ainda em fase de desenvolvimento, mas não tão inten-
samente como os de matriz polimérica. Apesar de o seu uso 
ainda ser bastante restrito um exemplo interessante provém 
da empresa toyota que efectuou a substituição de uma rolda-
na em ferro fundido pelo compósito alumínio/fibras curtas de 
Al2O3+SiO2. Ainda outro exemplo mais radical, foi a fábrica 
Honda que pretendeu aumentar a resistência ao desgaste e às 
altas temperaturas, com o uso de um compósito com matriz 
de alumínio contendo 12% de fibras de Al2O3 + 9% de fi-
bras de grafite, no revestimento dos cilindros do motor. Outro 
exemplo de compósito com matriz metálica é novamente a 
liga de alumínio, desta vez Al-Si, com reforço de 20% SiC 
(partículas), substituindo ferro fundido em discos de freio. 

Conclui-se que a introdução dos compósitos de matriz metálica 
em componentes automóveis ocorre principalmente por meio 
de ligas de alumínio para aumentar a resistência desses mate-
riais e aproveitar o seu grande potencial de redução de peso. 

uma propriedade muito conveniente para aplicações aeronáu-
ticas, aeroespaciais e também automóvel dos compósitos é sua 
capacidade de atenuar vibrações. Por exemplo, a capacidade 
de atenuar vibrações dos compósitos de matriz polimérica é 
semelhante à do ferro fundido, o que é relativamente bom.

O grupo mais importante de compósitos em termos de desem-
penho e campo de aplicações é o de matriz polimérica (PMC – 
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5. apliCações dOs mateRiais COmpósitOs 

5.1. selecção do material de construção e de reabilitação 
de estruturas metálicas: tradicionais vs compósitos

Construções e infra-estruturas são geralmente constituídas 
por um ou mais dos três materiais tradicionais de construção: 
madeira, pedra e metal. Cada um destes materiais apresenta 
um conjunto de desvantagens e muitas vezes a escolha do ma-
terial é baseada unicamente no design, o que implica ter em 
conta factores como o custo, durabilidade, desempenho estru-
tural e estética. O aparecimento e desenvolvimento de novos 
materiais têm permitido e facilitado a escolha da adopção de 
um material mais adequado à estrutura. ultimamente os ma-
teriais mais utilizados na construção de edifícios com grande 
durabilidade são os compósitos poliméricos reforçados com 
fibras (FRPC- Fibre Reinforced Polymer Composites) o que 
têm possibilitado manutenções menos frequentes durante o 
ciclo de vida da estrutura. também exibem grande potencial 
para construções modulares o que permite a montagem rápida 
dos componentes standards no local, bem como a redução dos 
custos de construção. 

Contudo, constata-se que a aplicação mais comum dos com-
pósitos de fibra na indústria civil é presentemente a reabilita-
ção e manutenção de estruturas já existentes. estes materiais 
são indicados portanto para facilitar as estruturas existentes 
a recuperar a resistência inicial quando degradadas, aumen-
tar a capacidade de carga de modo a satisfazer novos usos, 
ou mesmo modificar a funcionalidade obsoleta das mesmas 
sem implicar grande aumento do peso da estrutura. existem 
também potenciais economias em termos de custos e redução 
de problemas ambientais no uso de compósitos de fibra para 
reabilitação de infra-estruturas. 

5.2. aplicação de Compósitos Reforçados em estruturas 
metálicas nas indústrias naval e de Construção 
Civil 

A utilização de materiais compósitos reforçados em diversas 
aplicações destas indústrias naval e de construção civil tem 
aumentado continuamente nos últimos anos em comparação 
com os materiais tradicionais. As principais aplicações con-
sistem na reparação e reforço estrutural com compósitos frP 
por serem mais leves, de fácil e rápida aplicação, mais re-
sistentes à agressividade do meio ambiente e por possuírem 
maior resistência à tracção [4,5].

A utilização destes materiais quer na construção quer na re-
paração de pontes metálicas tem sido alvo de vários estudos 
com o objectivo de prolongar o seu ciclo de vida e aumentar 
os intervalos entre as manutenções deste tipo de infra-estru-
turas bem como diminuir o tempo de paragem do tráfego nas 
mesmas durante a reparação. 

Para as indústrias que empreguem diversos materiais nas suas 
aplicações, as recentes tecnologias de produção têxtil são cada 
vez mais importantes. Por exemplo, pontes com armaduras 
de aço reforçadas com fibras híbridas apresentam vantagens 
como elevada resistência à corrosão e baixo peso, o que resul-
ta num custo menor de construção, manutenção e reparação 

As fibras de vidro são de longe o reforço mais usado e o mais 
barato. São usadas para reforçar matrizes poliméricas de 
modo a se obter compósitos estruturais e componentes mol-
dados. Os compósitos de matriz plástica reforçada com fibras 
de vidro apresentam características favoráveis, como elevado 
quociente entre resistência e peso, boa estabilidade dimensio-
nal, boa resistência ao calor, à humidade e à corrosão, boas 
propriedades de isolamento eléctrico, facilidade de fabrico e 
custo relativamente baixo.

 As fibras de aramida e de carbono apresentam resistência me-
cânica elevada, densidade baixa e apesar do seu preço mais 
elevado, são utilizadas em muitas aplicações, especialmente 
na indústria aeroespacial. Compósitos reforçados com fibras 
de carbono são caracterizados pelo facto de apresentarem uma 
combinação de baixo peso, resistência mecânica muito eleva-
da e elevada rigidez. As fibras de carbono são fabricadas a par-
tir de dois precursores principais, o poliacrilonitrilo (PAn) e o 
breu (ou piche). As fibras de aramida começaram a ser comer-
cializadas em 1972 pela du Pont® com o nome comercial de 
Kevlar® e até hoje existem dois tipos: Kevlar 29® e o Kevlar 
49®. O primeiro é uma fibra de aramida de elevada resistência 
mecânica concebida para determinadas aplicações como, por 
exemplo, para protecção balística, cordas e cabos. Já o segundo 
é caracterizado por possuir resistência mecânica e módulo de 
elasticidade elevados, e baixa densidade. As propriedades do 
Kevlar 49® fazem com que as suas fibras sejam usadas como 
reforço de matrizes poliméricas de compósitos com aplicações 
nas indústrias aeroespacial, marítima, automóvel e outras. 

A utilização de compósitos em automóveis de competição tem 
sido uma realidade crescente, onde se têm destacado as fibras 
de carbono na construção de células que oferecem um eleva-
do grau de protecção ao piloto. entretanto, diversos desen-
volvimentos levam a prever uma iminente introdução desses 
materiais em veículos de elevado desempenho. Porém, deve 
assinalar-se o advento da tecnologia de reforços termoplásti-
cos nesta área com mantas e tecidos que permitem a substitui-
ção de chapas de aço por compósitos termoplásticos. 

  

Fig. 9 exemplos de aplicações de compósitos na Indústria.
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A chave deste sucesso reside no reconhecimento dos factores 
corrosivos do ambiente à qual a estrutura será exposta e na 
escolha apropriada do revestimento. uma estrutura exposta a 
um ambiente agressivo necessita de ser protegida através de 
um sistema adequado, e tem de ser definido tendo em conta o 
tempo de vida útil projectado da estrutura e a sua manutenção. 
O tratamento de protecção óptimo, que combina a preparação 
da superfície, a aplicação de materiais adequados de revesti-
mento e uma duração pretendida e obtida a um custo mínimo, 
deve ser encontrado recorrendo-se às tecnologias modernas 
disponíveis no mercado.

A literatura existente mostra que a deterioração e necessida-
de de renovar infra-estruturas têm sido recentemente alvo de 
um alargado debate entre investigadores nos estados unidos 
da América, europa e Japão [11,12,13]. no Canadá mais 
de 40% das pontes foram construídas há mais de 30 anos e 
encontram-se presentemente em urgente substituição ou re-
abilitação [14]. 

As principais causas das deficiências estruturais incluem um 
projecto pouco cuidado, uso de materiais e técnicas de baixa 
qualidade durante a construção, uso e desgaste contínuo das 
estruturas, monitorização e manutenção deficientes das mes-
mas, má utilização bem como desastres naturais severos, por 
exemplo, sismos. um elevado número de estruturas chega ao 
fim do seu tempo de vida antes do previsto devido a correc-
ções e cargas desnecessárias, que quando combinadas com 
o aumento do tráfego causam sobrecarga. Para além disso, 
sismos como o de loma Prieta (1989), northridge (1994), 
Kobe (1995) e Turquia (1999) têm demonstrado a vulnera-
bilidade de muitas infra-estruturas existentes aos efeitos dos 
sismos [15,16].

Construções já existentes que tenham um fraco desempenho 
estrutural, ou outras que se tenham tornado funcionalmente 
obsoletas devem ser reparadas, reconstruídas ou reforçadas 
de modo a prolongar a sua existência como esperada. Os mé-
todos já existentes normalmente envolvem o uso de aço para 
reforçar ou endurecer o betão, o que pode ser extremamente 
dispendioso e pesado. A manutenção de estruturas torna-se 
importante quando o custo de construção de novas estruturas 
é elevado ou quando as reparações são difíceis de executar. 
Os métodos existentes de reabilitação e manutenção usando 
materiais tradicionais como o aço e betão são inadequados 
[14]. 

Portanto, é fundamental a descoberta e desenvolvimento de 
novos materiais que forneçam um melhor desempenho às es-
truturas durante o seu ciclo de vida [17]. Pesquisas feitas até 
à data sobre o uso de materiais compósitos reforçados com 
fibras para aplicações de reabilitação de estruturas metálicas 
têm mostrado resultados promissores como solução a longo 
prazo [13,29,30,18]. Também folhas de fibra de carbono têm 
sido usadas para prevenção de futuras fracturas em pontes 
[12]. Para além de aumentar o tempo de vida operante e es-
trutural da estrutura metálica, os compósitos de fibra são tam-
bém utilizados para preservar o significado cultural e históri-
co das estruturas sem haver impacto quer na aparência quer 
na utilidade. 

das pontes. estas armaduras são concebidas de modo permitir 
falhas quando se atingem cargas ou tensões máximas. Para 
além disso, o actual interesse nos compósitos com fibras na-
turais deve-se, entre outros factores, à crescente preocupação 
mundial com a preservação do meio ambiente e utilização de 
matérias-primas renováveis. Há um grande interesse na pro-
cura de fibras naturais que possam substituir adequadamente 
as fibras sintéticas, como a fibra de vidro [6].

também na indústria de construção naval os compósitos são 
utilizados em várias aplicações de modo a satisfazer inúme-
ros requisitos de estaleiros e armadores de navios. Variadas 
pesquisas têm sido feitas em áreas desde o melhoramento 
do design de cascos para navios pequenos, até a criação de 
casas de banho em unidades modulares para cruzeiros. Ge-
ralmente, os cascos de navios são feitos com compósitos que 
apresentam duas camadas exteriores de vidro e de resina, e 
uma camada entre elas de espuma ou de madeira balsa. nou-
tras aplicações, por exemplo quando a entrada de água é uma 
preocupação, o material central pode ser alumínio ou outro 
qualquer material impermeável à água. Os compósitos podem 
também ser revestidos com retardantes de incêndio de modo 
a aumentar a sua resistência.

5.3. Reabilitação e reparação de estruturas metálicas 
com Compósitos Reforçados

Quer na indústria naval quer na construção civil, o recurso a 
materiais compósitos encontra-se largamente em expansão. 
dominam recentemente um grande número de aplicações no-
táveis, nomeadamente, em técnicas de reforço, reparação e 
manutenção de estruturas metálicas devido à incomparável 
dureza e rigidez, à versatilidade de produção, à simplicidade 
dos métodos de reparação e aos reduzidos custos de fabrico.

estes materiais podem ser análogos a outros quando aplica-
dos na camada superficial com o objectivo tanto de protecção 
como melhoria do elemento a reparar [27]. Os compósitos 
são usualmente ligados externamente à estrutura na forma de 
cabos, tecidos, chapas, tiras ou invólucros. 

Os primeiros registos comerciais utilizando compósitos como 
método de reparação para estruturas tradicionais ocorreram 
no Japão na década de 80, e na Suíça em 1991. desde aí, cen-
tenas de reparações com compósitos são empreendidas em 
estruturas um pouco por todo o mundo [12], sendo alguns 
exemplos pontes [14,16,8], parques de estacionamento [16], 
estruturas curvas em esforço como tectos [9] e vigas ferrovi-
árias horizontais em madeira [10]. Assim, verifica-se até hoje 
que estes materiais se aplicam efectivamente na reparação, 
reforço e modernização de estruturas metálicas existentes e 
elementos de betão nomeadamente vigas, colunas, estruturas 
de pontes e paredes quebradas ou com rachas [15].

As estruturas metálicas devem manter-se em pleno uso ao 
longo dos anos mesmo quando expostas a condições mais 
adversas. Presentemente, encontram-se disponíveis variadas 
possibilidades de protecção que permitem estender a vida útil 
de uma estrutura, bem como prolongar os intervalos entre as 
intervenções periódicas de manutenção. 
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ção de compósitos imersos. Além disso, é importante ter em 
conta os efeitos que os factores ambientais causam nos com-
pósitos e na sua reparação de modo a compreender-se quais 
os efeitos prejudiciais para os compósitos, como o sal da água 
do mar e produtos derivados do petróleo. Os efeitos do am-
biente têm um profundo impacto na qualidade da reparação 
dos compósitos com as técnicas actualmente disponíveis. 

A reparação com compósitos para prolongar a duração do 
ciclo de vida e a integridade estrutural é portanto uma pre-
ocupação sempre presente. Avanços significantes têm vindo 
a ser feitos neste campo, sendo ainda necessária uma análise 
actualizada das tecnologias disponíveis para realizar a avalia-
ção de danos e sua reparação. 

Outra aplicação que tem sido explorada e experimentalmen-
te validada é o uso de reforços compósitos para prevenir o 
crescimento de fendas e para prolongar o tempo de vida de 
estruturas de alumínio e aço em navios, uma vez que actuam 
como detentores de fractura ao diminuírem a pressão na área 
da mesma. Existem técnicas analíticas para prevenir a efici-
ência da configuração do reforço compósito, mas tais análises 
exigem hipóteses e pressupostos específicos que devem ser 
validados experimentalmente de modo a que esta tecnologia 
seja usada na prática. 

numa estrutura naval é a carga repetida que pode originar o 
início de fracturas a partir da fadiga do material. em parti-
cular, cargas repetidas em áreas de concentração de pressões 
conduzem a fissuras que podem evoluir até comprimentos 
significativos, dando origem a falhas estruturais críticas dos 
componentes e do fundo do casco. O aumento da preocupa-
ção com a manutenção e controlo da corrosão é deste modo, 
particularmente importante para navios com fundo de fina es-
pessura de aços com alta resistência.

É fundamental ter em conta a determinação do tamanho críti-
co da fenda para um dado material do casco de modo a estimar 
uma possível falha catastrófica [21,22]. Uma vez detectada 
uma fenda devem ser conduzidas reparações como soldadu-
ras, e devem ser introduzidas modificações estruturais. Estas 
medidas imediatas resolvem temporariamente o problema 
mas muitas vezes o ponto de partida da fractura desloca-se 
para outro local. uma solução é diminuir os níveis de pressão 
causados pelas condições da carga induzida, ou as imperfei-
ções estruturais de modo que o começo e crescimento de uma 
fissura sejam ambos prevenidos por inteiro ou mesmo adia-
dos, para prolongar o tempo de vida adicional. 

O reforço é, portanto, indicado para atenuar o nível de inten-
sidade da carga, reduzindo a velocidade de crescimento da 
fenda. Se for assumido que já existem micro fendas ou falhas 
e que o reforço está localizado na área de maior pressão ou na 
área onde a falha irá provavelmente desenvolver-se, o reforço 
pode impedir o começo da falha ou o crescimento até fendas 
maiores.

em comparação com outros métodos de reparação, o reforço 
com compósitos é muito mais rápido, exibem boa resistência 
à fadiga, não causam concentrações de carga, (pouco peso 
é adicionado à estrutura), e são economicamente atractivos 

A indústria naval tem vindo a utilizar compósitos de fibra na 
construção de navios há mais de 30 anos. A sua aplicação 
é evidente tanto em pequenas embarcações como em navios 
que excedem os 4 metros de comprimento, e foi impulsionada 
pela crescente necessidade de materiais com custo de fabrico 
e instalação reduzidos e de aumentar a duração dos materiais 
em termos de requisitos exigidos pelos fabricantes. 

um pouco por todo o mundo, vários construtores de navios 
comerciais recorrem grandemente aos compósitos. uma das 
muitas utilizações destes é na construção das chaminés dos 
navios, uma vez que reduzem em cerca de 50% o peso, o que 
se torna bastante significativo considerando o impacto na es-
tabilidade do navio. Para além disso, reduz em cerca de 20% 
o custo de construção quando comparado com os materiais 
tradicionais, como o aço inoxidável e o alumínio. A aplicação 
de compósitos na construção das cabines dos navios também 
tem sido explorada apesar de esta aplicação ainda se encon-
trar em desenvolvimento e pesquisa. 

São, portanto, muitas as práticas alternativas aos materiais 
tradicionais oferecidas pelos materiais compósitos. Contudo, 
existem limitações no uso de compósitos em navios de maio-
res dimensões devido às exigências impostas pelas organiza-
ções marítimas no que diz respeito à aprovação em testes de 
medida da inflamabilidade e geração de fumos dos materiais 
usados na construção e armamento de navios. 

restrições reguladoras limitam o recurso aos compósitos no-
meadamente em grandes navios de passageiros e em aplica-
ções não-estruturais. Uma das áreas em significativa expan-
são é o recurso a compósitos na construção de casas de banho 
de passageiros em unidades modulares (“wet units”), como 
atrás referido. Cada unidade modular pode assim ser criada 
em moldes permitindo a produção de unidades iguais bem 
como a individualidade na construção de cada uma. A vanta-
gem destas unidades em relação a outros métodos é a facilida-
de de montagem das mesmas no interior do navio. 

Outra vantagem significativa para grandes navios é o facto 
de muitos compósitos serem mais brilhantes que outros ma-
teriais de construção. da perspectiva dos passageiros, estas 
unidades apresentam uma melhor aparência, e também é mais 
fácil a conservação por parte dos proprietários. resistem bem 
ao uso e desgaste, mantendo o brilho ao longo do tempo. 

noutra perspectiva, em variados casos da indústria naval e 
civil em que a água encontra-se sempre presente, torna-se im-
prescindível a inspecção da estrutura compósita de reforço 
em intervalos regulares, para avaliar o seu nível de deteriora-
ção ou danificação e efectuar reparações correctivas. Apesar 
da apreciação do estado de compósitos aplicados em estrutu-
ras imersas não se encontrar muito documentada, estão a ser 
desenvolvidas novas tecnologias para avaliação e reparação 
dessas estruturas compósitas laminadas usadas nomeadamen-
te em navios e pontes.

A decisão entre uma reparação permanente ou temporária 
deve ser feita com base na informação disponível a respeito 
da integridade estrutural das reparações já efectuadas, depen-
dendo também da precisão e fiabilidade necessária da avalia-
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Mestrado, escola de engenharia da ufMG/deMeC, 
Belo Horizonte, MG, 1999;

[3] Callister Jr. W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: 
uma Introdução, 5ª ed., Rio de Janeiro, RJ, LTC, 2002;

[4] ACI Committee 440, “Guide for the design and cons-
truction of externally bonded frP systems for streng-
thening concrete structures”, ACI, 2002;

[5] CEB-FIB, “Externally bonded FRP reinforcement for 
rC structures. International federation for Structural 
Concrete”, 2001;

[6] “Braided Hybrid Composites for Bridge Repair”;

[7] Seibel, F., et al, 1997, “Seismic Retrofit of Columns 
with Continuous Carbon Fiber Jackets”, Journal of 
Composites for Construction, Vol. 1 no 2, uS;

[8] Hayes, M. D., et al, 2000, “Laboratory and field testing 
of composite bridge superstructure”, Journal of Com-
posites for Constriction, Vol. 4 no.3, August, ASCe, 
uSA;

[9] Barboni, M., et al, 1997, “Carbon FRP Strengthening of 
Doubly Curved Precast PC Shell”, Journal of Composi-
tes for Construction, Vol. 1 no. 4, ASCe, uS;

[10] Jacob, A., 1997, “Infrastructure applications set scene 
at SPI show”, Reinforced Plastics, January, Elsevier, 
netherlands.

[11] Busel, J., Lindsay K., 1997, “On the Road with John 
Busel: A Look at the World’s Bridges”, CDA/Composi-
tes design & Application, Jan. / feb., uSA;

[12] Miers, U., 2000, “State-of-the-Practice of advanced 
composite materials in structural engineering in europe 
with emphasis on transportation”, Conference Procee-
dings of ACun-II International Composites Conferen-
ce, university of new South Wales, Australia;

[13] Karbhari, V., 1997, “Application of Composite Mate-
rials to the renewal of twenty first Century Infrastruc-
ture”, Proceedings of the Eleventh International Confe-
rence on Composite Materials, Gold Coast, Woodhead;

[14] ISIS Canada, Annual report 1997/1998, the universi-
ty of Manitoba, Canada;

[15] Karbhari, V. M., 1998, “Rehabilitation and Renewal of 
Civil Structural Systems with Advanced Composites”, 
ACCSe 1, Advanced Composites in Civil and Structu-
ral engineering Seminar, university of Southern Que-
ensland, Australia;

[16] Rizkalla, S., 1999, “Rehabilitation of Structures and 
Bridges”, Conference Proceedings of ACUN – I Inter-
national Composites Conference, university of new 
South Wales, Australia;

[17] Hazen, J. R., Bassett S., 1998, “Composites for Infras-
tructure”, Ray Publishing, USA;

[23,24]. existe pouca pesquisa neste campo para estruturas 
navais em alumínio [25]. Estudos gerais, analíticos e numéri-
cos, de reforços compósitos em bandas adesivas usados como 
“restauradores” de fendas têm sido feitos, nomeadamente, 
para folhas e chapas fendidas [26-31], e em particular no con-
texto da reparação de estruturas navais [32,33].  

naturalmente, não é possível a eliminação de todos os possí-
veis locais ou condições de origem de fractura na estrutura de 
um navio, devendo-se portanto utilizar outras abordagens de 
modo a evitar falhas maiores. As principais preocupações são 
e continuarão a ser a capacidade de serviço durante a opera-
ção e a extensão do ciclo de vida da estrutura. Quando ocor-
re uma fractura na estrutura do navio durante um período de 
operação, todas as decisões possíveis de reparação devem ser 
tomadas. dependendo das circunstâncias, reparos imediatos 
podem ou não ser necessários.

estudos anteriores mostram que estes métodos de reparação 
têm como grande vantagem o aumento do equilíbrio entre as 
forças exercidas nas chapas metálicas danificadas. Contudo, 
tais reparações para a estrutura naval devem também manter 
a integridade em condições de sobrecarga, sendo por isso ne-
cessária a verificação periódica com recurso a um programa 
de simulação em fadiga [34].

deste modo, proprietários e construtores de pequenos e gran-
des navios podem acreditar que o futuro nesta área será, por-
tanto, o uso de materiais compósitos. esta indústria é con-
frontada com crescentes pressões económicas, exigindo ao 
mesmo tempo elevada qualidade e preços reduzidos. estes 
factores económicos, bem como outros de segurança e qua-
lidade, estão claramente a incentivar novas pesquisas e pro-
gressos para aplicações inovadoras nas indústrias de constru-
ção naval e civil.

  
Fig. 10. Crescente recurso a compósitos para reforço de estruturas metálicas 
como pontes e navios. 
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