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Resumo 

Os materiais compósitos de polímeros reforçados com fibras (FRP), utilizados em grande escala na 

engenharia civil, produzem um impacte ambiental significativo, uma vez que a grande maioria das 

resinas usadas nestes materiais são derivadas do petróleo. Neste contexto, surgem os bio-compósitos 

FRP como uma potencial resposta ao problema da sustentabilidade dos compósitos convencionais. 

Contudo, a incorporação de bio-resinas em compósitos FRP em substituição das resinas convencionais 

(derivadas do petróleo) carece de um conhecimento mais aprofundado, nomeadamente, em relação às 

suas propriedades termofísicas e mecânicas. A presente dissertação teve como principal objetivo 

estudar e caracterizar bioresinas e bio-compósitos reforçados com fibras de carbono (CFRP) através 

de ensaios experimentais. 

Realizaram-se ensaios para determinar as propriedades reológicas e mecânicas de uma bio-resina e 

de uma resina convencional, ambas disponíveis comercialmente, tendo-se verificado que a viscosidade 

da bio-resina é cerca de 35% superior à viscosidade da resina convencional e que ambas as resinas 

têm temperaturas de transição vítrea muito semelhantes. Por outro lado, verificou-se que a resistência 

à tração da bio-resina (da ordem de grandeza de 60 MPa) é cerca de 10% superior à resistência à 

tração da resina convencional. Verificou-se também que, para ambas as resinas, a resistência ao corte 

apresenta valores praticamente idênticos (cerca de 40 MPa) e que a bio-resina tem resistência à 

compressão (cerca de 100 MPa) aproximadamente 10% inferior à da resina convencional. 

Realizaram-se também ensaios com o objetivo de determinar algumas propriedades mecânicas dos 

compósitos CFRP produzidos com aquelas duas resinas, tendo-se verificado que a temperatura de 

transição vítrea de ambos os compósitos CFRP é muito similar (ordem de grandeza de 50 °C). 

Verificou-se também que o bio-compósito CFRP tem resistência à tração (cerca de 830 MPa) 

aproximadamente 15% superior à do compósito CFRP com resina convencional; verificou-se ainda que 

o bio-compósito CFRP apresenta resistência ao corte intralaminar no plano (aproximadamente 25 MPa) 

cerca de 10% inferior à do compósito CFRP com resina convencional. 

Em termos globais, ambos os compósitos CFRP apresentaram um comportamento termofísico e 

mecânico muito similar. Tal aponta para a viabilidade técnica de utilizar a resina bio-derivada em análise 

na produção de bio-compósitos CFRP em substituição da resina epóxida convencional (integralmente 

derivada do petróleo). Em particular, parece viável a sua utilização no reforço de elementos estruturais 

de betão armado por encamisamento, onde a resina convencional é utilizada. 

 

Palavras-Chave 

Compósito CFRP, resina epóxida convencional, bio-compósito CFRP, bio-resina, sustentabilidade, 

ensaios experimentais, comportamento termofísico, propriedades mecânicas. 
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Abstract 

Fibre reinforced polymer composites (FRP), frequently used in civil engineering applications, can have 

a significant environmental impact stemming from the use of raw materials that are generally derived 

from petroleum. In this context, FRP bio-composites, particularly comprising resin systems derived from 

renewable resources, are a potential response to the problem of conventional composites’ sustainability. 

The main goal of the present paper was to study and characterize a bio-resin system and its application 

in a bio-composite of carbon fibre reinforced polymer (CFRP) by means of experimental tests, which 

aimed at assessing its rheological and mechanical properties. Tests were performed to determine the 

rheological and mechanical properties of (i) a bio-based epoxy resin and (ii) of a comparable 

conventional (oil-based) resin, both available in the market. The viscosity of the bio-resin was found to 

be around 35% higher than the viscosity of the conventional resin and both resins showed a very similar 

glass transition temperature (of approximately 57 °C determined through the storage modulus onset 

method). On the other hand, the tensile strength of the bio-resin (around 60 MPa) has been found to be 

about 10% higher than that of the conventional resin. It was also found that the shear strengths were 

equivalent for both resins (around 40 MPa) and the bio-resin had a compressive strength (of around 

100 MPa), about 10% lower than that of the conventional resin. The two resins were used to produce 

CFRP composites with identical fibre layups, using a vacuum assisted hand layup method, and the 

produced composites were tested regarding their thermophysical and mechanical properties. The glass 

transition temperatures of both CFRP composites were very similar (around 50 °C, determined through 

the onset of the storage modulus). In what concerns mechanical properties, it was found that the bio-

based CFRP composite had a tensile strength of around 830 MPa, approximately 15% higher than that 

of the CFRP composite with conventional resin; it was also observed that the bio-composite presented 

an in-plane intralaminar shear strength of around 25 MPa, about 10% lower than that of the conventional 

CFRP. Overall, both CFRP composites exhibited very similar thermophysical and mechanical 

behaviour. This points out the viability of using the studied bio-based resin in the production of CFRP 

bio-composites as a viable alternative to conventional epoxy resin (fully derivate from petroleum). In 

particular, it seems possible to use the CFRP bio-composite for the strengthening of structural elements, 

where conventional CFRP systems are currently being used. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e motivação 

Os materiais compósitos são formados por dois ou mais constituintes, que são combinados de modo a 

formar um material com propriedades específicas, tirando partido das vantagens de cada um. É neste 

contexto que surgem os polímeros reforçados com fibras, ou FRP (do inglês, Fibre Reinforced Polymer), 

que consistem na incorporação de fibras de reforço numa matriz polimérica. A utilização de compósitos 

FRP na construção teve início na década de 1960; no entanto, devido aos elevados custos de produção 

e à falta de conhecimento das suas propriedades, estes materiais acabaram por entrar em desuso, sendo 

que apenas no final da década de 1980 e durante a década de 1990 é que, com a redução do custo dos 

materiais FRP, se observou um novo impulso na sua aplicação no sector da construção [1, 2]. 

Os compósitos FRP podem ser constituídos por vários tipos de reforços fibrosos e matrizes poliméricas, 

o que leva à produção de uma vasta gama de materiais FRP com vantagens na indústria da construção, 

das quais se salientam as seguintes: reduzido peso próprio, elevada resistência e rigidez, elevada 

resistência à corrosão e facilidade de aplicação em obra [2]. No entanto, o impacte ambiental destes 

materiais compósitos FRP é significativo, uma vez que uma parcela relevante das fibras e a grande 

maioria das resinas utilizadas em materiais compósitos FRP são derivadas do petróleo; esta é uma 

matéria-prima não renovável e cujos subprodutos não se degradam, durante várias décadas, sob 

condições ambientais normais, contribuindo em grande escala para as emissões de carbono 

associadas à indústria da construção [2, 3]. É neste contexto que surge o termo bio-compósito FRP, 

associado a materiais compósitos em que pelo menos um dos seus constituintes (fibras e/ou matriz) é 

biologicamente derivado, sendo que atualmente estão em desenvolvimento bio-compósitos FRP 

constituídos por resinas de origem biológica sintetizadas com base em matérias-primas renováveis, em 

substituição de resinas derivadas do petróleo. Esta mudança permitirá reduzir os impactes ambientais, 

aumentar a ecoeficiência dos compósitos que já são utilizados e, principalmente, dar uma reposta 

significativa em relação à sustentabilidade da indústria da construção [4]. 

Apesar das inúmeras vantagens referidas, existem alguns obstáculos que têm atrasado a aceitação 

mais generalizada dos bio-compósitos FRP (constituídos por bio-resinas), nomeadamente, o facto de 

estas bio-resinas apresentarem um custo de produção pouco competitivo, comparativamente com as 

resinas derivadas do petróleo, e o facto de subsistirem algumas questões técnicas que carecem de 

esclarecimento e estudos adicionais. Entre essas questões inclui-se a escassez de informação 

consistente relativamente às propriedades termofísicas e mecânicas destas bio-resinas e dos 

compósitos por elas formados. Em suma, embora o trabalho de investigação realizado até à data tenha 

mostrado que as propriedades mecânicas dos bio-compósitos FRP são comparáveis às dos 

compósitos FRP tradicionais, esta temática encontra-se ainda pouco desenvolvida na literatura e, como 

tal, o estudo mais aprofundado do comportamento mecânico e termofísico de bio-compósitos FRP 

assume particular importância face aos problemas ambientais actuais [5]. 
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Na presente dissertação, foi desenvolvido um estudo experimental com o objetivo de avaliar o 

desempenho termofísico e mecânico de uma resina bio-derivada em comparação com uma resina 

epóxida convencional equiparável, ambas comercialmente disponíveis, com vista à sua utilização em 

aplicações estruturais em engenharia civil. Em particular, pretendeu-se avaliar a viabilidade e o 

potencial de utilização de resinas epóxidas parcialmente bio-derivadas como produto de substituição 

das resinas convencionais (integralmente obtidas a partir de produtos derivados do petróleo) na 

produção e utilização de polímeros reforçados com fibras de carbono, ou CFRP (do inglês, Carbon 

Fibre Reinforced Polymer). 

O presente trabalho inclui também ainda um estudo experimental com o objetivo de otimizar o processo de 

produção de compósitos CFRP (através de moldagem manual sob vácuo) e de avaliar, através de ensaios, 

as suas propriedades, quando produzidos com a bio-resina e a resina epóxida convencional. Tal permitiu 

comparar as suas propriedades termofísicas e mecânicas, nomeadamente tendo em vista a sua aplicação 

no reforço de elementos estruturais por encamisamento com compósitos de CFRP. Em particular, 

pretendeu-se verificar se os bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio ou longo prazo, virem a 

substituir os compósitos CFRP convencionais, atualmente utilizados em grande escala na engenharia civil. 

1.2. Objetivos e metodologia 

Como referido, a presente dissertação teve como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento 

e a caracterização de bio-compósitos CFRP para utilização em aplicações de reforço estrutural (em 

particular no reforço de estruturas por encamisamento), com vista à diminuição dos impactes 

ambientais causados pela indústria da construção na produção de compósitos CFRP com resinas 

convencionais (integralmente obtidas a partir de produtos derivados do petróleo). A aplicação destes 

bio-compósitos CFRP no setor da construção implica o estudo do seu comportamento face às diversas 

solicitações e, como foi mencionado, existe a necessidade de complementar a bibliografia técnica neste 

domínio, que é muito escassa, em particular no que diz respeito à utilização de resinas bio-derivadas 

em compósitos CFRP. 

Na primeira parte da presente dissertação, foi realizado um estudo experimental, englobando a análise 

do comportamento reológico e a análise do comportamento mecânico da referida bio-resina, tendo por 

referência comparativa uma resina epóxida convencional. Para a primeira fase, o estudo experimental 

teve como principais objetivos a determinação do tempo de gel, da viscosidade e da temperatura de 

transição vítrea de ambas as resinas. Para a segunda fase, foram realizados ensaios de tração, de 

corte no plano e de compressão à temperatura ambiente. Com base nestes ensaios, foi possível 

comparar os comportamentos reológico e mecânico da bio-resina e da resina epóxida convencional, 

com o objetivo de avaliar a viabilidade e o potencial de utilização da bio-resina como produto de 

substituição da resina epóxida convencional em compósitos CFRP. 

Na segunda parte da dissertação, realizou-se um estudo experimental que consistiu, num primeiro 

momento, na produção de compósitos CFRP, utilizando a referida bio-resina e a resina epóxida 

convencional e, num segundo momento, na realização de ensaios de caracterização reológica e 
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mecânica de ambos os compósitos CFRP. Na primeira fase, foram produzidos provetes de compósito 

CFRP por moldagem manual sob vácuo; esta fase é descrita em detalhe no presente documento, dado 

que foi a primeira vez que este método de produção foi utilizado pelo grupo de investigação em 

materiais compósitos (CORE Group) do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos 

(DECivil) do Instituto Superior Técnico (IST). Na segunda fase, o estudo experimental teve como 

principais objetivos a determinação da temperatura de transição vítrea, da resistência à tração e da 

resistência ao corte intralaminar de ambos os compósitos CFRP. Com base nestes ensaios 

experimentais, foi possível comparar as propriedades termofísicas e mecânicas dos compósitos CFRP 

produzidos com ambas as resinas, com o objetivo de verificar se os bio-compósitos CFRP têm potencial 

para substituir os compósitos CFRP convencionais. 

1.3. Estrutura da dissertação 

Para além do presente capítulo de introdução, a presente dissertação encontra-se dividida em mais 

quatro capítulos. 

No segundo capítulo, é apresentado o estado da arte, onde se introduz a temática dos compósitos 

FRP. Este capítulo inicia-se com um enquadramento geral do tema, seguindo-se a descrição dos 

materiais constituintes, a definição do conceito adesão fibra-matriz, a descrição dos processos de 

fabrico e das principais aplicações dos compósitos FRP na construção. Posteriormente, são 

introduzidos os compósitos FRP bio-derivados, apresentando-se um enquadramento geral, uma 

descrição das fibras naturais mais utilizadas e um levantamento das resinas bio-derivadas que 

demonstram um maior potencial para incorporação em compósitos FRP, em substituição de resinas 

derivadas de fontes não renováveis, discutindo-se ainda as suas características e as vantagens da sua 

aplicação. Por fim, é apresentada uma pesquisa sobre os resultados obtidos em estudos anteriores, 

nomeadamente sobre a aplicação de bio-compósitos FRP no reforço de estruturas, sobre bio-

compósitos FRP para pultrusão e sobre a aplicação de bio-compósitos FRP em painéis sanduíche. 

No terceiro capítulo, é apresentado o estudo experimental relativo à bio-resina e à resina epóxida 

convencional. O capítulo inicia-se com a caracterização geral das resinas ensaiadas, estando depois 

dividido em três partes: (i) na primeira, apresenta-se o processo de produção dos provetes de ambas 

as resinas; (ii) na segunda parte, apresenta-se uma descrição dos ensaios de caracterização reológica 

e mecânica; (iii) por fim, são analisados e discutidos os resultados obtidos em cada um dos ensaios, 

comparando-se as propriedades termofísicas e mecânicas de ambas as resinas. 

No quarto capítulo, é apresentado o estudo experimental relativo aos compósitos CFRP constituídos 

pelas resinas ensaiadas no terceiro capítulo. Este capítulo inicia-se com a caracterização dos materiais 

utilizados, estando depois dividido em 3 partes: (i) uma primeira parte dedicada ao processo de 

produção dos provetes de compósito CFRP com ambas as resinas; (ii) uma segunda onde se 

descrevem os ensaios de caracterização mecânica dos compósitos CFRP produzidos; (iii) e, por fim, a 

análise e discussão dos resultados obtidos em cada um dos ensaios, comparando-se as propriedades 

de ambos os tipos de compósitos CFRP. 



Introdução 

4 

 

No quinto capítulo, são apresentadas as principais conclusões da presente dissertação, sendo ainda 

propostas algumas ideias para investigações futuras no âmbito da temática dos bio-compósitos FRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado da arte 

5 

 

2. Estado da arte 

2.1. Considerações iniciais 

No presente capítulo apresenta-se uma revisão geral sobre os materiais constituintes dos compósitos 

FRP e das suas propriedades, bem como sobre os seus processos de fabrico e as suas principais 

aplicações na engenharia civil (secção 2.2). Posteriormente, apresenta-se um levantamento das 

resinas bio-derivadas que demonstram um maior potencial para incorporação em compósitos FRP, em 

substituição de resinas derivadas de fontes não renováveis, e discutem-se as suas características e as 

vantagens da sua aplicação. Ainda nesta secção, apresenta-se uma pesquisa sobre os resultados 

obtidos em estudos anteriores sobre compósitos de bio-polímeros reforçados com fibras, indicando-se 

os seus principais campos de aplicação. Por fim, são tecidas algumas considerações finais (secção 

2.3). 

2.2. Compósitos FRP 

2.2.1. Enquadramento geral 

Um material compósito é um material formado por dois ou mais constituintes, insolúveis entre si e 

macroscopicamente distinguíveis, que são combinados de modo a formar um material com 

propriedades específicas. A característica básica dos compósitos FRP é a combinação de pelo menos 

duas fases distintas denominadas de matriz e reforço [1]. O conceito de materiais compósitos 

reforçados com fibras existe há muitos séculos (ex., adobe reforçado com palha), no entanto, a 

incorporação de fibras de reforço numa matriz polimérica é uma tecnologia relativamente recente. É no 

final da década de 1950 e durante a década de 1960 que se dá início à utilização de materiais FRP na 

engenharia civil; contudo, devido aos elevados custos de produção e à falta de conhecimento das suas 

propriedades, estes materiais acabam por entrar em desuso [1, 2]. É no final da década de 1980 e 

durante a década de 1990 (devido à evolução tecnológica dos processos de fabrico) que ocorre a 

redução do custo dos materiais FRP e um consequente novo impulso para a sua aplicação na indústria 

da construção [2]. 

Desde então, os materiais compósitos FRP têm vindo a alargar o seu campo de aplicação como 

alternativa aos materiais convencionais, como o aço, a madeira e o betão. Os problemas de 

durabilidade destes materiais tradicionais têm causado um acréscimo dos custos de manutenção e 

reparação de infraestruturas. Outras razões que motivaram o aumento da utilização dos materiais FRP 

são a sua maior durabilidade, elevada resistência em ambientes agressivos, peso próprio reduzido, 

inexistência de interferência eletromagnética, entre outras. Hoje em dia, a aplicação de compósitos 

FRP distribui-se por vários setores da indústria, sendo que a indústria da construção representa uma 

significativa quota do mercado mundial deste tipo de materiais [1, 6]. 
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2.2.2. Materiais constituintes 

Os materiais compósitos FRP têm características mecânicas, físicas e químicas próprias, que resultam 

da combinação e interação entre o reforço (fibras), que é responsável por grande parte da resistência 

e rigidez do material, e a matriz (resina), que garante a transferência de cargas entre as fibras e também 

entre as cargas aplicadas e o compósito em si. Na matriz destes materiais é possível ainda incluir 

aditivos e material de enchimento (fillers) com o objetivo de melhorar as suas características e reduzir 

o seu custo [2, 7]. 

2.2.2.1. Reforço fibroso 

O reforço pode ocupar entre 30 a 70% do volume do compósito e tem como principal função suportar 

as solicitações mecânicas dos elementos estruturais. O reforço pode ser dividido em duas categorias: 

partículas ou fibras. As primeiras são menos resistentes e menos rígidas do que as segundas, pelo que 

são menos utilizadas em compósitos FRP apesar de terem um custo mais reduzido. Relativamente às 

fibras, estas podem ser de origem animal, vegetal (por exemplo, de sisal ou de linho) ou sintética. Estas 

últimas, as mais utilizadas em compósitos FRP, incluem as fibras de vidro, carbono e aramida. Como 

se mostra na Figura 1, a forma e disposição das fibras é um dos principais aspetos que as caracteriza, 

podendo estas ser curtas ou contínuas e estar dispostas numa só direção (reforço unidirecional), em 

duas direções perpendiculares (reforço bidirecional), em várias direções (reforço multidirecional) ou 

aleatoriamente orientadas [2, 7]. 

 

Figura 1 – Exemplos da disposição das fibras: a) fibras contínuas dispostas aleatoriamente; b) fibras 
contínuas dispostas em duas direções perpendiculares [0°/90°] entrelaçadas; c) fibras contínuas 

dispostas em duas direções perpendiculares [0°/90°] e aleatoriamente; d) fibras contínuas dispostas em 
várias direções [0°/±45°/90°] e aleatoriamente; adaptado de [8] 

 

Das fibras sintéticas mencionadas, as mais utilizadas em aplicações estruturais em engenharia civil 

são as fibras de vidro, por apresentarem elevada resistência e preço relativamente reduzido. No 

entanto, estas fibras têm um módulo de elasticidade reduzido, alguma suscetibilidade à rotura por 

fluência e reduzida resistência à humidade e a ambientes alcalinos [9]. Os diferentes tipos de fibras de 

vidro são designados por letras. O vidro-E (do inglês, electrical glass) é o mais utilizado porque 

apresenta boas propriedades de isolamento elétrico, elevada resistência mecânica e química e um 

preço relativamente reduzido. As fibras de vidro-AR (do inglês, alkali resistant) possuem elevada 

resistência face a ambientes alcalinos em comparação com os outros tipos de fibras de vidro. O vidro-

C (do inglês, corrosion resistant glass) define-se por ter uma resistência à corrosão elevada, no entanto 

estas fibras são pouco utilizadas na indústria da construção. Por último, o vidro-S (do inglês, structural 
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ou high-strength glass) apresenta uma resistência mecânica superior aos outros tipos de fibras de vidro, 

porém o seu custo é bastante mais elevado [2, 9]. 

As fibras de aramida também são utilizadas em algumas aplicações em engenharia civil, sendo mais 

resistentes do que as fibras de vidro, relativamente às quais apresentam um módulo de elasticidade 

50% superior e tenacidade superior. Em contrapartida, têm uma reduzida resistência à compressão 

(500 MPa a 1000 MPa) quando comparada com a resistência à tração, são muito sensíveis à radiação 

ultravioleta (UV) e ainda são suscetíveis à rotura por fluência [9]. 

Na campanha experimental da presente dissertação foram utilizadas fibras de carbono, as quais 

apresentam valores elevados para o módulo de elasticidade e para a tensão de rotura, exibem ainda 

uma razoável resistência à fadiga e à fluência e têm um reduzido peso próprio. Estas fibras mantêm as 

suas propriedades mecânicas e resistência elevada face a temperaturas relativamente elevadas. À 

temperatura ambiente, as fibras de carbono não são afetadas nem pela humidade nem por uma grande 

variedade de solventes, ácidos e bases. No entanto, apresentam como desvantagens o elevado custo 

e um comportamento anisotrópico, o que se traduz numa reduzida resistência na direção radial [2, 9]. 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas propriedades dos tipos de fibras de reforço mais utilizadas na 

indústria da construção. 

Tabela 1 – Propriedades dos diferentes tipos de fibras de reforço, adaptado de [2, 9] 

                                       Tipo de fibra 

Propriedades 

Vidro-E Aramida Carbono 

Densidade [g/cm3] 2,6 1,4 1,7 – 1,9 

Módulo de elasticidade [GPa] 73 – 88 70 – 190  200 – 400  

Resistência à tração [MPa] 2350 – 4600 2800 – 4100  2600 – 3600 

Extensão na rotura em tração [%] 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 0,6 – 1,5 

Diâmetro das fibras [μm] 3 – 13  12 6 – 7 

Estrutura das fibras Isotrópica Anisotrópica Anisotrópica 

 

2.2.2.2. Matriz polimérica 

A matriz (resina) é o material que envolve as fibras do compósito e tem como principais funções garantir 

a posição e a orientação pretendidas para as fibras, distribuir pelas fibras as tensões resultantes de 

solicitações impostas, evitar a encurvadura das fibras quando sujeitas a tensões de compressão e 

proteger as fibras de agentes de degradação ambiental (abrasão, absorção de água, ataques químicos, 

etc.) [1, 2]. 
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Consoante a natureza da matriz utilizada os compósitos podem ser classificados como poliméricos, 

metálicos ou cerâmicos. No presente trabalho, apenas são considerados os compósitos de matriz 

polimérica, os quais são tipicamente caracterizados pela sua resistência química e reduzido peso 

próprio. Com base na sua origem, as resinas podem ser naturais ou sintéticas [10].  

Tipicamente, as resinas utilizadas em compósitos FRP são sintéticas e podem ser divididas em duas 

categorias: termoendurecíveis ou termoplásticas. As primeiras são materiais de estrutura molecular 

tridimensional reticulada e o seu endurecimento é conseguido através de um processo de cura (ação 

do calor). As resinas termoendurecíveis, depois de curadas, apresentam-se no seu estado final como 

um produto insolúvel e infusível, ou seja, o seu comportamento é irreversível e, como consequência, 

não podem ser reprocessadas. A principal vantagem deste tipo de polímeros é a facilidade de 

impregnação das fibras, devido à reduzida viscosidade em estado líquido, bem como o facto de 

possuírem boas propriedades mecânicas e de adesão. Alguns exemplos destas resinas são as 

epoxídicas, as fenólicas, o poliéster insaturado e o viniléster [2, 10]. Na Tabela 2 são apresentadas 

algumas propriedades das resinas termoendurecíveis mais utilizadas. 

Tabela 2 – Propriedades das resinas termoendurecíveis mais utilizadas, adaptado de [8, 9] 

                                  Tipo de resina 

Propriedades 

Epóxida Fenólica 
Poliéster 

insaturado 
Viniléster 

Densidade [g/cm3] 1,20 – 1,30 1,00 – 1,25 1,20 – 1,30 1,12 – 1,16 

Módulo de elasticidade [GPa] 2,0 – 4,0 3,6 2,0 – 3,0  3,5 

Resistência à tração [MPa] 60 – 80 30 – 50 20 – 70 68 – 82 

Extensão na rotura em tração [%] 1,0 – 8,0 1,8 – 2,5 1,0 – 5,0 3,0 – 4,0 

Temperatura de transição vítrea [°C] 100 – 270 260 70 – 120 102 – 150 

 

As matrizes termoplásticas, na sua maioria, são formadas por moléculas de grandes dimensões que 

se mantêm nas suas posições através de ligações secundárias, nomeadamente ligações de hidrogénio 

e forças de Van der Waals [1]. Estas resinas não sofrem uma transformação química assinalável 

durante o seu processamento, o qual, na maioria das vezes, é reversível, o que possibilita o seu 

reprocessamento, isto é, a reciclagem do material. Para além das vantagens mencionadas acima, estas 

resinas são fáceis de armazenar devido ao facto de não necessitarem de refrigeração. No entanto, 

apresentam uma maior dificuldade de impregnação e adesão às fibras, uma vez que o material exibe 

elevada viscosidade, levantando dificuldades no seu processo de fabrico e acarretando um acréscimo 

no custo de produção. São exemplos de termoplásticos os seguintes polímeros: polietileno (PE), 

polipropileno (PP), poliestireno (PS), policarbonato (PC) e poliamidas (PA) [2, 10]. 
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No presente trabalho, foram estudadas resinas epóxidas termoendurecíveis, as quais são tipicamente 

utilizadas em conjunto com as fibras de carbono (em face do elevado desempenho das resinas e fibras), 

podendo também ser utilizadas com outras fibras. As principais vantagens destas resinas são as suas 

excelentes propriedades adesivas (sofrem uma retração reduzida quando comparada com outras 

resinas) e a elevada resistência e durabilidade face aos agentes ambientais [2, 8]. Em contrapartida, 

exigem uma cura mais prolongada, a qual tem uma elevada influência no tipo de reações químicas que 

são formadas e consequentes propriedades finais do material [7]. 

2.2.3. Adesão fibra-matriz 

Como referido, um material compósito FRP é composto por uma matriz (resina) e por um reforço 

(tipicamente fibroso) com propriedades físicas, químicas e mecânicas próprias de cada constituinte. A 

combinação destas propriedades faz com que o material compósito adquira propriedades mecânicas 

que nenhum dos dois constituintes (matriz e fibra) poderia alcançar isoladamente. Consequentemente, 

a otimização da adesão (ligações na interface) entre as fibras e a matriz desempenha um papel 

extremamente importante na definição das características, propriedades e desempenho do material 

compósito FRP [9, 11]. 

A boa adesão entre a matriz e as fibras depende, em grande medida, da área superficial de contacto 

entre o reforço fibroso e a resina polimérica, uma vez que quanto maior for esta área mais facilmente 

se garante uma boa interação mecânica entre os dois constituintes. A compatibilidade das diferentes 

propriedades mecânicas das fibras e da matriz e o ângulo formado entre as cargas aplicadas e a direção 

das fibras são também dois aspetos muito importantes na definição da interface. Quanto melhor for 

essa compatibilidade e quanto maior for a coincidência entre as direções das fibras e as das 

solicitações, mais elevados são os valores de rigidez e resistência [9, 11]. 

Com o objetivo de promover uma boa adesão e assegurar a compatibilidade com a matriz, aplicam-se 

tratamentos superficiais às fibras, conhecidos por “sizings”, de modo a otimizar o grau de eficiência 

desta interface. O “sizing” consiste numa mistura de vários produtos químicos (como por exemplo: 

componentes poliméricos, agentes de acoplamento, lubrificantes e uma variada gama de aditivos, 

como plastificantes, promotores de adesão, entre outros), geralmente diluídos em água, destinada ao 

revestimento superficial das fibras, sendo que quanto melhor for a compatibilidade entre este produto 

de revestimento e a matriz polimérica, maior será a capacidade de adesão entre a fibra e a matriz. 

Estudos recentes têm salientado a influência da interface (adesão) fibra-matriz nas propriedades 

físicas, químicas e mecânicas do material compósito FRP [12, 13]. 

2.2.4. Processos de fabrico 

Os métodos de produção de materiais compósitos FRP são um fator importante na seleção dos seus 

constituintes, uma vez que a integração das fibras de reforço com a matriz polimérica depende do tipo 

de processo de fabrico utilizado. Alguns dos métodos de fabrico mais comuns são os seguintes: 

pultrusão, moldagem manual (laminação manual), moldagem manual sob vácuo, enrolamento 
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filamentar, centrifugação, moldagem por transferência de resina, moldagem por transferência de resina 

sob vácuo, entre outros [2, 10].  

O processo de fabrico por pultrusão é utilizado na produção de varões, laminados e perfis estruturais, 

sendo um processo automatizado para a produção, em contínuo, de perfis de seção constante. Este 

método consiste no arraste das fibras de reforço, seguindo-se a sua impregnação em resina, passando 

posteriormente por um sistema de guiamento e controlo, onde é retirado o excesso de resina e é dada 

a configuração às fibras para que estas tenham a forma aproximada da seção a produzir. 

Seguidamente, estas fibras passam por uma fieira aquecida com a forma da seção do perfil, local onde 

se efetua a cura do compósito FRP. Por fim, o avanço do perfil é efetuado através de um sistema de 

tração, permitindo o controlo de velocidade de produção. Este processo é um dos principais métodos 

de produção de compósitos GFRP, embora também possa ser utilizado com compósitos de fibras de 

carbono. As vantagens mais importantes deste processo de fabrico são a sua elevada relação 

produtividade/custo e a eficiência do processo [5, 14]. 

A moldagem por transferência de resina de compósitos FRP é um processo amplamente empregue 

para produzir componentes de alto desempenho, aplicados em grande parte nas indústrias automóvel 

e aeronáutica. O processo consiste na injeção de resina num molde fechado, onde é colocado um 

reforço fibroso, impregnando até completar o molde, onde ocorre a cura subsequente. Uma importante 

propriedade deste método é que a velocidade de injeção depende da permeabilidade do reforço fibroso 

[15]. 

A laminação manual consiste na aplicação de camadas sucessivas de fibras de reforço e na respetiva 

impregnação por uma dada matriz polimérica que, após a cura, forma um compósito FRP com as 

dimensões de um molde (aberto ou fechado) ou da superfície em que foi aplicado. Com vista ao controlo 

de qualidade do produto final (em termos de posicionamento das fibras e volume de vazios), de modo 

a melhorar a cura das várias camadas, podem ser utilizadas temperaturas elevadas, pressão e, 

eventualmente, vácuo [2]. 

No presente trabalho, os provetes utilizados na campanha experimental foram fabricados pelo processo 

de moldagem manual sob vácuo (do inglês, vacuum hand layup), que é um método simples e que não 

exige equipamentos específicos; no entanto, requer alguma especialização dos técnicos e um certo 

controlo de qualidade. 

2.2.5. Aplicações dos compósitos FRP na construção 

Os materiais compósitos FRP têm sido utilizados em aplicações da indústria da construção na forma 

de componentes em tração (laminados, mantas e cabos) ou de componentes em flexão (perfis e painéis 

sanduíche). De um modo geral, podem ser distinguidas quatro áreas principais de aplicação de 

materiais FRP: (i) armadura de reforço (interior) de betão; (ii) reparação e reforço (exterior) de 

estruturas; (iii) estruturas híbridas novas, em que os materiais compósitos FRP são combinados com 

materiais tradicionais; e (iv) estruturas novas totalmente compósitas [2, 9].  
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O reforço interno de estruturas de betão é feito substituindo, parcial ou totalmente, os varões de aço do 

betão armado por fibras curtas (betão reforçado com fibras), redes de fibras e varões ou cabos internos 

de pré-esforço em materiais FRP. Em zonas particularmente agressivas em termos de durabilidade, 

tabuleiros de diversas pontes de betão têm sido exclusivamente armados com varões de GFRP 

(Figura 2), não só pela sua não corrosibilidade, mas também pelo seu custo cada vez mais competitivo. 

Este tipo de varões é também utilizado em paredes de contenção, túneis, lajes de edifícios e reforços 

de alvenarias [2, 5]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Malha de varões de GFRP utilizada no tabuleiro de uma ponte: a) visão geral; b) pormenor de 
aplicação, adaptado de [5] 

 

A reparação e reforço de estruturas existentes está associada à necessidade de melhorar ou corrigir o 

comportamento de determinados elementos estruturais. Para este efeito, em geral, têm sido utilizados 

laminados, mantas, barras e cabos de pré-esforço exteriores, não só em estruturas de betão armado, 

como também em estruturas metálicas, de madeira e de alvenaria. Salienta-se a utilização de 

laminados e mantas de polímero reforçado com fibras de carbono (CFRP) no reforço de lajes e pilares 

de betão armado de edifícios e pontes. Na presente dissertação foram estudados laminados de CFRP, 

precisamente com esta finalidade. Na Figura 3 mostram-se alguns exemplos de aplicação destes 

materiais [2, 5]. 

 

Figura 3 – Reparação e reforço de elementos estruturais: a) aplicação de laminados CFRP em vigas; 

b) aplicação de mantas de CFRP num pilar, adaptado de [5] 

 

Em estruturas novas híbridas, os materiais FRP têm sido utilizados em combinação com materiais 

tradicionais ou são utilizados para substituir certos componentes de estruturas novas, como por 

exemplo, cabos exteriores, vigas e lajes. A construção híbrida apresenta um potencial muito 

interessante, seja para a reabilitação de elementos estruturais degradados ou para construções novas. 

a)   b) 

a)   b) 
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As estruturas híbridas apresentam várias vantagens, tais como o aumento da rigidez à flexão 

(reduzindo a deformabilidade dos elementos estruturais) e o aumento da resistência (fazendo um 

melhor uso dos materiais compósitos FRP e prevenindo a ocorrência de fenómenos de instabilidade) 

face aos elementos FRP isolados. O maior número de aplicações híbridas consiste na aplicação de 

painéis de laje pré-fabricados em FRP na construção de tabuleiros de pontes, em combinação com 

longarinas metálicas ou de betão. Na Figura 4 apresentam-se duas estruturas novas híbridas em 

Portugal [2, 16]. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Estruturas novas híbridas: a) ponte de São Silvestre em Ovar, adaptado de [17]; b) ponte de 
São Mateus em Viseu, adaptado de [18] 

 

Em estruturas novas totalmente compósitas os elementos estruturais são construídos unicamente com 

materiais FRP, sendo possível ajustar melhor a conceção estrutural às características dos materiais 

compósitos, permitindo explorar as potencialidades dos mesmos. A sua aplicação é mais significativa 

na construção de pontes; contudo, geralmente, os pilares e os encontros ainda são construídos com 

materiais tradicionais. A Ponte de Pontresina (Figura 5), na Suíça, é um dos exemplos mais 

emblemáticos deste tipo de aplicação, sendo constituída por duas treliças laterais em perfis de GFRP 

e um tabuleiro em painéis também de GFRP [2, 5]. 

 

Figura 5 – Exemplo de uma estrutura totalmente compósita: Ponte Pontresina, Suíça, adaptado de [5] 

 

2.3. Compósitos FRP bio-derivados 

2.3.1. Enquadramento geral 

A indústria da construção é um dos maiores consumidores globais de recursos e de matérias-primas, 

sendo que os objetos construídos representam entre 25% a 40% das emissões de carbono em todo o 

a)   b) 
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mundo. Como tal, o impacte da indústria no meio ambiente é significativo e este problema deve ser 

uma preocupação constante no desenvolvimento tecnológico do setor. Reduzir estes impactes e tornar 

a indústria da construção mais sustentável é um dos grandes desafios da sociedade [3]. 

Atualmente, uma parcela relevante das fibras e a grande maioria das resinas usadas em materiais 

compósitos FRP são derivadas do petróleo, que é uma matéria-prima não renovável e cujos 

subprodutos não se degradam, durante várias décadas, sob condições ambientais normais [19]. Face 

a este problema, uma possível resposta, a longo prazo, visa a substituição de resinas derivadas do 

petróleo por resinas de origem biológica sintetizadas com base em matérias-primas renováveis. Esta 

mudança permitirá reduzir os impactes ambientais, aumentar a ecoeficiência dos compósitos que já 

são utilizados e, principalmente, dar uma reposta significativa em relação à sustentabilidade da indústria 

da construção [4, 20]. 

Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, surge a ideia de utilizar bio-compósitos na construção 

civil. O termo bio-compósito está associado a materiais compósitos em que pelo menos um dos seus 

constituintes (fibras e/ou matriz) é biologicamente derivado. Quer isto dizer que um compósito bio-

derivado pode ser constituído por fibras naturais e uma matriz polimérica convencional, ou por fibras 

sintéticas e uma resina natural (bio-resina). As bio-resinas reforçadas com fibras naturais são 

geralmente designadas por compósitos verdes [5]. 

2.3.2. Fibras naturais 

Atualmente, é difícil substituir na totalidade os materiais derivados do petróleo, devido ao elevado custo 

e à diminuição do desempenho mecânico dos compósitos. No entanto, poderá ser possível fazer uma 

substituição parcial dos materiais derivados do petróleo, sendo que uma solução viável pode consistir 

em combinar diferentes características e benefícios, tanto dos materiais convencionais, como de 

recursos bio-derivados, de modo a produzir produtos com desempenho e custo satisfatórios e com um 

impacte ambiental reduzido. De acordo com o conteúdo de material bioderivado, os biocompósitos 

podem ser classificados como tendo reduzido conteúdo de material bioderivado (20% ou menos), médio 

(21% a 50%) ou elevado (51% a 90%) [18, 21, 22]. 

Neste contexto, dia após dia, a produção e utilização de bio-compósitos tem ganho aprovação em todos 

os setores da indústria [19]. No entanto, na indústria da construção, o desenvolvimento de materiais 

compósitos FRP bio-derivados têm apresentado uma progressão relativamente lenta, principalmente 

porque muitos esforços estiveram concentrados na substituição de fibras sintéticas por fibras naturais 

(derivadas de plantas), tais como as provenientes das seguintes espécies: cana-de-açúcar (sugar cane 

bagasse), bambu, juta (jute), cânhamo (hemp), linho (flax), erva ou relva (grass), sisal e coco, 

respetivamente da mais para a menos produzida mundialmente [4, 21, 23]. Muitos estudos foram 

realizados com vista a analisar a possibilidade de substituição de fibras sintéticas pelas fibras naturais 

anteriormente mencionadas; contudo, como se mostra na Tabela 3, as fibras naturais têm propriedades 

mecânicas muito inferiores quando comparadas às fibras convencionais sintéticas (vidro, carbono, 

aramida), pelo que não são adequadas para aplicações estruturais em engenharia civil. Para além 
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disso, as fibras celulósicas (cânhamo, linho, algodão, sisal, entre outras) são altamente hidrofílicas 

(apresentam uma elevada taxa de absorção de humidade) o que acarreta problemas de durabilidade 

[4, 21, 23]. 

Tabela 3 – Propriedades de algumas das fibras naturais mais utilizadas, adaptado de [4, 21, 23] 

                            Fibras naturais 
Propriedades 

Bambu Juta Cânhamo Linho 
 

Sisal 

Densidade [g/cm3] 0,6 – 1,1 1,3 – 1,46 1,48 1,4 – 1,5 1,33 – 1,5 

Módulo de elasticidade [GPa] 11 – 17 20 – 55 30 – 70 27,6 – 80 9,0 – 38 

Resistência à tração [MPa] 140 – 230 200 – 800 300 – 800 345 – 1035 100 – 800  

Extensão na rotura em tração [%]  –   1,5 – 1,8 1,6 1,2 – 3,2 2,0 – 3,0 

 

Por outro lado, os compósitos formados por fibras sintéticas e resinas bio-derivadas podem atingir um 

desempenho semelhante aos compósitos tradicionais e ainda apresentam a vantagem de derivarem 

de recursos renováveis. Isto porque as propriedades mecânicas de algumas bio-resinas são 

comparáveis às das resinas convencionais (derivadas do petróleo). Neste contexto, para elementos 

estruturais da indústria da construção, poderá ser mais interessante focar esforços na substituição da 

matriz e não das fibras, de modo a combinar bio-resinas e fibras convencionais que garantam um 

desempenho estrutural adequado e, ao mesmo tempo, que reduzam substancialmente o impacte 

ambiental [3, 19]. 

2.3.3. Bio-polímeros e bio-resinas 

Os bio-polímeros são materiais poliméricos produzidos a partir de matérias-primas de fontes 

renováveis, vegetais ou animais. A matéria-prima principal para a sua manufatura é uma fonte de 

carbono renovável (hidratos de carbono), que pode ser derivada de diferentes origens, por exemplo, a 

cana-de-açúcar, o milho, o trigo e a batata, ou derivada de um óleo vegetal extraído de girassol, soja, 

palma ou outra planta oleaginosa. Os polímeros bio-derivados podem ser classificados quanto à sua 

estrutura como polissacarídeos, poliésteres ou poliamidas. Os bio-polímeros que apresentam maior 

destaque na indústria são os polímeros de amido, o poliácido lático (PLA), o polihidroxibutirato (PHB) 

e o polihidroxialcanoato (PHA) [21]. 

Os polímeros bio-degradáveis podem ser provenientes de fontes naturais (vegetal e animal) renováveis 

ou de fontes fósseis (petróleo). A grande maioria dos bio-polímeros são bio-degradáveis, com exceção 

dos polímeros bio-degradáveis derivados de fontes fósseis, pelo que os polímeros que têm atraído mais 

atenção (na grande maioria dos setores da indústria) são os obtidos a partir de fontes renováveis, 

devido ao facto de estes produzirem um menor impacte ambiental. Contudo, a bio-degradabilidade não 

é uma característica desejável em elementos estruturais (os quais devem ser duráveis face à ação do 
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ambiente) e, como tal, o estudo de polímeros bio-derivados assenta muito na sua durabilidade ou na 

possibilidade de os modificar de modo a serem o mais duráveis possível [18, 22]. 

Os polímeros verdes dizem respeito aos polímeros que durante a sua síntese, processamento e 

degradação produzem um menor impacte ambiental quando comparado com os polímeros 

convencionais [24]. Outros autores definem polímero verde como os polímeros que outrora eram 

sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes fósseis, mas que, devido a avanços 

tecnológicos, também passaram a ser sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes 

renováveis. Como forma de os distinguir, o adjetivo verde é acrescentado ao nome do polímero, como 

por exemplo, polietileno verde e policloreto de vinila verde [25]. 

As bio-resinas derivadas de recursos renováveis têm recebido, nos últimos anos, uma especial atenção, 

principalmente devido à possibilidade de sintetização de polímeros termoplásticos e termoendurecíveis 

a partir de produtos químicos biológicos. Fontes típicas são óleos vegetais, proteínas, lípidos e amidos. 

Os polímeros bio-derivados apresentam uma ampla gama de propriedades físicas, químicas e 

mecânicas, permitindo que estes tenham comportamentos distintos, desde rígidos a frágeis e ainda 

flexíveis. Face a esta versatilidade, uma quantidade significativa de polímeros naturais já está 

disponível para aplicações comerciais. A bio-tecnologia industrial desempenha, cada vez mais, um 

importante papel nos mercados mundiais, dando origem a um grande crescimento e desenvolvimento 

de sistemas e processos de fabrico de resinas derivadas de matérias-primas químicas de base 

biológica [23, 24]. 

O desenvolvimento atual e futuro em polímeros bio-derivados está focado essencialmente na 

ampliação da produção e na melhoria das propriedades do produto. A produção em grande escala 

aumentará a disponibilidade destes materiais e, consequentemente, a redução do seu custo [19]. O 

primeiro desafio é que a transformação de recursos renováveis e a produção de polímeros deve ser 

altamente eficiente para reduzir custos. Em segundo lugar, polímeros sustentáveis devem apresentar 

propriedades complementares ou melhoradas comparativamente com os polímeros disponíveis 

presentemente, derivados de fontes fósseis. Outra preocupação é a avaliação do ciclo de vida, que é 

um dos métodos de quantificação dos impactes ambientais associados à produção de polímeros. 

Embora as necessidades de tais comparações pareçam óbvias, existem complexidades associadas à 

seleção de materiais (matéria-prima), bem como insuficiência de dados e informação relativos às 

propriedades e características desses materiais. Contudo, a utilização de recursos renováveis na 

produção de polímeros tem vindo a aumentar significativamente. Em particular, monómeros como óleos 

vegetais e hidratos de carbono [25, 26]. 

As três principais origens de produção de bio-polímeros são as seguintes: (i) através da modificação 

de polímeros de origem natural (extraídos diretamente da biomassa), por exemplo, derivados de 

celulose e amido; (ii) através da produção de monómeros bio-derivados por fermentação e 

polimerização (biotecnologia), por exemplo, poliácido lático (PLA); (iii) através do uso de 

microrganismos (geneticamente modificados), como por exemplo, polihidroxialcanoato (PHA). Na 

Figura 6 apresenta-se um organograma onde estão espelhadas as principais origens de produção de 

bio-polímeros, bem como as matérias-primas mais utilizadas para a produção destes materiais [19]. 
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Figura 6 – Classificação de bio-polímeros, adaptado de [22, 27] 
 

Dos bio-polímeros extraídos diretamente da biomassa, os polímeros à base de amido (milho, batata, 

trigo, etc.) têm constituído o principal foco de pesquisa entre os produtos bio-derivados, sendo esta 

uma matéria-prima abundante e de custo reduzido. Cerca de 75% dos polímeros de amido são 

utilizados na produção de embalagens, sendo que 50% deles são constituídos por misturas de amido 

com materiais derivados do petróleo. No entanto, a estrutura do amido degrada-se facilmente e tende 

a ser sensível à água, apresentando uma reduzida resistência ao calor. Contudo, estas questões 

podem ser superadas através de modificação hidrofílica (uso de plastificantes), fazendo com que estes 

bio-polímeros tenham um alargado campo e aplicações. No entanto, trata-se de um material 

biodegradável, o que dificulta a sua utilização em aplicações estruturais [23, 28]. 
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Os bio-polímeros à base de celulose são formados por moléculas de glicose e têm uma estrutura linear 

formada por várias pontes de hidrogénio. Estes polímeros são produzidos por modificação química da 

celulose natural [27, 28]. A celulose vegetal pode ser utilizada para produzir termoplásticos, sendo que 

atualmente a principal matéria-prima utilizada na produção de bio-resinas para bio-compósitos FRP é 

a cana-de-açúcar [23]. 

Atualmente, os óleos vegetais representam uma das fontes mais importantes na síntese de bio-resinas 

termoendurecíveis. Os óleos vegetais mais utilizados na produção de bio-polímeros são derivados da 

soja, linhaça, girassol e pinho. Algumas das principais características que permitem a utilização destas 

matérias-primas na produção de bio-polímeros são a elevada resistência a ambientes quimicamente 

agressivos, a boa capacidade de aderência, a grande resistência à abrasão, a elevada resistência à 

tração e a elevada capacidade de proteção do substrato face a ambientes de biodegradação [23, 28]. 

Dos bio-polímeros obtidos a partir de monómeros bio-derivados, destaca-se o PLA, o qual é produzido 

através da fermentação de açúcares. O PLA é caracterizado por ter melhores propriedades mecânicas 

(elevada resistência) quando comparado com bio-polímeros termoplásticos. O PLA tem sido 

principalmente utilizado na indústria biomédica, no entanto, estudos recentes salientam a sua possível 

utilização na produção de materiais biocompósitos FRP para aplicações estruturais [23, 28]. 

Face ao exposto nas seções anteriores, torna-se evidente que existe um elevado potencial para 

aplicações estruturais de bio-resinas em matrizes de materiais compósitos FRP na engenharia civil. 

Como tal, existe uma necessidade de pesquisa e investigação adicionais, sobre bio-resinas e bio-

compósitos, em relação ao seu comportamento e, mais especificamente, em relação aos seguintes 

aspetos: propriedades mecânicas e termofísicas, durabilidade, comportamento em relação à fluência, 

entre outros. A otimização e o aumento da ecoeficiência destes compósitos bio-derivados são outros 

fatores que ainda carecem de aferição, de forma a avaliar a ampla gama de diferentes formulações e 

misturas, com vista às principais aplicações atuais na indústria da construção [20, 25]. 

Neste contexto, é necessário produzir bio-resinas com características e propriedades melhoradas, 

comparativamente com resinas derivadas de fontes fósseis, de modo a que os materiais compósitos 

FRP (bio-derivados) sejam amplamente adotados na engenharia civil e noutros setores da indústria. 

Estudos realizados até à data têm confirmado o elevado potencial para a utilização de bio-resinas, em 

compósitos FRP, em aplicações estruturais, como será discutido nas seções seguintes. 

2.3.4. Bio-compósitos para reforço de estruturas 

McSwiggan e Fam [20] realizaram experiências em vigas de betão armado reforçadas com chapas de 

FRP. Estes autores utilizaram dois tipos de resinas bio-derivadas: uma mistura de óleo de pinheiro 

epoxidado (EP – Epoxidized Pine Oil) e uma resina de álcool furfurílico (FA – Furfural alcohol), 

derivadas de espigas de milho e de cana-de-açúcar, e utilizaram fibras de carbono e de vidro, formando 

os compósitos FRP destinados ao reforço de vigas de betão armado. Foram também utilizadas duas 

resinas epóxidas convencionais, com o objetivo de colar os respetivos compósitos FRP aos elementos 

de betão, sendo a sua capacidade de adesão um dos principais focos de estudo do trabalho realizado 



Estado da arte 

18 

 

pelos mesmos autores. A primeira foi uma resina epóxida de baixa viscosidade (Tyfo) e a segunda foi 

um adesivo estrutural epóxido em pasta (Sikadur 30). Na Tabela 4 apresentam-se os resultados 

experimentais obtidos, referentes aos respetivos compósitos FRP. 

Tabela 4 – Resultados experimentais em compósitos FRP com as diferentes resinas, adaptado de [20] 

Nome do 
compósito 

Tipo de 
resina 

Tipo de 
fibra 

Resistência à 
tração [MPa] 

Módulo de 
elasticidade [GPa] 

Extensão na rotura 
em tração [%] 

E C E Carbono 947 82,8 1,14 

E G E Vidro 560 25,2 2,22 

EP C EP Carbono 948 84,8 1,12 

EP G EP Vidro 545 25,3 2,15 

FA C FA Carbono 860 92,0 0,93 

E – Epóxida convencional; EP – Óleo de Pinheiro Epoxidado; FA – Resina de álcool furfurílico; 

 

Numa primeira fase, os mesmos autores [20], realizaram testes preliminares, de pequena escala, em 

21 vigas de betão simples reforçadas com laminados FRP (com a utilização das bio-resinas 

mencionadas acima), com o objetivo de caracterizar o desempenho da ligação (adesão) dos bio-

compósitos FRP (laminado com 40 mm de largura e 203 mm de comprimento) ao betão, Figura 7. 

 

Figura 7 – Ensaios preliminares relativos à adesão entre o betão e o laminado FRP: a) modelo e 
geometria em mm; b) ensaio laboratorial; adaptado de [20] 

 

Nestes ensaios verificou-se que a capacidade de adesão da resina de óleo de pinheiro epoxidado (EP) 

é comparável à da resina epóxida convencional, constatando-se um aumento da força de adesão de 

7% para o CFRP e uma diminuição de 17% para o GFRP. A capacidade de adesão dos compósitos 

CFRP e GFRP, utilizando esta resina EP, foi de 4,2 MPa e de 2,8 MPa, respetivamente [20]. 

O bio-compósito FRP, com resina de álcool furfurílico, quando produzido por laminação manual húmida 

(wet layup), demonstrou uma capacidade de adesão ao betão relativamente reduzida, provavelmente 

devido à elevada alcalinidade do betão. No entanto, a mesma bio-resina, quando utilizada na pré-

fabricação de compósitos curados de CFRP, os quais foram posteriormente “colados” à superfície do 
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betão através de uma resina epóxida convencional (em pasta), demonstrou uma excelente capacidade 

de adesão, alcançando uma tensão de adesão de 5 MPa [20]. 

Numa segunda fase, McSwiggan e Fam [20], realizaram 9 ensaios, em escala real, em vigas de betão 

armado (175 × 300 × 3000 mm) reforçadas com laminados de FRP (Figura 8), com a utilização das 

duas bio-resinas e das duas resinas epóxidas convencionais, referidas anteriormente. 

 

Figura 8 – Ensaio laboratorial em vigas de betão armado reforçadas com laminados FRP, adaptado de 
[20] 

 

Os mesmos autores constataram, nestes ensaios, que a carga de rotura aumentou entre 18% a 54% e 

que a carga de cedência também aumentou entre 9% a 46%, dependendo do número de camadas do 

material compósito FRP utilizado, bem como do tipo de fibra e do tipo de resina adotado. As cargas de 

rotura nas vigas de betão armado reforçadas com laminados FRP foram definidas pela rotura por corte 

do betão ou pela rotura do betão por flexão, após a cedência do aço. A rotura ou deslocamento do 

laminado FRP aconteceu posteriormente [20]. 

Um outro estudo foi realizado por McSwiggan, Mak e Fam [29], utilizando as mesmas resinas do que 

no estudo anterior, EP, FA, epóxida convencional (Tyfo) e resina epóxida em pasta (Sikadur 30), com 

o objetivo de analisar a durabilidade da resistência da ligação (adesão) dos compósitos CFRP e GFRP 

ao betão. A capacidade de adesão das resinas epóxidas convencional, EP e FA foi de 3,9 MPa, 

4,3 MPa e 5,5 MPa, respetivamente, tendo sido utilizado um betão C50/60 (resistência à compressão 

de 33 MPa). Foram testados 137 provetes de betão, submetidos a uma solução salina (concentração 

de sal de 3,5%) às temperaturas de 23 °C, 40 °C e 50 °C, durante 240 dias. Após este período de 

tempo, os autores testaram novamente a resistência da ligação entre os compósitos CFRP e o betão e 

verificaram que as reduções na capacidade de adesão não excederam 15%. Os mesmos autores 

concluíram também que a diferença da capacidade de adesão entre os compósitos CFRP, utilizando a 

bio-resina EP e a resina epóxida convencional, era praticamente insignificante; contudo, esta diferença 

já foi substancial quando compararam os compósitos CFRP, utilizando a bio-resina FA e a resina 

epóxida convencional. No primeiro caso, aquando da rotura, tanto para a bio-resina EP como para a 

resina epóxida convencional, os autores constataram que uma pequena camada muito fina de betão 

“ficou presa” ao laminado CFRP (rotura devido à adesão). No segundo caso, verificaram que uma 

camada mais espessa de betão “ficou agarrada” ao compósito CFRP, com bio-resina FA (rotura devido 
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à coesão), concluindo que a ligação entre a bio-resina FA e a pasta epóxida é excelente, não estando 

na causa da rotura (Figura 9). 

 

Figura 9 – Ensaios realizados com os diferentes laminados CFRP: a) rotura devido à adesão entre o 
laminado CFRP (bio-resina PE) e o betão; b) rotura devido à coesão do betão – laminado CFRP (bio-

resina FA e pasta epóxida); adaptado de [29] 

 

Fam, Eldridge e Misra [30] realizaram estudos em laminados GFRP, produzidos por laminação manual, 

utilizando uma resina epóxida convencional e dois tipos de bio-resinas de FA derivadas de espigas de 

milho. As propriedades mecânicas, nomeadamente a resistência à tração e o módulo de elasticidade, 

foram o principal foco no estudo destes laminados GFRP. Para além destas propriedades, os mesmos 

autores analisaram o comprimento da emenda de sobreposição necessário para alcançar a resistência 

do compósito GFRP. A resina epóxida utilizada tinha resistência à tração de referência de 72,4 MPa e 

módulo de elasticidade de 3,18 GPa e a camada de reforço em fibra de vidro utilizada era unidirecional 

com espessura de 1,3 mm, resistência à tração de 3240 MPa e módulo de elasticidade de 72,4 GPa. 

Foram fabricadas e testadas 87 amostras, verificando-se que a resistência à tração do compósito GFRP 

(com resina epóxida) e do bio-compósito GFRP (com bio-resina FA) era de 525 MPa e de 435 MPa 

(17% inferior), respetivamente. Os mesmos autores também concluíram que, independentemente do 

tipo de resina utilizada e do tempo de cura, não se verificaram mudanças significativas nos valores do 

módulo de elasticidade. Por último, o comprimento da emenda de sobreposição que produziu a máxima 

resistência à tração foi de 200 mm, sendo que maiores comprimentos não conduziram a qualquer 

aumento de resistência; no entanto, este valor máximo apenas correspondeu a 68% da resistência 

última de tração, com base na rotura das fibras [30]. 

Eldridge e Fam [25], no seu estudo, focaram-se no efeito que a degradação ambiental pode ter nas 

propriedades de compósitos GFRP. Para tal, utilizaram uma bio-resina de álcool furfurílico, derivada de 

espigas de milho e cana-de-açúcar, em comparação com uma resina epóxida convencional. A bio-

resina utilizada (QuaCorr1001) tem reduzida viscosidade, 300 centipoise1 (cP) a 600 cP e densidade 

de 1,22 g/cm3. A resina epóxida convencional utilizada (Tyfo S) é caracterizada por uma resistência à 

tração de 72,4 MPa, módulo de elasticidade de 3,18 GPa e temperatura de transição vítrea (Tg) de 

82 °C após cura de 72 horas a 60 °C. Os compósitos GFRP foram produzidos por laminação manual 

(Figura 10). 

                                                           
1 1 centipoise (cP) equivale a 1 mPa.s (Sistema Internacional de Unidades), ou seja, 1 Poise (P) corresponde a 

0,1 Pa.s. A viscosidade da água a 25°C é de aproximadamente 1 cP ou 0,001 Pa.s. 
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Figura 10 – Fabrico dos bio-compósitos GFRP (laminados): a) colocação da bio-resina sobre o reforço 
fibroso; b) adição de resina para assegurar a saturação; adaptado de [25] 

 

Posteriormente, foram produzidos provetes dos compósitos GFRP que foram estudados e testados, 

tanto com a utilização da bio-resina, como da resina epóxida convencional (Figura 11). 

 

Figura 11 – Provetes dos compósitos GFRP testados: a) esquema e geometria; b) amostra do bio-
compósito GFRP (bio-resina); c) amostra do compósito GFRP (resina epóxda); adaptado de [25] 

 

A durabilidade dos compósitos GFRP, utilizando uma bio-resina de álcool furfurílico e outra resina de 

epóxida convencional, foi determinada através da degradação destes compósitos em água salgada. 

Os compósitos GFRP foram imersos em três diferentes temperaturas da água, 23 °C, 40 °C e 55 °C, 

com uma concentração de sal de 3% e foram testados em cinco intervalos de tempo diferentes durante 

300 dias de exposição. A durabilidade destes compósitos foi determinada através da comparação entre 

os valores obtidos em ensaios (standard) de resistência à tração dos compósitos GFRP em degradação 

(nos cinco intervalos de tempo) e os valores de referência de resistência à tração dos compósitos 

GFRP, tanto com a bio-resina como com a resina convencional [25]. 

Algumas conclusões que estes autores conseguiram obter foram as seguintes: 

• As retenções de resistência à tração do bio-compósito GFRP, após os 300 dias de degradação, 

a 23 °C, 40 °C e 55 °C foram de 80%, 44% e 39%, respetivamente. 

• A bio-resina é mais vulnerável à água salgada do que a resina epóxida convencional. No 

entanto, os valores de referência da resistência à tração dos compósitos GFRP, não 

degradados, eram praticamente idênticos. A resistência residual da bio-resina, após 300 dias 
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foi 7%, 39% e 36% mais reduzida do que a resina epóxida, respetivamente a 23 °C, 40 °C e 

55 °C. 

• O módulo de elasticidade manteve-se relativamente estável para ambos os compósitos GFRP, 

após os 300 dias de exposição a diferentes temperaturas. 

• Por aplicação da teoria de Arrhenius, foi estimado que ao fim de 100 anos a bio-resina GFRP, 

estando imersa em água salgada a uma temperatura média anual de 10 °C, irá reter 61% da 

resistência à tração, sendo que a maioria da perda de resistência ocorrerá nos primeiros anos 

(75% da perda será nos primeiros 5 anos) [25]. 

Foruzanmehr et. al. [31] apresentaram um estudo sobre as características mecânicas e químicas e 

sobre a degradação de compósitos FRP produzidos a partir de bio-resinas para reabilitação (pelo 

exterior) de estruturas. Foi realizada uma análise comparativa entre dois tipos de laminados GFRP, 

utilizando uma bio-resina de furano (álcool furfurílico) e uma resina epóxida convencional (Tyfo). Os 

compósitos GFRP estudados foram caracterizados antes e após a degradação, dos mesmos, quando 

imersos numa solução alcalina. O módulo de armazenamento e a tensão de corte interlaminar (ILSS – 

Interlaminar Shear Strength) avaliados antes e após a exposição, serviram como indicadores de 

degradação das amostras. Para além disso, testes de absorção de humidade, eletroscopia do 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR – Fourier Transform Infrared Spectroscopy), análise 

termogravimétrica (TGA – Thermogravimetric analysis), análise calorimétrica diferencial (DSC – 

Differential Scannig Calorimetry) e análise por microscópio eletrónico (SEM – Scannig Electron 

Microscopy) foram utilizados para caracterizar o efeito da degradação nos compósitos GFRP ao longo 

do tempo. Com base nos resultados obtidos neste estudo, os mesmos autores, reportaram as seguintes 

conclusões: 

• Os resultados da análise mecânica dinâmica (DMA – Dynamical Mechanical Analysis) 

mostraram que a temperatura de transição vítrea (Tg) e que o módulo de armazenamento dos 

compósitos aumentou significativamente após 3 meses de duração do condicionamento, no 

entanto, após 6 meses mantiveram um valor constante (Tabela 5). 

• Os resultados DMA mostraram também uma diminuição da rigidez dos compósitos bio-

derivados porque, devido à degradação, as ligações químicas dos bio-polímeros sofreram 

quebra. 

• Os resultados do teste de absorção de humidade mostraram que a absorção de humidade (em 

saturação) é inferior para a resina epóxida, em comparação com a bio-resina. 

• A tensão de corte interlaminar (ILSS) de referência do bio-compósito é inferior à do compósito 

derivado de fontes fósseis. Uma possível causa para este facto diz respeito à natureza porosa 

da bio-resina, que a torna menos resistente. A retenção desta propriedade (PR – Property 

Retention) após 180 dias de degradação foi similar para ambos os compósitos testados 

(Tabela 6). 
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Tabela 5 – Resultados relativos à temperatura de transição vítrea (Tg) e ao módulo de armazenamento, 
adaptado de [31] 

Propriedades 

Bio-resina Resina epóxida 

Referência 
3 

meses 
6 

meses 
Referência 

3 
meses 

6 
meses 

Tg [°C] 72 90 91 44,8 62 63 

Módulo de armazenamento a 
25 °C [GPa] 

22,8 20,6 19,6 19,3 23,3 23,4 

 

Tabela 6 – Resultados dos ensaios relativos à tensão de corte interlaminar (ILSS) e à percentagem de 
retenção desta propriedade (PR), adaptado de [31] 

Degradação 
(em dias) 

Bio-resina Resina epóxida 

ILSS [MPa] PR [%] ILSS [MPa] PR [%] 

0 39,2 ± 0,03 100 48,3 ± 0,06 100 

90 33,1 ± 0,09 84,5 47,1 ± 0,04 97,6 

180 27,6 ± 0,08 70,5 37,6 ± 0,18 77,9 

 

2.3.5. Bio-compósitos para pultrusão 

Ma et. al. [32, 33] realizaram estudos exploratórios com o objetivo de avaliar o potencial da utilização 

de bio-resinas na produção de laminados FRP e na pultrusão de compósitos FRP. Estes autores 

desenvolveram uma bio-resina de FA com densidade de 1,15 – 1,17 g/cm3 a 25 °C e viscosidade entre 

500 – 2000 cP (de acordo com a extensão da reação durante a síntese dos polímeros de FA). 

Verificaram também que o tempo de cura diminui à medida que a temperatura aumenta, sendo que a 

215 °C, o tempo de cura foi de 2 minutos e 40 segundos. Após a realização dos ensaios, os mesmos 

autores concluíram que: 

• Quanto maior for a temperatura de cura (entre 150 °C e 220 °C), melhores serão as 

propriedades mecânicas (resistência à flexão – 200 MPa a 700 MPa e módulo de flexão – 

45 GPa a 55 GPa) da bioresina FA, quando submetida a uma taxa de “tração” (cm/min) 

constante (do inglês, constant pulling rate). 

• A uma temperatura de pós-cura de 200 °C, foram atingidos os valores máximos das 

propriedades mecânicas desta bioresina, em função do número de horas de pós-cura, obtendo-

se uma resistência à tração entre 700 MPa e 950 MPa, módulo de elasticidade entre 38 GPa e 

46 GPa, resistência à flexão entre 300 MPa e 1200 MPa e módulo de flexão entre 45 GPa e 

56 GPa [31]. 
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Ma et. al. [32], no seguimento do estudo anterior, utilizaram fibras de vidro e fibras de carbono, de modo 

a produzir bio-compósitos pultrudidos FRP, com o objetivo de comparar as suas propriedades 

mecânicas com as propriedades de compósitos derivados de fontes fósseis. Numa primeira fase, 

verificaram que os compósitos formados por bioresina FA e por fibras de carbono têm maior resistência 

à tração e à flexão e maior densidade, em função do volume de conteúdo fibroso, quando comparados 

com a mesma bioresina reforçada com fibras de vidro. Para além destas propriedades, os mesmos 

autores, através de ensaios HDT2 e TGA, conseguiram obter mais propriedades destes dois bio-

compósitos e realizaram uma comparação com resultados obtidos com compósitos GFRP (Tabela 7) e 

CFRP (Tabela 8), utilizando matrizes derivadas de fontes não renováveis, entre as quais as seguintes: 

fenólicas (PH), poliéster insaturado (UP), acrílico (PMMA), nylon 6 (NY6) e acrilonitrilo butadieno 

estireno (ABS). 

Tabela 7 – Propriedades dos compósitos pultrudidos GFRP, adaptado de [33] 

                    Tipo de matriz 

Propriedades 
FA PH UP PMMA NY6 ABS 

Resistência à tração [MPa] 750 448 828 848 869 710 

Resistência à flexão [MPa] 690 483 828 579 469 538 

HDT [°C] 280 280 260 108 184 100 

 

Tabela 8 – Propriedades dos compósitos pultrudidos CFRP, adaptado de [33] 

                    Tipo de matriz 

Propriedades 
FA PH UP PMMA NY6 ABS 

Resistência à tração [MPa] 1360 1103 1917 1503 1409 1172 

Resistência à flexão [MPa] 790 827 1231 434 498 1365 

HDT [°C] 280 280 - 118 195 280 

 

2.3.6. Bio-compósitos em painéis sanduíche 

Mak, Fam e MacDougall [35] investigaram o desempenho estrutural de fibras de linho como um 

potencial substituto para as vibras de vidro em painéis sanduíche isolados. No seu trabalho focaram-

se no estudo de algumas propriedades mecânicas de painéis sanduíche com camadas (faces) de bio-

compósitos FRP, produzidos com fibras de linho e de vidro, uma bio-resina de óleo de pinheiro 

                                                           
2 A temperatura de distorção de calor (HDT – Heat Distortion Temperature ou Heat Deflection Temperature) é uma 
importante propriedade de qualquer polímero, indicando a que temperatura o material começa a “amolecer”, 
quando submetido a uma carga fixa a elevadas temperaturas [34]. 
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epoxidado (EP) e uma resina epóxida convencional. Algumas das propriedades mais importantes dos 

materiais que foram utilizados estão apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Propriedades dos materiais utilizados, adaptado de [35] 

                             Material 
Propriedades 

Fibra de 
linho 

Fibra de 
vidro 

Resina epóxida 
convencional 

Bio-epóxida 
(green resin) 

Resistência à tração [MPa] 500 3240 72,4 58,8 

Módulo de elasticidade [GPa] 50 72,4 3,18 2,63 

Extensão na rotura em tração [%] 2 4,5 5 2,6 

 

Os compósitos FRP foram produzidos com três configurações distintas no fabrico das matrizes: 

laminação manual com utilização da resina epóxida convencional, laminação manual com saco de 

vácuo (com utilização da resina epóxida) e laminação manual, utilizando a bio-resina (bio-epóxida). 

Cada uma das matrizes foi testada tanto com fibras de linho como com fibras de vidro (Figura 12).  

 

Figura 12 – Fibras utilizadas no presente estudo: a) fibras de linho; b) fibra de vidro; adaptado de [35] 

 

De acordo com os mesmos autores [35], os compósitos FRP fabricados por laminação manual com 

saco de vácuo apresentaram maior resistência e rigidez do que os compósitos FRP produzidos sem 

utilização do saco de vácuo. Para as fibras de linho, estes aumentos de resistência e de rigidez foram 

de 18% e 35%, respetivamente, no entanto, para as fibras de vidro, estes aumentos foram de 45% e 

de 49%, respetivamente. Para além destes resultados, os mesmos autores, realizaram ainda ensaios 

de tração (laminados de 25 × 250 mm) e de compressão (laminados de 25 × 142 mm), sendo que 

alguns resultados obtidos estão apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Resultados obtidos relativos aos ensaios à resistência à tração e à compressão dos 
diferentes compósitos FRP, adaptado de [35] 

                        Compósito FRP 
Propriedades 

Laminação manual 
Laminação manual 
com saco de vácuo 

GE FE GB FB GE FE 

Resistência à tração [MPa] 508 150 481 135 735 177 

Módulo de elasticidade [GPa] 26,4 8,7 24,2 8,7 47,2 10,1 

Resistência à compressão [MPa] 272 77 269 83 - 69 

GE – Glass (Vidro) Epóxida; FE – Flax (Linho) Epóxida; GB – Glass (Vidro) Bio-epóxida; FB – Flax (Linho) Bio-epóxida; 
 

Mak, Fam e MacDougall [35] também realizaram vários ensaios em painéis sanduíche, principalmente relativos à 

resistência à flexão, utilizando os compósitos FRP mencionados acima. Nesse estudo os autores reportaram as 

seguintes conclusões: 

• Painéis sanduíche com faces (camadas) de compósito FRF (com fibras de linho) podem fornecer um 

desempenho equivalente aos painéis com compósitos GFRP; no entanto, são necessárias camadas 

bastante mais espessas para o primeiro caso. 

• O processo de fabrico por laminação manual com saco de vácuo aumenta a resistência à tração dos 

compósitos FRP; no entanto, quando aplicados a painéis sanduíche, há um decréscimo na carga de rotura 

de até 27% em comparação com a fabricação por laminação manual sem saco de vácuo, já que as camadas 

menos espessas obtidas com aplicação do saco de vácuo têm menos resistência à flexão. 

• Em painéis sanduíche, a bio-resina EP apresentou uma diminuição de resistência e de rigidez (de até 23%), 

quando comparada com a resina epóxida convencional [35]. 

 

2.4. Considerações finais 

Os compósitos FRP podem ser constituídos por vários tipos de reforços fibrosos e matrizes poliméricas, o que leva à 

produção de uma vasta gama de materiais FRP com vantagens na indústria da construção, das quais se salientam as 

seguintes: reduzido peso próprio, elevada resistência e rigidez, elevada resistência à corrosão e facilidade de aplicação 

em obra. No entanto, o impacte ambiental destes materiais compósitos FRP é significativo e este problema nem 

sempre é uma preocupação para o desenvolvimento tecnológico do setor da indústria da construção. Reduzir estes 

impactes é o principal foco da presente dissertação, pelo que será estudada a possibilidade de substituição de resinas 

derivadas do petróleo por resinas de origem biológica, sintetizadas com base em matérias-primas renováveis. 

Como foi apresentado nas seções anteriores, já foram realizados vários estudos com o intuito de produzir compósitos 

FRP que representem um menor impacte ambiental, substituindo parcialmente a matéria-prima derivada do petróleo 

por materiais biologicamente derivados, mas que ao mesmo tempo garantam o desempenho estrutural desejável a 

médio e longo prazo. Face ao êxito destes estudos, no capítulo seguinte, apresenta-se uma campanha experimental 

desenvolvida com o objetivo de, numa primeira fase, comparar as propriedades mecânicas e químicas de uma resina 

epóxida convencional com as de uma resina bio-derivada e, numa segunda fase, produzir compósitos CFRP com 

ambas as resinas, de modo a verificar a viabilidade da substituição da resina epóxida por uma resina bio-derivada. 
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3. Estudo experimental das resinas 

3.1. Considerações iniciais 

O principal objetivo deste capítulo consiste em avaliar o desempenho mecânico e termofísico de uma 

resina bio-derivada, com vista à sua utilização em aplicações estruturais em engenharia civil, 

nomeadamente no reforço de estruturas por encamisamento com compósitos de CFRP. Para tal, foram 

estudadas experimentalmente a referida bio-resina e uma resina epóxida convencional equiparável, 

ambas comercialmente disponíveis e formuladas para utilização em processos de laminação manual, 

de modo a comparar as suas propriedades termofísicas e mecânicas. Em particular, pretendeu-se 

avaliar a viabilidade e o potencial de utilização de resinas epóxidas parcialmente bio-derivadas como 

produto de substituição das resinas convencionais (integralmente obtidas a partir de produtos derivados 

do petróleo) que, atualmente, são utilizadas em aplicações de reforço estrutural. 

Este capítulo está dividido em 6 secções, sendo que na secção 3.2 apresenta-se uma breve 

caracterização das duas resinas consideradas neste estudo, descrevendo-se ainda o processo de 

produção e preparação dos provetes de resina utilizados no programa experimental. Seguidamente, 

descrevem-se os ensaios de caracterização reológica (tempo de gel, viscosidade e DMA) das resinas 

em estudo (secção 3.3). Posteriormente, apresentam-se os ensaios de caracterização mecânica 

(tração, corte no plano e compressão) das resinas (secção 3.4). Por fim, apresenta-se a análise e 

discussão dos resultados obtidos (secção 3.5 e secção 3.6). 

3.2. Materiais, produção e preparação de provetes 

3.2.1. Caracterização das resinas ensaiadas 

Na presente dissertação, foi analisada uma bio-resina epóxida (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561) 

e uma resina epóxida convencional (S&P Resin 55). A bio-resina epóxida constituída por dois 

componentes, é produzida com elevado conteúdo de carbono (56%) derivado de plantas. A mistura 

dos dois componentes, a resina (SR GreenPoxy 56) e o endurecedor (Hardener SD 7561), deve ser 

efetuada na proporção em peso de 100 para 36, respetivamente e na proporção em volume de 100 

para 45. De acordo com dados do fabricante [36], a viscosidade da bio-resina (misturada) a 20 °C e a 

30 °C é de 700 cP e 400 cP, respetivamente. Apresentam-se na Tabela 11 as principais propriedades 

desta bio-resina em função de três ciclos de cura distintos (sugeridos pelo respetivo fabricante). 

Salienta-se que de acordo com a ficha técnica da bio-resina [36] e da resina epóxida convencional [37] 

a temperatura de transição vítrea (Tg) foi determinada através de ensaios DSC/TGA (do inglês, 

Differential Scannig Calorimetry and Thermogravimetric analyses); no entanto, neste estudo 

experimental foram realizados ensaios DMA (do inglês, Dynamical Mechanical Analysis) com o objetivo 

de caracterizar esta propriedade (procedimento descrito na subsecção 3.3.3). 
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Tabela 11 – Principais propriedades da bio-resina SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561, adaptado de [36] 

                                         Ciclo de cura 
Propriedades 

24 h a 23 °C + 
24 h a 40 °C 

24 h a 23 °C + 
16 h a 60 °C 

24 h a 23 °C + 
8 h a 80 °C 

Módulo de elasticidade [MPa] 3290 3160 2980 

Resistência à tração [MPa] 71 71 68 

Extensão na rotura em tração [%] 3,6 4,3 5 

Resistência à flexão [MPa] 113 118 111 

Resistência ao corte [MPa] 46 53 47 

Resistência à compressão [MPa] 100 100 96 

Tg – Temperatura de transição vítrea [°C] 67 79 78 

 

A resina epóxida convencional (S&P Resin 55) também é constituída por dois componentes 

(componente A – solução de resina epóxida; componente B – endurecedor). A mistura dos dois 

componentes deve ser efetuada na proporção em peso de 2 para 1, de componente A e de componente 

B, respetivamente. A densidade da resina (misturada), a 20 °C e 50% de humidade relativa do ar, é de 

1,11 g/cm3, sendo o seu tempo de trabalhabilidade, nestas condições, de 45 minutos. Apresentam-se 

na Tabela 12 as principais propriedades desta resina epóxida convencional, de acordo com a ficha 

técnica [37]. 

Tabela 12 – Principais propriedades da resina epóxida S&P Resin 55, adaptado de [37] 

                                         Ciclo de cura 
Propriedades 

24 h a 20 °C (após 
14 dias) 

Módulo de elasticidade [MPa] 2515 

Resistência à tração [MPa] 35,8 

Extensão na rotura em tração [%] 2,3 

Tensão de aderência ao aço [MPa] > 15 

Tg – Temperatura de transição vítrea [°C] 44 

 

3.2.2. Produção dos provetes de resina 

Foram produzidos, preparados e cortados 10 provetes de ambas as resinas para todos os ensaios que 

foram realizados (tração, compressão, corte no plano e DMA), com a geometria indicada nas normas 
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ISO (do inglês, International Organization for Standardization) e ASTM (do inglês, American Society for 

Testing and Materials), como se apresenta na Tabela 13. 

Tabela 13 – Normas e dimensões dos provetes de resina ensaiados 

Ensaio Norma 
Nº de 

provetes 
l [mm] b [mm] h [mm] 

Tração ISO 527 (Partes 1 e 2) [38, 39] 10 170 10 5 

Corte no plano  ASTM D5379 / D5379M [40] 10 75 20 5 

Compressão ASTM D6641 / D6641M [41] 10 140 12 5 

DMA ASTM E1640 [42] 10 50 10 5 

     l – Comprimento; b – Largura; h – Espessura; 
 

Nesta secção, apresenta-se uma descrição detalhada dos processos de produção dos provetes de 

resina epóxida convencional e de bio-resina epóxida, desde as primeiras iterações, que produziram 

resultados insatisfatórios, até à produção otimizada dos mesmos. A preparação dos provetes de ambas 

as resinas foi efetuada no Laboratório de Estruturas e de Resistência de Materiais (LERM) do IST. 

3.2.2.1. Moldagem direta dos provetes 

A preparação dos provetes de resina para a caracterização inicial começou pela moldagem dos 

mesmos em moldes específicos para cada tipo de ensaio. Os provetes para os ensaios de DMA e 

tração foram, nesta fase, executados em moldes de polietileno de alta densidade com chapa de base 

em aço inoxidável, como os ilustrados na Figura 13. 

Figura 13 – Moldes utilizados nas primeiras moldagens dos provetes de resina para ensaios de: a) DMA; 
e b) tração 

 

Antes do processo de moldagem foi necessário fazer a limpeza dos moldes com acetona e, 

posteriormente, foi colocada cera desmoldante nos mesmos (Figura 14), de modo a facilitar a 

desmoldagem dos provetes após a cura da resina. 

a)   b) 
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Figura 14 – Colocação de cera desmoldante no molde dos provetes de DMA: a) aplicação de cera 
desmoldante na placa interna do molde; b) aplicação de cera no interior do molde 

 

Realizou-se este processo três vezes com um intervalo de 15 minutos entre cada aplicação de cera 

desmoldante. Após esta fase, procedeu-se à montagem do molde e posterior colocação da resina no 

seu interior (Figura 15). 

a) b) 

Figura 15 – Preparação dos provetes: a) montagem do molde; b) colocação da resina (quase 
transparente) nos moldes de tração e DMA 

 

Devido à reduzida viscosidade da resina, aliada à falta de estanquidade completa entre as peças que 

constituem os moldes, parte da resina fluiu para o interior dos mesmos. Tal resultou em perda de 

material dos provetes, levando a uma redução da sua espessura útil, sobretudo na zona central. Para 

além deste problema, verificou-se que a extração dos provetes de resina, após curados, conduzia a um 

grande número de quebras de provetes, devido à elevada fragilidade da resina epóxida, bem como à 

grande capacidade de adesão destas resinas às superfícies do molde (Figura 16). 

 

Figura 16 – Dificuldades na desmoldagem dos provetes após curados 

a)   b) 
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Face a estas dificuldades, concluiu-se que a moldagem direta de provetes não permitiu produzir 

resultados satisfatórios, pelo que se optou por outro processo de fabrico de provetes, o qual se 

descreve seguidamente. 

3.2.2.2. Moldagem e corte de placas de resina 

Neste processo alternativo, foi produzida uma placa de resina com 50 cm por 50 cm e com espessura 

de 5 mm, com o auxílio de um “molde” constituído por duas placas de vidro temperado e por um cordão 

de borracha cilíndrico (cordão ORing com 5 mm de diâmetro). Antes do processo de moldagem, foi 

necessário aplicar cera desmoldante nas placas de vidro temperado, de modo a facilitar a 

desmoldagem da placa de resina após a respetiva cura (Figura 17). 

 

Figura 17 – Aplicação de cera desmoldante nas placas de vidro temperado 

 

Seguidamente, colocou-se o cordão de borracha a cerca de 20 mm dos bordos da placa de vidro e 

pousou-se a segunda placa de vidro sobre o mesmo, garantindo-se uma distância entre as placas de 

vidro de aproximadamente 5 mm, correspondendo ao diâmetro do cordão. Em seguida, aplicou-se um 

aperto uniforme em torno do cordão, utilizando-se grampos metálicos atuando sobre placas rígidas 

(para proteger o vidro e melhor distribuir a força de aperto) e, garantindo assim a estanquidade do 

molde. Deixou-se uma abertura entre as placas de vidro na zona superior do molde, através da qual a 

resina foi vertida lentamente para evitar o aprisionamento de bolhas de ar (Figura 18). Salienta-se que 

antes de ser vertida, a resina foi sujeita a um processo de desgaseificação (do inglês, degassing), 

através da sua colocação em vácuo (pressão de 1 bar), durante cerca de cinco minutos, sendo que 

este processo tem como principal objetivo melhorar as propriedades da resina, reduzindo o seu índice 

de vazios através da extração de ar (sob vácuo). 

Figura 18 – Preparação da placa de resina: a) "molde antes do enchimento de resina"; b) colocação da 
resina no interior do molde 

a) b) 
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Após a cura da resina, procedeu-se à desmoldagem da placa de resina e o resultado foi muito 

satisfatório, uma vez que a placa não apresentou danos ou defeitos e conseguiu-se garantir uma 

espessura praticamente uniforme (5 mm) em toda a placa. Foi produzida uma placa de resina epóxida 

convencional e outra placa de resina bio-derivada através do processo descrito anteriormente, 

garantindo-se assim que todos os provetes ensaiados de um dado tipo de resina resultaram do mesmo 

lote de material e que estiveram sujeitos às mesmas condições ambientais durante o processo de cura 

(Figura 19). A moldagem das placas foi efetuada no Laboratório de Materiais Compósitos do 

Departamento de Engenharia Mecânica do IST. 

 

Figura 19 – Placa de resina epóxida bio-derivada 

 

Seguidamente, realizou-se o corte dos provetes de resina com o auxílio da fresadora CNC (do inglês, 

Computer Numeric Control) da empresa portuguesa “Ouplan Routers – Fabricação e Comercialização 

de Máquinas, Lda” (Figura 20 e Figura 21), do iStartLab – Técnico Innovation Laboratory. 

a) b) 

Figura 20 – Corte dos provetes de resina epóxida convencional: a) fresadora CNC (Ouplan); b) corte dos 
provetes em CNC 

 

Figura 21 – Provetes após corte por CNC: a) provetes de resina epóxida convencional; b) provetes de bio-
resina e placa de bio-resina após o corte dos provetes 

a)   b) 
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3.2.3. Preparação dos provetes de resina 

Nesta secção, apresenta-se uma descrição detalhada da preparação dos provetes de resina epóxida 

convencional e de bio-resina em análise. Após o corte dos provetes de ambas as resinas, procedeu-se 

à identificação dos mesmos através de representação alfanumérica, de acordo com o tipo de ensaio a 

realizar, sendo “T” – Tração, “C” – Compressão, “F” – Flexão, “I” – Iosipescu (corte no plano) e “D” – 

DMA (Figura 22). 

Figura 22 – Identificação dos provetes: a) tração (esquerda), flexão (centro) e DMA (direita); 

b) compressão (esquerda) e iosipescu (direita) 

 

Durante os ensaios, as deformações dos provetes foram monitorizadas com recurso a um vídeo-

extensómetro (este processo será detalhado na seção 3.4), implicando a marcação de pontos-alvo nos 

provetes. Para que estes sejam nitidamente captados pelo vídeo-extensómetro, é necessário garantir 

um bom contraste entre os pontos-alvo e o fundo, e, para tal, a preparação dos provetes incluiu a 

colocação de fita de papel nas extremidades (Figura 23a) e posterior pintura com spray branco 

(Figura 33b). 

a)  b)  

Figura 23 – Preparação dos provetes de tração: a) colocação de fita de papel nos provetes; b) pintura dos 
provetes com spray branco 

 

O processo de preparação dos provetes de resina ficou concluído com a marcação dos pontos-alvo 

necessários para a realização dos respetivos ensaios (Figura 24), sendo que também será especificada 

na secção 3.4 a localização dos pontos-alvo para cada provete. 

a)   b) 
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Figura 24 – Marcação dos pontos-alvo nos provetes: a) tração; b) compressão; c) Iosipescu 

 

Antes de se proceder à realização dos ensaios, foi medida a espessura de todos os provetes (de ambas 

as resinas), com o auxílio de uma craveira digital da marca Mitutoyo com precisão de 0,01 mm. Para 

os provetes de tração e de compressão, foram efetuadas 5 medições ao longo de todo o comprimento 

dos provetes, ao passo que para os provetes de corte no plano (Iosipescu), foram efetuadas 3 medições 

ao longo do comprimento dos mesmos. Os resultados destas medições são apresentados no Anexo A. 

As restantes dimensões foram confirmadas, apresentando desvios inferiores a 0,1 mm face às 

dimensões nominais utilizadas para o corte em CNC. 

3.3. Ensaios de caracterização reológica das resinas 

3.3.1. Ensaio de determinação de tempo de gel (gel time) 

O ensaio de determinação de tempo de gel permite, essencialmente, determinar o tempo que uma 

determinada resina demora a passar do estado líquido para o estado de gel, perdendo a sua 

capacidade de fluir. Esta característica das resinas é importante porque, após este período de tempo, 

já não é possível realizar qualquer manipulação da resina [43]. 

Este ensaio foi efetuado no Laboratório de Química do Departamento de Engenharia Química do IST, 

à temperatura de 25 °C, de acordo com a norma DIN 16945 [44] e com o auxílio do instrumento Gelnorm 

– Gel Timer (Figura 25). De acordo com a norma acima mencionada, prepararam-se amostras de 100 g 

das resinas em estudo, colocando-se 12 g destas amostras em tubos de ensaio de vidro com 160 mm 

de comprimento e 16 mm de diâmetro. Seguidamente, o tubo de ensaio com a resina foi colocado no 

suporte do instrumento, inserindo-se uma vareta metálica (do inglês, stamper) no seu interior, fixada 

ao oscilador vertical do instrumento. Nestes ensaios, quando o tempo de gel é alcançado, esta vareta 

fica presa dentro da amostra de resina e o oscilador do instrumento para, registando-se o tempo 

decorrido, que corresponde ao tempo de gel da resina [43]. 

a)  b) c) 
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Figura 25 – Instrumento Gelnorm e amostra de resina ensaiada 

 

3.3.2. Ensaio de determinação da viscosidade 

O ensaio de determinação da viscosidade permite, essencialmente, determinar a resistência da resina 

ao escoamento. Por outras palavras, esta propriedade está associada à resistência que um fluído 

oferece à deformação por corte (tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos), ou seja, 

essa resistência é definida como o atrito interno resultante do movimento de uma camada de fluido em 

relação à outra [45]. 

Este ensaio foi executado no Laboratório de Química do Departamento de Engenharia Química do IST, 

à temperatura de 25 °C e com uma elevada taxa de corte, de acordo com a norma ASTM D4287 [46] 

e com o auxílio do instrumento Cone & Plate Viscometer da empresa REL – Research Equipment 

London, Ltd. (Figura 26), sendo que este ensaio consiste em colocar apenas duas gotas de resina 

sobre uma superfície de vidro que irá ser sujeita a uma oscilação giratória (com velocidade constante), 

em intervalos de tempo constantes. Para ambas as resinas, este intervalo de tempo foi de 10 minutos, 

entre cada leitura, ou seja, entre cada oscilação [47]. 

 

Figura 26 – Instrumento Cone & Plate Viscometer (ensaio de viscosidade) 
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3.3.3. Ensaio de Análise Mecânica Dinâmica (DMA) 

Os ensaios de análise mecânica dinâmica (DMA) foram realizados em ambas as resinas em estudo, 

com vista a determinar a temperatura de transição vítrea (Tg), que representa a transição do estado 

vítreo para um estado “borrachoso”, estando associada a uma redução significativa das propriedades 

mecânicas das resinas. Os ensaios de DMA foram realizados de acordo com a norma ASTM E1640 

[42], no Núcleo de Materiais Orgânicos do Departamento de Materiais do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (NMO/DM/LNEC). 

Simplificadamente, estes ensaios consistem no carregamento mecânico sinusoidal de um provete a 

uma frequência fixa, ao mesmo tempo que se provoca um aumento de temperatura a uma taxa de 

aquecimento constante, permitindo a medição das amplitudes dos ciclos de carregamento, das forças 

aplicadas, da deformação e dos ângulos de fase entre os ciclos de tensão e deformação [11]. 

O ensaio de DMA permite caracterizar o material ensaiado através de um conjunto de parâmetros, 

nomeadamente: o módulo de armazenamento (E’), o módulo de perda (E’’), a temperatura de transição 

vítrea (Tg), o ângulo de fase (𝛿) e a sua tangente, também conhecida como o fator de perda (tan(𝛿)). O 

módulo de armazenamento (E’) é um indicador do comportamento elástico do material, ou seja, traduz 

a máxima energia armazenada durante um ciclo de carregamento. O módulo de perda (E’’) representa 

a tensão absorvida que não é convertida em deformação elástica, sendo dissipada na forma de calor 

durante o ciclo de carregamento. O ângulo de fase (𝛿) representa a diferença de fases entre a tensão 

dinâmica e a extensão dinâmica, permitindo avaliar o nível de viscosidade do material. Os materiais 

elásticos apresentam um valor de ângulo de fase de 0° e os materiais viscosos apresentam valores de 

ângulo de fase até 90°. O fator de perda (tan(𝛿)) é dado pelo quociente entre o módulo de perda e o 

módulo de armazenamento e indica a capacidade de amortecimento do material. Por fim, a temperatura 

de transição vítrea (Tg) corresponde à temperatura de transição entre o estado vítreo (rígido) e o 

comportamento “borrachoso”, ou seja, a temperatura de transição vítrea regista-se quando ocorre uma 

redução significativa das propriedades mecânicas do material e pode ser obtida através da análise de 

3 parâmetros distintos, nomeadamente: (i) curva do módulo de armazenamento (E’); (ii) curva do fator 

de perda (tan(𝛿)); (iii) curva do módulo de perda (E’’) [5, 42, 48]. 

Os ensaios DMA foram realizados com o auxílio do equipamento Q800, da empresa TA Instruments, 

que possui um software específico responsável pela leitura e conversão de dados para o computador 

(Figura 27) [5]. 

 

Figura 27 – Equipamento Q800 utilizado para a realização do ensaio DMA, adaptado de [5] 
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De acordo com a norma mencionada, foram ensaiados 3 provetes com as dimensões nominais de 

60 × 10 × 5 mm, em que 60 mm corresponde ao comprimento, 10 mm à largura e 5 mm à espessura. O 

esquema de ensaio utilizado foi o dual cantilever, que corresponde a um encastramento nas extremidades 

do provete, com aplicação da carga oscilante na secção de meio vão do mesmo (Figura 28) [5, 42]. 

 

Figura 28 – Esquema de ensaio dual cantilever, adaptado de [5] 

 

A norma adotada define ainda que o ensaio deve ser efetuado a uma taxa de aquecimento de 2 °C/min, 

sendo que os ensaios tiveram início aos 25 °C e terminaram aos 150 °C. A deformação imposta pelo 

oscilador foi de 15 μm e a frequência dinâmica aplicada foi de 1 Hz [5, 42]. 

3.4. Ensaios de caracterização mecânica das resinas 

3.4.1. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração foram realizados no LERM do IST, de acordo com a norma ISO 527 (Partes 1 e 2) 

[38, 39], com o objetivo de determinar as propriedades mecânicas em tração da resina epóxida 

convencional e da bio-resina. Para a realização destes ensaios foi utilizada uma máquina universal de 

ensaios hidráulica Instron 8800D, com sistema de garras de aperto hidráulico regulável (Figura 29), 

com célula de carga de 250 kN [49]. 

 

Figura 29 – Máquina universal de ensaios hidráulica Instron 8800D 
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De acordo com as normas anteriormente mencionadas, devem ser ensaiados no mínimo 5 provetes de 

tração com geometria do tipo “osso de cão”. No presente estudo, adotou-se uma amostra de 10 

provetes com as dimensões nominais de 170 × 10 × 5 mm, em que 170 mm corresponde ao 

comprimento, 10 mm à largura (na zona corrente do provete, sendo que na zona de aperto dos provetes 

a largura é de 20 mm) e 5 mm à espessura [38, 39]. Neste estudo experimental, foram então ensaiados 

à tração 10 provetes de resina epóxida convencional e de bio-resina a temperatura ambiente entre 

25 °C e 27 °C e com 55% a 56% de humidade relativa do ar, respetivamente. 

O deslocamento dos diferentes pontos-alvo marcados em cada provete foi medido durante o ensaio, 

utilizando um vídeo-extensómetro, constituído por uma câmara de alta definição Sony XCG-5005E e 

por uma lente Fujinon – Fujifilm HF50SA-1 (Figura 30), apoiado num tripé. Os provetes foram sujeitos 

a uma força de tração aplicada ao longo do seu sentido longitudinal, com uma velocidade constante de 

2 mm/min [38, 39, 49]. 

 

Figura 30 – Câmara Sony XCG-5005E e lente Fujinon - Fujifilm HF50SA-1, adaptado de [49] 

 

A deformação sofrida pelo provete foi, como referido, monitorizada através da posição de 6 pontos-alvo 

marcados no provete na zona de seção constante, distanciados entre si de 70 mm. As deformações de 

tração foram determinadas ao longo dos 3 alinhamentos de pontos (P1 – P2, P3 – P4 e P5 – P6, de 

acordo com a Figura 31), sendo que os resultados apresentados na secção seguinte (3.6.1) dizem 

respeito ao alinhamento central (P3 – P4), uma vez que não se verificaram diferenças significativas de 

deformação de tração entre estes alinhamentos. 

 

Figura 31 – Esquema do centro do provete de tração para o cálculo da deformação 

 

As propriedades mecânicas em tração analisadas foram as seguintes: resistência à tração (tensão de 

rotura em tração), deformação na rotura (extensão na rotura em tração) e módulo de elasticidade em 

tração. 
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Tomou-se como resistência à tração (𝜎𝑡) a força máxima atingida durante o ensaio (Ft), dividida pela 

área da secção transversal (b × h) inicial do provete (Equação 1) [39]. 

 

 

A deformação na rotura em tração (휀𝑡) mediu-se no ponto da curva tensão-extensão em que foi atingida 

a tensão máxima, sendo dada pelo quociente entre a distância entre pontos-alvo no momento da rotura 

(Lf ) e a distância entre aqueles pontos no início do ensaio (L0), como se apresenta na Equação 2 [39]. 

 

 

O módulo de elasticidade em tração (Et) foi determinado com base em dois valores de extensão 

predefinidos (휀1 = 0,0025 e 휀2 = 0,0045) associados às tensões correspondentes (𝜎1 e 𝜎2), de acordo 

com a Equação 3 [39]. 

 

 

3.4.2. Ensaios de corte no plano (Iosipescu) 

Para a determinação das propriedades mecânicas relativas ao corte no plano da secção, quer para a 

resina epóxida convencional, quer para a bio-resina em estudo, foram realizados ensaios segundo o 

método Iosipescu, também conhecido como ensaio V-notch beam, descrito na norma ASTM D5379 / 

D5379M [40]. Esta norma indica uma amostra mínima de 5 provetes, tendo-se adotado uma amostra 

com 10 provetes com as dimensões nominais de 75 × 20 × 5 mm, em que 75 mm corresponde ao 

comprimento, 20 mm à largura e 5 mm à espessura, com entalhes em “V” simétricos e centrados (com 

2,25 mm de profundidade). Neste estudo experimental, foram então realizados 10 ensaios de corte no 

plano (Iosipescu) para a resina epóxida convencional e para a bio-resina a temperatura ambiente entre 

26 °C e 27 °C e com 52% a 56% de humidade relativa do ar, respetivamente.  

Para a realização destes ensaios e para a medição do deslocamento dos diferentes pontos-alvo 

marcados em cada provete, foi utilizada a mesma máquina universal de ensaio adotada para a 

realização dos ensaios de tração e o mesmo sistema de vídeo-extensómetro, como descrito na 

subsecção anterior (3.4.1). Este ensaio é realizado colocando o provete, através de um pino de 

alinhamento, num dispositivo próprio com um entalhe localizado ao longo da direção do carregamento. 

Este dispositivo é constituído por duas partes que são comprimidas pela máquina de ensaios, enquanto 

o valor da carga e da posição dos pontos-alvo é monitorizado continuamente ao longo de todo o ensaio 

(Figura 32) [40, 49]. 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

𝑏 × ℎ
 (1) 

휀𝑡 =
𝐿𝑓

𝐿0

 (2) 

𝐸𝑡 =
𝜎2 − 𝜎1

휀2 − 휀1

 (3) 



Estudo experimental das resinas 

40 

 

 

Figura 32 – Dispositivo de ensaio Iosipescu 

 

A distorção na zona central dos provetes foi medida com o vídeo-extensómetro, através da 

monitorização da posição de 8 pontos-alvo marcados no centro do provete (Figura 33a). Na Figura 33b 

estão representados os 8 pontos-alvo marcados no provete, sendo que foi realizada uma análise para 

o “quadrado” exterior (pontos-alvo P1 a P4) e uma análise para o “quadrado” interior (pontos-alvo P5 a 

P8); no entanto, foram apenas apresentados os resultados obtidos para o primeiro caso (como será 

explicado na subsecção 3.6.2). 

Figura 33 – Medição da distorção por corte: a) marcação de pontos-alvo: “quadrado” interior (6 × 6 mm) e 

exterior (10 × 10 mm); b) esquema para o cálculo da distorção, adaptado de [49] 

 

As propriedades mecânicas analisadas, relativas ao corte no plano, foram as seguintes: resistência ao 

corte (tensão de corte na rotura), distorção na rotura e módulo de distorção. 

Tomou-se como resistência ao corte (𝜏) a força máxima atingida durante o ensaio (Fi), dividida pela 

área da secção transversal (b × h) inicial do provete medida na secção do entalhe (Equação 4) [40]. 

 

 

A distorção (𝛾) foi obtida com base na Figura 33b, através da soma das extensões diagonais 

(considerando o “quadrado” exterior) entre os pontos P1 e P3 (휀(−45°)) e os pontos P2 e P4 (휀(+45°)) e 

através da soma das extensões diagonais (considerando o “quadrado” interior) entre os pontos P5 e 

P7 (휀(−45°)) e os pontos P6 e P8 (휀(+45°)), de acordo com a Equação 5 [40]. 

 

 

a)   b) 

𝜏 =
𝐹𝑖

𝑏 × ℎ
 (4) 

𝛾 = |휀(+45°)|  + |휀(−45°)| (5) 
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O módulo de distorção (G) foi determinado com base em dois valores de distorção predefinidos 

(γ1 = 0,0020 e γ2 = 0,0060) associados às tensões correspondentes (𝜏1 e 𝜏2), tal como na Equação 6. 

 

 

3.4.3. Ensaios de compressão 

O objetivo deste ensaio consiste em caracterizar o comportamento em compressão da resina epóxida 

convencional e da bio-resina em análise. O ensaio efetuado, denominado de ensaio de compressão 

combinada (CLC – Combined Loading Compression), consiste na transmissão de carga à zona central 

(livre) do provete, através de compressão direta no topo do provete e de transferência de carga ao 

longo da zona encastrada por um mecanismo de atrito. Estes ensaios foram realizados de acordo com 

a norma ASTM D6641 / D6641M [41], que indica uma amostra mínima de 5 provetes, tendo sido 

adotada uma amostra de 10 provetes, com as dimensões nominais de 140 × 12 × 5 mm, em que 

140 mm corresponde ao comprimento, 12 mm à largura e 5 mm à espessura (com comprimento livre 

de 14 mm). Neste estudo experimental, foram então ensaiados à compressão 10 provetes de resina 

epóxida convencional e de bio-resina a temperatura ambiente entre 25 °C e 26 °C e com 50% a 51% 

de humidade relativa do ar, respetivamente 

Para a realização destes ensaios e para a medição do deslocamento dos diferentes pontos-alvo 

marcados em cada provete, foi utilizada a mesma máquina universal de ensaio adotada para a 

realização dos ensaios de tração, como descrito na subsecção anterior (3.4.1). Este ensaio é realizado 

colocando o provete num dispositivo próprio constituído por duas partes, sendo que o provete é inserido 

nas duas metades do dispositivo, de modo a que as extremidades dos provetes estejam niveladas com 

a parte superior e inferior da fixação (Figura 34a) [41]. A força aplicada e a deformação sofrida pelo 

provete foram estudadas através da monitorização da posição de 6 pontos-alvo marcados no centro do 

provete a uma distância de 8 mm entre si, de acordo com a Figura 34b. Foi então medida a deformação 

por compressão ao longo dos 3 alinhamentos (P1 – P2, P3 – P4 e P5 – P6 ), sendo que os resultados 

apresentados nas secções seguintes (3.6.5 e 3.6.6) dizem respeito ao alinhamento P3 – P4, uma vez 

que não se verificaram diferenças significativas de deformação de compressão entre aqueles 

alinhamentos. 

Figura 34 – Ensaio de compressão: a) dispositivo do ensaio de compressão; b) esquema do centro do 
provete para o cálculo da deformação 

𝐺 =
𝜏2 − 𝜏1

𝛾2 − 𝛾1

 (6) 

a) b) 
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As propriedades mecânicas analisadas, relativas à compressão, foram as seguintes: resistência à 

compressão (tensão na rotura em compressão), deformação na rotura (extensão na rotura em 

compressão) e módulo de elasticidade em compressão. 

Tomou-se como resistência à compressão (𝜎𝑐) a força máxima atingida durante o ensaio (Fc), dividida 

pela área da secção transversal (b × h) inicial do provete (Equação 7) [41].  

 

 

A extensão na rotura em compressão (εc) foi medida no ponto da curva tensão-extensão em que foi 

atingida a tensão máxima, sendo dada pelo quociente entre a distância entre pontos-alvo no momento 

da rotura (Lf ) e a distância entre aqueles pontos-alvo no início do ensaio (L0), como se apresenta na 

Equação 8 [41]. 

 

 

O módulo de elasticidade em compressão (Ec) foi determinado com base em dois valores de extensão 

predefinidos (휀1 = 0,0025 e 휀2 = 0,010) associados às tensões correspondentes (𝜎1 e 𝜎2), de acordo 

com a Equação 9 [41]. 

 

 

O princípio do ensaio preconizado na norma, acima mencionada, consiste, genericamente, em 

submeter o provete a uma carga de compressão constante, a uma velocidade de carregamento 

relativamente reduzida, sendo que foi utilizada uma velocidade de 2 mm/min [41]. 

3.5. Análise e discussão dos resultados dos ensaios de 

caracterização reológica das resinas 

3.5.1. Análise dos resultados dos ensaios de tempo de gel e de viscosidade 

De acordo com a ficha técnica da resina epóxida convencional, esta resina fica seca ao tato após 4 

horas de cura sem sofrer qualquer agitação. No entanto, a trabalhabilidade desta resina varia 

significativamente, dependendo das condições ambientais em que é produzida, sendo que às 

temperaturas de 10 °C, 20 °C e 30 °C, o seu tempo de trabalhabilidade é de 3 horas, 45 minutos e 

30 minutos, respetivamente [37]. Relativamente à bio-resina, a respetiva ficha técnica não apresenta 

dados relativos ao seu tempo de trabalhabilidade. Assim, o ensaio de tempo de gel foi realizado com o 

objetivo de obter mais informações relativamente ao tempo disponível para manipulação da bio-resina 

em estudo, comparando-o com o da resina convencional, determinado sob as mesmas condições. 

Numa primeira fase, realizou-se o ensaio de determinação de tempo de gel da resina epóxida 

convencional à temperatura de 25 °C e registou-se que esta resina passa do estado líquido para o 

estado de gel em 4 horas e 27 minutos. Seguidamente, procedeu-se à realização do mesmo ensaio (à 

𝜎𝑐 =
𝐹𝑐

𝑏 × ℎ
 (7) 

휀𝑐 =
𝐿𝑓

𝐿0

 (8) 

𝐸𝑐 =
𝜎2 − 𝜎1

휀2 − 휀1

 (9) 
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mesma temperatura) para a bio-resina e registou-se um tempo de gel de 3 horas e 13 minutos (cerca 

de uma hora inferior ao tempo de gel da resina epóxida convencional). 

De forma a complementar a informação obtida pelo ensaio de tempo de gel realizou-se também um ensaio 

de determinação viscosidade para ambas as resinas em estudo. De acordo com a ficha técnica da bio-

resina, esta apresenta uma viscosidade inicial de 700 cP a 20 °C e 400 cP a 30 °C [36]. Relativamente à 

resina convencional, a sua ficha técnica não contém informação relativa à viscosidade daquela resina, 

justificando a realização deste ensaio. Na Figura 35 apresentam-se os resultados dos ensaios de 

viscosidade, à temperatura de 25 °C, de ambas as resinas estudadas. Nesta figura apresentam-se 

também os valores da viscosidade das resinas ao fim de 50 minutos (sem qualquer agitação). 

 

Figura 35 – Ensaios de viscosidade a 25 °C da bio-resina e da resina epóxida convencional 

 

Através da análise dos resultados obtidos, confirmou-se a informação recolhida na ficha técnica relativa 

à viscosidade inicial da bio-resina, tendo sido determinada uma viscosidade inicial de 650 cP para esta 

resina (muito próxima dos 700 cP indicados) e concluiu-se também que a resina epóxida convencional 

tem uma viscosidade inferior durante todo o período de ensaio. Foi medida também a viscosidade das 

resinas ao fim de 50 minutos sem qualquer agitação (ponto assinalado a verde para a resina epóxida 

convencional e ponto assinalado a vermelho para a bio-resina, na Figura 35), verificando-se que a 

viscosidade da bio-resina é significativamente superior quando comparada com a viscosidade da resina 

epóxida convencional. Este resultado é concordante com o menor tempo de gel determinado para a 

bio-resina face à resina convencional. Comparando as duas resinas em análise, concluiu-se que, 

embora as duas resinas sejam comparáveis, a bio-resina tem maior viscosidade, menos tempo de 

trabalhabilidade, e menor tempo de gel face à resina convencional testada, características que devem 

ser tidas em conta durante a produção de compósitos utilizando aquela bio-resina  
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3.5.2. Análise dos resultados dos ensaios de DMA 

Foram ensaiados 3 provetes de resina epóxida convencional e de bio-resina (de acordo com o 

procedimento descrito na secção 3.3.3) com o objetivo de obter a temperatura de transição vítrea (Tg) 

destas resinas. As curvas experimentais do módulo de armazenamento (E’) em função da temperatura 

da resina epóxida convencional são apresentadas na Figura 36. Através destas curvas foi possível 

obter os valores da temperatura de transição vítrea, traçando uma reta tangente ao primeiro troço do 

gráfico (quase horizontal até aos 50 °C) e traçando uma reta tangente ao segundo troço do gráfico 

(quase vertical entre os 50 °C e os 60 °C), registando-se o valor da temperatura de transição vítrea na 

interseção destas duas retas. Os 3 provetes ensaiados registaram resultados muito consistentes entre 

si e foram identificados através de representação alfanumérica, sendo “D” – DMA e “conv.” – resina 

epóxida convencional. 

 

Figura 36 – Obtenção da temperatura de transição vítrea da resina epóxida convencional através das 
curvas módulo de armazenamento-temperatura 

 

O valor da temperatura de transição vítrea (Tg) obtido através das curvas anteriores tem particular 

interesse em aplicações estruturais, uma vez que a partir desse valor o material começa a perder 

significativamente a capacidade de absorver cargas, pela redução de resistência e rigidez. Destaca-se 

então que para os provetes “D1-conv.”, “D2-conv.” e “D3-conv.” registaram-se os respetivos valores de 

temperatura de transição vítrea de 52,4 °C, 53,1 °C e 52,5 °C. 

As curvas experimentais, da resina epóxida convencional, do fator de perda (tan(𝛿)) e do módulo de 

perda (E’’) em função da temperatura estão apresentadas no Anexo B. Na Tabela 14 apresenta-se um 

resumo dos resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (em °C) da resina epóxida 

convencional, associada às 3 curvas analisadas. 
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Tabela 14 – Resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (Tg) da resina epóxida 
convencional 

               Curvas 

Provetes 

Módulo de 
armazenamento (E’) 

Fator de perda 
(tan(𝜹)) 

Módulo de perda (E’’) 

Tg [°C] Tg [°C] Tg [°C] 

D1-conv. 52,4 67,5 58,5 

D2-conv. 53,1 68,2 59,2 

D3-conv. 52,5 67,9 58,7 

Média ± Desvio 
Padrão 

52,7 ± 0,4 67,9 ± 0,4 58,8 ± 0,4 

 

As curvas experimentais do módulo de armazenamento em função da temperatura da bio-resina são 

apresentadas na Figura 37. Os 3 provetes foram identificados através de representação alfanumérica, 

sendo “D” – DMA e “bio” – bio-resina. Tal como na resina epóxida convencional, os 3 provetes 

ensaiados da bio-resina registaram resultados muito consistentes entre si  

 

Figura 37 – Obtenção da temperatura de transição vítrea da bio-resina através das curvas módulo de 
armazenamento-temperatura 

 

Com base nas curvas anteriores, destaca-se que para os provetes “D1-bio”, “D2-bio” e “D3-bio” 

registaram-se os respetivos valores de temperatura de transição vítrea de 52,6 °C, 52,8 °C e 52,6 °C. 

As curvas experimentais do fator de perda (tan(𝛿)) e do módulo de perda (E’’) em função da temperatura 

da bio-resina são apresentadas no Anexo B. Na Tabela 15 apresenta-se um resumo dos resultados 

obtidos para a temperatura de transição vítrea (em °C) da bio-resina, associada às 3 curvas analisadas. 
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Tabela 15 – Resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea da bio-resina 

               Curvas 

Provetes 

Módulo de 
armazenamento (E’) 

Fator de perda 
(tan(𝜹)) 

Módulo de perda (E’’) 

Tg [°C] Tg [°C] Tg [°C] 

D1-bio 52,6 63,3 57,2 

D2-bio 52,8 63,5 57,3 

D3-bio 52,6 63,4 57,0 

Média ± Desvio 
Padrão 

52,7 ± 0,1 63,4 ± 0,1 57,2 ± 0,2 

 

A análise dos resultados acima indicados mostra que, como esperado as curvas fator de perda-

temperatura conduzem às estimativas mais elevadas da temperatura de transição vítrea. Por outro 

lado, as curvas módulo de armazenamento-temperatura apresentam as estimativas mais conservativas 

desta propriedade, pelo que serão estas as consideradas neste estudo.  

A resina epóxida convencional apresenta uma temperatura de transição vítrea de 52,7 ± 0,4 °C (com 

base na definição anterior). Este valor de temperatura de transição vítrea é ligeiramente superior (cerca 

de 15%, conforme a Tabela 12) quando comparado com a temperatura de transição vítrea de referência 

de 44 °C referida na respetiva ficha técnica desta resina [37].  

A bio-resina apresenta uma temperatura de transição vítrea de 52,7 ± 0,1 °C (resultado mais 

conservativo). Este valor de temperatura de transição vítrea é ligeiramente inferior (cerca de 20%, 

conforme a Tabela 11) quando comparado com a temperatura de transição vítrea de referência de 

67 °C referida na respetiva ficha técnica desta resina [36]. Uma possível explicação para esta diferença 

de temperatura de transição vítrea reside em possíveis diferenças no tempo de cura da resina e nas 

condições ambientais em que esta foi curada para obtenção dos dois conjuntos de resultados. Por 

outro lado, de acordo com as fichas técnicas destas resinas [36, 37], as temperaturas de transição 

vítrea das resinas foram obtidas através de ensaios DSC/TGA, podendo ser também uma possível 

causa para as diferenças observadas nos resultados obtidos comparativamente com os valores de 

referência. 

Por fim, salienta-se que ambas as resinas em análise apresentam exatamente a mesma temperatura 

de transição vítrea de 52,7 °C. 
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3.6. Análise e discussão dos resultados dos ensaios de 

caracterização mecânica das resinas 

3.6.1. Análise dos resultados dos ensaios de tração 

Apresentam-se na Figura 38 as curvas tensão axial-deformação axial em tração registadas para os 10 

provetes de resina epóxida convencional. As curvas apresentadas são representadas somente até ao 

instante em que ocorreu a rotura do respetivo provete, sendo que esta rotura ocorreu tipicamente na 

secção transversal de menor espessura dos provetes de ambas as resinas (Figura 39). 

 

Figura 38 – Curvas tensão axial-deformação axial em tração da resina epóxida convencional 

 

As curvas tensão-deformação em tração foram obtidas com base na Equação 1 e na Equação 2 

(apresentadas na subsecção 3.4.1), tendo sido considerada como espessura do provete a média das 

5 medições feitas ao longo de todo o comprimento dos provetes (apresentadas no Anexo A). De acordo 

com a Equação 3 e de acordo com a norma utilizada (ISO 527, Partes 1 e 2), o cálculo do módulo de 

elasticidade em tração deve ser efetuado para as extensões de 휀1 = 0,0005 e de 휀2 = 0.0025, que 

correspondem a 휀1 = 500 με e 휀2 = 2500 με (faixa de deformação com uma amplitude de 2000 με). 

Contudo, as resinas em análise não apresentam valores significativos de tensão associados a estas 

extensões, pelo que se optou por calcular o módulo de elasticidade em tração para o intervalo de 

extensões de 휀1 = 2500 με a 휀2 = 4500 με, coerente com a faixa de deformação de 2000 με, sugerida 

nas normas acima mencionadas, e para a qual o comportamento ainda é linear. 
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a) 

b) 

Figura 39 – Modos de rotura em tração dos provetes de resina epóxida convencional: a) rotura na 
extremidade esquerda do provete; b) rotura na zona central do provete 

 

No Anexo C, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às principais propriedades em 

tração da resina epóxida convencional para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 16 são 

apresentados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 16 – Propriedades mecânicas em tração da resina epóxida convencional 

Propriedades 𝜎𝑡  휀𝑡 𝐸𝑡 

Média 56,4 MPa 2,09% 3,37 GPa 

Desvio Padrão 3,7 MPa 0,31% 0,08 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

6,5% 14,6% 2,4% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão na rotura em tração da resina epóxida 

convencional é de 56,4 ± 3,7 MPa, a extensão de rotura em tração é de 2,09 ± 0,31% e o módulo de 

elasticidade é de 3,37 ± 0,08 GPa. Destaca-se que, de acordo com a ficha técnica da resina epóxida 

convencional [37], os valores de referência da tensão na rotura em tração, da extensão de rotura e do 

módulo de elasticidade são significativamente inferiores (cerca de 30%, conforme a Tabela 12), 

comparativamente aos resultados obtidos neste programa experimental. Algumas possíveis 

explicações para este facto são as seguintes: (i) diferenças no tempo de cura desta resina; (ii) diferentes 

condições ambientais aquando da realização dos ensaios; (iii) melhoria das propriedades desta resina 

provocada pelo processo de degassing (tal como descrito na subsecção 3.2.2.2). Foram ensaiados à 

tração 10 provetes de bio-resina; no entanto, o provete “T9-bio” teve uma rotura muito prematura, 

promovida pela existência de uma bolha de ar no centro do provete, que se presume tenha 

enfraquecido significativamente a resistência do provete na secção transversal onde se encontrou este 

defeito. Por este motivo, este provete foi eliminado da análise dos resultados. Sendo assim, na Figura 

40 apresentam-se as curvas tensão axial-deformação axial em tração registadas na amostra de 9 
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provetes de bio-resina, que apresentaram resultados consistentes entre si. As curvas referidas são 

representadas somente até ao instante em que ocorreu a rotura do respetivo provete. 

 

Figura 40 – Curvas tensão axial-deformação axial em tração da bio-resina (9 ensaios) 

 

No Anexo C, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às principais propriedades em 

tração da bio-resina para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 17 são apresentados a 

média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 17 – Propriedades mecânicas em tração da bio-resina 

Propriedades 𝜎𝑡 휀𝑡 𝐸𝑡 

Média 62,5 MPa 2,61% 3,45 GPa 

Desvio Padrão 3,3 MPa 0,36% 0,07 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

5,2% 13,8% 2,1% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão na rotura em tração da bio-resina é de 

62,5 ± 3,3 MPa, a extensão de rotura em tração é de 2,61 ± 0,36 % e o módulo de elasticidade em 

tração é de 3,45 ± 0,07 GPa. Destaca-se que, de acordo com a ficha técnica da bio-resina, os valores 

de referência da tensão na rotura em tração, da extensão de rotura e do módulo de elasticidade são 

ligeiramente superiores (cerca de 10%, conforme a Tabela 11), comparativamente aos resultados 

obtidos neste estudo experimental [36]. Salienta-se também que os resultados obtidos relativos às 

propriedades em tração da bio-resina são ligeiramente superiores (cerca de 10%), comparativamente 

aos resultados obtidos para a resina epóxida convencional. Estes resultados apontam, novamente, 

para a viabilidade técnica da utilização da bio-resina como substituta da resina convencional. 
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3.6.2. Análise dos resultados dos ensaios de corte (Iosipescu) 

Na Figura 41, são apresentadas as curvas tensão de corte-distorção obtidas para a amostra de 10 

provetes, sendo que foram obtidos resultados consistentes entre os vários provetes. Ambas as resinas 

apresentam um comportamento aproximadamente linear até ao valor da resistência máxima, 

verificando-se uma redução de rigidez e força antes da rotura, devido à formação de uma linha de 

cedência entre os entalhes dos provetes. Qualquer uma das curvas referidas encontra-se representada 

somente até ao instante em que ocorreu a rotura do respetivo provete, sendo que como foi mencionado 

na subsecção 3.4.2 e de acordo com a Figura 33b, os resultados obtidos para o “quadrado” interior 

(pontos-alvo P5 a P8) aproximam-se mais de um estado de corte puro, enquanto os resultados obtidos 

para o “quadrado” exterior (pontos-alvo P1 a P4) têm uma maior influência das tensões de compressão 

junto aos pontos de aplicação da carga, pelo que se optou por apresentar e discutir apenas os 

resultados obtidos com os primeiros pontos de monitorização. 

 

Figura 41 – Curvas tensão de corte-distorção da resina epóxida convencional 

 

As curvas tensão de corte-distorção foram obtidas com base na Equação 4 e na Equação 5 

(subsecção 3.4.2). De acordo com a Equação 6 e de acordo com a norma utilizada (ASTM D5379 / 

D5379M) [40], o cálculo do módulo de distorção deve ser efetuado para as extensões de 휀1 = 2000 με 

e 휀2 = 6000 με (faixa de deformação com uma amplitude de 4000 με). No Anexo C, apresentam-se os 

resultados mais significativos relativos às principais propriedades de corte no plano (Iosipescu) da 

resina epóxida convencional para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 18 são apresentados 

a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 
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Tabela 18 – Propriedades mecânicas de corte no plano da resina epóxida convencional 

Propriedades 𝜏 𝛾 𝐺 

Média 40,3 MPa 6,27% 1,12 GPa 

Desvio Padrão 1,0 MPa 0,20% 0,10 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

2,6% 3,2% 9,1% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão máxima de corte no plano da resina 

epóxida convencional é de 40,3 ± 1,03 MPa, a distorção máxima de corte no plano é de 6,27 ± 0,20% 

e o módulo de distorção é de 1,12 ± 0,10 GPa. Salienta-se a importância da realização do ensaio de 

corte no plano (Iosipescu) no âmbito da presente dissertação, uma vez que não é fornecida qualquer 

informação na ficha técnica relativa às propriedades de corte no plano desta resina em estudo. 

Na Figura 42, são apresentadas as curvas tensão de corte-distorção obtidas para a amostra de 10 

provetes de bio-resina. A relação constitutiva em corte da bio-resina é muito semelhante à da resina 

convencional; por outro lado, os resultados dos diferentes provetes são muito consistentes. 

 

Figura 42 – Curvas tensão de corte-distorção da bio-resina 

 

No Anexo C, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às principais propriedades de 

corte no plano (Iosipescu) da bio-resina para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 19 são 

apresentados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 
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Tabela 19 – Propriedades mecânicas de corte no plano da bio-resina 

Propriedades 𝜏 𝛾  𝐺 

Média 39,6 MPa 5,72% 1,15 GPa 

Desvio Padrão 0,6 MPa 0,12% 0,10 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

1,6% 2,1% 8,5% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão máxima de corte no plano da bio-resina é 

de 39,6 ± 0,6 MPa, a distorção máxima de corte no plano é de 5,72 ± 0,12% e o módulo de distorção é 

de 1,15 ± 0,10 GPa. Destaca-se que, de acordo com a ficha técnica da bio-resina e à semelhança das 

propriedades em tração, os valores de referência da tensão de corte no plano são ligeiramente 

superiores (cerca de 10%, conforme a Tabela 11), comparativamente aos resultados obtidos neste 

estudo experimental [36]. Salienta-se ainda que os resultados obtidos para a resistência ao corte no 

plano e para o módulo de distorção da bio-resina são idênticos aos resultados obtidos para a resina 

epóxida convencional, ou seja, as resinas apresentam praticamente a mesma resistência e rigidez ao 

corte no plano. Salienta-se ainda que a distorção máxima da bio-resina é um pouco inferior (cerca de 

10%) à distorção máxima da resina epóxida convencional.  

Para ambas as resinas, todos os provetes tiveram exatamente o mesmo modo de rotura, sendo que na 

Figura 43 apresenta-se a evolução da deformação dos provetes durante o ensaio, desde a fase inicial 

do ensaio até ao início da cedência do provete, terminando com a rotura global do provete. 

a) b)  c)  

Figura 43 – Ensaio de corte no plano da resina epóxida convencional: a) fase inicial do ensaio; b) início 
da cedência do provete; c) fim do ensaio com a rotura do provete 

 

3.6.3. Análise dos resultados dos ensaios de compressão 

Dos 10 ensaios realizados para cada resina, 4 de cada tipo (provetes “C1-conv.”, “C2-conv.”, “C9-conv.” 

e “C10-conv.” de resina epóxida convencional e provetes “C1-bio”, “C2-bio”, “C5-bio” e “C6-bio” de bio-

resina) não foram considerados válidos porque, tal como foi descrito na subsecção 3.4.3, o ensaio de 

compressão realizado consiste não só na transmissão de carga de compressão ao provete, mas 

também na transferência de carga por atrito; nos 8 provetes mencionados acima (4 para cada resina), 
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ocorreu deslizamento excessivo na zona encastrada do dispositivo de ensaio, onde é realizada a 

transferência de carga por atrito. Desta forma, as respetivas curvas tensão-deformação em compressão 

não foram representadas, sendo que de acordo com a norma utilizada (ASTM D6641 / D6641M), uma 

amostra de 6 provetes continua a ser uma amostra significativa. 

Apresentam-se na Figura 44 as curvas tensão axial-deformação axial em compressão registadas nesta 

amostra de 6 provetes de resina epóxida convencional. Os vários provetes ensaiados em compressão 

apresentam um comportamento muito consistente que, tipicamente, é linear até ao valor da resistência 

máxima (havendo uma ligeira redução de rigidez antes de ser atingida esta tensão máxima), 

verificando-se uma redução de rigidez e força antes do final do ensaio. Salienta-se que nos ensaios de 

compressão destas resinas a rotura por compressão é caracterizada pelo esmagamento do material 

na zona central do provete devido ao comportamento “borrachoso” destas resinas, havendo um 

aumento da seção transversal associado a uma redução de comprimento dos provetes (Figura 46c), 

sendo que todos os ensaios foram finalizados para extensões muito elevadas compreendidas entre 

휀1 = 110000 με e 휀2 = 130000 με, para as quais a tensão axial de compressão registava valores 

praticamente contantes. 

 

Figura 44 – Curvas tensão axial-deformação axial em compressão da resina epóxida convencional (6 
ensaios) 

 

As curvas tensão-deformação em compressão foram obtidas com base na Equação 7 e na Equação 8 

(subsecção 3.4.3), tendo-se considerado como espessura do provete a média das 5 medições feitas 

ao longo de todo o comprimento dos provetes (apresentadas no Anexo A). De acordo com a Equação 9 

e de acordo com a norma utilizada (ASTM D6641 / D6641M), o cálculo do módulo de elasticidade em 

compressão deve ser efetuado para um intervalo de extensões que correspondem a uma faixa de 

deformação adequada ao material em estudo, sendo que não é explicito na mesma norma qual deve 

ser o valor das extensões 휀1 e 휀2. Desta forma, optou-se por calcular o módulo de elasticidade em 
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compressão para as extensões de 휀1 = 2500 με e de 휀2 =10000 με, associado a uma faixa de 

deformação de 7500 με, para a qual o comportamento é elástico. No Anexo C, apresentam-se os 

resultados mais significativos relativos às principais propriedades em compressão da resina epóxida 

convencional para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 20 são apresentados a média, o 

desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 20 – Propriedades mecânicas em compressão da resina epóxida convencional 

Propriedades 𝜎𝑐 휀𝑐 𝐸𝑐 

Média 105,0 MPa 4,93% 4,20 GPa 

Desvio Padrão 2,1 MPa 0,28% 0,43 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

2,0% 5,7% 10,3% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão máxima de compressão da resina epóxida 

convencional é de 105,0 ± 2,21 MPa, a deformação máxima de compressão é de 4,93 ± 0,28% e o 

módulo de elasticidade é de 4,20 ± 0,43 GPa. Salienta-se a importância da realização do ensaio de 

compressão, uma vez que não é fornecida qualquer informação na ficha técnica relativa às 

propriedades em compressão da resina epóxida convencional. Naturalmente, esta informação é mais 

relevante para componentes estruturais em compósito (que podem ser sujeitos a esforços de 

compressão) do que para sistemas de reforço, que são dimensionados para trabalhar essencialmente 

à tração. Na Figura 45 são apresentadas as curvas tensão axial-deformação axial em compressão 

registadas para a amostra de 6 provetes de bio-resina. Em termos qualitativos, a relação constitutiva 

em compressão da bio-resina é semelhante à da resina convencional. Destaca-se a menor consistência 

(maior variabilidade) das curvas dos diferentes provetes de bio-resina. 

 

Figura 45 – Curvas tensão axial-deformação axial em compressão da bio-resina (6 ensaios) 
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No Anexo C, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às principais propriedades em 

compressão da bio-resina para os 10 provetes ensaiados, sendo que na Tabela 21 são apresentados 

a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 21 – Propriedades mecânicas em compressão da bio-resina 

Propriedades 𝜎𝑐 휀𝑐 𝐸𝑐 

Média 96,5 MPa 3,98% 3,67 GPa 

Desvio Padrão 4,8 MPa 0,44% 0,30 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

5,0% 11,1% 8,2% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão máxima de compressão da bio-resina é de 

96,5 ± 4,8 MPa, a deformação máxima de compressão é de 3,98 ± 0,44% e o módulo de elasticidade 

é de 3,67 ± 0,30 GPa. Destaca-se que de acordo com a ficha técnica da bio-resina [36], os valores de 

referência da tensão de compressão são ligeiramente superiores (cerca de 5%, conforme a Tabela 11), 

comparativamente aos resultados obtidos neste estudo experimental. Salienta-se ainda que, ao 

contrário das propriedades em tração, os resultados obtidos nos ensaios de compressão para a bio-

resina são inferiores (cerca de 10%) aos resultados obtidos para a resina epóxida convencional. 

Todos os provetes (de ambas as resinas) tiveram exatamente o mesmo modo de rotura por 

esmagamento. Na Figura 46 apresenta-se a evolução da deformação dos provetes à compressão, 

desde a fase inicial até ao início do esmagamento, terminando com a rotura do provete por 

esmagamento da zona central do provete. 

a) b) c) 

Figura 46 – Ensaio de compressão: a) fase inicial do ensaio; b) início do esmagamento do provete; c) fim 

do ensaio com rotura do provete (esmagamento) 
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3.7. Considerações finais 

No presente capítulo, foram apresentados e discutidos os resultados obtidos numa campanha 

experimental que incluiu um conjunto de ensaios realizados à resina epóxida convencional e à bio-

resina epóxida em estudo, com o objetivo de caracterizar o desempenho mecânico e termofísico de 

ambas as resinas. 

Através dos resultados obtidos no ensaio de determinação tempo de gel e no ensaio de determinação 

da viscosidade, concluiu-se que o tempo de cura e a trabalhabilidade da bio-resina são 

significativamente inferiores aos da resina epóxida convencional. Por outro lado, concluiu-se que a 

viscosidade da bio-resina é cerca de 35% superior à viscosidade da resina epóxida convencional. Com 

base nos ensaios de DMA, concluiu-se que as duas resinas em estudo têm temperaturas de transição 

vítrea semelhantes, de 52,7 °C. Estes resultados foram obtidos com base na curva módulo de 

armazenamento-temperatura, uma vez que esta curva apresenta os valores mais conservativos desta 

propriedade. 

Com base nos ensaios de tração, verificou-se que a bio-resina tem uma resistência à tração de 

62,5 ± 3,3 MPa, cerca de 10% superior à resistência à tração da resina epóxida convencional 

(56,4 ± 3,7 MPa). A bio-resina apresenta ainda valores de módulo de elasticidade em tração e de 

deformação na rotura em tração cerca de 10% superiores aos da resina epóxida convencional. 

Os ensaios de corte no plano (Iosipescu) mostraram que a bio-resina e a resina epóxida convencional 

apresentam valores praticamente idênticos para a resistência ao corte no plano, distorção na rotura e 

módulo de distorção, sendo a resistência ao corte no plano de ambas as resinas de aproximadamente 

40 MPa. 

Por fim, nos ensaios de compressão, concluiu-se que a bio-resina tem uma resistência à compressão 

de 96,5 ± 4,8 MPa, sendo cerca de 10% inferior à resistência à compressão da resina epóxida 

convencional (105,0 ± 2,1 MPa). A bio-resina apresenta ainda valores de módulo de elasticidade em 

compressão e de deformação na rotura em compressão cerca de 10% inferiores aos da resina epóxida 

convencional. 

Em termos globais, os resultados experimentais obtidos no presente estudo experimental permitem 

concluir que ambas as resinas analisadas têm um comportamento termofísico e mecânico muito similar. 

Tal aponta para a possibilidade de utilizar a resina bio-derivada em análise na produção de bio-

compósitos CFRP em substituição da resina epóxida convencional (integralmente derivada do 

petróleo). Esta possibilidade é avaliada no próximo capítulo. 
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4. Estudo experimental dos compósitos CFRP 

4.1. Considerações iniciais 

Neste capítulo, apresenta-se a produção e os ensaios realizados a compósitos CFRP, utilizando a bio-

resina e a resina epóxida convencional que foram estudadas no capítulo anterior. Como referido, o 

objetivo foi comparar as propriedades termofísicas e mecânicas dos compósitos assim obtidos, com 

vista à sua utilização em aplicações estruturais em engenharia civil, nomeadamente no reforço de 

estruturas por encamisamento de elementos de betão armado. Em particular, pretendeu-se verificar se 

os bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio ou longo prazo, virem a substituir os compósitos 

CFRP convencionais, atualmente muito utilizados em engenharia civil. 

O processo adotado para a produção dos provetes de compósitos CFRP foi a moldagem manual sob 

vácuo (do inglês, vacuum hand layup). Este processo é pormenorizadamente descrito na secção 4.2, 

uma vez que foi a primeira vez que foi utilizado pelo grupo de investigação em materiais compósitos 

(CORE Group) do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos (DECivil) do IST. Na 

secção 4.3, apresenta-se uma breve descrição dos ensaios realizados (DMA, tração e tração com 

inclinação da fibra de carbono a 10°) aos compósitos produzidos. Por fim, na secção 4.4, procede-se à 

análise e discussão dos resultados obtidos. 

4.2. Materiais, produção e preparação de provetes 

4.2.1. Materiais utilizados 

Na presente campanha experimental foi analisado um bio-compósito CFRP constituído pela bio-resina 

epóxida (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561) estudada na secção anterior e por uma manta de fibra 

de carbono unidirecional, fornecida pela empresa S&P (S&P C-Sheet 240, Figura 47). Foi também 

analisado um compósito CFRP constituído pela resina epóxida convencional (S&P Resin 55), também 

analisada na secção anterior, e pela mesma manta de fibra de carbono mencionada acima. 

 

Figura 47 – Manta de fibra de carbono (S&P C-Sheet 240) utilizada na produção dos compósitos CFRP, 
adaptado de [50] 

 

De acordo com a ficha técnica do fabricante [50], as principais propriedades da manta de fibra de 

carbono unidirecional (S&P C-Sheet 240) são as seguintes: módulo de elasticidade superior a 240 GPa, 
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resistência à tração superior a 4400 MPa, extensão na rotura em tração de 1,8%, densidade de 

1,77 g/cm3 e espessura de 0,113 mm. 

4.2.2. Processo de produção dos compósitos CFRP 

O processo adotado para a produção dos provetes de compósitos CFRP foi a laminação manual sob 

vácuo (vacuum hand layup), que consiste na aplicação sucessiva de mantas de fibra de reforço em 

carbono (S&P C-Sheet 240) e na sua impregnação com as resinas estudadas no capítulo anterior. Com 

vista ao aperfeiçoamento da qualidade (melhoria do posicionamento das fibras, redução do volume de 

vazios e aumento da capacidade de adesão entre a fibra e a resina) dos compósitos CFRP produzidos, 

foi utilizado vácuo durante as 24 horas de cura inicial dos mesmos. Como referido, nesta dissertação 

procedeu-se à primeira utilização deste método de produção de compósitos FRP pelo CORE Group do 

DECivil do IST, pelo que se apresenta uma descrição detalhada de todo o processo de produção. 

Foram produzidos dois laminados CFRP com 80 cm de comprimento e 30 cm de largura, um com 

aplicação de resina epóxida convencional e outro com aplicação de bio-resina (as resinas estudadas 

no capítulo anterior), com o objetivo de serem produzidos, cortados e preparados 6 provetes de DMA, 

9 provetes de tração e 5 provetes de tração com inclinação das fibras a 10°, com a geometria indicada 

nas normas de cada ensaio, tal como se apresenta na Tabela 22. 

Tabela 22 – Normas e dimensões dos provetes de CFRP ensaiados 

Ensaio Norma 
Nº de 

provetes 
l [mm] b [mm] h [mm] 

Tração ISO 527 (Partes 1 e 5) [38, 51] 9 300 25 3 

Tração a 10° ASTM D3038 / D3039M [52] 5 300 40 3 

DMA ISO 6721 (Partes 1 e 11) [53, 54] 6 60 10 3 

 

O processo de produção dos laminados CFRP teve início com a aplicação de cera desmoldante numa 

placa de alumínio, com 100 cm de comprimento e 60 cm de largura, de modo a facilitar a desmoldagem 

do compósito após a cura da respetiva resina. De seguida, procedeu-se à extração de ar (em vácuo à 

pressão de 1 bar) da resina, processo normalmente designado por degassing, de modo a reduzir o 

volume de vazios nos laminados CFRP (Figura 48). 

a)  b)  c)  

Figura 48 – Processo de degassing da resina: a) colocação da resina no dispositivo de vácuo; b) bomba 

de vácuo utilizada; c) sistema de vácuo (resina submetida à pressão de 1 bar) 
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De seguida, foi aplicada sobre a placa de alumínio, uma primeira camada de resina (Figura 49). 

 

Figura 49 – Aplicação da primeira camada de resina sobre a placa de alumínio 

 

A colocação desta primeira camada de resina é responsável pela impregnação de resina na face inferior 

da primeira camada de manta de fibra de carbono do compósito CFRP, pretendendo-se que toda a 

manta de fibra absorva o máximo de resina possível (Figura 50). 

a)  b)  

Figura 50 – Impregnação da primeira camada de manta de fibra de carbono com a resina: a) colocação da 
manta de fibra sobre a resina; b) posicionamento da manta de fibra (garantindo que toda a manta de fibra 

absorve resina) 

 

Seguidamente, foi aplicada de forma homogénea (com uma trincha) uma segunda camada de resina 

na face superior da primeira camada de manta de fibra de carbono, tendo-se procurado garantir que 

esta ficasse totalmente saturada de resina (Figura 51). 

 

Figura 51 – Aplicação homogénea da segunda camada de resina 



Estudo experimental dos compósitos CFRP 

60 

 

De seguida, procedeu-se à colocação da segunda camada de manta de fibra de carbono, perfeitamente 

alinhada com a primeira camada (Figura 52). 

 

Figura 52 – Colocação da segunda camada de manta de fibra de carbono 

 

Repetiu-se este processo 3 vezes, ou seja, os compósitos CFRP foram produzidos com 4 camadas de 

manta de fibra de carbono, já que se pretendia que os laminados tivessem uma espessura de 

aproximadamente 2,5 mm. Após a colocação da última camada de resina sobre a última camada de 

manta de fibra, colocou-se uma folha de tecido peel ply,(PP180 Economy Peel Ply 1,52 m, da empresa 

Easy Composites, Ltd.) que facilita a remoção dos consumíveis de vácuo que sobre ela foram aplicados 

posteriormente (Figura 53). 

 

Figura 53 – Aplicação de tecido peel ply sobre o compósito CFRP 

 

Seguidamente, colocou-se duas folhas de tecido breather (BR180 Breather Layer Cloth 1,52 m, da 

empresa Easy Composites, Ltd.), com o objetivo de extrair todo o excesso de resina do compósito 

CFRP, garantindo-se que, no final do processo, o laminado tivesse apenas a quantidade de resina 

necessária para a impregnação das fibras de carbono. Nesta fase, também se colocaram os 

adaptadores para os tubos que fazem a ligação à bomba de vácuo sobre uma folha de tecido breather 

dobrada, de modo a impedir que a resina em excesso pudesse fluir para o interior da bomba de vácuo, 

como ilustrado na Figura 54. 
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Figura 54 – Colocação do tecido breather e dos adaptadores sobre o compósito CFRP 

 

De seguida, aplicou-se tacky tape (Sealant Tape LSM5200 High Stickiness – 140 °C, da empresa 

Castro Composites, Ltd.) em torno de toda a placa de alumínio (Figura 55) com o objetivo de colar o 

saco de plástico para vácuo, impedindo a ocorrência de qualquer fuga de ar durante o processo de 

vácuo. 

 

Figura 55 – Colocação de tacky tape em torno da placa de alumínio 

 

Por fim, colocou-se o saco de plástico (VB160 Vacuum Bagging Film 1,52 m in na lay flat tube, da 

empresa Easy Composites, Ltd.) para vácuo sobre toda a placa de alumínio (aderente à tacky tape), 

garantindo a existência de alguma folga, para este plástico não ficar demasiado esticado durante o 

vácuo. Para esse efeito, realizaram-se algumas dobras com tacky tape em toda a volta da placa de 

alumínio (Figura 56). 

a)  b)  

Figura 56 – Colocação do saco de plástico para vácuo: a) pormenor das dobras feitas com tacky tape; 

b) aspeto final da colocação do plástico para vácuo 
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O processo de produção de compósitos CFRP por laminação manual sob vácuo ficou concluído com a 

ligação dos tubos entre os adaptadores e a bomba de vácuo, ligando-se esta e deixando-a em 

funcionamento durante 24 horas (Figura 57). 

 

Figura 57 – Conclusão do processo de produção com a ligação do compósito à bomba de vácuo 
 

4.2.3. Corte e preparação dos provetes de compósito CFRP 

O corte e a preparação dos provetes de compósito CFRP foi realizado de forma praticamente idêntica 

ao procedimento descrito para os provetes de resina (subsecção 3.2.2.2). Sendo assim, o corte das 

placas de CFRP (com 80 cm por 30 cm) foi realizado com o auxílio da fresadora CNC já descrita no 

capítulo 3 (Figura 58). 

a) 

 

b) 

 

Figura 58 – Corte dos provetes de compósito CFRP na fresadora CNC: a) início do corte com aspirador 
acoplado; b) laminado CFRP no final do processo de corte (provetes de tração à esquerda e provetes de 

tração a 10° à direita) 

 

A preparação dos provetes de compósito CFRP foi realizada com o objetivo de marcar pontos-alvo nos 

provetes (para medição de deformações), garantindo-se que estes seriam nitidamente captados pelo 

vídeo-extensómetro; para este efeito, foi necessário aplicar spray branco de forma a garantir um bom 

contraste entre os pontos-alvo e o fundo. De seguida, procedeu-se à identificação dos provetes através 

de seguinte representação alfanumérica, função do tipo de ensaio e resina: “T” – Tração, “T10” – Tração 

a 10°, “conv.” – resina epóxida convencional e “bio” – bio-resina (Figura 59). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 59 – Preparação dos provetes de compósito CFRP: a) pintura dos provetes de tração com spray 
branco; b) identificação dos provetes de tração de resina epóxida convencional; c) identificação dos 

provetes de tração a 10° de bio-resina 
 

Antes de se proceder à realização dos ensaios, foi medida a espessura de todos os provetes de 

compósito CFRP (com ambas as resinas), com o auxílio de uma craveira digital da marca Mitutoyo com 

precisão de 0,01 mm. Para os provetes de tração e de tração a 10° foram feitas 10 medições ao longo 

de todo o comprimento dos provetes, ao passo que para os provetes de DMA foram efetuadas 3 

medições ao longo do comprimento dos mesmos. Os resultados destas medições são apresentados 

no Anexo D. As restantes dimensões foram confirmadas, apresentando desvios inferiores a 0,5 mm 

face às dimensões nominais utilizadas para o corte em CNC. 

4.3. Ensaios de caracterização dos compósitos CFRP 

4.3.1. Ensaio de Análise Mecânica Dinâmica (DMA) 

Os ensaios de DMA foram realizados em ambos os tipos de compósitos CFRP (produzidos com resina 

convencional e com bio-resina), com o objetivo de determinar a temperatura de transição vítrea (Tg) 

destes materiais. O procedimento efetuado e todos os parâmetros avaliados foram idênticos aos das 

resinas estudadas anteriormente (subsecção 3.3.3); no entanto, salienta-se que foram ensaiados 3 

provetes de ambos os compósitos CFRP em análise, com as dimensões nominais de 60 × 10 × 3 mm, 

em que 60 mm corresponde ao comprimento, 10 mm à largura e 3 mm à espessura. Foi utilizado um 

esquema de ensaio de flexão em três pontos (three point bending), que consiste na aplicação de uma 

carga no centro do provete, estando este simplesmente apoiado nas extremidades (Figura 60) [55]. 

 

Figura 60 – Esquema de ensaio de DMA (three point bending) para os compósitos CFRP, adaptado de 
[55] 
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A norma adotada, nomeadamente a ISO 6721 (Partes 1 e 11) [53, 54], define ainda que o ensaio deve 

ser efetuado a uma taxa de aquecimento de 2 °C/min, sendo que os ensaios tiveram início aos 25 °C 

e terminaram aos 150 °C. A deformação imposta pelo oscilador foi de 15 μm e a frequência dinâmica 

aplicada foi de 1 Hz. 

4.3.2. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração também foram realizados em ambos os tipos de compósitos CFRP (produzidos 

com resina epóxida convencional e com bio-resina), com o auxílio da máquina universal de ensaios 

hidráulica Instron 8800D e de um vídeo-extensómetro (descrito na subsecção 3.4.1). A força aplicada 

e a deformação sofrida pelos provetes de tração (com dimensões nominais de 300 × 25 × 3 mm) foram 

estudadas através da monitorização respectivamente da célula de carga da máquina e da posição de 

6 pontos-alvo marcados no provete na zona de secção constante, distanciados entre si de 100 mm. 

Neste estudo experimental, foram então ensaiados à tração 8 provetes de compósito CFRP com resina 

epóxida convencional e 9 provetes de compósito CFRP com bio-resina. Os ensaios dos dois tipos de 

CFRP foram realizados a temperatura ambiente de respetivamente 27 ºC e 28 °C, e humidade relativa 

do ar de 52% e 51%, respetivamente. Os provetes foram sujeitos a uma força de tração aplicada ao 

longo do seu sentido longitudinal, a uma velocidade constante de 1 mm/min, sendo medida a 

deformação por tração ao longo dos 3 alinhamentos de pontos (P1 – P2, P3 – P4 e P5 – P6, de acordo 

com a Figura 61), sendo que os resultados apresentados na secção seguinte (4.4.2) dizem respeito ao 

alinhamento central (P3 – P4), uma vez que não se verificaram diferenças significativas de deformação 

de tração entre os restantes alinhamentos. 

 

Figura 61 – Marcação dos 6 pontos-alvo nos provetes de tração  

 

As propriedades mecânicas em tração analisadas foram as seguintes: resistência à tração (tensão de 

rotura em tração), deformação na rotura (extensão na rotura em tração) e módulo de elasticidade em 

tração. A análise destas propriedades realizou-se tal como descrito na subsecção 3.4.1 e de acordo 

com a Equação 1, Equação 2 e Equação 3. Salienta-se que o cálculo do módulo de elasticidade em 

tração foi determinado com base em dois valores de extensão predefinidos de 휀1 = 0,0025 e 휀2 = 0,0045 

(de acordo com a norma adotada – ISO 527 Partes 1 e 5) [38, 51]. 

4.3.3. Ensaios de tração a 10° 

O ensaio de tração a 10° (do inglês, ten-degree off-axis tensile test) permite determinar as propriedades 

mecânicas em corte intralaminar de compósitos FRP unidirecionais. De acordo com Chamis e Sinclair 
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[56], quando um compósito FRP (com as fibras inclinadas a 10° fora do eixo) é submetido a um força 

de tração uniaxial, verifica-se um estado biaxial de tensões. Como se apresenta na Figura 62, este 

estado biaxial de tensões pode ser caracterização por 3 tensões distintas: tensão longitudinal (𝜎11, na 

direção das fibras), tensão transversal (𝜎22) e tensão de corte intralaminar (no plano) com inclinação 

das fibras a 10° (𝜎12). Neste ensaio, a tensão de corte intralaminar é a única das três tensões para as 

quais a solicitação imposta ao material atinge o respetivo valor da tensão de rotura; deste modo, a 

rotura ocorrerá no plano com 10° de inclinação. 

 

Figura 62 – Esquema do ensaio de tração a 10° e representação da tensão longitudinal (𝝈𝟏𝟏), tensão 

transversal (𝝈𝟐𝟐) e tensão de corte intralaminar (𝝈𝟏𝟐), adaptado de [56] 

 

De acordo com Pindera e Herakovich [57], o ensaio de tração a 10° permite determinar o módulo de 

distorção no plano (G), sendo uma alternativa em relação a outros testes específicos de corte (mais 

complexos). A utilização da inclinação das fibras a 10° fora do eixo para caracterizar a resposta ao 

corte de compósitos FRP unidirecionais foi adotada por estes autores porque esta configuração 

particular produz valores de tensão de corte intralaminar bastante elevados, comparativamente com 

inclinações das fibras superiores a 10°; deste modo, como referido acima, garante-se que esta tensão 

de corte intralaminar é a principal responsável pela rotura dos provetes. De acordo com os mesmos 

autores, quando um provete de compósito FRP transversalmente isotrópico é testado sob condições 

de carga fora do eixo, esta orientação transforma o provete numa amostra anisotrópica no sistema de 

coordenadas coincidente com a carga axial. Quando um provete está rigidamente agarrado nas 

extremidades e impedido de rodar durante a aplicação da carga axial, as deformações induzidas no 

provete incluem a distorção do provete no seu próprio plano [57]. 
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A tensão de corte intralaminar (𝜎12) de um compósito FRP, com as fibras orientadas com um ângulo 𝜃 

em função da tensão axial aplicada (𝜎𝑐𝑥𝑥) é dada pela Equação 10 [56]. 

 

 

A expressão que foi utilizada para o cálculo da tensão de corte intralaminar dos compósitos CFRP em 

estudo foi obtida substituindo 𝜃 por 10° na Equação 10 (inclinação das fibras de 10°), obtendo-se a 

Equação 11 em função da tensão axial aplicada (𝜎𝑐𝑥𝑥) [56]. 

 

 

De acordo com Chamis e Sinclair [56], o cálculo da distorção de corte intralaminar (휀12) para qualquer 

inclinação 𝜃 das fibras deve ser realizado através da Equação 12. 

 

 

Segundo os mesmos autores, os valores de 휀𝑐𝑦𝑦, 휀𝑐𝑥𝑥 e 휀𝑐𝑥𝑦 podem ser obtidos através das equações 

apresentadas abaixo, utilizando uma roseta de distorção de 60° (do inglês, 60-degree-delta strain 

gauge rosette), em que 𝜃𝑔1 = 0°, 𝜃𝑔2 = 120° e 𝜃𝑔3 = 240°, sendo que 휀𝑔1, 휀𝑔2, e 휀𝑔3 correspondem às 

extensões medidas em cada um dos respetivos extensómetros, de acordo com a Figura 63 [56].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Esquema para o cálculo da distorção de corte intralaminar (roseta de distorção de 60°), 

adaptado de [56] 

𝜎12 =
1

2
× 𝜎𝑐𝑥𝑥 × 𝑠𝑖𝑛(2𝜃) (10) 

𝜎12 = 0,171 × 𝜎𝑐𝑥𝑥 (11) 

휀12 = (휀𝑐𝑦𝑦 − 휀𝑐𝑥𝑥) × 𝑠𝑖𝑛(2𝜃) + 휀𝑐𝑥𝑦 × 𝑐𝑜𝑠(2𝜃) (12) 

휀𝑐𝑥𝑥 = 휀𝑔1 (13) 

휀𝑐𝑦𝑦 =
2 × 휀𝑔2 + 2 × 휀𝑔3 − 휀𝑔1

3
 (14) 

휀𝑐𝑦𝑦 =
2 × (휀𝑔3 − 휀𝑔2)

√3
 (15) 
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Desta forma, a distorção de corte intralaminar (휀12) foi obtida através da Equação 13, da Equação 14 e 

da Equação 15; substituindo 𝜃 por 10° na Equação 12, obtendo-se a expressão utilizada nos cálculos 

(Equação 16) [56]. 

 

 

Por fim, é de referir que os ensaios de tração a 10° foram realizados em ambos os compósitos CFRP 

(produzidos com resina epóxida convencional e com bio-resina), com o auxílio da máquina universal 

de ensaios hidráulica Instron 8800D e do vídeo-extensómetro (descrito na subsecção 3.4.1). Os ensaios 

dos dois tipos de CFRP foram realizados a temperatura ambiente de 28 °C, e humidade relativa do ar 

de 48%. A tensão aplicada e a distorção sofrida pelos provetes de tração a 10° (com dimensões 

nominais de 300 × 40 × 3 mm) foram estudadas através da monitorização da posição de 9 pontos-alvo 

marcados na zona central do provete (Figura 64). Os provetes foram sujeitos a uma força de tração 

aplicada ao longo do seu sentido longitudinal, a uma velocidade constante de 1 mm/min, em que a 

distorção foi medida como explicado anteriormente, sendo 휀𝑔1 a extensão entre os pontos-alvo (P5 – 

P2), 휀𝑔2 a extensão entre os pontos-alvo (P5 – P7) e 휀𝑔3 a extensão entre os pontos-alvo (P5 – P9). A 

marcação destes 9 pontos-alvo permitiu a esquematização da roseta de distorção de 60°, sendo que 

no alinhamento P5 – P2 tem-se 𝜃𝑔1 = 0°, entre os alinhamentos P5 – P2 e P5 – P7 tem-se 𝜃𝑔2 = 120° 

e entre os alinhamentos P5 – P2 e P5 – P9 tem-se 𝜃𝑔3 = 240°. 

 

Figura 64 – Marcação dos 9 pontos-alvo nos provetes de tração a 10° (esquema da roseta de distorção de 
60°) 

 

As propriedades mecânicas analisadas foram as seguintes: resistência ao corte intralaminar (tensão 

de corte intralaminar na rotura – 𝜎12), distorção de corte intralaminar na rotura (휀12) e módulo de 

distorção intralaminar (Gi). As duas primeiras propriedades foram obtidas com base na Equação 11 e 

na Equação 16, respetivamente. De acordo com a norma utlizada (ASTM D3038 / D3039M) [52], o 

módulo de distorção intralaminar (Gi) foi determinado com base em dois valores de distorção 

predefinidos (휀12
1  = 1000 με e 휀12

2  = 3000 με), associados às tensões de corte intralaminar 

correspondentes (𝜎12
1  e 𝜎12

2 ), tal como se define na Equação 17. 

 

 

휀12 = −0,456 × 휀𝑔1 − 0,857 × 휀𝑔2 + 1,313 × 휀𝑔3 (16) 

𝐺𝑖 =
𝜎12

2 − 𝜎12
1

휀12
2 − 휀12

1  (17) 
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4.4. Análise e discussão dos resultados dos compósitos CFRP 

4.4.1. Análise dos resultados dos ensaios de DMA 

As curvas experimentais do módulo de armazenamento (E’) em função da temperatura do compósito 

CFRP com resina epóxida convencional são apresentadas na Figura 65. Salienta-se que o provete “D2-

C-conv.” foi eliminado da análise de resultados devido à reduzida qualidade deste provete, uma vez 

que a espessura do mesmo não era constante, apresentando grandes elevações em zonas com maior 

quantidade de fibra de carbono, sendo que um dos pontos de carga (do ensaio) estava precisamente 

sobre uma dessas elevações, inviabilizando o respetivo ensaio. Contudo, através das curvas dos outros 

2 provetes, foi possível estimar os valores da temperatura de transição vítrea deste compósito CFRP, 

traçando uma reta tangente ao primeiro troço do gráfico (quase horizontal até 50 °C) e traçando uma 

reta tangente ao segundo troço do gráfico (quase vertical entre 50 °C e 60 °C), registando-se o valor 

da temperatura de transição vítrea na interseção destas duas retas. Como referido, os 3 provetes 

ensaiados foram identificados através de representação alfanumérica, sendo “D” – DMA, “C” – CFRP 

e “conv.” – resina epóxida convencional. 

 

Figura 65 – Obtenção da temperatura de transição vítrea do compósito CFRP com resina epóxida 
convencional através das curvas módulo de armazenamento-temperatura 

 

O valor da temperatura de transição vítrea (Tg) obtido através das curvas anteriores tem particular 

interesse em aplicações estruturais, uma vez que a partir desse valor o material começa a perder 

significativamente a capacidade de absorver cargas, pela redução de resistência e rigidez. Destaca-se 

então que para os provetes “D1-C-conv.” e “D3-C-conv.” registaram-se valores de temperatura de 

transição vítrea de 53,3 °C e 54,6 °C, respetivamente. 
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As curvas experimentais do fator de perda (tan(𝛿)) e do módulo de perda (E’’) em função da temperatura 

do compósito CFRP com resina epóxida convencional são apresentadas no Anexo E. Na Tabela 23 

apresenta-se um resumo dos resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (em °C) do 

compósito CFRP com resina epóxida convencional, associada aos dois provetes analisados, com base 

nas três principais metodologias de determinação daquela propriedade a partir de resultados de ensaios 

DMA (como descrito na subsecção 3.3.3) 

Tabela 23 – Resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito CFRP com 
resina epóxida convencional 

               Curvas 

Provetes 

Módulo de 
armazenamento (E’) 

Fator de perda 
(tan(𝜹)) 

Módulo de perda (E’’) 

Tg [°C] Tg [°C] Tg [°C] 

D1-C-conv. 53,3 65,4 58,2 

D3-C-conv. 54,6 64,2 58,6 

Média 54,0 64,8 58,4 

 

Na Figura 66 apresentam-se as curvas experimentais do módulo de armazenamento (E’) em função da 

temperatura do compósito CFRP com bio-resina. Os 3 provetes ensaiados registaram resultados 

consistentes entre si e foram identificados através de representação alfanumérica, sendo “D” – DMA, 

“C” – CFRP e “bio” – bio-resina. 

 

Figura 66 – Obtenção da temperatura de transição vítrea do compósito CFRP com bio-resina através das 
curvas módulo de armazenamento-temperatura 

 

Com base nas curvas anteriores, destaca-se que para os provetes “D1-C-bio”, “D2-C-bio” e “D3-C-bio” 

registaram-se os respetivos valores de temperatura de transição vítrea de 52,5 °C, 51,0 °C e 51,4 °C. 
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As curvas experimentais do fator de perda (tan(δ)) e do módulo de perda (E’’) em função da temperatura 

do compósito CFRP com bio-resina são apresentadas no Anexo E. Na Tabela 24 apresenta-se um 

resumo dos resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (em °C) compósito CFRP com 

bio-resina, associada às 3 curvas analisadas. 

Tabela 24 – Resultados obtidos para a temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito CFRP com bio-
resina 

               Curvas 

Provetes 

Módulo de 
armazenamento (E’) 

Fator de perda 
(tan(𝜹)) 

Módulo de perda (E’’) 

Tg [°C] Tg [°C] Tg [°C] 

D1-C-bio 52,5 61,1 56,3 

D2-C-bio 51,0 61,0 55,8 

D3-C-bio 51,4 60,7 56,.1 

Média 51,6 60,9 56,1 

 

Como seria de esperar, estes valores são muito semelhantes aos obtidos para as resinas poliméricas 

(testadas no capítulo anterior), já que o processo de transição vítrea afeta a matriz polimérica e não as 

fibras de reforço. 

O compósito CFRP com resina epóxida convencional apresenta uma temperatura de transição vítrea 

média de 54,0 °C (com base na definição anterior), ao passo que o compósito CFRP com bio-resina 

apresenta uma temperatura de transição vítrea média de 51,6 °C, ou seja, ambos os compósitos CFRP 

apresentam valores de temperatura de transição vítrea muito similares, pelo que estes resultados 

apontam, novamente, para a viabilidade técnica da utilização da bio-resina como substituta da resina 

convencional. 

4.4.2. Análise dos resultados dos ensaios de tração  

Apresentam-se na Figura 67 as curvas tensão axial-deformação axial em tração registadas para os 

provetes de compósito CFRP com resina epóxida convencional, salientando-se que o provete “T8-C-

conv.”, foi eliminado da análise de resultados devido à reduzida qualidade deste provete, uma vez que 

o mesmo apresentava elevadas variações de espessura, resultando numa rotura muito prematura do 

provete (inconsistente com os restantes resultados), tendo sido considerada como espessura de cada 

provete a média das 10 medições efetuadas ao longo de todo o seu comprimento livre (apresentadas 

no Anexo D). As curvas apresentadas, que refletem a típica resposta elástica-linear destes materiais 

em tração (dominada pelas fibras), são representadas somente até ao instante em que ocorreu a rotura 

do respetivo provete, sendo que o modo de rotura (de ambos os compósitos CFRP) foi muito similar 

entre todos os provetes ensaiados, verificando-se a quebra das fibras de carbono na zona central dos 

provetes (Figura 68).  
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Figura 67 – Curvas tensão axial-deformação axial em tração do compósito CFRP com resina epóxida 
convencional 

 

 

Figura 68 – Modos de rotura de 3 provetes de compósito CFRP ensaiados à tração 

 

No anexo F, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às propriedades em tração do 

compósito CFRP com resina convencional para os 7 provetes analisados, sendo que na Tabela 25 são 

apresentados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 25 – Propriedades mecânicas em tração do compósito CFRP com resina epóxida convencional 

Propriedades 𝜎𝑡 휀𝑡 𝐸𝑡 

Média 728 MPa 1,16% 62,1 GPa 

Desvio Padrão 34 MPa 0,04% 2,8 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

4,6% 3,7% 4,5% 
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Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão na rotura em tração do compósito CFRP 

com resina epóxida convencional é de 728 ± 34 MPa, a extensão de rotura em tração é de 1,16 ± 0,04% 

e o módulo de elasticidade em tração é de 62,1 ± 2,8 GPa. 

Foram ensaiados à tração 9 provetes de compósito CFRP com bio-resina; no entanto, os provetes “T1-

C-bio” e “T7-C-bio” apresentaram uma rotura muito prematura, promovida pela reduzida qualidade 

destes provetes, uma vez que a espessura dos mesmos não era constante, apresentando depressões 

significativas em zonas com menor quantidade de fibra de carbono. Por este motivo, estes provetes 

foram eliminados da análise dos resultados. Sendo assim, na Figura 69 apresentam-se as curvas 

tensão axial-deformação axial em tração registadas na amostra de 7 provetes de compósito CFRP com 

bio-resina, que apresentaram resultados consistentes entre si e que, como esperado, apresentam um 

comportamento elástico-linear. As curvas referidas são representadas somente até ao instante em que 

ocorreu a rotura do respetivo provete. 

 

Figura 69 – Curvas tensão axial-deformação axial em tração do compósito CFRP com bio-resina 

 

No anexo F, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às propriedades em tração do 

compósito CFRP com bio-resina para os 7 provetes analisados, sendo que na Tabela 26 são 

apresentados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 26 – Propriedades mecânicas em tração do compósito CFRP com bio-resina 

Propriedades 𝜎𝑡 휀𝑡 𝐸𝑡 

Média 830 MPa 1,09% 74,1 GPa 

Desvio Padrão 55 MPa 0,09% 3,4 [GPa] 

Coeficiente de 
Variação 

6,7% 7,9% 4,6% 
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Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a tensão na rotura em tração do compósito CFRP 

com bio-resina é de 830 ± 55 MPa, a extensão de rotura em tração é de 1,09 ± 0,09% e o módulo de 

elasticidade em tração é de 74,1 ± 3,4 GPa. Salienta-se que os resultados obtidos relativos às 

propriedades em tração do compósito CFRP com bio-resina são ligeiramente superiores (cerca de 

15%), comparativamente aos resultados obtidos para o compósito CFRP com resina convencional. 

Estes resultados apontam, novamente, para a viabilidade técnica da utilização da bio-resina como 

substituta da resina convencional em compósitos CFRP, refletindo mesmo um melhor desempenho da 

bio-resina no que se refere à capacidade de distribuir de forma uniforme a carga pelas fibras de 

carbono. 

4.4.3. Análise dos resultados dos ensaios de tração a 10° 

Dos 5 ensaios realizados aos compósito CFRP com resina convencional e com bio-resina, 2 de cada 

tipo (provetes “T10-1-C-conv.” e “T10-3-C-conv.” com resina epóxida convencional e provetes “T10-2-

C-bio” e “T10-3-C-bio” com bio-resina) não foram considerados válidos, porque a rotura não ocorreu na 

zona livre dos provetes, mas sim na zona de aperto (nas garras), verificando-se uma rotura muito 

prematura dos mesmos (Figura 70a). Nos restantes 3 provetes da cada tipo de compósito CFRP, o 

modo de rotura foi muito similar, verificando-se que a rotura dos provetes ocorreu precisamente no 

plano com 10° de inclinação das fibras de carbono, na zona livre do provete (Figura 70b). 

a) 

b) 

Figura 70 – Modos de rotura dos provetes de compósito CFRP após o ensaio de tração a 10°: a) rotura 
prematura do provete na zona de aperto b) rotura na zona livre do provete 

 

Na Figura 71, são apresentadas as curvas tensão de corte-distorção intralaminar obtidas para os 3 

provetes de compósito CFRP com resina epóxida convencional, até ao instante em que ocorreu a rotura 

dos respetivos provetes, tendo sido considerada como espessura de cada provete a média das 10 

medições efetuadas ao longo de todo o seu comprimento livre (apresentadas no Anexo D). As curvas 

apresentam um andamento não linear, típico do comportamento em corte dos materiais compósitos, 

revelando uma maior influência da matriz polimérica. 
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Figura 71 – Curvas tensão de corte intralaminar-distorção do compósito CFRP com resina epóxida 
convencional 

 

As curvas tensão de corte-distorção intralaminar foram obtidas com base na Equação 11 e na 

Equação 16, enquanto o módulo de distorção intralaminar foi obtido com base na Equação 17 (de 

acordo com o procedimento descrito na subsecção 4.4.3 e de acordo com a norma utilizada ASTM 

D3038 / D3039M [52]). No Anexo F, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às 

principais propriedades de corte intralaminar (no plano) do compósito CFRP com resina epóxida 

convencional para os 3 provetes analisados, sendo que na Tabela 27 são apresentados a média, o 

desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos resultados obtidos. 

Tabela 27 – Propriedades mecânicas de corte intralaminar do compósito CFRP com resina convencional 

Propriedades 𝜎12 휀12 𝐺𝑖 

Média 29,8 MPa 2,28% 2,87 GPa 

Desvio Padrão 3,2 MPa 0,36% 0,05 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

10,8% 15,8% 18,2% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a resistência ao corte intralaminar (no plano) do 

compósito CFRP com resina epóxida convencional é de 29,8 ± 3,2 MPa, a distorção intralaminar na 

rotura é de 2,28 ± 0,36% e o módulo de distorção intralaminar é de 2,87 ± 0,05 GPa. 

Na Figura 72, são apresentadas as curvas tensão de corte intralaminar-distorção intralaminar obtidas 

para os 3 provetes de compósito CFRP com bio-resina, até ao instante em que ocorreu a rotura dos 

respetivos provetes, tendo sido considerada como espessura do provete a média das 10 medições 
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efetuadas ao longo de todo o comprimento livre dos mesmos (apresentadas no Anexo D). O andamento 

das curvas é semelhante ao dos compósitos com resina convencional. 

 

Figura 72 – Curvas tensão de corte intralaminar-distorção do compósito CFRP com bio-resina 

 

No Anexo F, apresentam-se os resultados mais significativos relativos às principais propriedades de 

corte intralaminar (no plano) do compósito CFRP com bio-resina para os 3 provetes analisados, sendo 

que na Tabela 28 são apresentados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação relativos aos 

resultados obtidos. 

Tabela 28 – Propriedades mecânicas de corte intralaminar do compósito CFRP com bio-resina 

Propriedades 𝜎12 휀12 𝐺𝑖 

Média 26,6 MPa 2,50% 2,36 GPa 

Desvio Padrão 2,6 MPa 0,22% 0,08 GPa 

Coeficiente de 
Variação 

9,6% 8,7% 3,6% 

 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que a resistência ao corte intralaminar (no plano) do 

compósito CFRP com bio-resina é de 26,6 ± 2,6 MPa, a distorção intralaminar na rotura é de 

2,50 ± 0,22% e o módulo de distorção intralaminar é de 2,36 ± 0,08 GPa. Salienta-se que, ao contrário 

das propriedades em tração, os resultados obtidos nos ensaios tração a 10° para o compósito CFRP 

com bio-resina são ligeiramente inferiores (cerca de 10%) aos resultados obtidos para o compósito 

CFRP com resina epóxida convencional. Contudo, estes resultados apontam, novamente, para a 

viabilidade técnica da utilização da bio-resina como substituta da resina convencional em compósitos 

CFRP. 
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4.5. Considerações finais 

No presente capítulo, foram apresentados e discutidos os resultados obtidos numa campanha 

experimental que incluiu um conjunto de ensaios realizados a laminados de compósitos CFRP, 

produzidos com resina epóxida convencional e bio-resina. O objetivo consistiu em caracterizar e 

comparar o desempenho mecânico e termofísico de ambos os compósitos CFRP. 

Com base nos resultados obtidos nos ensaios de DMA, concluiu-se que a temperatura de transição 

vítrea do compósito CFRP com bio-resina é de 51,6 °C, ligeiramente inferior (cerca de 5%) à do 

compósito CFRP com resina epóxida convencional (54,0 °C). Estes resultados foram obtidos com base 

na curva do módulo de armazenamento-temperatura, pelo facto de esta curva apresentar as estimativas 

mais conservativas desta propriedade. Como seria de esperar, estes valores são muito semelhantes 

aos obtidos para as resinas poliméricas (testadas no capítulo anterior), já que o processo de transição 

vítrea afeta a matriz polimérica e não as fibras de reforço. 

Através dos resultados obtidos nos ensaios de tração, verificou-se que o compósito CFRP com bio-

resina tem uma resistência à tração de 830 ± 55 MPa, cerca de 15% superior à resistência à tração do 

compósito CFRP com resina epóxida convencional (728 ± 34 MPa). O compósito CFRP com bio-resina 

apresenta ainda valores de módulo de elasticidade em tração (na ordem de grandeza de 75 GPa) cerca 

de 15% superiores aos do compósito CFRP com resina convencional. 

Por fim, os ensaios de tração a 10° mostraram que o compósito CFRP com bio-resina apresenta uma 

resistência ao corte intralaminar (no plano) de 26,6 ± 2,6 MPa, sendo ligeiramente inferior (cerca de 

10%) à do compósito CFRP com resina epóxida convencional (29,8 ± 3,2 MPa). O compósito CFRP 

com bio-resina apresenta ainda valores de módulo de distorção intralaminar (na ordem de grandeza de 

2,5 GPa) também ligeiramente inferiores (cerca de 10%) aos do compósito CFRP com resina 

convencional. O facto de as propriedades em corte dos dois tipos de compósitos serem da mesma 

ordem de grandeza (diferenças relativas semelhantes aos coeficientes de variação) é consistente com 

a semelhança das propriedades em corte das respetivas resinas, que dominam a resposta em corte 

dos compósitos correspondentes. 

Em termos globais, os resultados experimentais obtidos na presente campanha experimental permitem 

concluir que ambos os compósitos CFRP analisados têm um comportamento termofísico e mecânico 

muito similar. Tal aponta para a possibilidade de utilizar a resina bio-derivada em análise na produção 

de bio-compósitos CFRP em substituição da resina epóxida convencional (integralmente derivada do 

petróleo), nomeadamente na sua utilização para o reforço de estruturas de betão armado. Verifica-se, 

assim, que os bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio ou longo prazo, virem a substituir os 

compósitos CFRP convencionais, atualmente utilizadas de forma corrente em aplicações da 

engenharia civil. 
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5. Conclusões e perspetivas de desenvolvimentos futuros 

5.1. Conclusões 

Os materiais compósitos FRP, utilizados em grande escala na engenharia civil, apresentam inúmeras 

vantagens comparativamente aos materiais convencionais, das quais se salientam as seguintes: 

reduzido peso próprio, elevada resistência e rigidez, elevada resistência à corrosão e facilidade de 

aplicação em obra. Contudo, o impacte ambiental dos materiais compósitos FRP é significativo, uma 

vez que a grande maioria das resinas utilizadas nestes materiais são derivadas do petróleo, 

contribuindo, assim, para as emissões de carbono associadas à indústria da construção.  

Surge então o conceito de bio-compósito FRP com incorporação de bio-resinas em substituição das 

resinas convencionais (derivadas do petróleo), com o objetivo de reduzir estes impactes ambientais. 

Em face das suas vantagens potenciais em termos de sustentabilidade, é importante compreender o 

comportamento termofísico e mecânico destas bio-resinas e dos respetivos bio-compósitos FRP. No 

entanto, na bibliografia existente, é reconhecida a falta de informação neste domínio, o que justificou a 

elaboração da presente dissertação. 

Através do estudo experimental das resinas, verificou-se que a viscosidade da bio-resina é cerca de 

35% superior à viscosidade da resina epóxida convencional; através dos resultados obtidos nos ensaios 

DMA, verificou-se também que as duas resinas estudadas têm temperaturas de transição vítrea 

semelhantes (~53 °C). Com base nos resultados obtidos nos ensaios mecânicos, verificou-se que a 

bio-resina tem uma resistência à tração de 62,5 MPa, cerca de 10% superior à da resina epóxida 

convencional (56,4 MPa). Verificou-se também que a bio-resina e a resina epóxida convencional 

apresentam valores praticamente idênticos para a resistência ao corte no plano (aproximadamente 

40 MPa) e verificou-se que a bio-resina tem uma resistência à compressão de 96,5 MPa, cerca de 10% 

inferior à da resina epóxida convencional (105,2 MPa). Apesar dos resultados relativos às propriedades 

em compressão da bio-resina serem ligeiramente inferiores aos da resina convencional, em termos 

globais, os resultados experimentais obtidos permitem concluir que ambas as resinas analisadas têm 

um comportamento termofísico e mecânico muito similar. Tal aponta para a possibilidade de utilizar a 

resina bio-derivada em análise na produção de bio-compósitos CFRP em substituição da resina epóxida 

convencional (integralmente derivada do petróleo). 

No estudo experimental dos compósitos CFRP, através dos resultados obtidos nos ensaios DMA, 

verificou-se que a temperatura de transição vítrea do compósito CFRP com bio-resina é de 52 °C, 

ligeiramente inferior (cerca de 5%) à do compósito CFRP com resina epóxida convencional (54 °C); 

estes valores foram muito semelhantes entre si e também aos obtidos para a bio-resina e para a resina 

epóxida convencional, uma vez que o processo de transição vítrea afeta a matriz polimérica e não as 

fibras de reforço. Com base nos resultados obtidos nos ensaios mecânicos, verificou-se que o 

compósito CFRP com bio-resina tem uma resistência à tração de 830 MPa, cerca de 15% superior à 

do compósito CFRP com resina epóxida convencional (728 MPa), mostrando uma boa capacidade 
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(melhor ou igual à da resina convencional) para distribuir a força pelas fibras de carbono. O compósito 

CFRP com bio-resina apresentou ainda valores de módulo de elasticidade em tração (na ordem de 

grandeza de 75 GPa) cerca de 15% superiores aos do compósito CFRP com resina convencional. As 

diferenças relativas nas propriedades em tracção poderão, porventura, dever-se a alguma diferença no 

processo de fabrico dos laminados (que, naturalmente, se procurou minimizar). Nos ensaios de tração 

a 10°, o compósito CFRP com bio-resina apresentou uma resistência ao corte intralaminar (no plano) 

de 26,6 MPa, ligeiramente inferior (cerca de 10%) à do compósito CFRP com resina epóxida 

convencional (29,8 MPa). O facto de as propriedades em corte dos dois tipos de compósitos serem da 

mesma ordem de grandeza é consistente com a semelhança das propriedades em corte das respetivas 

resinas, que dominam a resposta em corte dos compósitos correspondentes. Em termos globais, 

ambos os compósitos CFRP apresentaram um comportamento termofísico e mecânico muito similar, 

parecendo por isso viável a utilização de bio-compósitos CFRP no reforço de elementos estruturais de 

betão armado por encamisamento, onde os compósitos CFRP com resina epóxida convencional são 

utilizados. 

Em síntese, considera-se que os objetivos inicialmente propostos para a presente dissertação foram 

alcançados. Os resultados obtidos mostram que a bio-resina estudada é adequada para ser utilizada 

na produção de bio-compósitos CFRP para aplicações com fins estruturais em engenharia civil. 

Conclui-se também que bio-compósitos CFRP têm potencial para, a médio ou longo prazo, virem a 

substituir os compósitos CFRP convencionais, atualmente utilizadas de forma corrente no reforço e 

reabilitação de estruturas. 

5.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

O estudo realizado no âmbito da presente dissertação permitiu aumentar o conhecimento sobre o 

comportamento termofísico e mecânico de bio-resinas e bio-compósitos CFRP para utilização em 

aplicações estruturais. De facto, existem muito poucos estudos relacionados com esta temática, pelo 

que se espera que este estudo sirva para aumentar a potencialidade de utilizar resinas epóxidas 

parcialmente bio-derivadas como produto de substituição das resinas convencionais na produção e 

utilização de bio-compósitos CFRP em aplicações estruturais. Contudo, apesar do interesse e da 

importância dos resultados obtidos, ainda ficam questões em aberto e aspetos que devem ser 

estudados com maior grau de profundidade, tais como os seguintes: 

• Produzir através de laminação manual (sem vácuo) os compósitos CFRP com as mesmas 

resinas estudadas e comparar as propriedades mecânicas destes compósitos CFRP com os 

resultados obtidos na presente dissertação, com o objetivo de avaliar a melhoria das 

propriedades dos compósitos CFRP quando são submetidos a vácuo aquando da sua 

produção. 

• Complementar o estudo de caracterização mecânica das resinas e dos compósitos CFRP, 

realizando ensaios de flexão, de modo a compreender o comportamento de ambas as resinas 

e de ambos os compósitos CFRP a esta solicitação. 
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• Realizar estudos de durabilidade em ambos os compósitos CFRP submetidos a diferentes 

ambientes de degradação (para diferentes períodos de exposição) a diferentes temperaturas. 

• Realizar estudos experimentais do comportamento mecânico de compósitos CFRP, durante e 

após o processo de degradação dos mesmos, considerando ensaios de tração, corte no plano, 

compressão e flexão. 

• Completar os estudos de durabilidade com uma modelação numérica, de modo a descrever, 

matematicamente, a evolução da degradação dos compósitos CFRP. 

• Realizar a caracterização termofísica e mecânica de resinas fenólicas, poliéster insaturado e 

viniléster e de outras resinas bio-derivadas (com diferentes percentagens de conteúdo 

biológico), comercialmente disponíveis, com o objetivo de comparar as suas propriedades e 

estudar a potencialidade de serem incorporadas em compósitos FRP, em substituição das 

resinas epóxidas convencionais. 

• Realizar a caracterização das propriedades mecânicas das bio-resinas e bio-compósitos CFRP 

em função da temperatura, tendo em conta as gamas de temperatura previsíveis em serviço, 

e também para ações acidentais, como o incêndio. 
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Anexo A – Medidas dos provetes de resina 

Medições da espessura dos provetes de tração, compressão e corte no plano (Iosipescu) da resina 

epóxida convencional (S&P Resin 55) e da bio-resina (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561). 

Tabela A 1 – Espessura dos provetes de tração de resina epóxida convencional 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T1-conv. 4,39 4,56 4,71 4,88 4,97 4,70 ± 0,24 

T2-conv. 5,03 4,77 4,60 4,33 4,02 4,55 ± 0,39 

T3-conv. 5,45 5,33 5,02 4,83 4,57 5,04 ± 0,36 

T4-conv. 3,63 3,50 3,72 3,88 3,88 3,72 ± 0,16 

T5-conv. 4,06 4,29 4,35 4,44 4,60 4,35 ± 0,20 

T6-conv. 4,48 4,72 5,00 5,20 5,29 4,94 ± 0,34 

T7-conv. 3,82 3,74 3,75 3,89 4,01 3,84 ± 0,11 

T8-conv. 3,89 4,34 4,73 4,95 5,20 4,62 ± 0,52 

T9-conv. 4,47 4,38 4,23 4,18 4,11 4,27 ± 0,15 

T10-conv. 3,88 3,96 3,96 3,95 4,15 3,98 ± 0,10 

 

Tabela A 2 – Espessura dos provetes de compressão de resina epóxida convencional 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

C1-conv. 4,29 4,59 4,82 5,01 5,27 4,80 ± 0,38 

C2-conv. 4,21 4,53 4,80 5,05 5,31 4,78 ± 0,43 

C3-conv. 4,28 4,73 4,83 5,03 5,25 4,82 ± 0,36 

C4-conv. 5,21 5,37 5,5 5,56 5,51 5,43 ± 0,14 

C5-conv. 5,70 5,77 5,71 5,52 5,40 5,62 ± 0,15 

C6-conv. 4,05 4,46 4,74 5,09 5,28 4,72 ± 0,49 

C7-conv. 4,15 4,57 4,80 5,09 5,36 4,79 ± 0,47 

C8-conv. 5,57 5,64 5,57 5,41 5,26 5,49 ± 0,15 

C9-conv. 5,24 5,38 5,52 5,59 5,53 5,45 ± 0,14 

C10-conv. 5,28 4,98 4,71 4,40 4,10 4,69 ± 0,46 
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Tabela A 3 – Espessura dos provetes de corte no plano (iosipescu) de resina epóxida convencional 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

I1-conv. 4,91 5,09 5,21 5,07 ± 0,15 

I2-conv. 5,18 5,32 5,49 5,33 ± 0,16 

I3-conv. 4,04 3,98 3,90 3,97 ± 0,07 

I4-conv. 3,67 3,79 3,90 3,79 ± 0,12 

I5-conv. 5,07 4,94 4,77 4,93 ± 0,15 

I6-conv. 5,12 5,27 5,39 5,26 ± 0,14 

I7-conv. 4,80 4,76 4,64 4,73 ± 0,08 

I8-conv. 4,59 4,49 4,41 4,50 ± 0,09 

I9-conv. 4,31 4,23 4,15 4,23 ± 0,08 

I10-conv. 4,99 5,18 5,27 5,15 ± 0,14 

 

Tabela A 4 – Espessura dos provetes de tração de bio-resina 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T1-bio 5,61 5,71 5,73 5,67 5,36 5,62 ± 0,15 

T2-bio 5,21 5,44 5,50 5,58 5,42 5,43 ± 0,14 

T3-bio 4,71 5,26 5,52 5,61 5,57 5,33 ± 0,37 

T4-bio 5,30 5,41 5,45 5,38 5,34 5,38 ± 0,06 

T5-bio 4,76 5,41 5,66 5,80 5,78 5,48 ± 0,43 

T6-bio 5,70 5,84 5,87 5,82 5,54 5,75 ± 0,14 

T7-bio 5,03 5,55 5,82 5,93 5,87 5,64 ± 0,37 

T8-bio 5,07 5,48 5,66 5,73 5,70 5,53 ± 0,27 

T9-bio 5,49 5,79 5,91 5,88 5,75 5,76 ± 0,17 

T10-bio 4,42 4,89 4,97 4,94 4,92 4,83 ± 0,23 

 

Tabela A 5 – Espessura dos provetes de compressão de bio-resina 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

C1-bio 5,28 5,22 5,20 5,08 5,07 5,17 ± 0,09 

C2-bio 4,77 4,98 5,21 5,24 5,26 5,09 ± 0,21 

C3-bio 5,32 5,27 5,23 5,09 5,08 5,20 ± 0,11 

C4-bio 5,35 5,33 5,28 4,97 4,68 5,12 ± 0,29 

C5-bio 4,80 5,09 5,30 5,34 5,36 5,18 ± 0,24 

C6-bio 5,26 5,22 5,14 4,99 4,93 5,11 ± 0,14 

C7-bio 4,74 4,97 5,18 5,22 5,24 5,07 ± 0,21 

C8-bio 5,31 5,29 5,25 5,06 5,03 5,19 ± 0,13 

C9-bio 5,30 5,28 5,19 4,95 4,67 5,08 ± 0,27 

C10-bio 4,83 5,06 5,29 5,32 5,34 5,17 ± 0,22 
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Tabela A 6 – Espessura dos provetes de corte no plano de bio-resina 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

I1-bio 4,93 5,09 5,09 5,04 ± 0,09 

I2-bio 5,40 5,35 5,22 5,32 ± 0,09 

I3-bio 4,79 4,76 4,68 4,74 ± 0,06 

I4-bio 5,66 5,62 5,49 5,59 ± 0,09 

I5-bio 5,33 5,46 5,49 5,43 ± 0,09 

I6-bio 5,46 5,56 5,61 5,54 ± 0,08 

I7-bio 5,04 5,18 5,24 5,15 ± 0,10 

I8-bio 5,67 5,63 5,50 5,60 ± 0,09 

I9-bio 5,33 5,26 5,16 5,25 ± 0,09 

I10-bio 5,38 5,53 5,55 5,49 ± 0,09 
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Anexo B – Resultados dos ensaios de DMA das resinas 

Resultados dos ensaios de DMA relativos à temperatura de transição vítrea (Tg) da resina epóxida 

convencional (S&P Resin 55) e da bio-resina (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561). 

 

Figura B 1 – Curvas do módulo de perda e do fator de perda em função da temperatura para obtenção da 
temperatura de transição vítrea (Tg) da resina epóxida convencional 

 

 

Figura B 2 – Curvas do módulo de perda e do fator de perda em função da temperatura para obtenção da 
temperatura de transição vítrea (Tg) da bio-resina 
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Anexo C – Resultados dos ensaios mecânicos das resinas 

Resultados mais significativos relativos às principais propriedades em tração, corte no plano (Iosipescu) 

e compressão da resina epóxida convencional (S&P Resin 55) e da bio-resina (SR GreenPoxy 56 / 

Hardener SD 7561). 

Tabela C 1 – Propriedades mecânicas em tração da resina epóxida convencional (10 ensaios) 

Provetes 𝜎𝑡 [MPa] 휀𝑡 [%] 𝐸𝑡 [MPa] 

T1-conv. 55,32 1,96 3390,5 

T2-conv. 59,55 2,19 3492,7 

T3-conv. 55,39 1,90 3335,9 

T4-conv. 52,24 1,81 3408,7 

T5-conv. 62,45 2,63 3370,8 

T6-conv. 56,47 2,06 3408,0 

T7-conv. 56,87 2,27 3245,1 

T8-conv. 50,85 1,63 3391,3 

T9-conv. 53,97 1,98 3226,0 

T10-conv. 60,50 2,48 3400,4 

 

Tabela C 2 - Propriedades mecânicas em tração da bio-resina (9 ensaios) 

Provetes 𝜎𝑡 [MPa] 휀𝑡 [%] 𝐸𝑡 [MPa] 

T1-bio 64,44 2,98 3402,9 

T2-bio 63,39 2,93 3443,5 

T3-bio 64,53 2,69 3583,2 

T4-bio 60,47 2,38 3355,0 

T5-bio 64,19 2,68 3524,8 

T6-bio 65,55 2,91 3391,6 

T7-bio 55,01 1,86 3476,7 

T8-bio 63,83 2,72 3444,1 

T10-bio 61,05 2,35 3385,8 
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Tabela C 3 – Propriedades mecânicas em corte no plano da resina epóxida convencional (10 ensaios) 

Provetes 𝜏 [MPa] 𝛾 [%] 𝐺 [MPa] 

I1-conv. 38,44 5,91 1270,4 

I2-conv. 40,63 6,16 1251,6 

I3-conv. 39,29 6,38 982,9 

I4-conv. 39,08 6,23 1125,5 

I5-conv. 41,15 6,36 1245,0 

I6-conv. 40,93 6,27 1086,3 

I7-conv. 41,22 6,70 1117,5 

I8-conv. 40,46 6,13 1105,2 

I9-conv. 40,01 6,28 1125,6 

I10-conv. 41,52 6,29 980,1 

 

Tabela C 4 – Propriedades mecânicas em corte no plano da bio-resina (10 ensaios) 

Provetes 𝜏 [MPa] 𝛾 [%] 𝐺 [MPa] 

I1-bio 39,22 5,74 1059,4 

I2-bio 39,74 5,68 1092,7 

I3-bio 38,42 5,99 1068,3 

I4-bio 40,11 5,74 1055,9 

I5-bio 39,78 5,75 1072,4 

I6-bio 39,77 5,63 1306,2 

I7-bio 40,55 5,77 1226,4 

I8-bio 40,02 5,56 1301,1 

I9-bio 38,89 5,77 1138,6 

I10-bio 39,09 5,59 1153,7 

 

Tabela C 5 – Propriedades mecânicas em compressão da resina epóxida convencional (6 ensaios) 

Provetes 𝜎𝑐 [MPa] 휀𝑐 [%] 𝐸𝑐 [MPa] 

C3-conv. 101,87 4,49 4026,6 

C4 conv. 104,84 4,79 4097,3 

C5 conv. 106,97 4,81 4734,1 

C6 conv. 105,91 5,26 3743,3 

C7 conv. 104,01 5,05 3841,4 

C8 conv. 107,41 5,16 4721,4 
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Tabela C 6 – Propriedades mecânicas em compressão da bio-resina (6 ensaios) 

Provetes 𝜎𝑐 [MPa] 휀𝑐 [%] 𝐸𝑐 [MPa] 

C3-bio 93,21 4,14 3456,7 

C4-bio 104,94 4,14 3706,9 

C7-bio 90,77 3,70 3861,8 

C8-bio 96,69 4,68 3167,9 

C9-bio 97,18 3,84 3919,9 

C10-bio 96,31 3,40 3907,2 
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Anexo D – Medidas dos provetes dos compósitos CFRP 

Medições realizadas em relação à espessura dos provetes de compósito CFRP de tração e de tração 

a 10°, com resina epóxida convencional (S&P Resin 55) e com bio-resina (SR GreenPoxy 56 / Hardener 

SD 7561). 

Tabela D 1 – Espessura dos provetes de tração de compósito CFRP com resina epóxida convencional 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T1 
3,34 3,22 3,68 3,28 3,49 

3,41± 0,24 
3,26 3,04 3,66 3,29 3,79 

T2 
3,56 3,36 4,49 3,68 3,67 

3,70 ± 0,46 
3,02 3,43 4,41 3,88 3,45 

T3 
3,33 3,14 3,68 3,38 3,57 

3,17 ± 0,33 
2,79 2,86 3,17 2,68 3,09 

T4 
3,22 3,48 3,53 3,63 3,23 

3,22 ± 0,27 
2,77 3,15 3,21 2,92 3,03 

T5 
3,24 3,03 3,96 3,09 2,84 

3,33 ± 0,39 
3,18 3,47 4,05 3,33 3,14 

T6 
3,21 3,23 3,42 3,01 3,31 

3,29 ± 0,28 
3,30 3,11 4,01 3,17 3,17 

T7 
3,45 3,50 3,44 3,29 3,63 

2,48 ± 0,10 
3,61 3,44 3,58 3,39 3,50 

T8 
3,42 3,51 4,03 3,50 3,80 

3,58 ± 0,25 
3,16 3,47 3,77 3,68 3,43 

 

Tabela D 2 – Espessura dos provetes de tração a 10° de compósito CFRP com resina epóxida 
convencional 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T10-1-conv. 
2,66 3,09 2,99 3,26 3,53 

3,27 ± 0,34 
3,26 3,75 3,07 3,37 3,73 

T10-2-conv. 
3,39 3,15 3,36 3,38 3,18 

3,23 ± 0,16 
3,40 3,08 3,32 2,92 3,12 

T10-3-conv. 
3,45 3,42 3,69 3,63 2,75 

3,42 ± 0,32 
3,33 3,48 3,94 3,35 3,12 

T10-4-conv. 
3,25 3,64 3,64 3,36 3,65 

3,50 ± 0,18 
3,40 3,47 3,33 3,47 3,82 

T10-5-conv. 
3,03 3,69 3,95 3,48 3,14 

3,47 ± 0,36 
3,51 3,26 4,13 3,42 3,12 
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Tabela D 3 – Espessura dos provetes de tração de compósito CFRP com bio-resina 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T1-bio 
2,82 2,85 2,77 2,68 2,77 

2,83 ± 0,12 
3,10 2,85 2,94 2,77 2,75 

T2-bio 
2,65 2,90 2,57 2,51 2,64 

2,80 ± 0,23 
3,10 3,22 2,95 2,75 2,72 

T3-bio 
3,19 3,01 2,81 3,04 2,87 

3,04 ± 0,19 
3,47 2,91 3,10 3,09 2,91 

T4-bio 
3,02 2,85 3,16 3,14 3,01 

3,03 ± 0,10 
2,89 3,07 3,05 3,12 2,96 

T5-bio 
2,88 2,73 2,84 2,75 2,94 

2,79 ± 0,09 
2,86 2,64 2,78 2,78 2,68 

T6-bio 
3,99 3,56 3,17 2,94 2,99 

3,24 ± 0,34 
3,34 3,36 3,12 2,90 2,99 

T7-bio 
2,65 2,97 3,09 2,97 3,08 

3,01 ± 0,17 
2,90 3,05 2,94 3,27 3,14 

T8-bio 
3,16 2,97 3,09 3,22 3,35 

3,13 ± 0,14 
2,98 2,90 3,12 3,17 3,29 

T9-bio 
3,01 2,87 3,11 3,48 3,11 

3,10 ± 0,19 
3,03 2,90 3,30 2,98 3,21 

 

Tabela D 4 – Espessura dos provetes de tração a 10° de compósito CFRP com bio-resina 

Provetes Espessuras [mm] 
Média ± Desvio 

Padrão 

T10-1-bio 
2,93 2,89 2,90 3,02 2,93 

3,13 ± 0,77 
2,97 2,91 2,97 2,47 5,28 

T10-2-bio 
2,88 2,95 3,38 3,24 2,83 

3,10 ± 0,21 
2,83 3,22 3,33 3,10 3,25 

T10-3-bio 
3,29 3,22 3,19 3,12 3,00 

3,15 ± 0,12 
3,02 2,96 3,22 3,30 3,21 

T10-4-bio 
2,71 2,96 2,97 3,18 3,39 

3,13 ± 0,20 
3,15 3,27 3,16 3,31 3,17 

T10-5-bio 
2,65 3,31 3,15 3,01 3,03 

3,08 ± 0,18 
3,04 3,27 3,18 3,15 3,05 
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Anexo E – Resultados dos ensaios de DMA dos compósitos CFRP 

Resultados dos ensaios de DMA relativos à temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito CFRP 

com resina epóxida convencional (S&P Resin 55) e do compósito CFRP com bio-resina (SR GreenPoxy 

56 / Hardener SD 7561). 

 

Figura E 1 – Curvas do módulo de perda e do fator de perda em função da temperatura para obtenção da 
temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito CFRP com resina epóxida convencional 

 

 

Figura E 2 - Curvas do módulo de perda e do fator de perda em função da temperatura para obtenção da 
temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito CFRP com bio-resina
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Anexo F – Resultados dos ensaios mecânicos dos compósitos 

CFRP 

Resultados mais significativos relativos às principais propriedades em tração e de corte intralaminar no 

plano (ensaios de tração a 10°) do compósito CFRP com resina epóxida convencional (S&P Resin 55) 

e do compósito CFRP com bio-resina (SR GreenPoxy 56 / Hardener SD 7561). 

Tabela F 1 – Propriedades mecânicas em tração do compósito CFRP com resina epóxida convencional (7 
ensaios) 

Provetes 𝜎𝑡 [MPa] 휀𝑡 [%] 𝐸𝑡 [MPa] 

T1-C-conv. 790,77 1,23 64336,6 

T2-C-conv. 701,84 1,21 56349,6 

T3-C-conv. 727,05 1,15 64042,6 

T4-C-conv. 689,88 1,11 60861,4 

T5-C-conv. 710,48 1,12 63967,8 

T6-C-conv. 727,92 1,16 62839,0 

T7-C-conv. 748,21 1,17 62449,2 

 

Tabela F 2 – Propriedades mecânicas em tração do compósito CFRP com bio-resina (7 ensaios) 

Provetes 𝜎𝑡 [MPa] 휀𝑡 [%] 𝐸𝑡 [MPa] 

T2-C-bio 868,01 1,12 75146,2 

T3-C-bio 791,22 0,99 76701,9 

T4-C-bio 825,65 1,18 68214,3 

T5-C-bio 900,52 1,12 79005,5 

T6-C-bio 744,16 0,97 73809,3 

T8-C-bio 800,32 1,05 73197,0 

T8-C-bio 876,38 1,17 72419,6 

 

Tabela F 3 – Propriedades mecânicas de corte intralaminar (no plano) do compósito CFRP com resina 
epóxida convencional (3 ensaios) 

Provetes 𝜎12 [MPa] 휀12 [%] 𝐺𝑖 [MPa] 

T10-2-C-conv. 33,50 2,45 3217,6 

T10-4-C-conv. 28,47 1,86 3112,2 

T10-5-C-conv. 27,54 2,51 2266,2 
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Tabela F 4 – Propriedades mecânicas de corte intralaminar (no plano) do compósito CFRP com bio-resina 
(3 ensaios) 

Provetes 𝜎12 [MPa] 휀12 [%] 𝐺𝑖 [MPa] 

T10-1-C-bio 23,88 2,29 2450,1 

T10-4-C-bio 27,04 2,73 2284,5 

T10-5-C-bio 28,96 2,49 2341,3 

 

 


