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Resumo  

 

Os componentes híbridos surgem pela possibilidade de combinar os materiais constituintes, 

fazendo prevalecer as propriedades mais favoráveis de cada um para uma determinada 

aplicação. Existem diversas definições para híbridos ou hibridização, mas neste trabalho está 

em análise a junção de um material metálico, o alumínio, com um material compósito 

constituído por uma matriz de resina de epóxido reforçada com fibra de carbono. Já existem 

alguns trabalhos que referem este tipo de hibridização, contudo, o processo de produção 

destes componentes é pouco expedito.  

No presente trabalho estuda-se uma forma de aumentar a cadência de produção dos 

componentes híbridos, garantindo assim uma maior produtividade e menores custos de 

processamento. O que se pretende é verificar a compatibilidade do processo de extrusão de 

alumínio com o processo de pultrusão, uma vez que estes são os processos de produção que 

apresentam uma cadência mais elevada para cada um dos materiais constituintes do perfil 

híbrido, tentando encontrar um ponto ótimo que permita produzir um componente apelativo 

quer a nível de propriedades quer a nível de custos de processamento. Para tal, é realizado um 

estudo do processo de extrusão e do processo de pultrusão.  Adicionalmente, investigou-se ao 

nível da produção deste tipo de perfis híbridos através de um trabalho prático que visa 

verificar a melhoria de propriedades e a adesão, utilizando como elemento adesivo a própria 

matriz do material compósito. Assim, evita-se recorrer a um adesivo externo que necessitaria 

de uma aplicação na(s) superfície(s) a unir, diminuindo a velocidade do processo.  

O estudo efetuado revelou que existem algumas soluções para a “fusão” dos processos de 

extrusão e pultrusão, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. A produção dos perfis 

híbridos com a utilização da matriz do compósito como elemento adesivo revelou também 

resultados bastante satisfatórios, o que é algo de grande importância para um processo de 

hibridização de perfis mais expedito.  

 

 



 

iv 

Abstract 

 

Hybrid structures arise from the possibility to combine the base materials, making each one’s 

most favourable properties to stand out for a given application. There are many definitions for 

hybrids and hybridization, but in this work we aim to analyse the combination of a metal 

material, the aluminium, with a composite material, with this last one being made of an epoxy 

matrix reinforced by carbon fibres. There are already some works developed referring this 

kind of hybridization, however, the processes for the production of this kind of structures is 

quite slow.  

In this work, we study a way to expedite de production rate of the hybrid structures, making 

sure there is a gain in productivity as well as less processing cost. The intention is to verify 

the compatibility between the aluminium extrusion process and the pultrusion process, once 

these are the ones that enable a higher production rate for each of the base materials that form 

the hybrid profile, trying to find a sweet spot that allows the production of the component 

with the best properties and at the lowest cost possible. With that in mind, it is made a study 

on the extrusion and pultrusion processes, to understand its mechanics. It is also made some 

experimental work on this kind of hybrid structures, to understand its way of production, to 

see if there is any enhancement of the mechanical properties and to verify if the utilization of 

the matrix resin as the adhesive to join the composite to the aluminium produces satisfactory 

results. By using the matrix as the adhesive element, we avoid the need for an external 

adhesive element that would need application at the surfaces of the base materials and so 

diminishing the process speed.  

The study revealed that there are some solutions for the merging of the extrusion and 

pultrusion processes, each with its advantages and disadvantages. The production of hybrid 

profiles using the matrix as adhesive showed good results, which is very important for a 

quicker profile hybridization process. 
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1.1 Enquadramento do projeto e motivação 
 

Como forma de concluir o ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, 

foi proposto pelo professor A.T. Marques a realização de um trabalho visando o estudo de 

uma solução que permitisse associar o processo de extrusão de metais ao processo de 

pultrusão para criar um componente híbrido de uma forma eficiente e produtiva. 

Os metais/ligas metálicas são utilizados(as) para todos os tipos de aplicações estruturais desde 

que este tipo de aplicações existe. Há, portanto, um vasto conhecimento sobre as suas 

propriedades e comportamentos nas mais diversas situações. A necessidade que as várias 

indústrias têm de criar produtos com cada vez maior resistência e maior rigidez, mas menor 

peso, tem vindo a fazer com que os metais deixem de ter argumentos para responder a essas 

exigências. Neste ponto surgem os materiais compósitos, que pelas suas excelentes 

propriedades de rigidez e resistência associadas a um baixo peso, conseguem resultados que 

os metais não permitem. Contudo, existem também algumas condicionantes na aplicação dos 

materiais compósitos a todas as situações, desde logo o preço elevado associado à produção 

de componentes, uma vez que muitos dos processos produtivos dos materiais compósitos são 

demorados e requerem equipamentos muito especializados. Também pelo facto de serem um 

material relativamente recente, há ainda uma falta de conhecimento do seu comportamento a 

longo prazo.  

Os híbridos alumínio/compósito de matriz polimérica podem apresentar-se como uma solução 

em várias situações, uma vez que conseguem uma combinação das propriedades dos materiais 

que o constituem, tais como aliar elevadas resistência, rigidez e baixos pesos a boas 

ductilidades, ligações entre componentes mais simples e custos mais moderados.  

Assim, um processo que consiga promover a hibridização de perfis de alumínio/compósito de 

matriz polimérica de uma forma expedita e eficiente, torna-se bastante apelativo não só no 

âmbito deste trabalho, mas também como uma solução que poderá vir a ser aplicada na 

indústria. 
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1.2 Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho visa realizar uma primeira abordagem à possibilidade de 

implementação de um processo de produção combinado, entre extrusão de metais, mais 

concretamente alumínio, e a pultrusão de compósitos de matriz polimérica, nomeadamente 

uma matriz de resina de epóxido reforçada com fibras de carbono. Pretende-se realizar uma 

análise das diferentes possibilidades para a implementação deste processo, constatando as 

suas vantagens e inconvenientes. Pretende-se também verificar a qualidade dos produtos 

híbridos alumínio/compósito de fibra de carbono e matriz de resina de epóxido, utilizando 

como forma de ligação apenas a matriz do material compósito. Desta forma, dispensa-se um 

elemento adesivo extra, que não só facilita o processo como o torna mais económico.  
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1.3 Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução ao trabalho realizado, demonstrando a 

origem da ideia, as bases em que assenta o seu desenvolvimento e os objetivos que se 

pretendem alcançar.   

O segundo capítulo diz respeito à revisão bibliográfica. Inicialmente, faz-se uma análise ao 

alumínio e suas ligas. Posteriormente, há uma parte relativa ao processo industrial de 

extrusão, atentando a cada uma das suas etapas. De seguida, há uma referência aos materiais 

compósitos de matriz polimérica. Logo após, aparece a análise ao processo de pultrusão, onde 

se faz uma análise a cada uma das suas etapas e possíveis variantes. E, por fim, é realizada 

uma abordagem aos materiais híbridos, de forma a compreender as suas vantagens e 

inconvenientes.  

O terceiro capítulo é utilizado para indagar sobre o conceito pretendida para a produção dos 

perfis híbridos. Neste, é realizada uma análise às etapas do processo de extrusão verificando 

onde é possível acomodar o processo de pultrusão de maneira a que o processo global consiga 

produzir elementos com qualidade, garantindo uma elevada produtividade. Há, também, a 

inclusão de alternativas, com base noutros trabalhos publicados, sobre a produção de 

componentes híbridos. 

O quarto capítulo faz referência a um trabalho experimental que foi realizado com o intuito de 

perceber algumas nuances da hibridização de perfis. O trabalho realizado está um pouco longe 

das condições ideais associadas ao processo de pultrusão, contudo, consegue dar alguma 

sensibilidade sobre a adição do material compósito a perfis de alumínio.   

No quinto capítulo estão expostas as conclusões e as sugestões dos trabalhos a desenvolver 

posteriormente. 
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2.1 O alumínio e as suas ligas 
 

O alumínio apresenta propriedades que o tornam atrativo para aplicação em várias indústrias. 

A sua baixa massa específica (2.7 g/cm3) proporciona uma boa relação entre massa e volume 

que para além de ser vantajosa para determinadas aplicações, garante um transporte mais 

fácil. Aliando a resistência mecânica, normalmente 70 MPa, à baixa massa específica, o 

alumínio exibe uma resistência específica igual à do aço. Possui uma elevada ductilidade e 

maleabilidade, sendo vantajoso quando se pretende uma fácil deformação e conformação; 

apresenta boa resistência à corrosão graças à camada de alumina que se forma à superfície, 

devido ao elevado poder redutor; tem boa condutividade térmica e elétrica; é reciclável, o que 

cada vez mais é um requisito extremamente importante.  Por todos estes aspetos, o alumínio 

tem uma utilização que vai desde os mercados de utensílios de cozinha e caixilharia para 

portas e janelas a componentes para as indústrias automóvel e aeronáutica.   

As ligas de alumínio surgem para melhorar as propriedades do alumínio puro, uma vez que 

este possui propriedades algo limitadas. A formação das ligas é promovida pela adição de 

determinados elementos como cobre, silício, magnésio, manganês e zinco. Esta adição pode 

ser principal, onde os elementos contribuem de forma determinante para as propriedades de 

resistência, ou então secundárias, onde os elementos são em menor quantidade, e promovem 

ações específicas (Pires, 2009). As ligas de alumínio podem ser divididas em dois grandes 

grupos nomeadamente ligas de fundição, que são utilizadas no estado vazado, e ligas para 

trabalho mecânico, que após serem vazadas são submetidas a conformação plástica. Estas 

últimas são as de interesse para a extrusão.    

Na Tabela 1 estão representadas as diferentes séries das ligas de alumínio para trabalho 

mecânico. Estas podem ser divididas em: 

 Ligas tratáveis termicamente, das quais fazem parte as séries 2xxx, 6xxx e 7xxx; 

 Ligas não tratáveis termicamente, incluindo-se neste grupo as séries 1xxx, 3xxx, 4xxx 

e 5xxx. 
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Tabela 1 – Séries das ligas de alumínio e respetivos elementos adicionados (Nascimento, 

2007) 

Série Elemento(s) de liga principal(is) Outros elementos de liga 

1xxx Alumínio puro - 

2xxx Cu Mg e Li 

3xxx Mn Mg 

4xxx Si - 

5xxx Mg - 

6xxx Mg e Si - 

7xxx Zn Cu, Mg, Cr, Zr 

8xxx Li, Sn, Fe, Cu e Mn - 

9xxx Reservada para uso futuro 

 

 

Na Tabela 2, estão expostas as ligas de alumínio para extrusão divididas por séries. Como se 

pode verificar, as séries 6xxx e 7xxx são as que apresentam um maior número de ligas para 

extrusão, sendo a série 6xxx aquela que predomina em questões de volume de mercado 

(Misiolek et al., 2005). Em geral, a apetência das ligas para serem extrudidas está relacionada 

com o seu conteúdo em elementos e com a sua resistência, pois quanto mais elevados estes 

forem, menor é o ritmo de extrusão. A Tabela 3 mostra uma análise comparativa entre o ritmo 

de extrusão de algumas ligas de alumínio, em percentagem, admitindo que o ritmo de 

extrusão da liga 6063 é de 100%.    
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Tabela 2 – Ligas de alumínio para extrusão por série (Misiolek et al., 2005) 

Série Ligas 

1xxx 1060, 1100, 1350 

2xxx 2011, 2014, 2024, 2219 

3xxx 3003, 3004 

5xxx 5066, 5083, 5086, 5154, 5454, 5456 

6xxx 

6005 (1962), 6005A, 6020, 6021, 6040, 6060 (1972), 6061 (1935), 6063 

(1944), 6066, 6070, 6082 (1972), 6101 (1954), 6105 (1965), 6162, 6262, 6351 

(1958), 6463 (1957) 

7xxx 7001, 7003, 7004, 7005, 7029, 7046, 7050, 7075, 7079, 7116, 7129, 7146, 7178 

Na série 6xxx encontra-se, entre parêntesis, o ano de introdução da respetiva liga    

 

Tabela 3 – Extrudabilidade de algumas ligas de alumínio 

Liga Extrudabilidade (% relativamente a 6063) 

1350 160 

1060 135 

1100 135 

3003 120 

6063 100 

6061 60 

2011 35 

5086 25 

2014 20 

5083 20 

2024 15 

7075 9 

7178 7 
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De seguida, referem-se ainda as séries 1xxx, 6xxx e 7xxx, revelando algumas das suas 

vantagens e aplicações, destacando-se ainda algumas ligas da série 6xxx pelo facto de serem 

as mais utilizadas para extrusão. (Aluminiumdesign.net, 2017a) 

A série 1xxx é não tratável termicamente, como visto anteriormente, na sua constituição 

existem poucos elementos adicionados, daí se designarem comercialmente puras. A sua 

utilização é preferida quando se pretende que os produtos exibam elevadas condutividades 

térmica e elétrica. Estas ligas possuem baixas resistências.  

A série 6xxx destaca-se pela sua elevada capacidade para ser extrudida. As respetivas ligas 

possuem médias a altas resistências, entre 150 e 350 MPa (inferior às séries 2xxx e 7xxx), 

possuem elevada tenacidade, apresentam boa formabilidade, são facilmente soldáveis e 

oferecem boa resistência à corrosão. Praticamente todos os produtos extrudidos para 

construção de estruturas de suporte de cargas são produzidos recorrendo a esta série. 

Enumerando algumas das ligas mais importantes desta série:  

 6060 – É a liga mais usada para extrusão de perfis, pela sua grande versatilidade e 

elevadas velocidades com que podem ser extrudidas, que podem atingir 100 m/min 

com bons acabamentos superficiais, quer para peças simples como para outras mais 

complexas (Nogueira, 2012). Esta oferece resistências moderadas, mas garante uma 

fácil extrusão mesmo quando a secção transversal é complexa. Apresenta excelente 

resposta à anodização, possui boa resistência à corrosão e boas características de 

soldabilidade. É muito usada em perfis para caixilharia, corrimões e mobília, para 

além de ser também aplicada na indústria automóvel e indústria em geral 

(Aluminiumdesign.net, 2017a; Extrusal, 2011);  

 6063 – A diferença entre esta liga e a 6060 está associada às propriedades mecânicas, 

uma vez que esta exibe valores superiores. Já a capacidade para extrudir é um pouco 

mais baixa, o que torna mais difícil a obtenção de perfis com secção transversal mais 

complexa. Apresenta boa apetência para anodização.  As aplicações são as mesma que 

para o caso da 6060 (Aluminiumdesign.net, 2017a); 
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  6061 – Esta é uma liga com resistência intermédia. É usada em situações em que se 

pretende combinar resistência mecânica e resistência à corrosão. Para além das 

aplicações das ligas anteriores, esta pode também ser aplicada em componentes para 

máquinas (Extrusal, 2011);  

 6005A – Possui uma maior resistência que a liga 6063, mas uma maior dificuldade de 

extrusão (Aluminiumdesign.net, 2017a);  

 6082 – Nesta liga existe a adição de manganês à composição química, tornando esta a 

liga mecanicamente mais resistente da série. A sua utilização é mais apropriada para 

perfis com secções transversais menos complexas. É tida como uma liga ideal para 

aplicações estruturais, com boa resistência à corrosão e boa tenacidade. Tem 

aplicabilidade em estruturas de suporte de carga, em navios, pontes e edifícios. 

(Aluminiumdesign.net, 2017a; Extrusal, 2011) 

A série 7xxx apresenta a maior resistência das ligas usadas para construção. As ligas possuem 

boa soldabilidade e menor perda de resistência nas zonas afetadas pelo calor (ZAC) do que a 

série 6xxx. Apesar de revelarem menor resistência à corrosão e menor capacidade de 

conformação. A sua aplicação é comum em partes para veículos automóveis, quadros de 

bicicletas e lanchas. (Aluminiumdesign.net, 2017a) 
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2.2 Processo industrial de extrusão de alumínio 
 

A extrusão é um dos processos tradicionais de produção de componentes em metal, tendo uma 

grande importância na indústria. Neste trabalho, interessa pela elevada produtividade que 

exibe, embora sejam várias as vantagens associadas a este processo. Exemplo disso é a 

capacidade de produção de longos perfis de secção transversal constante, que não são 

possíveis de obter por outro processo. Os produtos finais apresentam boa qualidade 

superficial e dimensional, e também boas propriedades mecânicas. É um processo com 

elevada rentabilidade, podendo ser usado com vários materiais.  

Na Figura 1 é possível  visualizar todas as etapas associadas ao processo de extrusão. Como 

se pode verificar, o primeiro passo consiste no corte dos biletes provenientes da fundição, 

para um tamanho apropriado à prensa de extrusão. De seguida, há um pré-aquecimento dos 

biletes seguindo-se o processo de extrusão propriamente dito. Aqui, o material vai adquirir a 

forma que se pretende. Após a extrusão, o material é encaminhado para uma mesa de 

arrefecimento onde há um decréscimo da temperatura até à temperatura ambiente. A próxima 

etapa consiste no esticamento dos perfis com recurso a pullers de forma a endireitar os perfis 

e a aliviar algumas tensões. Neste ponto, há uma inspeção intermédia para avaliar a qualidade 

dos extrudidos e verificar se estes estão em condições de prosseguir. Posteriormente, o 

material é levado até uma serra onde é cortado, adquirindo o comprimento final. A última 

grande etapa do processo de extrusão é o envelhecimento, onde as peças adquirem as suas 

propriedades finais. Daqui, as peças podem ir diretamente para a inspeção final, posterior 

empacotamento e respetivo transporte para os clientes. Ou então, podem ser submetidas a 

processos de acabamento, nomeadamente, processos de maquinagem, pintura ou anodização, 

sendo que estes últimos requerem ainda um pré-tratamento, e só depois seguem para inspeção 

final e etapas subsequentes.     
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Figura 1 – Representação das etapas no processo de extrusão. Adaptado de (Aluminiumdesign.net, 2017b) 

 

2.2.1  Etapas do processo de extrusão 

Bilete de extrusão 

Apesar de não ser uma etapa, o bilete de alumínio é uma parte fundamental do processo de 

extrusão. Este é proveniente de fundição em comprimentos que podem atingir os 7 metros e 

ser disponibilizados em vários diâmetros. Depois da fundição, os biletes são ainda tratados 

termicamente (homogeneizados) antes de se dirigirem para a zona de extrusão. Algumas 

fábricas de extrusão possuem a sua própria fundição, enquanto outras compram os biletes a 

empresas exteriores.  

Homogeneização 

A homogeneização é um processo que é realizado, habitualmente, após a fundição. Isto 

significa que não é uma etapa no processo de extrusão, mas devido à sua relevância para a 

produtividade do processo e para as propriedades finais do produto extrudido, vale a pena 

fazer uma pequena referência. 
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Ao realizar uma homogeneização dos biletes, há um aumento substancial da produtividade do 

processo, com um aumento direto na velocidade de extrusão que pode ser até 40% superior 

que no caso do bilete não homogeneizado. Este tratamento garante ainda melhor qualidade 

superficial dos produtos, baixando rugosidades e diminuindo a tendência para a fratura a 

quente. (Pires, 2009)  

 

Corte e pré-aquecimento 

Na fábrica de extrusão, ou na parte da fábrica dedicada a extrusão, para o caso de possuir uma 

zona de fundição de biletes, a primeira operação consiste em cortar os biletes com 

comprimentos apropriados à alimentação da prensa de extrusão e ao comprimento pretendido 

para os extrudidos, passando a apresentar comprimentos entre 0,4 m a 1 m. O bilete é, 

posteriormente, colocado em fornalhas de pré-aquecimento, de forma a atingir temperaturas 

entre os 400ºC e os 500ºC. Essa temperatura irá depender da liga, da forma a conferir ao perfil 

e de outros parâmetros do processo.  

 

Extrusão 

A extrusão, propriamente dita, dá-se na prensa e é um processo tecnológico de deformação 

plástica, no qual o material a ser extrudido é submetido a elevadas pressões com recurso a um 

punção, sendo forçado a passar através do(s) orifício(s) de uma matriz e adquirindo assim a 

forma desse(s) orifícios(s) com redução e/ou modificação da sua secção transversal. O 

processo permite obter uma grande variedade de geometrias para diversas aplicações 

industriais. A extrusão pode aplicar-se a uma vasta gama de materiais metálicos, sendo os 

principais os aços, as ligas de alumínio e as de cobre. (Rodrigues e Martins, 2005) 

Na extrusão de alumínio, o bilete que foi pré-aquecido a uma temperatura entre 450-500ºC é 

submetido a uma força pela ação do punção, passando pela matriz de maneira a obter a forma 

da secção transversal. A velocidade de extrusão varia consideravelmente, estando 

normalmente entre 5-100 m/min. À saída da matriz, a temperatura do alumínio extrudido pode 

atingir valores acima dos 500ºC e os componentes podem atingir comprimentos de 50 metros. 

(Aluminiumdesign.net, 2017b) 
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A extrusão pode realizar-se a frio, onde o processo se desenrola à temperatura ambiente ou a 

temperaturas inferiores à de recristalização. Esta variante do processo implica baixas 

deformações do material e ainda ferramentas muito robustas de forma a que seja possível 

suportarem as elevadas tensões que são desenvolvidas durante a deformação do material. 

Outra forma de realizar o processo de extrusão, é a quente, no qual o material é aquecido até 

temperaturas entre a de recristalização e uma temperatura habitualmente definida como 75% 

da de fusão, sendo esta a variante mais comum. (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Figura 2 – Representação da extrusão de  um bilete e perfil de temperaturas no interior do contentor (Saha, 2000) 

 

Extrusão direta 

A extrusão direta verifica-se quando o sentido em que o material é extrudido é o mesmo do 

deslocamento do punção (Figura 3). O bilete é inserido no interior do contentor e 

posteriormente a parte anterior é forçada a passar pelo orifício da matriz devido à força 

exercida pelo punção na parte posterior desse mesmo bilete. Durante este processo há um 

movimento relativo entre o bilete e as paredes do contentor. Este é o tipo de extrusão mais 

utilizada, por ser o mais simples. (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Figura 3 – Esquema representativo da extrusão direta. Adaptado de (Saha, 2000) 
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A forma como varia a força exercida pelo punção com o deslocamento está representada no 

gráfico associado à Figura 4. No gráfico existem quatro regiões que se definem pela energia 

que é necessário fornecer de forma a executar a extrusão:  

A. Energia necessária para acomodar o material à geometria do contentor;  

B. Energia necessária para iniciar a extrusão do material; 

C. Energia necessária para deformar plasticamente o volume de material; 

D. Energia necessária para vencer o atrito que se desenvolve na interface de contacto 
entre o material e o contentor de extrusão. 

 

Figura 4 – Evolução da força aplicada pelo punção com o deslocamento para uma operação de extrusão direta. 

(Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Extrusão inversa 

A extrusão inversa dá-se quando o material é extrudido no sentido oposto ao deslocamento do 

punção (Figura 5). Ao contrário do que acontecia na extrusão direta, na inversa não há 

movimento relativo entre o material e o contentor. Alternativamente, o bilete está estacionário 

no contentor, o que se desloca é o punção e a matriz sendo que o material é extrudido na 

direção oposta ao movimento desses dois elementos. (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Figura 5 – Esquema representativo da extrusão inversa. Adaptado de (Saha, 2000) 
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Este método apresenta algumas vantagens, nomeadamente, a energia perdida por atrito é 

inferior relativamente à extrusão direta e também existe um maior aproveitamento da matéria-

prima (apenas 5% do bilete inicial é sucata). (Rodrigues e Martins, 2005)   

De forma a comparar as forças exigidas para ambos os tipos de extrusão apresenta-se o 

gráfico da Figura 6 que é uma representação da evolução da força do punção com o 

deslocamento para operações de extrusão direta e inversa. Como se pode visualizar, no caso 

da extrusão inversa, a componente do gráfico correspondente à energia necessária para vencer 

o atrito é quase inexistente.  

As desvantagens principais são o elevado custo e a complexidade das ferramentas deste 

processo, tendo como consequência uma menor aplicação deste tipo de extrusão 

comparativamente à extrusão direta.   

 

Figura 6 – Representação esquemática da evolução da força do punção com o deslocamento para operações de 

extrusão direta e inversa. Adaptado de (Saha, 2000) 

 

Extrusão de perfis 

A grande aplicação desta tecnologia é, de facto, para produção de perfis de alumínio, com a 

extrusão a realizar-se de forma isotérmica e a quente. Após a extrusão, os perfis podem 

apresentar comprimentos na gama dos 25 aos 45 m, espessuras de paredes com 1 mm e 

acabamentos superficiais bastante satisfatórios (Ra=0.8 µm). A Figura 7 mostra, 

esquematicamente, o processo de produção de um perfil de alumínio de secção transversal 
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maciça. Para o caso de um perfil com secção transversal oca teriam que ser utilizadas 

ferramentas como as que estão representas na Figura 9. 

 

 

Figura 7 – Esquema de extrusão de perfil com secção transversal maciça. (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Extrusão de perfis de secção transversal oca 

Existem duas técnicas de extrusão pelas quais se podem produzir peças de secção transversal 

oca. 

A primeira técnica implica a utilização de um bilete com um furo, que pode vir da extrusão ou 

então pode ser realizado por maquinagem ou por perfuração a quente. O bilete é então 

colocado no recipiente e no interior do furo é inserido um mandril que deve ser 

suficientemente comprido para atravessar a totalidade da zona de trabalho da matriz (Figura 

8). Caso o furo tenha sido executado a quente, é necessário ter atenção ao surgimento de 

fenómenos de oxidação que terão influência na qualidade final do produto. (Rodrigues e 

Martins, 2005)  

 

Figura 8 – Peça de secção transversal oca fabricada por extrusão com recurso a um mandril fixo no punção. 

(Rodrigues e Martins, 2005) 
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O segundo caso prende-se com a utilização de matrizes de extrusão especiais nas quais há 

uma divisão/segmentação do bilete à entrada da matriz, com o intuito de criar a secção oca do 

perfil. Depois da divisão, dá-se novamente a ligação do material com soldadura por pressão, 

em câmaras de soldadura contíguas à zona de saída da matriz (Figura 9). Esta técnica é 

bastante utilizada na extrusão a quente não lubrificada de ligas de alumínio e chumbo. O 

lubrificante é algo de preocupante neste tipo de extrusão pois pode apresentar-se como um 

elemento que impossibilita a soldadura por pressão. (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Figura 9 – Ferramenta para o fabrico de tubos (Rodrigues e Martins, 2005) 

 

Arrefecimento 

Esta etapa é realizada para que se possa processar o esticamento subsequente e para manusear 

os produtos extrudidos. O arrefecimento pode ser realizado com recurso a ar, água ou ainda 

uma combinação destes últimos, dependendo da liga e das propriedades que se pretendem 

obter. Existem dois tipos de procedimentos que conduzem a diferentes resultados nas 

propriedades do material. A Figura 10 mostra de uma forma simples as diferenças entre os 

procedimentos T5 e T6. O procedimento T5 consiste num arrefecimento bastante rápido, uma 

têmpera, que tem como objetivo evitar a formação de precipitados grosseiros (Figura 11). Esta 

têmpera torna o processo mais expedito. Já o procedimento T6, que consiste num 

arrefecimento mais lento, e posterior tratamento de solubilização promove, em geral, 

melhores propriedades. A Tabela 4 mostra algumas propriedades das ligas 6060 e 6063 tendo 

em conta o procedimento que lhe foi aplicado. Existem estudos que apontam para a 
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capacidade de uma têmpera T5 conseguir resultados semelhantes a T6, com um devido 

controlo do arrefecimento (Chen, 2008; Pires, 2009). Na maior parte dos casos é realizada 

uma têmpera T5 e no final desta etapa os perfis ficam à temperatura ambiente.   

 

Figura 10 – Diferença entre processos de têmpera T5 e T6 (Chen, 2008) 

 

 

 

Figura 11 – Exemplo do ciclo térmico de um metal durante o processo de extrusão: (1) pré-aquecimento do 

bilete; (2) extrusão; (3) saída do metal da matriz; (4) têmpera. (Pires, 2009) 
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Tabela 4 – Propriedades mecânicas das ligas de alumínio 6060 e 6063 com têmperas T5 ou 

T6. Adaptado de (Chen, 2008) 

Liga Têmpera 

Espessura 

máxima  

[mm] 

Tensão 

limite 

elástico 

[MPa] 

Tensão 

 máxima 

[MPa] 

Extensão  

após  

rotura 

 [%] 

6060 

T5 

Até 12 120 165 12 

12-25 115 155 10 

T6 - 180 200 - 

6063 

T5 25 160 200 8 

T6 25 190 230 8 

 

Esticamento e corte 

Depois de arrefecidos, os produtos extrudidos são transferidos para a mesa onde se encontram 

os pullers e onde se dá o esticamento. Os pullers, possuem umas garras que se fixam às 

extremidades do produto extrudido e posteriormente dirigem-se em sentido oposto dando-se 

um esticamento controlado. Este passo pode também contribuir, minimamente, para as 

propriedades mecânicas finais do produto.  

O corte é realizado de acordo com os requerimentos do cliente.  

 

Envelhecimento 

O envelhecimento é realizado num forno, onde as temperaturas normalmente se encontram 

entre 170-190ºC, por períodos que variam entre 4 a 8 horas. Apesar do tratamento de 

envelhecimento ter a designação endurecimento por envelhecimento, do inglês “age 

hardening”, o que induz o pensamento para o aumento de dureza, sugerindo que este é o 

principal objetivo do processo, não é esse o caso. O processo tem, na verdade, como objetivos 

aumentar a tensão de cedência e a tensão máxima do material. O aumento da dureza é uma 

espécie de efeito colateral que, por ser mais fácil de medir do que a tensão de cedência e do 
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que a tensão máxima, é aproveitado em ensaios de rotina para perceber se os perfis foram 

submetidos a um tratamento correto. (Hains, 1977; Kennedy, 2014)  

Apesar de haverem sempre variações nas temperaturas e nos tempos consoante a liga de 

alumínio que se está a utilizar e as propriedades que se pretendem no final, a Figura 12 mostra 

de uma forma simples, as temperaturas e os tempos relativos associados ao processo de 

extrusão.   

Como exemplo, na Figura 13 é exposta a influência do processo de envelhecimento na tensão 

de cedência e tensão máxima da liga de alumínio 6063, com variações no tempo de estágio e 

da temperatura no interior do forno. O processo mais comum para envelhecimento desta liga 

requer uma temperatura de envelhecimento de 185ºC durante 4 a 5 horas. 

 

Figura 12 – Ciclos térmicos para o processo de extrusão. Adaptado de (Kuijpers et al., 2005) 
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Figura 13 – Efeitos do tempo e da temperatura na tensão limite elástico e na tensão máxima da liga 6063 pela 

aplicação do processo de envelhecimento artificial (Kennedy, 2014) 

 

Há, também, a possibilidade de trocar o processo de envelhecimento atrás mencionado que se 

designa envelhecimento artificial, por um outro denominado envelhecimento natural. Este 

último dispensa o forno, sendo o envelhecimento realizado à temperatura ambiente, e garante 

ainda assim um aumento das propriedades mecânicas. Na Figura 14 está exposto um gráfico 

que mostra a alteração da tensão de cedência e da tensão máxima com o número de horas de 

envelhecimento, para a liga 6063. Para esta liga é, então, possível observar na figura, que para 

se garantir uma tensão máxima próxima da que se consegue com o envelhecimento artificial 

comum, teriam que se deixar os perfis repousar durante 10 horas, o que não é um tempo muito 

elevado já que se conseguiam baixar os custos energéticos ao dispensar o forno. Contudo, a 

tensão de cedência obtida por envelhecimento natural para essas mesmas 10 horas seria 

apenas de aproximadamente 130 MPa, o que é um valor bastante inferior aos 200 MPa 

conseguidos pelo envelhecimento artificial. Ainda que se deixassem os perfis durante 500 
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horas, a tensão de cedência máxima seria apenas de aproximadamente 135 MPa. Estes tempos 

de envelhecimento fazem com que não seja prático utilizar esta opção, quer por questões de 

logística, quer por questões de produtividade. 

   

 

Figura 14 – Efeitos do envelhecimento natural na tensão limite elástico e na tensão máxima da liga 6063 

(Kennedy, 2014) 
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2.3 Materiais compósitos 
 

Designa-se por compósito, um material constituído por fases distintas, em que pelo menos 

duas dessas fases exibem propriedades mecânicas bastante díspares. Para o material 

compósito exibir boas propriedades como um todo, terá que existir compatibilidade entre a 

matriz e o reforço através de uma boa adesão entre eles.  

Um compósito é fabricado com o intuito de fazer evidenciar as melhores propriedades de cada 

uma das fases, de forma a garantir um produto final de características superiores.  

Neste caso em concreto, interessam os compósitos que se formam a partir de uma matriz 

polimérica e uma fibra, contudo são diversos os exemplos de materiais compósitos. Estes 

podem ir desde tijolos de argila reforçados por palha na antiguidade, ao betão armado usado 

atualmente em larga escala. 

A indústria automóvel, por exemplo, é um mercado que cada vez mais adquire e utiliza 

produtos completamente em material compósito pois estes oferecem excelentes propriedades 

específicas, que são bastante superiores às dos metais e ligas de uso corrente, o que possibilita 

uma redução significativa no peso dos componentes. Devido a preocupações com o ambiente, 

há a necessidade de realizar uma constante procura por formas de reduzir o peso dos veículos 

para haver uma consequente redução das emissões associadas. Uma redução de 100 Kg no 

peso do veiculo, traduz-se numa redução de 8.5 g/km nas emissões de CO2 e, 

consequentemente, há também uma redução no consumo de combustível do veículo de 0.3 

litros por cada 100 km. Apesar desta necessidade de redução de peso, a verdade é que nos 

últimos anos houve um aumento deste, devido a questões relacionadas com a segurança e o 

conforto. (Lauter et al., 2012) 
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2.3.1  Matriz 

A matriz, como já foi referido, é um dos elementos do material compósito. Esta envolve as 

fibras, promovendo um correto posicionamento das mesmas, a sua proteção contra agentes 

externos e a transferência da carga aplicada para o reforço. É o elemento do compósito que 

confere tenacidade e resistência à compressão longitudinal, à tração transversal e ao corte 

interlaminar. (Maia, 2015) 

As matrizes podem ser de diferentes origens: polimérica, metálica, cerâmica ou cimentícia. A 

escolha estará sempre dependente de parâmetros associados à aplicação.  

Como referido, a polimérica é aquela de interesse para este trabalho, sendo que este tipo de 

matrizes pode ainda dividir-se em termoplásticas e termoendurecíveis.  

Matriz Termoplástica 

As matrizes termoplásticas são compostas por polímeros que apresentam uma estrutura linear, 

onde as macromoléculas se encontram unidas por ligações intermoleculares. Graças a este 

tipo de ligação, os termoplásticos a partir de uma determinada temperatura são moldáveis e 

maleáveis. Quando a temperatura baixa, as moléculas fixam posições e o material adquire 

uma forma fixa. O processo de aquecimento e arrefecimento pode ser aplicado as vezes que 

forem necessárias pois o material termoplástico manterá sempre as suas propriedades sendo, 

portanto, reciclável.   

Matriz Termoendurecível 

A matriz termoendurecível é a mais utilizada no domínio dos materiais compósitos. Este tipo 

de matriz é, como o nome sugere, composta por um material termoendurecível que é um 

polímero com estrutura tridimensional bastante rígida, onde as suas moléculas estão unidas 

não só por forças macromoleculares, mas também por ligações químicas (crosslink). Isto 

torna o termoendurecível num material bastante apelativo quer ao nível de propriedades 

mecânicas, como também à tolerância que apresenta a temperaturas elevadas. Como 

desvantagens destaca-se o processamento mais lento, a libertação de gases por parte de 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 26 

  

algumas resinas, e após a sua cura não pode ser reprocessado, pois quando novamente fundido 

perde todas as suas características. (Biron, 2013) 

O processamento das matrizes termoendurecíveis baseia-se na mistura de dois ou três 

componentes, a resina, um acelerador e um catalisador (ou iniciador). Após a mistura das 

quantidades corretas de cada um destes componentes dá-se a polimerização e, assim, a 

constituição da estrutura tridimensional, designando-se este processo por cura. A cura da 

resina pode ser efetuada à temperatura ambiente, embora em alguns casos seja necessária a 

aplicação de pressão e/ou temperatura. (Almeida, 2013)   

Na Tabela 5, encontra-se uma breve comparação entre as resinas termoendurecíveis e 

termoplásticas, onde se verifica uma superioridade das primeiras nas propriedades mecânicas 

de resistência e rigidez.  

  

Tabela 5 – Análise qualitativa entre resinas termoendurecíveis e termoplásticas (Almeida, 

2013) 

Propriedade Termoendurecíveis Termoplásticos 

Custo Superior Inferior 

Resistência à temperatura Superior Inferior 

Rigidez Superior Inferior 

Resistência Superior Inferior 

Tenacidade Inferior Superior 

Vida à fadiga Superior Inferior 

Resistência química Inferior Superior 

Viscosidade Superior Inferior 

Reciclável Não Sim 

 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 27 

  

Tipos de resinas termoendurecíveis 

Resina de poliéster insaturado 

 As resinas de poliéster podem ser saturadas ou insaturadas. Atualmente, nos sistemas 

compósitos, são mais utilizadas as resinas de poliéster insaturado (cerca de 85% do consumo 

de resinas termoendurecíveis) devido ao seu baixo custo, facilidade de processamento e uma 

boa relação entre propriedades mecânicas, químicas e elétricas. Esta é muito utilizada na 

indústria naval, em elementos das carroçarias de automóveis, em aplicações elétricas, entre 

outras. (Biron, 2014) 

Pode dividir-se as resinas de poliéster insaturado em três grupos: as ortoftálicas, para 

aplicação geral; as isoftálicas, onde é necessária uma boa resistência térmica, quando a 

aplicação é para meios levemente agressivos, húmidos ou sujeitos a condições ambientais 

desfavoráveis; as resinas bisfenólicas, usadas em meios agressivos, com características ácidas. 

(Moura et al., 2011)  

Resina de epóxido 

A resina de epóxido é utilizada quando se pretendem as melhores propriedades mecânicas 

para a matriz, portanto, aplicam-se em situações que requerem elevado desempenho, 

nomeadamente, várias aplicações na indústria aeronáutica, recipientes de alta pressão,  

isolantes para alta tensão, e outros (Biron, 2014). Apresentam também boa resistência química 

e tolerância à temperatura. As vantagens deste tipo de resina incluem, elevada resistência 

mecânica, resistência à abrasão, boa resistência térmica e química, cura sem libertação de 

elementos voláteis, estabilidade dimensional elevada (graças à sua baixa contração, 2-3%), 

baixa absorção de água, temperaturas de serviço que podem atingir 100 a 220ºC, possibilidade 

de transparência e ainda boa adesão à fibra e capacidade de adesão a uma ampla variedade de 

substratos (Almeida, 2013). Como desvantagem principal apresenta-se o seu preço, associado 

a um processo de produção longo e energeticamente dispendioso, podendo ser quatro vezes 

superior ao preço da resina de poliéster e duas vezes superior à resina de vinilester (Biron, 

2014).   
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Resina de vinilester 

As resinas de vinilester apresentam uma elevada tensão de rotura, baixa viscosidade e um 

rápido processo de cura. A sua principal característica é a elevada resistência à corrosão, 

tendo sido desenvolvidas especificamente para resistir a ambientes onde essa característica é 

imperativa, sendo muito aplicada em componentes para a indústria química. Apresenta uma 

adesão moderada quando comparada com a resina de epóxido. A sua maior desvantagem é a 

elevada contração volumétrica, podendo atingir os 10%. (Moura et al., 2011)  

 

2.3.2  Fibras 

As fibras são um dos tipos de reforços usados em materiais compósitos. Elas são o elemento 

que confere um considerável aumento das propriedades mecânicas ao material final, 

principalmente resistência à tração e rigidez.   

Cada tipo de fibra irá influenciar as propriedades do material final de forma diferente, as 

fibras de carbono são utilizadas pelas excelentes propriedades específicas, enquanto as fibras 

de aramida são usadas pela sua característica resistência ao impacto.  

Outros aspetos a considerar são o comprimento e a orientação das fibras na matriz. No que 

respeita ao comprimento, as fibras poderão ser fibras descontínuas ou contínuas. A orientação 

está associada ao modo como as fibras estão dispostas na matriz. 

Uma forma de classificar as fibras está associada ao conceito de Tex, em que este designa o 

peso de 1 quilómetro de um fio composto por duzentos filamentos.   

 

Fibra de Vidro 

A fibra de vidro é o tipo de reforço mais utilizado nos materiais compósitos. Esta fibra 

apresenta uma boa resistência ao envelhecimento, graças ao seu baixo teor alcalino. Existem 

vários tipos de fibras de vidro. Atualmente a fibra do tipo E está muito presente, pelo seu 

baixo teor alcalino e, portanto, maior resistência tendo substituído a fibra tipo A (mais 

alcalina). A fibra tipo E apresenta também boas propriedades mecânicas, químicas e elétricas. 
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Para além da fibra tipo E, são também usadas as fibras tipo S e R, que apresentam a 

resistência mais elevada das fibras de vidro, sendo por isso usadas em aplicações mais 

exigentes. (Moura et al., 2011) 

 

Tabela 6 – Propriedades das fibras de vidro do tipo E, S e R (Marques, 2016) 

Propriedade Vidro E Vidro S Vidro R 

Massa específica, ρ [g/cm3] 2.6 2.49 2.55 

Módulo de Young, Ef [GPa] 73.0 85.5 86 

Tensão de rotura, σtf [MPa] 3400 4580 4400 

Deformação na rotura [%] 4.4 5.3 5.2 

Coeficiente de expansão térmica axial [10
-6

/ºC] 5.0 2.9 4.0 

 

Fibra de Carbono  

As fibras de carbono, a par das fibras de vidro, foram os primeiros reforços utilizados para 

aumentar a rigidez e resistência em compósitos avançados. Apesar das fibras de vidro 

conseguirem excelentes aumentos nestas propriedades, as fibras de carbono são superiores, 

uma vez que possuem uma elevada resistência à tração e um módulo extremamente acentuado 

associados, ainda, a uma baixa massa específica. Estas propriedades em conjunto, tornam as 

fibras de carbono na fibra predileta quando são necessários componentes para aplicações de 

extrema exigência. Mas existem outras vantagens como estabilidade dimensional, resistência 

térmica e também elétrica, elevada resistência à fadiga, capacidade de amortecimento de 

vibrações, para além de serem quimicamente inertes (excetuando no caso da oxidação). O 

principal aspeto que se opõe à utilização das fibras de carbono é o seu elevado custo. (Lebrao, 

2008)  

Existem dois grandes grupos de fibras de carbono. O primeiro respeita a fibras com um teor 

em carbono entre 80% e 95%. O segundo, está associado a um tipo especial de fibras de 

carbono, as fibras de grafite, que podem admitir um teor em carbono que atinge os 99%, 
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sendo a sua utilização restrita a aplicações de elevada exigência, como é o caso da indústria 

aeronáutica, devido ao custo de produção bastante elevado.  

A obtenção das fibras de carbono é conseguida através de três percursores, a celulose (“rayon 

fibers”), o alcatrão (“pitch”) e poliacrilonitrilo (PAN). Este último, é o percursor mais 

utilizado atualmente por ser aquele que apresenta uma melhor relação entre o custo de 

produção e as propriedades mecânicas finais. Na Tabela 7 é possível verificar as propriedades 

das fibras associadas a cada um desses percursores e na Tabela 8 distinguem-se os diferentes 

tipos de fibras que se podem obter do poliacrilonitrilo. 

As fibras de carbono apresentam uma característica especial que está associada ao coeficiente 

de dilatação, que é negativo. Este aspeto apresenta-se como uma dificuldade na conjugação 

com materiais de coeficiente de dilatação positiva pela possibilidade do surgimento de tensões 

na interface que podem ser prejudiciais. Contudo, uma correta conjugação matriz-fibra 

consegue criar materiais de coeficiente de dilatação nulo. (Moura et al., 2011) 

 

Tabela 7 – Propriedades das fibras de carbono (Marques, 2016) 

Propriedade PAN Alcatrão 
“Rayon 

fibers” 

Massa específica, ρ [g/cm3] 1.8 2.0 1.7 

Módulo de Young, Ef [GPa] 200-400 400 415-680 

Tensão de rotura, σtf [MPa] 2480-3100 1550 2070-2760 

Deformação na rotura [%] 0.6-1.2 1-1.5 0.5-0.6 

Coeficiente de expansão térmica axial [10
-6

/ºC] -0.7 a -0.5 -1.6 a -0.9 - 
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Tabela 8 – Propriedades das fibras de carbono, PAN (Marques, 2016) 

Propriedade 
PAN 

HS IM HM UHM 

Massa específica, ρ [g/cm3] 1.80 1.76 1.86 1.94 

Módulo de Young, Ef [GPa] 230 290 380 588 

Tensão de rotura, σtf [MPa] 4500 3100 2700 3920 

Deformação na rotura [%] 2.0 1.1 0.7 0.7 

Ef / ρ 128 165 204.3 303 

σtf / ρ 2500 1761 1452 2021 

Coeficiente de expansão térmica axial [10
-6

/ºC] -0.1 -0.5 -1.2 -0.9 

* HM – alto módulo; HS – alta resistência; IM – módulo intermédio; UHM – módulo muito alto 

 

Formas de apresentação das fibras: 

Roving 

O roving é um cordão de filamentos contínuos enrolados helicoidalmente em bobines. 

Habitualmente, o roving é constituído por fibras com diâmetros de 9 ou 13 µm. (Moura et al., 

2011) 

 

Figura 15 – Bobine de roving (CPIC, 2011) 
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Mantas 

Nas mantas, as fibras são distribuídas aleatoriamente e agregadas com um ligante especial em 

emulsão ou em pó que confere estabilidade e deve ser solúvel na impregnação. Existem três 

tipos de mantas. As de filamentos cortados (CSM – chopped strand mat), onde as fibras 

apresentam baixos comprimentos, em geral inferiores a 50 mm, e as propriedades mecânicas 

são baixas. As de filamentos contínuos (CRM – continuous random mat), exibem melhores 

propriedades e uma melhor conformabilidade. Por último, as de superfície, que são 

constituídas por fibras curtas, apresentam como principal característica, a sua leveza (20 a 30 

g/m2), mas também promovem bom acabamento superficial e boa resistência química. (Moura 

et al., 2011; Amorim, 2013) 

 

Figura 16 – Mantas: a) CSM; b) CRM (Marques, 2016) 

 

Tecidos 2D 

Os tecidos 2D são constituídos por feixes de fibras longas ligados de uma forma que lhes 

garante grande estabilidade. Essa estabilidade é necessária para um fácil manuseamento, corte 

e aplicação dos tecidos. Estes tecidos garantem elevadas propriedades mecânicas e capacidade 

de conformação ao molde (drapability). (Moura et al., 2011) 

 

Figura 17 – Tecido 2D (Marques, 2016) 
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Tecidos 3D 

A grande diferença entre os tecidos 2D e os tecidos 3D é o facto, de que nestes últimos, 

existem também fibras orientadas na direção da espessura. Isto garante uma melhor 

resistência interlaminar. No entanto, as propriedades mecânicas no plano saem prejudicadas 

pois a necessidade de promover boa impregnação por parte da resina, limita o teor de fibras 

orientadas no plano. (Moura et al., 2011)  

Os tecidos são caracterizados pela orientação das fibras, pelos diferentes métodos empregues 

na sua confeção e classificados pela massa por unidade de área, tal como as mantas.  

 

Figura 18 – Tecido 3D (Marques, 2016) 

 

Malhas (Knitted Fabrics) 

São produzidas pela ligação sucessiva de camadas de fibras alinhadas. As diferentes camadas 

são cosidas em conjunto. Este tipo de construção facilita a distribuição da carga pelas fibras, 

permitindo obter elevados módulos em tração e em flexão. Apresentam ainda excelente 

conformabilidade e boa resistência interlaminar. Quando se utilizam diferentes orientações de 

fibras consegue-se obter um reforço com propriedades quase isotrópicas. (Moura et al., 2011)    

 

Figura 19 – Esquemas de tipos de malhas (Miravete, 1999) 

 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 34 

  

Entrançados (Braids) 

Os entrançados são um entrelaçamento de fibras contínuas que compõem uma pré-forma, 

normalmente tubular, de fibras. Pela sua difícil confeção, são mais caros do que as mantas. 

Possuem boa conformabilidade e a sua resistência específica é mais elevada do que nas 

mantas.  

 

Figura 20 – Entrançados: modo de produção e produtos (Composites, 2014b) 

 

Pré-impregnados  

Os pré-impregnados integram uma mistura de fibras e resina para posteriormente serem 

consolidados. O sistema de resina mais usual, para os termoendurecíveis, é o de resina de 

epóxido. A resina terá que ser misturada com inibidores que impedem a cura antes do 

processamento. Devem ser guardados em locais de baixa temperatura de forma a manter a 

mistura resina e inibidores, estáveis. Salientam-se a sua grande maneabilidade, facilidade de 

posicionamento, boa conformabilidade ao molde e boa auto-adesão entre camadas no 

empilhamento. O aspeto mais negativo, é a sua validade limitada. Podem apresentar-se sob a 

forma unidirecional, manta, tecido ou roving. 

 

Figura 21 – Pré-impregnados (Marques, 2016) 
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2.4 Processos de pultrusão  
 

Existem duas grandes variantes do processo de pultrusão, um mais tradicional e outro que 

cada vez tem tido mais importância e está a ser alvo de muitos trabalhos. O mais tradicional 

está relacionado com a utilização de uma matriz termoendurecível, é também o mais utilizado 

e produz componentes com maior resistência. O segundo está relacionado com a utilização de 

termoplásticos como matriz e, ultimamente, tem vindo a ser muito estudado em grande parte 

pela capacidade de reciclagem da matriz.  

 

2.4.1  Pultrusão de termoendurecíveis 

A pultrusão é um processo automatizado, de produção contínua, destinado ao fabrico de perfis 

em material compósito.  O processo é bastante específico, sendo utilizado para produção em 

grandes séries de perfis longos, com secção transversal constante (Figura 22) e com elevada 

qualidade no acabamento. Graças à elevada cadência de produção que permite, este processo 

garante elevada produtividade e, assim, custos mais baixos. 

O processo consiste em “puxar” as fibras dos seus locais de armazenamento, fazendo-as 

passar por placas-guia, onde se começa a dar uma forma inicial que facilita a entrada na fieira, 

passando também por um banho de resina sendo depois direcionadas para a fieira que confere 

a forma ao componente. (Meyer, 1985) 

O movimento das fibras é gerado com recurso a um sistema de tração que agarra o perfil 

puxando-o e, consequentemente, também as fibras.  

A fieira é um elemento fundamental que pode ser dividido em três partes principais. A 

entrada, que tem uma forma cónica de maneira a promover a remoção do excesso de resina 

e/ou ar. A zona central, que possui resistências de aquecimento que fornecem o calor 

necessário para a cura da resina. A ultima parte está associada ao arrefecimento do compósito, 

onde a temperatura deste desce até à temperatura ambiente e onde o componente fica 

totalmente solidificado e assim, concluído. (Meyer, 1985) 
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Figura 22 – Exemplos de secções transversais de perfis pultrudidos. (Starr, 2000) 

 

Na pultrusão utilizam-se fibras contínuas (rovings), mantas e/ou tecidos contínuos. As fibras 

mais utilizadas neste processo são as de vidro, contudo, também é possível a utilização de 

outras como é o caso das fibras de carbono, aramida ou até mesmo fibras naturais.  

Inicialmente, o processo de pultrusão era usado para produção de componentes para os setores 

da recreação, desportivo e elétrico. Posteriormente, foi muito utilizado para produção de 

componentes resistentes à corrosão, e atualmente é usado para uma vasta gama de setores 

como o automóvel, o da construção, naval e aerospacial. (Joshi, 2012) 

As vantagens associadas a este processo incluem:  

 comprimento do produto totalmente customizável, graças à continuidade associada ao 

processo é possível produzir componentes com poucos centímetros ou com 

quilómetros;  

 elevado teor em fibra, conseguido pela elevada tensão aplicada nestas promovendo um 

completo alinhamento que resulta numa boa compactação, resultando num produto 

robusto;   

 baixo custo de produção, relativamente ao processo de enrolamento filamentar o 

processo apresenta apenas 41% do custo, e apenas 26% comparando com o processo 

de moldação manual; 
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 boa cadência de produção, pelo facto de ser um processo automatizado que quase não 

requer mão humana; 

 qualidade consistente, também associado à completa autonomia do processo. (Joshi, 

2012) 

 

Como desvantagens podem enumerar-se: 

 design limitado, formas de secção não constante ou complexa são uma relativa 

impossibilidade, devido às características da pultrusão esta não se adequa a produtos 

que exijam este tipo de formas; 

 tolerância dimensional, apesar de não ser má, é inferior à conseguida noutros 

processos de produção de compósitos; 

 paredes finas, é algo com o que a pultrusão não lida muito bem, componentes desta 

natureza necessitam de mais atenção; 

 problemas de processamento, que podem aparecer em algumas situações tais como 

acumulação de resina na lateral da fieira, vazios e bolhas no compósito, cura não 

uniforme, etc. (Joshi, 2012) 

 

 

Figura 23 – Esquema do processo de pultrusão. (Composites, 2014a) 
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2.4.2  Etapas do processo de pultrusão 

Sistema de suporte do reforço (“rack” ou “crell”) 

O processo de pultrusão inicia-se neste componente (Figura 24), onde bobines de rovings são 

armazenadas e dispensadas para as etapas posteriores. Outros reforços como mantas, tecidos, 

malhas, véus de superfície ou combinações destes, podem também ser adicionados para uma 

melhor qualidade do produto. Os reforços são dispensados de uma forma contínua desde a 

bobine, onde se encontram, sendo guiados por anéis de forma a evitar o contacto entre as 

fibras e possíveis entrelaçamentos e/ou abrasão das mesmas (Joshi, 2012). Este guiamento 

impõe alguma tensão na alimentação das fibras que no caso de ser demasiada pode implicar 

quebra das fibras ou molhagem incompleta, mas também não pode ser inexistente uma vez 

que leva ao emaranhamento das fibras. No caso de fibras delicadas, como é o caso das de 

carbono, são colocadas num sistema que permite o desenrolar livre do crell para evitar danos 

associados a torções das fibras (Starr, 2000). 

Este sistema de suporte pode ser móvel de forma a ser substituído por outro facilmente, uma 

vez que a produção dos componentes pultrudidos pode exigir uma quantidade de fibra 

superior àquela que se encontra disponível num sistema de armazenamento. (Costa, 2012) 

 

 Figura 24 – Armazém dos reforços (KANA, 2017)  
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Sistema de impregnação de resina 

O reforço, proveniente do sistema de suporte é, então, direcionado para o sistema de 

impregnação, onde recebe a resina (e os diferentes aditivos necessários) que irá ser a matriz 

do compósito. Existem dois tipos principais de sistemas de impregnação. O primeiro, que é o 

método tradicional (Figura 23), consiste na utilização de um tanque com resina e é 

denominado sistema de impregnação em banho aberto. O reforço passa por um “pente” guia 

que mantém as fibras alinhadas. Umas barras-guia direcionam o reforço para o banho e, 

posteriormente, do banho. Para garantir uma correta molhagem do reforço, deve haver um 

tempo específico de permanência desse reforço na resina. Por vezes é utilizado outro “pente” 

após o banho para remover excesso de resina. (Joshi, 2012) 

 O segundo, chamado sistema de injeção de resina, consiste, como o nome indica, na injeção 

de resina. Neste caso, o reforço é alimentado diretamente, sendo a resina injetada por um 

orifício especifico para o efeito, mesmo antes da entrada da fieira, onde a temperatura é mais 

baixa. A correta impregnação do reforço depende da configuração da cavidade do molde, da 

pressão de injeção da resina e da velocidade com que está a ser puxado o reforço. Este tipo de 

sistema garante boa molhagem do reforço, reduz o tempo do processo e evita desperdícios de 

resina. (Joshi, 2012) 

 

 

Figura 25 – Esquema do processo de pultrusão com injeção de resina (Composites, 2017) 
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Constituição da mistura 

• Resina 

Todas as resinas utilizadas nos compósitos são aptas para utilização na pultrusão, apenas é 

necessário garantir uma viscosidade suficientemente baixa de maneira a que haja uma correta 

molhagem das fibras.  

A resina de poliéster insaturado é a mais utilizada pois apresenta elevada reatividade, cura 

bastante rápido e apresenta ainda um baixo custo, estas características são extremamente 

interessantes para a pultrusão, e é algo que torna a resina de poliéster insaturado muito 

importante quando se pretende que o processo seja o mais fluído e económico possível. Outra 

vantagem deste tipo de resinas é a sua capacidade de contração após a cura. Este facto é visto 

como uma vantagem pois torna mais fácil a separação entre a peça e a fieira o que se traduz 

em forças de tração menores. Podem ser utilizadas as resinas de poliéster insaturado do tipo 

ortoftálicas ou isoftálicas, estando a utilização de uma ou de outra dependente da resistência 

química pretendida para o produto final. (Strong, 2008)    

Existem resinas, como é o caso da resina acrílica, que pela sua reatividade ainda mais elevada 

e viscosidade mais baixa, permite velocidades superiores e forças de tração menores. 

Contudo, apresentam um custo superior e uma resistência química inferior.  

As resinas de epóxido são as que exibem as melhores propriedades, como são os casos da 

resistência à fadiga, fluência, química e também elétrica, para além de promover componentes 

com bons níveis de dureza. As suas excelentes propriedades adesivas são normalmente uma 

vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, pois na pultrusão, ao aderirem mais 

facilmente à fieira, impõem a necessidade de uma força de tração superior, tornando o 

processo mais lento. Para além disto, têm um preço superior e uma contração menor quando 

comparadas com as resinas de poliéster insaturado. A baixa contração é vista como uma 

pequena desvantagem no processo de pultrusão pois torna mais difícil a saída do componente 

do interior da fieira. Porém, tanto a elevada adesão como a baixa contração são vantajosas 

quando não se está a analisar de uma perspetiva do processo, mas sim no que respeita aos 

componentes. (Strong, 2008) 
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As resinas de vinilester são as que apresentam a melhor relação entre propriedades mecânicas, 

resistência química e aptidão para serem processadas por pultrusão, apresentando-se como um 

meio termo entre as resinas de epóxido e as de poliéster insaturado.  

• Catalisadores 

Os catalisadores, ou iniciadores, permitem iniciar a reação de cura através da diminuição da 

energia de ativação. Estes são misturados com a resina e são ativados quando a mistura atinge 

uma determinada temperatura. Esta temperatura deve ser calibrada de maneira a que a 

polimerização não ocorra demasiado cedo, nem demasiado tarde, para que se obtenha a 

melhor velocidade de produção possível. Os catalisadores utilizados no processo de pultrusão 

são característicos deste mesmo processo, e são normalmente de peróxido. Os peróxidos são 

materiais úteis, pois separam-se facilmente com a temperatura e/ou químicos formando 

radicais livres que iniciam a reação química de ligação (crosslink). (Strong, 2008) 

• Cargas 

As cargas são utilizadas como auxiliares do processo de pultrusão pois facilitam o 

manuseamento, melhoram as características de moldação, diminuem custos e promovem um 

aumento da rigidez. Apresentam boa capacidade de dispersão na matriz, baixa densidade, 

baixa percentagem de humidade, resistência ao calor, resistência química e proporcionam uma 

melhoria das propriedades pós-cura. (Amorim, 2013; Moura et al., 2011) 

O tipo de carga mais utilizado é o carbonato de cálcio pelo seu baixo custo. Esta carga 

consegue reduzir a contração do componente. Quando é necessária uma maior resistência 

química utiliza-se o talco, que também proporciona uma cor branca ao componente. O 

trióxido de antimónio e os óxidos de hidratos de alumínio (hidróxido de alumínio) são 

adicionados para promover propriedades retardadoras de fogo, normalmente em conjunto com 

o componente de hidrocarbonato halogenado. (Castro, 2014) 

 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 42 

  

• Pigmentos 

Os pigmentos são utilizados para dar a cor ao produto final. Podem também ser utilizados 

para melhorar a resistência a radiações UV por razões associadas ao próprio pigmento, sendo 

as cores amarela e cinzenta as que exibem melhor proteção. Apresentam-se na forma de pasta 

ou pó. (Castro, 2014) 

• Aditivos  

Os aditivos são utilizados com o intuito de melhorar propriedades específicas podendo ser 

muito diversos. Existem aditivos para melhorar a proteção contra raios UV, impedir a 

formação de bolhas, diminuir a contração da matriz durante a fase de cura, aumentar a 

capacidade desmoldante, diminuir a emissão de voláteis, aumentar a tenacidade, aumentar a 

resistência ao fogo, entre outros. (Amorim, 2013)  

 

Sistema de guiamento 

Este sistema aparece logo após a impregnação (em banho aberto). É utilizado para direcionar 

o reforço à fieira e pré-conformar o componente. Existe uma série de placas guia que 

promovem essa conformação do perfil, onde o tamanho dos orifícios destas placas, assim 

como a distância entre elas, deve ser tal, que impeça uma tensão excessiva no reforço, mas 

consiga remover o excesso de resina. (Joshi, 2012; Castro, 2014) 

Caso o componente pultrudido seja tubular, é necessário que exista um mandril com a forma 

do interior desse mesmo componente, tendo que se verificar um perfeito alinhamento entre o 

mandril e a fieira.  
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Figura 26 – Sistema de guiamento (Black, 2009) 

 

Fieira aquecida 

A fieira é o elemento mais importante do processo de pultrusão. O reforço impregnado com 

resina é fortemente comprimido enquanto entra na fieira, resultando na remoção do 

remanescente excesso de resina que possa existir. Numa zona inicial da fieira, o componente 

adquire a sua densidade e forma final, ainda antes do processo de cura começar. Nessa zona 

inicial, a temperatura é mantida a um valor mais baixo, de forma a evitar uma cura prematura 

da resina, impedindo assim um bloqueio na cavidade do molde (Joshi, 2012). A cura começa, 

então, na zona de aquecimento 2 (Figura 27), iniciando-se a polimerização através de uma 

série de reações exotérmicas, onde podem atingir-se temperaturas de 200ºC (Figura 28). 

O aquecimento da fieira pode ser realizado com recurso a resistências elétricas, sob a forma 

de cartuchos ou de placas, pode também ser realizado com recurso a óleo circulante a elevada 

temperatura. A principal forma de transferência do calor é a condução, contudo as radiações 

por meio de micro-ondas começam também a ser utilizados em alguns casos, conseguindo 

aumentar a velocidade do processo. Existem zonas de aquecimento distintas que são usadas 

de forma a permitir um aquecimento controlado da resina. As fieiras apresentam 

comprimentos que podem variar entre os 0.2 e os 1.5 metros e quanto maior for o seu 

comprimento, melhor é o controlo da temperatura no interior. Torna-se, assim, necessário 

adaptar o tipo de fieira ao fim que se pretende, pois quanto mais comprida for, maior o custo 

associado, pelo que as de maiores dimensões devem ser aplicadas apenas para grandes séries. 

(Starr, 2000) 
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Figura 27 – Esquema de uma fieira e das fases da resina no interior desta (Castro, 2014) 

 

 

Figura 28 – Ciclo de temperatura ao longo da fieira (Starr, 2000) 

 

O aço é o material mais utilizado para a produção das fieiras, sendo o seu interior revestido 

por uma camada de crómio para um melhor acabamento da superfície e maior tempo de vida 

da própria fieira. (Meyer, 1985)  
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A fieira pode ter duas configurações, num caso é uma peça só, no outro é composta por duas 

partes (uma parte superior e inferior). No caso de ser uma peça só, a fieira promove um 

melhor acabamento do produto, não exibindo linhas de apartação. Contudo, é mais difícil de 

produzir e manter devido ao difícil acesso.  No caso de ser uma fieira de duas partes 

separáveis, a possibilidade de abertura torna a limpeza e a manutenção muito mais simples. 

No entanto, deve haver um cuidado especial no desenvolvimento do molde para reduzir o 

aparecimento das linhas de apartação (Joshi, 2012). Durante a cura do perfil desenvolvem-se 

pressões que podem variar entre 0.35 a 1.38 MPa, pelo que a fieira deve ser resistente o 

suficiente para aguentar essas pressões. 

 

Figura 29 – Fieiras para pultrusão (Machine Products, 2017) 

 

Sistema de tração (“puller”) 

Este sistema entra em ação quando o perfil se encontra sólido o suficiente para ser tracionado. 

Existem dois tipos de sistemas de tração. O sistema do tipo recíproco, consiste em agarrar o 

perfil e puxá-lo, de forma alternada. Isto é, existem duas garras que trabalham em conjunto de 

forma que enquanto uma está a agarrar o perfil e a puxá-lo, a outra está a posicionar-se um 

pouco mais atrás (mais perto da fieira) para posteriormente realizar esse puxamento do 

componente. O outro é um processo contínuo, existindo umas lagartas que tracionam o perfil. 

Este último é mais utilizado para perfis de secção transversal menor. (Joshi, 2012) 

É este sistema que controla a velocidade do processo. Todavia, ter-se-á que ter em atenção os 

tempos de impregnação das fibras e cura da resina pois, na verdade, são estes que impõe o 

ritmo ao processo (Costa, 2012). As velocidades típicas encontram-se entre 0.2-10 m/min 

(Castro, 2014). 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 46 

  

O sistema de tração encontra-se normalmente a uma distância de três metros da saída da 

fieira, para que se possa dar um arrefecimento do componente através de um simples contacto 

com a atmosfera ou através de uma corrente de ar forçado.   

 

 

Figura 30 – Sistema de tração do tipo recíproco (Ashirvad., 2017) 

 

 

Figura 31 – Sistema de tração por lagartas (Unicomposite, 2014) 

 

Sistema de corte 

Neste, que é o último elemento num processo de pultrusão, dá-se o corte automático dos 

componentes com o tamanho final pretendido. O sistema é normalmente composto por uma 

serra de corte ou um abrasivo, e um jato arrefecedor quer para manter a serra a baixa 

temperatura como para evitar a formação de poeiras. (Joshi, 2012)  



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 47 

  

2.4.3  Pultrusão de termoplásticos 

O processo de pultrusão começou por utilizar matrizes termoendurecíveis e a sua utilização 

mantém-se até aos dias de hoje como referência no que respeita a este processo. Inicialmente, 

a pultrusão de termoplásticos foi colocada de parte devido à viscosidade superior deste tipo de 

matriz, o que indicava dificuldades de impregnação, e consequente fraca adesão entre as 

fibras e a matriz. Apesar disso, a pultrusão de termoplásticos tem vindo a ganhar 

protagonismo e ultimamente existe uma grande pesquisa nesta área, muito graças a novas 

tecnologias de impregnação, com a utilização de semi-produtos como é o caso dos pré-

impregnados (commingled fibers, towpregs e tapes). E, também, com melhorias em 

determinados parâmetros, tais como a temperatura de pré-aquecimento, a temperatura de 

polimerização, a velocidade de produção e a pressão no interior da fieira. (Salvado, 2016) 

A utilização de termoplásticos como matriz para o processo de pultrusão apresenta vantagens 

em relação aos termoendurecíveis que impulsionam a sua utilização, entre as quais estão a 

maior tenacidade e tolerância ao dano, a facilidade de formação, soldabilidade, maior 

segurança (sem emissões de estireno) e reciclabilidade. (Jamiyanaa e Vaidya 2014) 

A Figura 32 mostra de uma forma esquemática o processo de pultrusão de termoplásticos. As 

diferenças para o processo de pultrusão de termoendurecíveis não são muitas, mas existem. O 

processo inicia-se com a alimentação dos semi-produtos, a uma matriz de conformação. 

Posteriormente, há um forno de pré-aquecimento, que pode ou não ser necessário consoante a 

velocidade de processo pretendida, onde há o aquecimento uniforme do termoplástico até 

temperaturas próximas do ponto de fusão. De seguida aparece a fieira, que é dividida em duas 

partes, uma de aquecimento e outra de arrefecimento. Na fieira de aquecimento o 

termoplástico funde, dando-se a impregnação do reforço. Na parte arrefecida, o material é 

consolidado adquirindo a sua forma final. (Salvado, 2016; Kim et al., 2001) 
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Figura 32 – Esquema do processo de pultrusão em termoplásticos. (Kim et al., 2001) 

 

 

2.4.4  Alterações ao processo de pultrusão 

Processo Braid-pultrusion 

O processo de Braid-pultrusion (Figura 33), consiste na incorporação do processo de criação 

de entrançados (braiding), no processo de pultrusão. A máquina de criação de entrançados é 

integrada na linha do processo de pultrusão, para que, para além dos rovings unidirecionais, 

seja possível a adição dos entrançados. Assim, os rovings unidirecionais tratam de suportar 

esforços de tração enquanto os entrançados suportam esforços de torção. A capacidade de 

variar os ângulos dos entrançados cria a possibilidade de ajustar as propriedades mecânicas do 

compósito. Neste caso, e ao contrário do que acontece no processo de pultrusão mais comum, 

não é possível a utilização de um banho de resina pelo que se torna necessário incluir uma 

unidade de injeção de resina. (Kyosev, 2016)  
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Figura 33 – Processo de Braid-pultrusion (Kyosev, 2016) 

 

Processo PulCore 

Este processo consiste na utilização do processo de pultrusão para produzir estruturas 

sanduíche com núcleo de espuma como as que se podem observar na Figura 34. A Figura 35 

mostra o processo em causa, onde é possível verificar que não há muita diferença entre este e 

o processo de pultrusão comum (embora seja ainda mais similar à variante pull-braiding). A 

grande diferença encontra-se na inclusão das espumas que são alimentadas passando por umas 

guias de forma a promover um ajustamento perfeito com a fieira, e assim é conseguida uma 

fácil alimentação das espumas. O processo garante excelente adesão entre o núcleo de espuma 

e o material compósito, baixas forças de tração, conteúdos em fibra de até 60%, para além das 

outras vantagens do processo de pultrusão, como rapidez, eficiência e elevado volume de 

produção.  

 

Figura 34 – Perfis sanduíche obtidos pelo processo Pulcore (Bühler, 2014) 
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Figura 35 – Esquema do processo Pulcore (Bühler, 2014) 

 

Introdução de elementos rígidos em pultrudidos  

Existe um método patenteado por (Fanucci et al., 2002), para incluir elementos rígidos no 

interior de um perfil pultrudido. A invenção em causa consiste na produção de uma estrutura 

em sanduíche, que se traduz na integração de três componentes principais visíveis na Figura 

36: as finas camadas ou “peles” exteriores (12); um núcleo mais espesso de um material leve 

e homogéneo como espumas, estruturas em favo de mel, ou balsa, mantendo as “peles” 

interior e exterior com uma certa separação entre elas (14); um ou mais elementos estruturais 

rígidos, colocados a uma determinada distância entre si (16). Os elementos rígidos são 

colocados com vários propósitos, tais como proporcionar reforço extra, aumentar a resistência 

e/ou a rigidez que se conseguiria obter apenas com o núcleo homogéneo, aumentar a 

resistência ao impacto, proporcionar zonas robustos para proporcionar a montagem de 

equipamentos e promover zonas ocas de forma a poderem ser colocados fios ou para 

passagem de ar para aquecimento ou refrigeração.  

 

Figura 36 – Esquema do perfil em sanduíche formado pelo método em causa. (Fanucci et al., 2002) 
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Na Figura 37, é possível verificar como funciona o acoplamento entre o elemento rígido, o 

material do núcleo e a linha de pultrusão. Inicialmente, há o normal fornecimento de fibra, 

mas ao mesmo tempo existe o fornecimento dos elementos rígidos e do material do núcleo. 

De seguida, há um alinhamento entre as fibras, os elementos rígidos e o material do núcleo, 

antes de entrar numa ferramenta onde se dá a injeção de resina. Posteriormente, o processo 

decorre normalmente, ficando-se no final com um componente sanduíche, com um exterior 

em material compósito e o interior no material que se pretender.   

 

Figura 37 – Esquema da inserção de elementos rígidos no interior de pultrudidos (Fanucci et al., 2002) 

 

Utilização de pré-formas para produção de híbridos 

Um trabalho desenvolvido por (Silva et al., 2017) reporta uma alteração ao processo de 

pultrusão que visa a inclusão de pré-formas com o intuito de melhorar resultados dos 

pultrudidos em aplicações específicas, como é o caso de isolamento térmico e acústico, ou 

então o aumento do momento de inércia do componente sem o aumento proporcional do peso. 

O objetivo neste trabalho foi adaptar ao processo de pultrusão um equipamento que 

conseguisse a inclusão das pré-formas de um modo contínuo sem que houvesse a necessidade 

de mão humana, durante um largo período de tempo. Para tal, foram impostos alguns 

parâmetros: o perfil compósito é pultrudido em redor da pré-forma; a resina utilizada deve 

promover boa adesão do compósito à pré-forma; o processo deve ser contínuo, pelo que após 

uma pré-forma, outra deve ser inserida; a pré-forma deve ser inserida automaticamente ao 

início e, posteriormente, deve ser “puxada” pelo processo; deve haver sincronismo entre o 

equipamento de alimentação e a linha de pultrusão; o equipamento deve ser conectável ao de 
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pultrusão; deve haver colinearidade entre o equipamento e a fieira; deve haver possibilidade 

de verificar visualmente quanto material se encontra no armazém de pré-formas.  Assim, foi 

desenvolvido o esquema da Figura 38, onde se observa que ao processo de pultrusão comum, 

foi acrescentado um novo equipamento constituído por um armazém das pré-formas e um 

cilindro que faz a alimentação das mesmas. Por fim, foi apresentado o produto final ilustrado 

pela Figura 39. 

 

Figura 38 – Processo de pultrusão com alimentador de pré-formas. a) cilindro; b) armazenamento das pré-formas 

(Silva et al., 2017) 

 

 

Figura 39 – Forma final do equipamento (Silva et al., 2017) 
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2.5 Hibridização  
 

Os materiais compósitos ganham cada vez mais importância em diversas aplicações graças às 

suas vantagens sobre materiais tradicionais, como é o caso dos metais. Apesar disso, existem 

ainda algumas condicionantes que impedem uma utilização mais frequente. Uma dessas 

condicionantes está relacionada com a ainda elevada dificuldade de fabrico de componentes, 

que muitas vezes necessita de longos processos, com várias etapas de produção. Isto leva a 

um consequente aumento do preço dos componentes, que é outro aspeto negativo associado 

aos materiais compósitos. Outra situação desfavorável prende-se com o facto de os materiais 

compósitos serem ainda relativamente recentes e, portanto, há ainda uma falta de experiência 

em estruturas de larga escala, falta de conhecimento dos complexos mecanismos de falha, 

sensibilidade a temperatura e humidade, e dispersão de dados (especialmente em fadiga) que 

tornam difícil a certificação dos compósitos para determinadas aplicações estruturais 

(Seneviratne e Tomblin, 2012). Tudo isto somado faz com que em várias situações a escolha 

de um material tradicional, como os metais, em detrimento de um compósito seja preferida. 

Assim, a junção dos materiais metálicos com os compósitos aparece como uma solução 

interessante pois podem colmatar as suas falhas mutuamente. 

A hibridização não é um conceito novo, tendo a sua idealização já alguns anos. Existem 

diferentes tipos, podendo ir desde a hibridização metal-compósito, a uma hibridização de 

fibras de diferentes tipos num mesmo compósito, como por exemplo fibras de carbono com 

homólogas de vidro. Mas o objetivo é sempre promover uma integração seletiva de materiais 

mais recentes, como é o caso dos compósitos, com materiais tradicionais, como os metais, 

visando obter produtos estruturais com uma performance superior e/ou menor peso o que 

também se traduz em novas oportunidades para inovar em termos de design e 

desenvolvimento do produto (Broughton et al., 1997).  

O objetivo da hibridização de metal com material compósito é o mesmo que tem por base o 

material compósito em si, que é juntar dois materiais distintos, a matriz e o reforço, e fazer 

prevalecer as melhores características de cada um, com o objetivo de criar um produto final 

de características superiores. A Figura 40 resume as principais características mais e menos 

vantajosas associadas ao híbrido e também aos materiais que o constituem. Como se pode 

verificar na imagem, existe uma combinação de propriedades que tornam o híbrido muito 
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apelativo. Como é o caso das propriedades mecânicas de rigidez e resistência (à tração, à 

fadiga e à corrosão) que adota da parte em compósito, assim como a baixa massa que 

consegue exibir. O metal ajuda a aumentar a ductilidade assim como facilitar a ligação entre 

componentes. Apesar destas vantagens, existem alguns cuidados a ter aquando da produção 

de um perfil híbrido, nomeadamente: ter em atenção à interface e ao desfasamento de 

propriedades, algo que é comum aos materiais compósitos, em que é necessário ter cuidado 

com a interface matriz-fibras e às suas diferenças de propriedades; e claro está, à falta de 

informação, pois se os materiais compósitos são um material ainda recente, os híbridos 

formados por estes terão que ser ainda mais recentes.  

 

Figura 40 – Vantagens e desvantagens do metal, do compósito e da sua hibridização. Adaptado de (Kim, 1998) 

 

Existem alguns exemplos de materiais híbridos metal-compósito, mas porventura os mais 

comuns serão os laminados de fibra e metal, FML (“Fiber metal laminates”), que são 

constituídos por camadas alternadas de material compósito e metal (Kamocka et al., 2016). O 

trabalho de investigação associado a este tipo de materiais é já extenso, devido à sua 

importância na indústria aeronáutica. Um destes laminados é o GLARE (“GLAss-

REinforced”), que foi o primeiro do seu tipo a ser introduzido. É constituído por fibras de 

vidro de elevada resistência e surgiu, precisamente, devido ao aumento da procura por 
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estruturas de alta performance e baixo peso pela indústria aeronáutica. Existem também outras 

versões destes laminados, nomeadamente ARRAL (“Aramid Reinforced Aluminium 

Laminate”) e CARRAL (“Carbon Reinforced Aluminium Laminate”), onde a diferença se 

encontra no tipo de fibras utilizadas como se percebe pelas suas denominações. Vantagens 

como maior resistência ao crescimento de fendas por fadiga e resistência ao impacto são 

características deste tipo de estruturas (Sinmazçelik et al., 2011). No caso dos laminados 

GLARE, a sua utilização em painéis de um Airbus A380 promovia uma redução de peso de 

30% relativamente ao caso da utilização de painéis apenas em alumínio. A sua utilização 

noutros modelos foi colocada de lado, em parte pelo seu custo de produção elevado. O seu 

ritmo de produção, no caso de painéis para o A380, ronda os 200 m2/mês e necessita de vários 

passos manuais incluindo corte, pré-tratamento e aplicação de um primário nas folhas de 

alumínio, seguido pela colocação dos pré-impregnados de fibra de vidro num molde, 

colocação no saco de vácuo e cura em autoclave. Com novas tecnologias de automatização de 

processos, há a pretensão de aumentar o ritmo de produção para 10.000 m2/mês, o que 

significaria um incremento de 50 vezes a produção atual e uma diminuição do custo 

(Gardiner, 2016).  

 

2.5.1  Perfis híbridos 

Os perfis híbridos são bastante utilizados na área da engenharia civil utilizando uma 

combinação de betão armado e compósitos de matriz polimérica. Já perfis híbridos de 

metal/compósito são menos comuns e apenas referidos em alguns artigos científicos. De 

seguida, faz-se uma abordagem a alguns desses artigos, de forma a perceber-se o que já foi 

feito.  

 

 

 



 Revisão bibliográfica 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 56 

  

Perfil de alumínio, em “H”, reforçado com compósito 

É o caso de (Hancox e Wells, 1979), que já em 1979 estudaram a combinação de alumínio e 

carbono para criar um perfil híbrido, visando a aplicação no campo biomédico. Estes 

desenvolveram perfis de alumínio em “H”, reforçados por um compósito constituído por fibra 

de carbono e uma matriz de resina de epóxido modificada com uretano (Figura 41), em que a 

percentagem de fibra no compósito rondava os 40% (em volume).   

 

Figura 41 – Representação esquemática da secção transversal do perfil (Hancox e Wells, 1979) 

 

Nesse trabalho, foram avaliadas diferentes situações entre as quais a adesão entre o material 

metálico e o compósito em função da percentagem (em peso) de uretano na resina de epóxido, 

tanto à tração como ao corte. Uma das condições mais importantes para avaliar a adesão é o 

estado da superfície do metal, pelo que foram realizados diferentes ensaios para diferentes 

estados da superfície. Foram então considerados três tipos de superfície, nomeadamente 

superfícies lixadas e desengorduradas, superfícies onde foi aplicado um jato de areia 

(granalhagem) e posteriormente houve também desengorduramento e, por fim, superfícies que 

foram lixadas, desengorduradas e houve ainda a aplicação de um primário. Após ensaios de 

tração, com provetes de alumínio unidos topo a topo, para diferentes tipos de superfície e para 

diferentes percentagens de uretano, verificou-se que as condições ótimas aconteciam para a 

superfície lixada e desengordurada, e para uma percentagem de uretano de 10% (em peso). 

Posteriormente, foram realizados ensaios ao corte, com provetes ligados por sobreposição 

dupla e nestes, a percentagem ótima de uretano encontrava-se entre 10 e 17.5%, o que levou a 

concluir que a adição de uretano à resina de epóxido consegue uma melhoria na adesão à 

superfície do alumínio, tanto na presença de esforços de tração como esforços de corte. Foram 

também realizados ensaios à fadiga onde se verificaram melhorias satisfatórias e resultados 

prometedores para este tipo de estrutura. 
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Reforço de extrusões de alumínio com fibra de carbono 

Um estudo com algumas semelhanças com o que se pretende nesta tese foi realizado por 

(Broughton et al., 1997). Este realizou um estudo sobre perfis de alumínio extrudidos de 

secção transversal retangular (Figura 42), reforçados por um compósito de uma matriz de 

resina de epóxido e fibras de carbono.  

 

Figura 42 – Perfis testados por (Broughton et al., 1997) 

 

O material compósito utilizado consistiu na utilização de pré-impregnados unidirecionais 

sobrepostos, de forma a criar um laminado com 2 mm de espessura. Esses laminados foram 

posteriormente curados por 1 hora a 120ºC com uma pressão de vácuo de 0,1 MPa (1 atm). 

De seguida, os laminados curados foram ligados ao alumínio com um adesivo de resina de 

epóxido que foi aplicado quer à superfície do laminado quer à superfície em alumínio. A 

superfície do alumínio foi tratada previamente à aplicação do adesivo, com um agente 

desengordurante e através de granalhagem com alumina (80/120). Posteriormente, os perfis 

híbridos foram deixados durante 16 horas sob vácuo constante de 1 atm para curar o adesivo. 

Os perfis foram ensaiados à flexão, em 4 pontos, sendo que o reforço foi colocado na zona do 

perfil que se encontra em tração durante o ensaio. Na Tabela 9, é possível ver a matriz de 

ensaio dos perfis. Como se pode verificar tanto na Figura 43 como na Tabela 10 em todos os 

casos os perfis híbridos apresentaram melhores resultados que os congéneres não reforçados. 

Podem então tirar-se conclusões interessantes pois através do reforço conseguiram-se ganhos 

até 75% na rigidez e até 63% na força máxima, com aumentos de peso de apenas 7%.   
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Tabela 9 – Dimensões dos perfis ensaiados por (Broughton et al., 1997) 

 

 

 

Figura 43 – Resultados obtidos pelos ensaios à flexão realizados por (Broughton et al., 1997) 

 

Tabela 10 – Percentagem de melhoria da performance dos perfis testados por (Broughton et 

al., 1997) 
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Estudo teórico da performance mecânica associado à produção de perfis 

híbridos  

O trabalho de (Kim, 1998) é outro exemplo. Nele pode encontrar-se um estudo teórico da 

performance mecânica e do custo associado à produção de perfis em compósito, em metal e 

no produto híbrido constituído pelos materiais anteriores. Segundo (Kim, 1998), é possível 

conceber perfis híbridos a um custo semelhante à produção de perfis apenas de alumínio e a 

um custo menor que perfis de apenas material compósito. Nesse trabalho, é comparada a 

performance e o custo dos perfis em alumínio, material compósito e alumínio/compósito, com 

secções transversais tais como representadas na Figura 44. Os tipos de compósitos utilizados 

são GFRP (glass fiber reinforced plastics), HT CFRP (high strength carbon fiber reinforced 

plastics) e HM CFRP (high modulos carbon fiber reinforced plastics). Os perfis são 

produzidos com o objetivo de possuírem o menor peso possível, para uma dada resistência à 

flexão e/ou uma dada rigidez. No caso em que foi usado um critério de resistência para 

otimização, verificaram que os perfis em GFRP tinham um peso 13-14% superior aos perfis 

de alumínio com a mesma resistência à flexão, isto porque a diferença da massa específica 

entre o alumínio e o GFRP não é suficiente para compensar o mais baixo módulo do último. 

Já os perfis de CFRP eram 47-61% mais leves e os perfis híbridos conseguiam ter um peso 

reduzido em 29-43%, quando comparados com os perfis em alumínio. Para além disso, os 

perfis híbridos eram os que apresentavam as menores dimensões globais. Já para o caso em 

que foi usado um critério de rigidez, há uma redução do peso em todas as situações em que 

são usados compósitos, isto é, os GFRP conseguiram garantir uma redução de 21%, enquanto 

os CFRP levaram a uma diminuição de 66-69%. Os perfis híbridos onde foram usados HT-

CFRP e HM-CFRP garantiram 44% e 56% de redução de peso, respetivamente. Assim, é 

possível concluir que os perfis em CFRP e os híbridos levam a melhor sobre os perfis de 

alumínio em termos de baixo peso para uma dada rigidez ou resistência.  
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Figura 44 – Secção dos perfis analisados em (Kim, 1998) 

 

Perfil curto de alumínio, de secção tubular quadrada, reforçado por 

compósito  

O estudo realizado por (Kim et al., 2013) trata da análise de perfis curtos de alumínio, de 

secção transversal quadrada e oca, reforçados por um compósito com fibra de carbono. Neste 

trabalho foram utilizados tubos de alumínio da liga 6063, no estado T5, com 45 mm de lado, 

200 mm de comprimento e 1.4 mm de espessura. Em relação à parte em compósito foram 

utilizados pré-impregnados unidirecionais de fibra de carbono de alta resistência e com matriz 

de resina de epóxido, com a denominação USN150B produzido pela SK Chemical 

Corporation. A superfície do alumínio foi polida através de uma lixa de gramagem 60 para 

melhorar a adesão e, de seguida, os perfis foram mergulhados em acetona durante 5 minutos. 

Posteriormente, envolveram os perfis com o pré-impregnado, com várias camadas e com 

diferentes direções. Na Tabela 11 encontram-se expostas as dimensões dos perfis de alumínio 

antes e após a adição das camadas de pré-impregnados, assim como as diferentes direções das 

camadas e o número destas.  Por fim, o perfil foi curado em autoclave após ser colocado num 

saco de vácuo, como se pode verificar no esquema da Figura 45. 
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Tabela 11 – Geometria dos perfis ensaiados por (Kim et al., 2013) 

 

 

 

Figura 45 – Esquema do saco de vácuo aplicado aos perfis por (Kim et al., 2013) 

 

Um dos aspetos pretendidos nesse trabalho consistia em guiar o modo de falha dos 

compósitos, associada a um comportamento frágil, para uma falha progressiva através da 

utilização do alumínio, graças à sua deformação plástica. Para tal, realizaram um ensaio de 

flexão sobre o perfil de alumínio (não reforçado), dividindo o gráfico força-deslocamento 

obtido em 4 partes distintas, como se pode observar pela Figura 46. A parte inicial, I, 

apresenta um comportamento linear elástico. De seguida, inicia-se um comportamento 

plástico, II. Na fase III, dá-se o colapso do perfil, uma vez que logo após a força máxima se 
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verifica  um declínio gradual dessa mesma força. A última fase, IV, a ponta da máquina de 

ensaio encontra-se completamente inserida na parte côncava, criada pela força na parte central 

do perfil, pelo que se verifica um comportamento constante e estável.  

O reforço em compósito irá provocar algumas alterações no gráfico força-deslocamento do 

perfil em alumínio. Nas regiões I e II, há um aumento da rigidez e, também, uma maior força 

máxima. Nas regiões III e IV, há um decréscimo gradual da força.    

 

Figura 46 – Modo de falha progressivo no perfil de alumínio (Kim et al., 2013) 

 

Como se observa, quer pelos gráficos expostos na Figura 47 e na Figura 48, quer pela Tabela 

12, há uma melhoria significativa com a utilização de material compósito como reforço dos 

perfis de alumínio. Observa-se que, no mínimo, há uma melhoria de 33% na força máxima, 

para o caso de um laminado com 0.584 mm (4 camadas de pré-impregnado) com as fibras 

orientadas a 0º, podendo verificar-se uma melhoria de 126% quando utilizado um laminado 

de 1.752 mm (8 camadas de pré-impregnado) com orientações de +45º/-45º. O resultado mais 

baixo obtido para o caso do laminado com 1.168 mm com as fibras orientadas a 0º deveu-se a 

uma falha na adesão entre o laminado e o alumínio. Esta situação foi provocada pela falta de 
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fibras na direção transversal, que assim não permitiu o melhor desempenho do material 

compósito. O decréscimo lento da força está relacionado com o facto de na parte inferior do 

perfil, as fibras de carbono se encontrarem a suportar a carga. Após a carga diminuir 

suficientemente, nota-se uma zona mais estável semelhante ao caso observado no perfil sem 

reforço, o que indica que nesta altura o efeito do carbono quase desapareceu. Quando se passa 

para o caso do perfil híbrido com orientação das fibras a 90º, os resultados de adesão são 

bastante superiores, apesar de exibir uma baixa rigidez à flexão devido à forma como a força é 

aplicada, isto é, transversalmente à direção das fibras.  

De uma forma geral, parece existir uma relação direta entre a direção das fibras e a força 

máxima obtida, já que quando se tem fibras em todas as direções (0º, +45º, 90º e -45º), os 

resultados exibidos aparentam ser superiores aos obtidos nos outros casos, com exceção do 

laminado com 1.752 mm (12 camadas de pré-impregnado), onde a força máxima é conseguida 

para o laminado com orientações a +45º e -45º. Já para o caso da força “estável”, esta é 

superior para todas as espessuras de laminados testados, no caso em que existem fibras 

distribuídas em todas as direções.  

Conclui-se, então, que com o aumento da espessura do laminado conseguem-se melhores 

rigidez e resistência, e quanto maior for o número de orientações das fibras, melhores serão 

esses resultados, já que a orientação das fibras na direção transversal ao perfil garante uma 

melhor adesão. Contudo, tem que existir um compromisso relativamente à direção das fibras, 

uma vez que quanto mais fibras na direção longitudinal, maiores serão a rigidez e a 

resistência, mas para garantir os melhores resultados de adesão é necessário existirem fibras 

suficientes na direção transversal.    
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Figura 47 – Gráfico força-deslocamento para perfis híbridos com espessura de laminado de 0.584mm (4 camadas 

de pré-impregnado) (Kim et al., 2013) 

   

 

Figura 48 – Gráfico força-deslocamento para perfis híbridos com espessura de laminado de 1.168mm (8 

camadas) (Kim et al., 2013) 
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Tabela 12 – Força máxima e força “estável” obtida nos ensaios de flexão realizados por (Kim 

et al., 2013) 

 

 

 

2.5.2  Ligações adesivas 

A hibridização de perfis tem como forma de combinar os materiais base, a utilização de uma 

ligação colada, daí ser importante ter um conhecimento relativo a este tipo de ligações. 

À sobreposição de dois elementos unidos por um adesivo dá-se o nome de ligação colada. 

Com este tipo de ligações tem-se uma grande vantagem que é a redução do peso, graças à 

eliminação de elementos como parafusos ou rebites. Como outros pontos favoráveis na 

utilização deste tipo de ligações apresentam-se a baixa concentração de tensões, a capacidade 

de amortecimento de vibrações, a capacidade de vedação e isolamento térmico, a adaptação a 

superfícies irregulares, a capacidade de promover componentes com contornos suaves e, em 

geral, o custo do processo é baixo e bastante rápido. Algumas desvantagens são a necessidade 

de limpeza e tratamento das superfícies, alguns tipos de adesivo requererem longos ciclos de 

cura com aplicação de pressão e temperatura, sensibilidade a fatores ambientais, mau 

desempenho a solicitações de arrancamento, entre outros. (Marques, 2016) 
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O que se pretende com a ligação colada é o mesmo que se pretende com outro tipo de ligação, 

quando for aplicada uma tensão num elemento o adesivo deve ser suficientemente resistente 

para aguentar esse esforço. Os diferentes tipos de rotura numa ligação colada estão 

representados de forma esquemática na Figura 49. No caso de a rotura ser coesiva, conclui-se 

que apesar de existir uma boa ligação entre o adesivo e as superfícies, a resistência desse 

adesivo é inferior à dos elementos a ligar. A rotura adesiva é o pior que pode acontecer neste 

tipo de ligações pois revela uma má preparação das superfícies a “colar”, sendo aquela a 

evitar. O caso que traduz uma ligação colada mais eficaz é o da rotura do substrato, pois assim 

garante-se que a ligação foi forte o suficiente para garantir a integridade do adesivo mesmo 

após a rotura de um dos elementos ligados. 

 

Figura 49 – Esquema com os tipos de roturas de uma ligação colada (Marques, 2016) 

 

Este tipo de ligações requer algum cuidado com o tipo de juntas (Figura 50) a utilizar, pois 

pode fazer toda a diferença no resultado final. A junta de sobreposição simples é a mais 

utilizada por ser a mais fácil de executar. Este tipo de junta promove a transferência de carga 

entre os substratos por tensões de corte nos adesivos, o que pode apresentar problemas quando 

existir uma aplicação descentrada da carga, pois irá criar efeitos de flexão originando o 

aparecimento de tensões normais na direção da espessura do adesivo, o que reduz a resistência 

da junta. A utilização de ligações por sobreposição dupla minimiza os efeitos de flexão e, 

assim, melhora a resistência. Quando se pretende uma resistência superior, recorre-se a juntas 

em rampa ou em degrau, sendo necessário verificar a dificuldade de maquinagem desse tipo 
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de formas e avaliar se há vantagem em optar por essa solução, mais dispendiosa. (Marques, 

2016) 

 

Figura 50 – Esquema com tipo de juntas em ligações coladas. Adaptado de (Strong, 2008) 

 

Existem, ainda, alguns cuidados a ter no projeto de uma ligação colada que visam melhorar o 

seu resultado final. Na fase de projeto, deve dar-se atenção ao acesso do operador à zona a 

unir, tornando este o mais fácil possível de modo a proporcionar uma preparação das 

superfícies e uma colagem sem problemas. Deve também atentar-se à forma como a carga é 

transferida pois as ligações coladas têm os seus melhores resultados quando trabalham ao 

corte ou à compressão, devendo evitar-se por completo esforços de arrancamento. A 

espessura do adesivo também tem um papel muito importante já que em espessuras muito 

finas há um aumento de falhas de colagem e em espessuras elevadas há uma maior 

probabilidade da ocorrência de mais e maiores defeitos. Outro aspeto importante está 

relacionado com as variações de temperatura que provocam tensões nos materiais e, no caso 

de se estarem a colar materiais diferentes, os coeficientes de expansão térmica poderão ter 

bastante influência nos resultados da ligação. (Marques, 2016) 
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3. Conceitos propostos 
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3.1 Introdução  
 

Como já relatado anteriormente, a proposta deste trabalho assenta na idealização de uma linha 

de produção com base na associação do processo de extrusão ao processo de pultrusão, de 

forma a criar uma solução de elevada produtividade e eficiência para produção de perfis 

híbridos de alumínio e compósito de matriz polimérica.  

A primeira tarefa realizada assentou numa pesquisa sobre ambos os processos e materiais 

utilizados, mas também sobre soluções já existentes que se assemelhassem ao que é proposto 

neste trabalho. A aplicação do processo de pultrusão para a produção de perfis híbridos é já 

algo explorada na inclusão de pré-formas de espuma como núcleo, havendo também a 

possibilidade de incorporação de elementos rígidos, com o intuito de aumentar a rigidez em 

pontos específicos, elementos esses que poderiam ser metais, compósitos previamente 

produzidos, madeiras, entre outros. Contudo, a produção de perfis por pultrusão com núcleo 

em metal não é algo que exista.  

De seguida procedeu-se à pesquisa de perfis híbridos, metal-compósito. A grande maioria dos 

perfis utilizados são em alumínio, o que já era esperado pelas suas características. 

Relativamente ao material compósito, a grande maioria utiliza reforços de fibra de carbono, 

embora também se encontrem casos de utilização de fibra de vidro, já em relação à matriz, 

esta é quase sempre de resina de epóxido pelas suas propriedades adesivas superiores. 

Verificou-se que os processos para produção deste tipo de estruturas são normalmente 

demorados e em alguns casos, complexos. A utilização de um autoclave é comum e entre a 

cura do compósito e do adesivo, que é utilizado para ligação do metal ao compósito, são 

necessários períodos de cura que podem levar várias horas. 

Tendo isto em mente, começou-se então a analisar a possível implementação do processo que 

é tema deste trabalho. De maneira a reduzir os tempos de produção dos perfis híbridos.  

O primeiro passo foi estudar o processo de extrusão, analisando cada etapa e verificando a 

possibilidade de incluir o processo de pultrusão. Para tal, foi efetuada uma pesquisa 

bibliográfica do processo industrial de extrusão e, para além disso, realizou-se uma visita às 

instalações da Sapa Extrusion Avintes. Através da visita, foi possível visualizar todas as 

etapas da produção dos perfis e verificar as particularidades do processo. 
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A Sapa Extrusion Avintes é uma empresa que trata da produção e comercialização de perfis 

extrudidos em alumínio. As ligas mais utilizadas para a extrusão pertencem à série 6xxx, mais 

concretamente as ligas 6060, 6063, 6082 e 6005. A empresa encontra-se dividida em três 

grandes zonas. A principal diz respeito ao próprio processo de extrusão. Uma outra zona onde 

é realizada a refusão do alumínio, realizando a fundição de novos biletes para extrusão a partir 

de “desperdícios”, afirmando que 50% da produção é proveniente de alumínio reciclado. A 

outra grande zona está associada à produção de matrizes para a extrusão dos diversos tipos de 

perfis. Isto garante à empresa uma grande autonomia e capacidade de adaptação às exigências 

dos clientes.  

Posteriormente, passou-se à análise individual das etapas do processo de extrusão, e 

verificação da melhor situação para incluir o processo de pultrusão.  

 

3.2 Primeiro conceito 
 

A ideia inicial passava por adaptar a pultrusão logo à saída da matriz de extrusão (Figura 51). 

Esta opção não só garantia uma produtividade bastante elevada, graças à continuidade do 

processo global, como se poderia fazer um aproveitamento do calor remanescente da extrusão 

dos perfis de alumínio para realizar a cura da matriz do compósito, conseguindo-se assim não 

só aumentar a produtividade, mas também reduzir custos energéticos. Este conceito apresenta 

algumas desvantagens que tornam esta idealização menos atrativa do que aparentava 

inicialmente. Desde logo, o facto das velocidades associadas ao processo de extrusão se 

encontrarem numa gama que oscila entre os 5 e os 100 m/min, enquanto as velocidades 

relativas ao processo de pultrusão são bastante mais baixas, estando normalmente entre 0.2-10 

m/min. Isto impede que haja uma continuidade e um sincronismo perfeito entre os processos, 

verificando-se compatibilidade numa gama de velocidades muito restrita. Além disso, as 

séries das ligas mais utilizadas para extrusão, séries 6xxx e 7xxx, necessitam de um 

tratamento de envelhecimento para adquirirem as resistências e durezas características. Outra 

situação menos interessante, prende-se com as temperaturas à saída da matriz, que são 

igualmente um pequeno problema, uma vez que normalmente são superiores a 500ºC, o que 

está muito acima da temperatura de cura de qualquer resina. Porém, esta situação não gera um 

grande entrave, uma vez que poder-se-ia realizar um arrefecimento rápido até uma 
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temperatura congruente com a cura da resina. O processo de extrusão comum até já apresenta 

uma forma de arrefecimento rápido que consiste numa têmpera T5, realizada logo após a 

saída do material da matriz de extrusão e tem como objetivo evitar a formação de precipitados 

grosseiros que aparecem em determinadas gamas de temperaturas (para as ligas 6xxx o 

intervalo de temperaturas varia entre os 417ºC e os 316ºC) e baixam a resistência do material. 

Assim, o arrefecimento exemplificado pela Figura 52 até é visto como uma mais valia. Nesta 

situação, um arrefecimento a ar forçado seria preferível ao arrefecimento a água devido ao 

cuidado que é necessário ter com a superfície do alumínio para evitar problemas de adesão. O 

maior problema associado a este conceito está no facto dos perfis apresentarem uma certa 

curvatura após saírem da matriz algo que é ainda agravado com o arrefecimento rápido e, por 

conseguinte, a necessidade de existir o esticamento que tem como objetivo endireitar os perfis 

e aliviar tensões residuais. Contudo, para se proceder à realização do esticamento, os perfis 

necessitam de se encontrar à temperatura ambiente, o que já não permite o aproveitamento das 

elevadas temperaturas para curar a resina. 

 

 

Figura 51 – Esquema representativo do primeiro conceito sem arrefecimento. Adaptado de (Saha, 2000; Fanucci 

et al., 2002) 

 

 

Figura 52 – Esquema representativo do primeiro conceito com arrefecimento. Adaptado de (Saha, 2000; Fanucci 

et al., 2002) 
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3.3 Segundo conceito 
 

Outro conceito passa por dispensar o processo de envelhecimento dos perfis de alumínio e 

realizar a hibridização logo após a etapa de esticamento. Uma vantagem que se pode desde já 

destacar, é o facto de existir uma primeira inspeção aos perfis logo após essa etapa, o que 

significaria que caso os perfis apresentassem defeitos, seriam imediatamente descartados 

nesta fase, o que reduziria custos com sucata, nomeadamente de perfis de valor acrescentado 

após a pultrusão. Neste caso, teria que ser realizada uma análise comparativa entre o não 

ganho de resistência e dureza que advém do processo de envelhecimento, mas que se obtém 

com a adição do material compósito. Como exemplo, pode observar-se pela Figura 53 e pela 

Figura 54, já introduzidas na revisão bibliográfica, que a tensão de cedência da liga 6063 

antes do tratamento de envelhecimento (artificial) é de aproximadamente 90 MPa, enquanto  

que depois do envelhecimento será de 200 MPa o que significa um aumento de 122.2%. No 

caso da tensão máxima antes do envelhecimento esta é próxima dos 190 MPa e, 

posteriormente ao tratamento, é de 220 MPa, aqui o ganho não é tão acentuado, apenas 

15.8%, mas ainda assim é evidente. Ora, ao utilizar-se o material compósito está-se 

precisamente a aumentar a tensão de cedência e a tensão máxima do perfil. Poderá, assim, 

dispensar-se o tratamento de envelhecimento do alumínio, uma vez que é possível existir o 

ganho de ambas as propriedades de interesse sem necessitar desse. Mais se acrescenta que o 

aumento das tensões, quer de cedência quer máxima, com a da adição da camada de material 

compósito, provavelmente será bastante superior ao que se conseguiria com o 

envelhecimento. Assim, seriam obtidos perfis com excelentes propriedades mecânicas, 

mesmo sem o processo em questão. Este conceito, que podia não ser tão atrativo, torna-se 

assim bem mais vantajoso.  
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Figura 53 – Efeitos do tempo e da temperatura na tensão limite elástico e na tensão máxima da liga 6063 pela 

aplicação do processo de envelhecimento artificial (Kennedy, 2014)  

 

 

Figura 54 – Efeitos do envelhecimento na tensão limite elástico e na tensão máxima da liga 6063 (Kennedy, 

2014) 
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3.4 Terceiro conceito 
 

A terceira e última opção será colocar o sistema de pultrusão após o envelhecimento dos 

perfis. Os perfis de alumínio são levados ao forno para envelhecimento em lotes, isto é, não 

há aqui um processo contínuo e, portanto, a produtividade já não será tão elevada. Contudo, 

nesta opção há a garantia das melhores propriedades dos perfis de alumínio existindo a 

possibilidade de criação de um híbrido com as melhores características possíveis. O 

tratamento de envelhecimento é realizado a uma temperatura que pode variar consoante a liga, 

oscilando também consoante a literatura consultada, entre os 170ºC e os 200ºC. O tempo de 

estágio também varia bastante, podendo estar entre 3-4 horas até 12 horas em alguns casos 

(Pires, 2009). As temperaturas associadas a este processo já são mais atrativas no que diz 

respeito à cura das resinas, embora para algumas dessas possam ser ainda temperaturas um 

pouco elevadas. O ideal seria o perfil de alumínio entrar no forno, ser submetido ao 

envelhecimento e, posteriormente, sair deste de uma forma contínua, a uma temperatura ainda 

elevada, seguindo para o processo de pultrusão. Atualmente, os perfis são colocados no 

interior do forno em lotes (batches), tal como se pode observar pela Figura 55. Como se 

percebe, esta situação não permite a continuidade que se pretendia inicialmente com a 

adaptação da pultrusão. Assim, torna-se necessário um equipamento semelhante ao que foi 

desenvolvido por (Silva et al., 2017), exposto na Figura 56, onde fossem colocados os perfis 

logo após o processo de envelhecimento, a partir do qual pudessem ser alimentados ao 

processo de pultrusão. Claro está que este teria que sofrer inúmeras adaptações, desde logo 

seria necessário um armazém de capacidade bastante superior e, também, a colocação dos 

perfis nesse armazém não deveria ser manual pois tornaria o processo mais lento. Com esta 

configuração, em que os perfis saem do envelhecimento em lotes, e posteriormente seguem 

para um equipamento semelhante ao da Figura 56, o aproveitamento do calor já não é tão 

relevante pois terão que ficar no equipamento à espera de serem alimentados ao processo de 

pultrusão e, portanto, quando chegar à altura da sua utilização, a temperatura já baixou vários 

graus. Uma hipótese alternativa, seria ter um equipamento de alimentação, em que o armazém 

dos perfis, fosse o local onde acontecesse o envelhecimento dos perfis. Contudo, esta seria 

uma hipótese bastante mais rebuscada.  
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Figura 55 – Perfis dispostos em lotes (batches) e forno de envelhecimento (Kennedy, 2014) 

 

 

Figura 56 – Forma final do equipamento (Silva et al., 2017) 
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3.5 Algumas considerações  
 

Após a análise das diferentes soluções para associação dos dois processos, pode agora 

realizar-se uma breve referência à solução de pultrusão mais apropriada para produção dos 

perfis híbridos.  

Através do trabalho realizado por (Kim et al., 2013) verificou-se que a forma de garantir a 

melhor adesão do compósito ao perfil de alumínio é colocar algumas fibras na direção 

transversal. Desta forma, um  processo de pultrusão semelhante ao Pulcore (Figura 57), que 

se baseia no processo de braid-pultrusion, é bastante interessante já que cria um entrançado 

de fibras (“braids”), que envolvem o perfil com várias orientações, possibilitando assim uma 

melhor adesão. 

 

Figura 57 – Esquema do processo Pulcore (Bühler, 2014) 

 

Uma outra questão importante está relacionada com o tipo de reforço que se pretende utilizar. 

O processo de pultrusão é bastante versátil e admite a utilização de uma grande variedade de 

reforços. Desde o início do trabalho, o objetivo era a utilização de fibras de carbono. Estas são 

as mais adequadas para utilizar com o alumínio, pois são as que garantem um peso mais baixo 

e maiores resistências, algo que ficou ainda mais vincado após as conclusões tiradas por 

(Kim, 1998), quando comparou perfis de alumínio reforçados por fibra de vidro com perfis de 

alumínio reforçados por fibra de carbono, evidenciando uma clara vantagem dos últimos 

sobre os primeiros. Claro está que o custo é um fator relevante, e sendo as fibras de vidro 

mais baratas do que as homólogas de carbono, têm que ser tidas em conta na hora de optar por 

uma delas. Assim, torna-se necessário fazer um estudo da aplicação dos perfis para determinar 

em concreto qual o melhor conceito. No caso da utilização de compósitos de fibra de carbono, 
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é ainda necessário haver um cuidado extra, devido à corrosão galvânica que pode surgir entre 

as fibras e o alumínio. 

A matriz é o outro elemento que necessita de atenção na hora de colocar em prática o 

processo de pultrusão. Como foi notório nos trabalhos já realizados sobre produção e estudo 

de perfis híbridos alumínio-compósito, a matriz utilizada para todos os casos é a de resina de 

epóxido. Claramente, esta matriz é a que exibe melhores propriedades de adesão algo que é de 

extrema importância quando se quer realizar a ligação entre dois materiais, mas também 

possui uma resistência superior às restantes. Assim como no caso das fibras, em que as de 

carbono são as mais caras, também em relação às matrizes, a resina de epóxido é aquela que 

tem um preço mais elevado. Aqui, contudo, não se pode ter apenas atenção à aplicação do 

produto, pois a adesão entre o alumínio e o compósito também terá que ser tida em linha de 

pensamento.  
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4. Trabalho experimental 
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4.1 Introdução 
 

O trabalho experimental exposto neste capítulo teve como objetivo dar alguma sensibilidade 

relativamente aos perfis híbridos alumínio/compósito de matriz polimérica. Para tal, foram 

produzidos perfis híbridos de alumínio e compósito com matriz de resina de epóxido 

reforçada por fibras de carbono, de forma a perceber quais as alterações que se verificariam 

ao nível da resistência, entre o perfil não reforçado e o perfil híbrido. Como se pretende 

utilizar a resina da matriz do compósito como elemento de ligação entre este e o alumínio, a 

adesão evidenciada nesta situação foi também alvo de análise neste trabalho. 

 

4.2 Materiais utilizados 
 

4.2.1  Perfil de alumínio 

Inicialmente, estava prevista a utilização de perfis de alumínio provenientes da Sapa 

Extrusion Avintes, devido à abertura demonstrada durante a visita realizada às instalações da 

mesma sobre a cedência de material para apoio a este trabalho. Contudo, tal não se verificou 

possível devido às ordens de produção. Os perfis produzidos eram de secção complexa, e 

pretendia-se que os perfis para este trabalho fossem o mais simples possível para uma mais 

fácil hibridização.   

Assim os perfis de alumínio utilizados (Figura 58), que foram adquiridos a um revendedor, 

são perfis de secção quadrada, com 30 mm de lado e 2 mm de espessura tal como 

representado na Figura 59.  

 

Figura 58 – Perfil de alumínio utilizado 
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Figura 59  – Secção transversal dos perfis utilizados 

 

Como não se conhecia previamente qual a liga do alumínio em causa, foi realizada uma 

análise à composição química deste. A análise, não era determinante para a realização dos 

ensaios, uma vez que o pretendido era essencialmente comparar o perfil de alumínio com o 

perfil híbrido. Essa análise foi realizada no laboratório de metalografia do INEGI, obtendo-se 

assim a composição constante no Anexo A. Na Tabela 13 encontra-se exposta a constituição 

da liga de uma maneira resumida, com os resultados médios de cinco medições efetuadas e 

tendo em conta apenas os elementos principais.  

 

Tabela 13 – Composição química da liga de alumínio do perfil utilizado 

Elemento % 

Alumínio (Al) 98,8 

Manganês (Mn) 0,039 

Ferro (Fe) 0,192 

Magnésio (Mg) 0,397 

Silício (Si) 0,489 

Cobre (Cu) 0,028 

Zinco (Zn) 0,0128 

Titânio (Ti) 0,0091 

Crómio (Cr) 0,0032 

Outros (Total) 0,03546 
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Após obter os valores para a composição química do perfil foi necessário compará-los com os 

valores tabelados para as diferentes ligas de alumínio. A série da liga de alumínio mais 

comum comercialmente é a 6xxx e, mais concretamente, como exposto na teoria, as ligas 

mais utilizadas são as 6060, 6061 e 6063, portanto, as comparações iniciais basearam-se 

nestas três ligas. Para tal recorreu-se à norma BS EN 573-3:2009, que indica os valores 

máximos e mínimos para cada um dos elementos presentes nas ligas e comparou-se com os 

valores obtidos pela análise do perfil. A Tabela 14 concentra as composições das ligas 

referidas segundo a norma. Comparando as tabelas com a composição química de referência e 

com a composição química obtida pela análise do perfil podem tirar-se algumas conclusões.  

A composição obtida pela análise do perfil apresenta um teor em magnésio que é inferior ao 

encontrado nas ligas 6061 e 6063. Para além disso, o teor em crómio é inferior ao que se deve 

encontrar na liga 6061. A liga 6060 é aquela que verifica todos os valores obtidos pela análise 

do perfil, pelo que se pode concluir que o perfil de alumínio com que se está a trabalhar é 

composto pela liga 6060.    

Tabela 14 – Composição química das ligas 6060, 6061 e 6063 segundo BS EN 573-3:2009  

Elemento 
AA 6060 AA 6061 AA6063 

% % % 

Alumínio (Al) 97.8 – 99.25 95.8 – 98.61 97.45 – 99.35 

Manganês (Mn) 0 – 0.10 0 – 0.15 0 – 0.10 

Ferro (Fe) 0.10 – 0.30 0 – 0.70 0 – 0.35 

Magnésio (Mg) 0.35 – 0.60 0.8 – 1.20 0.45 – 0.90 

Silício (Si) 0.30 – 0.60 0.40 – 0.80 0.20 – 0.60 

Zinco (Zn) 0 – 0.15 0 – 0.25 0 – 0.10 

Titânio (Ti) 0 – 0.10 0 – 0.15 0 – 0.10 

Crómio (Cr) 0 – 0.05 0.04 – 0.35 0 – 0.10 

Cobre (Cu) 0 – 0.10 0.15 – 0.40 0 – 0.10 

Outros (cada) 0 – 0.05 0 – 0.05 0 – 0.05 

Outros (Total) 0 – 0.15 0 – 0.15 0 – 0.15 
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4.2.2  Material compósito 

O material compósito utilizado para associar aos perfis de alumínio foi um pré-impregnado 

com matriz de resina de epóxido reforçado com fibras de carbono unidirecionais. Estes pré-

impregnados são provenientes da Composite Materials (CIT), e possuem a designação 

ER563. No Anexo B está exposta a ficha técnica relativa a este material.  

 

4.3  Procedimento 
 

Começou-se por cortar os perfis de alumínio em comprimentos de 250 mm, de forma a 

maximizar os ensaios. De seguida, cortaram-se os pré-impregnados em retângulos de 30 mm 

largura por 250 mm de comprimento, para posterior aplicação nas superfícies do perfil. 

Alguns perfis foram aquecidos a 180ºC antes da aplicação dos pré-impregnados, nesses casos, 

os comprimentos dos pré-impregnados cortados foram maiores do que os 250 mm de forma a 

proporcionar alguma margem de manobra para a sua aplicação manual nos perfis a quente. 

Nos casos em que houve adição de pré-impregnado, apenas se utilizou uma camada com as 

fibras orientadas segundo o comprimento. A ligação entre o alumínio e o compósito deve ser 

assegurada pela resina do pré-impregnado, assim não foram utilizados quaisquer adesivos. Os 

primeiros perfis para ensaio tinham como objetivo testar a adesão do material compósito à 

superfície de alumínio, pelo que foram realizadas três amostras com as seguintes 

características: 

 Amostra 1 (A1): Perfil sem qualquer tipo de modificação, testado tal e qual 

como foi adquirido; 

 Amostra 2 (A2): Perfil de alumínio com colocação de uma camada de pré-

impregnado; 

 Amostra 3 (A3): Perfil de alumínio pré-aquecido, com colocação de uma 

camada de pré-impregnado; 

A diferença entre a amostra 2 e a amostra 3 está no pré-aquecimento do perfil de alumínio, 

antes da colocação do pré-impregnado. O objetivo deste pré-aquecimento está associado ao 
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aproveitamento das elevadas temperaturas associadas ao processo de extrusão para realizar a 

cura da resina. Assim, o perfil da amostra 3 foi aquecido durante 3 horas numa estufa a 

180ºC, uma temperatura que é compatível com a cura associada ao pré-impregnado utilizado, 

sendo também uma temperatura próxima das utilizadas no processo de envelhecimento dos 

perfis de alumínio após extrusão. Na sequência, e com o perfil quente, foi aplicada a camada 

de compósito. As amostras 2 e 3, foram posteriormente submetidas a um ciclo de cura da 

resina que se baseia num aquecimento em rampa até aos 180ºC, um estágio de 2 horas 

mantendo essa temperatura e um posterior arrefecimento, como recomendado para este tipo 

de pré-impregnados. Uma vez que a utilização do autoclave não foi possível, para criar 

alguma pressão sobre os perfis foram utilizados uns pesos com 10 kg, gerando uma pressão de 

aproximadamente 13.1 kPa sobre cada um dos perfis. Esta pressão, está um pouco longe da 

pressão desenvolvida durante a cura do pultrudido, normalmente entre 0.35 a 1.38 MPa, mas 

foi a possível mediante as circunstâncias. A Figura 60, mostra o perfil híbrido obtido no final 

da cura. Apesar de não ser totalmente percetível pela imagem, uma vez que a parte inferior 

não se consegue visualizar, o pré-impregnado foi colocado apenas numa das superfícies do 

perfil (no caso da imagem, a superior). Isto ocorreu por ser bastante difícil colocar 

manualmente pré-impregnados nas superfícies que não fossem a superior no caso do perfil 

pré-aquecido. Optou-se, então, por colocar o pré-impregnado apenas numa superfície em 

todas as amostras, para possibilitar a comparação de resultados.   

 

Figura 60 – Perfil híbrido 
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Após a obtenção destas primeiras amostras, procedeu-se então à realização de um ensaio de 

flexão de forma a perceber qual a influência da adição dos pré-impregnados nas curvas de 

força-deformação e, também, verificar se a adesão era satisfatória. 

Os ensaios de flexão de 3 pontos foram realizados com os seguintes parâmetros: 

 Diâmetro dos rolos da máquina de 30 mm; 

 Distância entre apoios de 200 mm; 

 Velocidade de ensaio de 5 mm/min; 

 Critério de paragem aos 20 mm de deslocamento.   

Os perfis foram colocados na máquina de ensaio de maneira a que a superfície com o 

compósito ficasse à tração. A Figura 61 mostra um dos perfis híbridos na máquina de ensaio, 

em que, apesar de não ser bem visível, a camada de compósito está na parte inferior, ficando 

assim à tração, como era pretendido.  

 

Figura 61 – Colocação da amostra de perfil híbrido na máquina de ensaio 

 

Posteriormente, os perfis foram ensaiados, verificando-se que a adesão não foi muito 

satisfatória. Decidiu-se, então, proceder à alteração da rugosidade da superfície, de forma a 

verificar se os resultados seriam melhorados.  
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A rugosidade superficial foi então alterada de duas formas, numas amostras com recurso a 

uma lixa de gramagem 180, nas outras através de uma granalhagem com alumina (80/120). A 

Figura 62 exibe um perfil com a superfície lixada, enquanto na Figura 63 está exposto um 

perfil onde a superfície foi granalhada. Para que fosse possível ter mais do que um resultado 

para análise, foram realizadas duas amostras com o mesmo tratamento superficial, pelo que o 

tratamento de 4 é exatamente igual ao de 5, o de 6 igual ao de 7, o de 8 igual ao de 9 e o de 10 

igual ao de 11. Em relação ao pré-aquecimento dos perfis, à aplicação do pré-impregnado e à 

cura deste, o procedimento foi igual ao efetuado para as primeiras amostras. Assim, as 

amostras 4, 5, 8 e 9 foram sujeitas apenas ao ciclo de cura, isto é, seguiram o mesmo 

procedimento usado para a amostra 2. Já as amostras 6, 7, 10 e 11 foram submetidas ao pré-

aquecimento e ao ciclo de cura, tal como no caso da amostra 3. 

 

Figura 62 – Perfil com superfície lixada 

 

 

Figura 63 – Perfil com superfície granalhada 
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De seguida, especificam-se os tratamentos aplicados a cada amostra: 

 Amostra 4 (A4): Perfil de alumínio, com superfície lixada e com colocação de 

uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 5 (A5): Perfil de alumínio, com superfície lixada e com colocação de 

uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 6 (A6): Perfil de alumínio, com superfície lixada, pré-aquecido e com 

colocação de uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 7 (A7): Perfil de alumínio, com superfície lixada, pré-aquecido e com 

colocação de uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 8 (A8): Perfil de alumínio, com superfície granalhada e com colocação 

de uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 9 (A9): Perfil de alumínio, com superfície granalhada e com colocação 

de uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 10 (A10): Perfil de alumínio, com superfície granalhada, pré-aquecido 

e com colocação de uma camada de pré-impregnado; 

 Amostra 11 (A11): Perfil de alumínio, com superfície granalhada, pré-aquecido 

e com colocação de uma camada de pré-impregnado. 

De forma a perceber se os ciclos térmicos aplicados durante o pré-aquecimento e durante a 

cura da matriz teriam influência nas propriedades finais, foi decidido incluir aqui duas 

amostras de controlo, sem aplicação de pré-impregnado. Uma dessas amostras foi submetida 

aos ciclos de pré-aquecimento e cura. A outra apenas foi submetida ao ciclo de cura.  

 Amostra 12 (A12): Perfil de alumínio, de controlo, submetido apenas ao ciclo de 

cura;  

 Amostra 13 (A13): Perfil de alumínio, de controlo, submetido ao ciclo de pré-

aquecimento e ao ciclo de cura. 
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4.4  Resultados experimentais 
 

Os primeiros ensaios foram realizados sobre as amostras 1, 2 e 3, como já referido. As curvas 

força-deslocamento relativas a estas amostras encontram-se expostas na Figura 64. A curva 

que apresenta a força máxima inferior, representa o perfil de alumínio tal como foi adquirido. 

Nela observa-se um comportamento comum aos metais, isto é, uma curva suave com parte 

linear seguida de um limite de cedência, uma força máxima e, posteriormente, um 

comportamento plástico. No caso das amostras 2 e 3 após a força máxima, o comportamento 

já não é tão regular, devendo-se ao facto de o compósito começar a “descolar” do alumínio. 

No caso da amostra 3, este aspeto é bastante pronunciado uma vez que logo de seguida à força 

máxima verifica-se uma queda abrupta da força e posterior recuperação, algo que acontece em 

alguns pontos à medida que o ensaio vai decorrendo. Isto podia ser indicação do rompimento 

das fibras, mas como se pode observar pela análise da superfície em compósito na Figura 65 

verifica-se que este não foi o caso. Assim, a provável causa foi uma fraca adesão entre o 

alumínio e o pré-impregnado que, como se pode ver na Figura 66, aparenta uma rotura 

adesiva. No caso da amostra 2, também existem quebras na força, mas num momento mais 

tardio do ensaio. Pela Figura 67, verifica-se que também para a amostra 2 não existiu 

rompimento das fibras. Nesta amostra, a adesão foi um pouco melhor, pois na Figura 68 

conseguem ver-se algumas fibras ainda coladas ao alumínio no entanto, aqui também existiu 

uma ligação fraca. Na Tabela 15 estão expostas as forças máximas e as respetivas 

deformações para cada uma das amostras, onde é possível observar, também, o incremento 

das forças máximas para os dois casos híbridos. No caso da amostra 2 houve um aumento de 

10.72% e para a amostra 3, 12.8%, o que traduz, que apesar da adesão não ter sido a melhor, 

existiu, contudo, uma melhoria na força máxima o que é um bom indicativo deste tipo de 

estruturas. Em relação à parte linear do gráfico, constata-se que não existe uma alteração 

significativa pelo que a rigidez associada a estas amostras permanece semelhante ao caso da 

amostra 1. Deve, porém, ter-se em atenção que apenas foi hibridizada uma superfície, 

utilizando uma única camada de pré-impregnado com uma espessura de aproximadamente 

20% da espessura da parede do perfil de alumínio. 
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Figura 64 – Curva força-deslocamento das amostras 1, 2 e 3 

 

Tabela 15 – Força máxima e respetivo deslocamento no ensaio de flexão das amostras 1, 2 e 3 

Amostra Força [kN] Deslocamento [mm] 

A1 11.5190 3.4746 

A2 12.7542 (10.72%*) 3.9112 

A3 12.9937 (12.80%*) 3.5832 

*percentagem de aumento na força máxima relativamente a A1 

 

 

Figura 65 – Superfície com camada de compósito da amostra 3 
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Figura 66 – Adesão na amostra 3 

 

 

Figura 67 – Superfície com camada de compósito da amostra 2 

 

 

Figura 68 – Adesão na amostra 2 

 

Ainda em relação às amostras 1, 2 e 3, pode fazer-se uma análise relativa à “deformação 

lateral” sofrida pelo alumínio no local de aplicação da força. Esta deformação corresponde ao 

comprimento indicado na Figura 69. E, pela análise da Tabela 16, pode verificar-se que a 

deformação para o caso da amostra 2 é superior aos outros casos. Isto pode sugerir uma 
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melhor adesão para esta amostra do que para a amostra 3, pois o alumínio sofre uma maior 

deformação já que o compósito está a cumprir a sua função e não permite a flexão do perfil. A 

amostra 3 apresenta uma ligeira diferença relativamente ao perfil sem compósito, 

correspondente à amostra 1, o que é coerente com a análise visual de uma pior adesão, 

podendo inferir-se que apesar de até ter conseguido admitir uma força superior, não foi capaz 

de se manter coeso. A deformação do alumínio na amostra 2 é tão elevada, que até existe 

rotura nas zonas destacadas na Figura 70. Já no caso da amostra 3 essa rotura não existe, 

como se pode observar na Figura 71 notando-se ainda assim, uma deformação um pouco mais 

acentuada que no caso da amostra 1, como seria de esperar.  

 

Tabela 16 – Deformação lateral nas amostras 1, 2 e 3 

Amostra Deformação lateral [mm] 

A1 40.1 

A2 43.2 (7.73%*) 

A3 40.8 (1.75%*) 

             *percentagem de aumento na deformação lateral relativamente a A1 

 

 

 

Figura 69 – Deformação na amostra 1 

 



 Trabalho experimental 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 91 

  

 

Figura 70 – Deformação na amostra 2 

 

 

Figura 71 – Deformação na amostra 3 

 

Em seguida, realizou-se uma análise aos perfis sem aplicação de pré-impregnado, isto é, as 

amostras 1, 12 e 13, de forma a perceber se os ciclos de pré-aquecimento e cura teriam 

alguma influência no alumínio. Para proceder a essa comparação está exposto na Figura 72 o 

gráfico com as curvas de força em função do deslocamento dessas amostras e a Tabela 17 

com as forças máximas e respetivas deformações. No gráfico pode verificar-se que não 

existem alterações significativas, dando a entender que não tenha ocorrido o fenómeno de 

sobre envelhecimento que poderia estar a diminuir a resistência dos perfis onde haviam sido 

aplicados os pré-impregnados. Relativamente às forças máximas, observa-se que até existiu 
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um aumento, contudo foi tão insignificante que pode considerar-se constante. Assim, 

garantiu-se que as comparações que tinham sido realizadas entre os perfis híbridos com o 

perfil tal como foi adquirido, revelaram-se corretas.  

 

Figura 72 – Curva força-deslocamento das amostras 1, 12 e 13 

 

Tabela 17 –  Força máxima e respetivo deslocamento no ensaio de flexão das amostras 1, 12 e 

13 

Amostra Força [kN] Deslocamento [mm] 

A1 11.5190 3.4746 

A12 11.5693 (0.125%*) 3.80072 

A13 11.5951 (0.190%*) 3.882713 

*diferença, em percentagem, na força admitida relativamente a A1 

 

 

 



 Trabalho experimental 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 93 

  

Posteriormente, foram realizados os ensaios das amostras com a rugosidade superficial 

alterada. As páginas seguintes contemplam os diversos gráficos força-deslocamento destas 

amostras e também imagens que mostram os perfis após os ensaios, exibindo diferentes 

perspetivas do comportamento do alumínio, do compósito e da interação entre eles. A Figura 

73 mostra o comportamento das amostras 4 e 5, que como se referiu, foram submetidas ao 

mesmo tratamento superficial e aos mesmos ciclos térmicos, mas ainda assim exibem 

comportamentos diferentes, o mesmo acontecendo em todos os outros casos. Notam-se 

algumas variações tanto ao nível das curvas força-deslocamento, como nos resultados que se 

podem observar nas várias imagens. Estas diferenças podem explicar-se devido à forma 

manual como foi aplicado o pré-impregnado e aos modos de falha do compósito que podem 

variar. Para que se conseguisse uma melhor tendência associada a este tipo de estruturas, seria 

necessário realizar mais ensaios.  

No caso das amostras 4 e 5, com superfície lixada, visualiza-se no gráfico força-deslocamento 

(Figura 73) uma maior suavidade do que para o caso das amostras 2 e 3. Isto indica, tal como 

se pode observar pelas imagens da Figura 74 e da Figura 78, que a adesão nestes casos foi 

superior. Ainda assim, existiu rotura da ligação em determinados locais da superfície. Algo 

que também se pode observar relativamente a estas duas amostras é o rompimento das fibras, 

Figura 76 e Figura 80, no caso da amostra 4 esta rotura existiu apenas numa zona, enquanto 

que na amostra 5 essa rotura aconteceu em duas zonas distintas. A rotura das fibras pode 

também observar-se no gráfico força-deslocamento através das pequenas quebras na força, 

sendo percetível que a curva da amostra 5 apresenta um maior número destas quebras, estando 

coerente com a análise feita através das imagens. A Figura 77 e a Figura 81 exibem a 

deformação lateral sofrida por estas amostras e, como é observável, é uma deformação 

visualmente similar. Existe, igualmente, a particularidade de ocorrer rotura apenas num dos 

lados do provete, do outro lado existe um início de rotura. Isto poderá ser explicado por um 

ligeiro desalinhamento dos rolos no ensaio de flexão ou mesmo por uma pequena diferença no 

próprio perfil inicial. Este aspeto, em que um dos lados é mais deformado que o outro, é 

comum a todos os ensaios que foram realizados posteriormente.          



 Trabalho experimental 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 94 

  

 

Figura 73 – Curva força-deslocamento das amostras 4 e 5 

 

 

Figura 74 – Adesão na amostra 4 

 

 

Figura 75 – Superfície com camada de compósito da amostra 4 
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Figura 76 – Detalhe da rotura das fibras na amostra 4 

 

 

Figura 77 – Deformação na amostra 4 

 

 

Figura 78 – Adesão na amostra 5 
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Figura 79 – Superfície com camada de compósito da amostra 5  

 

 

Figura 80 – Detalhe da rotura das fibras na amostra 5 

 

 

Figura 81 – Deformação na amostra 5 

 

As amostras 6 e 7, com superfície lixada e com pré-aquecimento, têm as suas curvas 

representadas no gráfico da Figura 82. Observam-se novamente diferenças, apesar do igual 

tratamento. A curva da amostra 6 tem um comportamento bastante suave, apesar da imagem 

da Figura 83 apresentar o pré-impregnado descolado da superfície do alumínio. Isto pode ser 

explicado pelo facto de o desprendimento ter acontecido após a remoção da força. No caso da 

amostra 7 observam-se já algumas quebras, mas ainda assim ligeiras, para a adesão exibida na 

Figura 86. Assim, conclui-se que poderá aqui também ter existido um desprendimento no 
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final do ensaio, mas com alguns ao longo do mesmo. Nestas amostras não ocorreu rotura de 

fibras, como se observa pelas imagens da Figura 84 e da Figura 87. Já no que respeita à rotura 

do alumínio, pode atentar-se na Figura 85 e na Figura 88 que esta existiu, sendo até um pouco 

mais pronunciada no caso da amostra 7, o que está de acordo com a maior força máxima para 

o caso desta amostra.  

 

Figura 82 – Curva força-deslocamento das amostras 6 e 7 

 

 

Figura 83 – Adesão na amostra 6 
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Figura 84 – Superfície com camada de compósito da amostra 6 

 

 

Figura 85 – Deformação na amostra 6 

 

 

Figura 86 – Adesão na amostra 7 



 Trabalho experimental 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 99 

  

 

Figura 87 – Superfície com camada de compósito da amostra 7 

 

 

Figura 88  – Deformação na amostra 7 

 

Fazendo agora uma comparação entre as amostras sem pré-aquecimento (A4 e A5) e as 

amostras com pré-aquecimento (A6 e A7), pode notar-se pelo gráfico da Figura 89, que não 

existe um comportamento associado ao pré-aquecimento. Verifica-se a coincidência das 

amostras 4 e 6 terem um comportamento bastante semelhante apesar do pré-aquecimento da 

amostra 6. Analisando a Tabela 18, parece existir um aumento da força máxima através do 

pré-aquecimento, contudo, pode não ser este o caso pois apenas existem dois resultados para 

comparar e, para além disso, a diferença de valores é bastante pequena. Assim, o mais correto 

é admitir que quase não há influência do pré-aquecimento na força máxima. Já no que respeita 

à adesão, há uma clara evidência de que as amostras onde não foi aplicado o pré-aquecimento 

apresentam melhores resultados. Também nas amostras onde não houve pré-aquecimento, 

verificou-se a rotura das fibras enquanto nas outras amostras esse não foi o caso. Pode, então, 

evidenciar-se aqui uma associação entre a fraca adesão e a rotura de fibras, isto é, quando a 

adesão é fraca as fibras não rompem.   
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Figura 89 – Curva força-deslocamento das amostras 4, 5, 6 e 7 

 

Tabela 18 –  Força máxima e respetivo deslocamento no ensaio de flexão das amostras 4, 5, 6 

e 7 

Amostra Força [kN] Deslocamento [mm] 

A4 13.2873  4.2031 

A5 13.1405 4.2057 

A6 13.3342 4.2231 

A7 13.3589 4.1712 
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Tabela 19 – Deformação lateral nas amostras 4, 5, 6 e 7 

Amostra Deformação lateral [mm] 

A4 43.60 

A5 43.66 

A6 43.44 

A7 43.60 

 

Na Figura 90 está exposto o gráfico força-deslocamento das amostras 8 e 9, correspondentes a 

um tratamento superficial de granalhagem. Nele consegue-se visualizar um elevado 

sincronismo entre as curvas, até aproximadamente 7 mm, a partir daí, há uma divergência que 

faz notar o início de comportamentos distintos. A amostra 8 apresenta uma curva bastante 

mais suave do que a amostra 9, algo que é compatível com a Figura 91 e com a Figura 94. 

Nessas figuras, é notória a melhor adesão da amostra 8 relativamente à amostra 9, o que é 

traduzido pela maior suavidade. Na amostra 8 não se verifica qualquer rotura das fibras 

(Figura 92), enquanto que na amostra 9 há efetivamente rotura, como se observa pela Figura 

96, algo que vem contrariar o que foi dito anteriormente, em que a melhor adesão induz 

quebra das fibras. Numa análise visual, a deformação lateral das amostras  expostas na Figura 

93 e na Figura 97 não apresenta grande diferença, já em relação à rotura do alumínio é 

evidente que esta está presente em ambas as amostras, sendo ligeiramente superior na amostra 

8.   
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Figura 90 – Curva força-deslocamento das amostras 8 e 9 

 

 

Figura 91 – Adesão na amostra 8 

 

 

Figura 92 – Superfície com camada de compósito da amostra 8 
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Figura 93 – Deformação na amostra 8 

 

 

Figura 94 – Adesão na amostra 9 

 

 

Figura 95 – Superfície com camada de compósito da amostra 9 
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Figura 96 – Detalhe da rotura das fibras na amostra 9  

 

 

Figura 97 – Deformação na amostra 9 

 

O gráfico presente na Figura 98 apresenta as curvas relativas às últimas amostras, A10 e A11, 

correspondentes ao tratamento de granalhagem e com pré-aquecimento. Neste caso, as curvas 

são sempre ligeiramente diferentes, não havendo o sincronismo que existia nas amostras 8 e 9 

podendo mesmo identificar-se uma ligeira diferença na zona linear. A amostra 10 apresenta 

uma adesão bastante boa, dado que apenas houve uma pequena porção da camada de 

compósito que se desprendeu, como se observa pela Figura 99. A amostra 11 apresentou, 

mesmo antes do ensaio, uma ligeira separação da camada de compósito na zona central, o que 

indica que a preparação desta não foi a mais correta. Após o ensaio, a separação aumentou 

ligeiramente, ficando tal como representado na Figura 102. A rotura das fibras apenas existiu 

na amostra 10, na zona lateral do perfil (Figura 100). Aqui também houve deformação lateral 

do alumínio, mas não é possível fazer uma distinção visual entre os dois casos. Em relação à 

rotura do alumínio, contudo, é possível distinguir visualmente as amostras, sendo que a 

amostra 10 apresenta uma rotura ligeiramente superior (Figura 101 e Figura 104). 
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Figura 98 – Curva força-deslocamento das amostras 10 e 11 

 

 

Figura 99 – Adesão na amostra 10 

 

 

Figura 100 – Superfície com camada de compósito da amostra 10 
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Figura 101 – Deformação na amostra 10 

 

 

Figura 102 – Adesão na amostra 11 

 

 

Figura 103 – Superfície com camada de compósito da amostra 11 
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Figura 104 – Deformação na amostra 11 

 

Analisando as amostras com a superfície granalhada, semelhante à que foi feita para o caso 

das amostras com superfície lixada, atente-se a Figura 105 onde está o gráfico força-

deslocamento das amostras 8, 9, 10 e 11. Mais uma vez, as curvas não apresentam um 

comportamento relacionado com o pré-aquecimento. O mesmo acontece em relação à força 

máxima, pois consultando a Tabela 20, nota-se que o valor da força máxima atingida para a 

amostra 11 está algures entre os valores atingidos para as amostras 8 e 9. No que respeita à 

adesão, ao contrário do que aconteceu para as amostras com a superfície lixada, aqui não há 

uma relação direta com o pré-aquecimento, uma vez que as amostras 8 e 10 foram submetidas 

a ciclos diferentes e apresentaram a melhor adesão. Tendo em consideração que a amostra 11 

também apresenta uma adesão bastante satisfatória, podendo atribuir-se os locais onde a 

adesão foi pior à preparação menos conseguida desta amostra. A rotura das fibras é outro 

termo de comparação que não possibilita a distinção entre as amostras relativamente ao pré-

aquecimento, já que as amostras 9 e 10 foram as que apresentaram rotura, no caso da amostra 

9 de uma forma bastante severa, enquanto a amostra 10 apresentou um número muito 

reduzido de fibras com rotura.  
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Figura 105 – Curva força-deslocamento das amostras 8, 9, 10 e 11 

 

Tabela 20 – Força máxima e respetivo deslocamento no ensaio de flexão das amostras 8, 9, 10 

e 11 

Amostra Força [kN] Deslocamento [mm] 

A8 13.1309 4.2325 

A9 13.1505 4.2086 

A10 13.0195 4.0095 

A11 13.1325 3.9741 
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Tabela 21 – Deformação lateral nas amostras 8, 9, 10 e 11 

Amostra Deformação lateral [mm] 

A8 43.28 

A9 42.56 

A10 43.64 

A11 43.32 

 

De forma a poder comparar os resultados obtidos pela alteração da superfície, quer através de 

lixa, quer através de granalhagem, entre elas e com o perfil sem adição de compósito 

construíram-se os gráficos expostos na Figura 106 e na Figura 107. A divisão foi feita apenas 

para facilitar a leitura dos gráficos. Como se pode observar, em todos os casos o perfil híbrido 

apresentou melhores resultados que o perfil comum. Em relação à força máxima, as amostras 

que foram submetidas apenas ao tratamento com lixa apresentam resultados ligeiramente 

superiores. Já no que respeita à adesão, por análise visual, os resultados das amostras tratadas 

com granalhagem são melhores. Quando se verifica a falha na adesão, nestes casos a rotura é 

coesiva, com exceção da amostra 9 em que há também rotura do substrato. 
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Figura 106 – Curva força-deslocamento das amostras 1, 4, 6, 8 e 10 
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Figura 107 – Curva força-deslocamento das amostras 1, 5, 7, 9 e 11 

 

A Tabela 22 resume os resultados da força máxima obtida para todas as amostras submetidas 

a ensaio e a respetivo deslocamento, exceto para as amostras 12 e 13 de controlo. Mostra 

ainda o valor percentual de melhoria dessa força máxima relativamente ao perfil não híbrido. 

Como é possível notar, existe, em todos os casos, uma melhoria da força máxima com um 

valor mínimo de 10.72% para a amostra 2, com a superfície inalterada e sem pré-

aquecimento, e um máximo de quase 16% para a amostra 7, com a superfície alterada através 

da utilização de lixa e perfil pré-aquecido. Ou seja, através da adição de uma camada de 

material compósito, com matriz de resina de epóxido reforçado por fibras de carbono, com 

uma espessura de aproximadamente 0.4 mm, conseguem-se aumentos na força máxima que 

podem chegar a 16%. Tendo em atenção que esta camada foi apenas adicionada a uma 

superfície, pois caso se adicionassem camadas de pré-impregnados, pelo menos às superfícies 

laterais, os resultados muito provavelmente seriam ainda mais satisfatórios. Pode então 
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concluir-se que os perfis híbridos produzidos neste trabalho, apresentam uma resistência 

superior aos perfis apenas de alumínio.  

 

Tabela 22 – Força máxima e respetivo deslocamento no ensaio de flexão de todas as amostras 

Amostra Força [kN] Deslocamento [mm] 

A1 11.5190 3.4746 

A2 12.7542 (10.72%*) 3.9112 

A3 12.9937 (12.80%*) 3.5832 

A4 13.2873 (15.35%*) 4.2031 

A5 13.1405 (14.08%*) 4.2057 

A6 13.3342 (15.76%*) 4.2231 

A7 13.3589 (15.97%*) 4.1712 

A8 13.1309 (13.99%*) 4.2325 

A9 13.1505 (14.16%*) 4.2086 

A10 13.0195 (13.03%*) 4.0095 

A11 13.1325 (14.01%*) 3.9741 

*percentagem de aumento na força máxima relativamente a A1 
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5.1 Conclusões 
 

Após o término deste trabalho, cuja abordagem foi pioneira no que toca ao desenvolvimento 

de uma forma expedita de criar perfis híbridos de alumínio e compósito de matriz polimérica, 

retiram-se as ilações que irão ser detalhadas de seguida. 

Com o estudo das várias etapas do processo de extrusão conseguiu-se verificar a possibilidade 

de inclusão do processo de pultrusão em três zonas distintas, revelando assim três conceitos 

para o estudo em causa. No caso do primeiro conceito, verificou-se que este era o que 

revelava uma garantia de maiores velocidades de processo, embora o empeno (ou curvatura) 

que os perfis de alumínio exibem após saírem da matriz, posterior arrefecimento e ainda, 

algumas tensões residuais existentes, possam significar que esta aproximação não é a mais 

apropriada. O segundo conceito, que propõe colocar a linha de pultrusão no seguimento da 

etapa de esticamento dos perfis, permite que os perfis de alumínio já se encontrem sem 

curvatura e sem tensões residuais que pudessem existir. Este conceito permite dispensar o 

processo de envelhecimento, depositando na parte em compósito o incremento da tensão de 

cedência e da tensão máxima. Apesar de não apresentar a mesma cadência associada ao 

primeiro conceito, consegue ainda assim impor-se como opção, devido ao tempo ganho pela 

dispensa da etapa de envelhecimento, que é um processo bastante demorado. O terceiro e 

último conceito proposto, que consiste na inclusão da pultrusão no final do envelhecimento, é 

aquele que apresenta maiores tempos de produção. Em contrapartida, é aquele que garante ao 

alumínio as maiores tensões, quer de cedência quer máxima, e também maiores durezas. Caso 

se consigam alcançar bons resultados de resistência em perfis obtidos pelo segundo conceito, 

este terceiro deixa de fazer sentido, uma vez que se está a incluir o processo de 

envelhecimento desnecessariamente. Dos três conceitos, o que propõe colocar a linha de 

pultrusão no seguimento da etapa de esticamento dos perfis, é aquele que apresenta uma 

melhor relação entre velocidades do processo, propriedades obtidas e facilidade de 

implementação.  

Relativamente ao trabalho experimental, conclui-se que os perfis híbridos de alumínio e 

compósito de matriz de resina de epóxido reforçado com fibras de carbono, onde a união 

alumínio-compósito é realizada com recurso à resina que compõe a matriz do compósito, são 

prometedores, isto porque em todos os perfis nos quais se colocou uma camada de compósito 
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se verificou uma melhoria na força máxima exercida nos ensaios de flexão. Em relação à 

adesão, nos perfis onde não foi realizada qualquer alteração à superfície, esta não foi de todo 

satisfatória, verificando-se roturas adesivas. Com a alteração da superfície, quer através de 

lixamento quer através de granalhagem, verificaram-se resultados mais interessantes, 

revelando-se melhores adesões em amostras com superfície granalhada. No que respeita ao 

pré-aquecimento dos perfis, em alguns casos foi benéfico, noutros nem tanto. Não se devem, 

contudo, retirar conclusões precipitadas relativas a esta variável pois a colocação manual dos 

pré-impregnados nos perfis a quente foi bastante irregular pela dificuldade associada a este 

processo, o que pode distorcer os resultados. 

 

 

5.2 Trabalhos futuros  
 

De forma a dar seguimento a esta primeira abordagem, da possibilidade de funcionamento em 

conjunto dos processos de extrusão e pultrusão, existem alguns trabalhos que podem ser 

efetuados. 

Um desses trabalhos consiste na implementação em software, criando simulações de cada um 

dos conceitos apresentados. Para cada um dos conceitos é necessário ter atenção a alguns 

parâmetros, como por exemplo, no primeiro conceito, para haver um sincronismo entre os 

dois processos, a velocidade de extrusão teria que ser igual à velocidade de pultrusão. 

Também, para o caso de haver um aproveitamento das elevadas temperaturas da extrusão, a 

temperatura a que os perfis entrariam em contacto com a resina teria que ser tida em conta de 

forma a evitar problemas com a cura. A resina utilizada é outro parâmetro muito importante, 

como se viu, a utilização de resina de epóxido é o mais comum em perfis híbridos, contudo a 

velocidade do processo de pultrusão é mais baixa aquando da utilização desta resina. Tal 

como verificado, o trabalho desenvolvido por (Hancox e Wells, 1979) constata que uma 

mistura de resina de epóxido com uretano garante uma melhoria na adesão ao alumínio, algo 

que também pode ser explorado quer a nível de simulações, quer a um nível mais prático. Em 

relação à adesão, não só é necessário ter em atenção a resina, mas também a rugosidade da 

superfície dos perfis de alumínio à saída de cada etapa associada aos conceitos propostos. 

Assim, uma medição da rugosidade do perfil associada a cada uma dessas etapas torna-se 
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importante. O tipo de fibra utilizada pode ser alvo de variações no que toca a uma simulação 

de produção destes componentes híbridos. Desta forma, conseguir-se-ia perceber de uma 

maneira simples as diferenças nas características dos produtos com diferentes fibras de 

reforço. Como referido, é necessária uma atenção especial relativa à possível corrosão 

galvânica no caso da utilização de fibras de carbono, pelo que seria interessante um estudo 

relativo à espessura da camada de resina nos pré-impregnados de forma a evitar o contacto 

entre as fibras e o alumínio. Outra solução para evitar este tipo de corrosão será realizar a 

ligação entre o alumínio e o compósito com recurso a um adesivo extra, e não recorrendo 

apenas à matriz do pré-impregnado como é pretendido neste trabalho. Também a orientação 

das fibras é algo a ter em conta, pelo que a simulação de diferentes orientações é importante 

para verificar quer as propriedades finais do perfil híbrido, quer a adesão entre o compósito e 

o perfil de alumínio. 

Apesar de terem sido propostos aqui três conceitos para a associação dos processos de 

extrusão e pultrusão, não significa que não existam outros. Aliás, a colocação do processo de 

pultrusão após a etapa de anodização é, até, uma solução bastante interessante para um estudo 

posterior, já que pode conseguir melhores resultados de adesão. Muito embora seja um 

conceito com uma cadência de produção bastante inferior aos referidos neste trabalho.    

É igualmente necessário haver um trabalho prático mais congruente com o processo de 

pultrusão, uma vez que neste caso foi realizado um estudo experimental com pouca 

similaridade com o que se pretende pelos conceitos teóricos, que se explica pela dificuldade 

de recorrer aos recursos necessários. Assim, agora que foram adquiridos conhecimentos mais 

teóricos acerca dos diferentes parâmetros associados aos processos de produção aqui tratados 

e à forma de produção dos perfis híbridos com recurso a esses mesmos processos, torna-se 

mais simples partir daqui para uma aplicação prática mais correta. Para evitar a necessidade 

de criação de uma fieira de pultrusão nova, apenas para produção dos perfis híbridos, seria 

mais interessante encontrar perfis de alumínio compatíveis com uma fieira já existente. 

Sendo, para tal, necessária uma pequena folga entre a fieira e o perfil, para ser criada a 

camada de compósito na superfície do alumínio. A dimensão dessa folga, dependerá da 

espessura da camada de compósito que se pretende obter na superfície do alumínio.  
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Como se observou no trabalho prático executado, a rugosidade superficial teve influência na 

adesão do compósito ao alumínio, pelo que existe a necessidade de um estudo mais incisivo 

sobre a rugosidade superficial em cada uma das etapas do processo de extrusão associada aos 

conceitos apresentados. Caso se verifique que a rugosidade exibida é insuficiente para uma 

boa adesão, poderá ser necessário incluir uma etapa, por exemplo, de granalhagem antes do 

perfil seguir para pultrusão.  

Um trabalho que também tem que ser realizado, pela sua extrema importância caso algum 

destes conceitos venha a ser aplicado na indústria, é uma análise de custos. Quer em relação 

aos processos, como em relação aos produtos. Por exemplo, caso se opte pelo primeiro ou 

pelo segundo conceito, é necessário verificar se o custo associado à pultrusão consegue ser 

inferior ao custo com o envelhecimento dos perfis, assim como se as propriedades obtidas 

através da hibridização são significativamente superiores às obtidas com os perfis comuns em 

alumínio. 

Em geral, estes tipos de estruturas híbridas necessitam de estudos posteriores que possibilitem 

a validação destas para várias aplicações. Alguns destes estudos poderão incidir sobre a 

interface, a resistência ao impacto, a tolerância ao dano e a resistência à fadiga. E, assim, 

verificar se o potencial teórico exibido por estas estruturas se verifica realmente tornando 

estas como boas alternativas quer às estruturas metálicas como às estruturas totalmente em 

material compósito. 
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Anexo A:  Composição química da liga do perfil de alumínio 

usado
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Anexo A:  Composição química da liga do perfil de alumínio 

usado (continuação) 

 

 



 Anexos 

 

   

 Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 125 

  

Anexo B: Ficha técnica dos pré-impregnados utilizados 

(continuação) 
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Anexo B: Ficha técnica dos pré-impregnados utilizados 
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