
EFEITO DO PROCESSO DE SILANIZAÇÃO NAS 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DO MATERIAL 

COMPÓSITO CARBONO-EPÓXI 
 

Gustavo de Lima Recicar1, Gigliola Salerno2  
1,2 Centro Universitário da FEI 

gustavo.recicar46@gmail.com    gsalerno@fei.edu.br 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo um estudo 

comparativo sobre os efeitos do processo de silanização, 

onde será analisado o comportamento mecânico à tração, 

compressão e flexão do material compósito carbono-

epóxi com e sem o processo de silanização, de modo a 

verificar se a adição de silano gera variações 

significativas nas propriedades mecânicas do material. 

 

1. Introdução 
Atualmente, com o avanço nas tecnologias de 

confecção de novos materiais os compósitos se tornaram 

mais presentes em diversas aplicações por serem opções 

vantajosas devido às suas altas resistência e rigidez 

específicas. O comportamento mecânico destes materiais 

depende de uma série de fatores, apresentando 

mecanismos de dano complexos e dependentes da escala 

de análise. [1] 

Os materiais compósitos são obtidos através da 

combinação, em escala macroscópica, de duas fases 

distintas, assim apresentam outra importante 

característica: Podem ser montados de acordo com as 

necessidades de aplicação, variando parâmetros como os 

materiais da fibra e da matriz, a orientação das fibras, a 

espessura e a sequência das lâminas durante a montagem. 

A determinação destes parâmetros tem influência direta 

sobre a resposta mecânica do material que será 

preparado. [1, 2] 

A silanização é um processo que visa uma melhora na 

interface fibra-matriz, que é um dos principais 

determinantes para a resposta mecânica do material, por 

meio do mecanismo de interdifusão que ocorre entre a 

fase dispersa (fibra de carbono) e a matriz (resina epóxi). 

O Silano promove a interdifusão entre as fases por ser um 

polímero compatibilizador que possui facilidade de 

ligação com moléculas de carbono. [2] 

 

2. Metodologia 
Primeiramente foram determinadas as dimensões dos 

corpos-de-prova de acordo com as normas ASTM (tabela 

1) para que o corte do tecido nas dimensões corretas 

pudesse ser realizado. Após o corte, metade dos tecidos 

foi silanizada, para que posteriormente fosse realizada a 

laminação manual e o processo de cura à vácuo dos 

materiais compósitos. Os corpos-de-prova serão cortados 

por jato d’água. 

Os ensaios de tração, compressão e flexão serão 

realizados utilizando a máquina universal de ensaios 

MTS 810 com capacidade de 250kN. Após os ensaios, as 

fraturas e a interação fibra-resina serão analisadas através 

da microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Figura 

1). 

 
Figura 1 – Metodologia do desenvolvimento do trabalho. 

 

 

Ensaios Dimensões 

(mm) 

Norma 

Tração 200 x 20 x 1 ASTM D3039 

Compressão 38,1 x 12,7 x 3 ASTM D 695 

Flexão 120 x 25 x 5 ASTM D790 
Tabela 1 – Especificações dos corpos-de-prova [3]. 

 

3. Conclusões 

Os compósitos são parte de uma categoria de 

materiais relativamente nova, deste modo este estudo tem 

o objetivo de expandir o conhecimento sobre os 

mecanismos de dano dos materiais compósitos, onde 

também será observada a influência do processo de 

silanização, para que se possível, esta influência seja 

quantificada e novos parâmetros de referência sobre as 

propriedades mecânicas dos compósitos carbono-epóxi 

sejam determinados. 
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