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DISPOSITIVO PARA ENROLAMENTO DE FIOS DE CARBONO EM TUBOS 

 

RESUMO  

 

Neste projeto, será desenvolvido, em caráter experimental, a construção de 

uma máquina capaz de manufaturar tubos, com diâmetro máximo de 3 polegadas e 

comprimento máximo de 1 metro, envoltos com fibra de carbono, a fim de reduzir o 

uso de aço carbono e obter leveza e resistência no produto final. O equipamento 

contará com um suporte rotativo, onde tubos cilíndricos serão fixados, e sobre eles 

serão depositados o fio de fibra   de carbono juntamente com a resina. Para que 

diferentes padrões de aplicação do fio de fibra de carbono sejam possíveis, um 

sistema automatizado irá coordenar dois motores (um motor para rotacionar o tubo e 

outro motor de passo, para movimentar a fita de carbono ao longo do eixo). Serão 

confeccionadas três amostras para ensaios destrutivos para verificação quanto ao 

aumento nas forças de tração, compressão e de torção. Os resultados serão 

comparados com a peça sem aplicação do compósito, e os fatores envolvendo o 

procedimento serão analisados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a norma ASM (1987), um material compósito é a combinação de dois 

ou mais matérias diferentes, com características e propriedades que somadas, 

atingem um determinado patamar de resistência, flexibilidade, entre outras 

características desejadas. Muitos compósitos são empregados como elementos 

estruturais pela sua alta resistência e baixo peso, e a composição desses materiais 

são uma matriz, material de reforço e um polimérico, que dará a sustentação as 

partículas.  

Conforme abordado por Tenek (1998), os compósitos baseados em fibra de 

carbono possuem altos índices de rigidez e resistência mecânica se comparado ao 

peso que possuem, além de não sofrerem com as ações da corrosão em muitas 

situações. Estes laminados são constantemente empregados na fabricação de 

tubulações e eixos, além de alguns outros componentes de alta solicitação mecânica. 

No caso de tubos metálicos, a aplicação da fibra de carbono visa reduzir os mais 



comuns problemas encontrados, como flambagem, aparecimento de ondas e 

rupturas. 

 

OBJETIVOS 

 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo desenvolver um dispositivo que seja 

capaz, por técnica de bobinamento filamentar, de depositar os filamentos de fibra de 

carbono sobre tubos e eixos para diversas aplicações, em conjunto com a resina epóxi 

que garantirá a fixação desses fios.  

 

Com o dispositivo pronto, serão iniciados as aplicações e correções na 

programação dos motores, com ajustes de velocidade e de força na tração dos 

filamentos. Ao final, serão produzidos três corpos de prova para testes, onde serão 

avaliados o aumento na resistência das peças.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os tubos de carbono são empregados em diversas ocasiões na indústria 

mecânica, civil e aeronáutica na confecção de compósitos, que são a união de um ou 

mais materiais para adquirir características especificas (CALLISTER, 2002). 

 

Um tipo especifico de compósito, chamados de materiais plásticos reforçados 

por fibra de carbono (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Plastic), são empregados em 

asas de aviões, peças para bicicletas, assim como na formula 1, fornecendo a 

resistência necessária com um peso inferior aos metais (SILVA, 2008). 

 

Estruturas de compósito polimérico produzidas com filamentos contínuos 

orientados em camadas são naturalmente anisotrópicos, ou seja, possuem 

propriedades diferentes em cada eixo de direção como é o caso de tubos produzidos 

pelo processo de bobinamento filamentar (STRONG, 1989). A força total da estrutura 

torna-se a soma de todos os filamentos unidos, quando não existir falhas na aplicação 

(ASM, 1987). 

 

 



METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica deste projeto consiste em uma análise exploratória 

das propriedades dos materiais (fibra de carbono, resina epóxi e o aço carbono) a 

serem utilizados e suas aplicações específicas. Este dispositivo será modelado em 

3D e simulado através do software PTC Creo, auxiliando na seleção de materiais e 

definição dos processos necessários para a fabricação das peças para a máquina. 

 

A máquina contará também com um sistema de acionamento para rotacionar o 

tubo tracionando e enrolando o fio por todo o seu corpo, para isso, inicialmente a 

proposta é que esse acionamento e controle seja realizado com a utilização do 

Arduíno, ou um outro sistema capaz de controlar a velocidade de deslocamento e 

executar diferentes deposições angulares do fio de fibra de carbono sobre o tubo, 

passando anteriormente através de um pequeno reservatório de resina epóxi para 

fixação da fibra realizando a retirada do excesso através de roletes.  

 

A acoplagem dos moldes será feita por uma castanha de diâmetro máximo de 

3 polegadas, a através de um cabeçote será feita a deposição das fitas de carbono 

sobre eles. 

A alteração do padrão de aplicação, será feito por programação, para que este 

dispositivo seja o mais flexível possível e possa atender a uma gama de projetos e 

necessidades diferentes. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Após comprovação através de ensaios de tração, compressão e torção nos 

protótipos, na própria unidade ou em local autorizado, do aumento da resistência após 

a aplicação do fio de fibra de carbono e resina epóxi no tubo, espera-se divulgar o 

dispositivo aos alunos, em sua grande maioria já exercendo algum tipo e atividade em 

indústrias da região, quanto à obtenção de peças e sistemas mais rígidos através do 

método utilizado, tornando os projetos mais leves e baratos. 
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