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Introdução: O estudo de novos materiais para fabricação de tubos, com diversas
aplicações, tem se tornado cada vez mais necessário, devido à diversidade de meios e
situações em que os mesmos estão submetidos. Dentre os materiais existentes, os
compósitos apresentam as características necessárias para esta disparidade. Pertencente
ao grupo das fibras sintéticas, as fibras de vidro, devido às suas propriedades físicas e
químicas, permitem sua utilização na construção de peças de forma rápida e eficiente,
porém dão origem á resíduos pouco reaproveitáveis, mas que quando estudados e
trabalhados podem contribuir para redução de custo e rejeitos do processo de
produção. Objetivo: Estudo e obtenção do melhor processo para a manufatura de tubos
poliméricos em escala de laboratório, a partir de rejeitos de compósitos reforçados por
fibras de vidro.  Metodologia: Os rejeitos do material compósito reforçado por fibra de
vidro serão coletados na empresa EME FIBRAS e serão separados de acordo com a
forma e tamanho. Os mesmos serão trabalhados e aplicados na confecção de tubos
poliméricos. Serão realizados Ensaios Físicos-Mecânicos (Envelhecimento,
Intemperismo, Achatamento por compressão, Tração, Compressão e Flexão Estática)
de acordo com as normas técnicas (ASTM / ABNT). Será então estabelecido padrão de
manufatura dos tubos, mediante ás melhores respostas obtidas nos processos.
Resultados: A produção de tubos poliméricos com a adição de fibras de vidro,
proporciona propriedades interessantes ao produto final, dentre elas a melhor relação
resistência/peso e custo/benefício.
Por meio destes resultados pode-se definir como proposta:

&#61656;	Manufatura de Tubos Poliméricos reforçados por fibras de vidro, utilizando
diferentes processos e fibras.
&#61656;	Buscar resinas alternativas, assim como fibras alternativas visando reduzir o
custo do processo e melhoria das propriedades mecânicas;
&#61656;	Estabelecer padrão de manufatura dos tubos, mediante ás melhores
respostas obtidas nos processos.
&#61656;	Realização de Ensaio de Achatamento por Compressão.
 Conclusão: As fibras de vidro constituem um dos principais materiais de reforço para
matrizes poliméricas, devido a seu baixo custo, boa resistência química e possibilidade
de aumento de resistência mecânica, através da manipulação dos seus constituintes
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