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Introdução

“Fibra de Vidro” termo ilusório, isto porque descreve apenas um componente e na verdade é um material composto.

O outro componente é uma resina plástica, atualmente existem três tipos de resina (poliéster, viniléster e epóxi), cada

uma tem um lugar no mundo da construção naval.

O fator importante é a correta combinação entre a resina e o tipo de reforço (fibra vidro) utilizado.

Exemplo : A resina viniléster é ideal para “S-Glass”, mas quando usado “E-Glass” a fibra de vidro irá falhar antes da

resina.

Assim, o termo mais preciso é Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV).

Em Inglês: Fiberglass-Reinforced plastic (FRP) ou Glass-Reinforced Plastic (GRP)
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Resina 

Resina Poliéster – Esta resina é a mais comum na construção naval, nos dias de hoje. É mais barata e adequada para todas 
as finalidades. Tem propriedades pobres (alongamento) e como consequência não é usada em embarcações modernas de 
alto desempenho, mas é perfeita para a maioria das embarcações.

Os ENP têm como Standard a utilização de uma resina de poliéster insaturado, isoftálica, pré-acelerada e tixotrópica que 
apresenta uma excelente resistência a hidrólises e aos fenómenos de osmose e ao meio marinho.
E a resina ortoftálica, para toda a estrutura que não fica em contacto com a água (anteparas estanques, reforços e 
superestrutura).

A resina mais utilizada é CRYSTIC 489 PA BT LV (SCTOBADER).

Densidade
(kg/m³)

E G ν σ τ

Resina polyester 1,272 3,550 MPa 1,350 MPa 0,38 55 MPa 50 MPa
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Fibra Vidro 

E-Glass: é o material mais comum usado nas construção naval. É feito de
plástico fundido fiado em fibras bem que são então também tecidas em pano
(Woven) ou livremente reunidas em Roving.

Densidade
(kg/m³)

Ef0 Ef90 G ν

E Glass 2,570 73,100 MPa 73,100 MPa 30 MPa 0,24

A fibra de vidro “E-Glass” é considerado um material isotrópico porque as suas propriedades são idênticas nas duas
direções.

Os Mat’s têm um especto
semelhante ao feltro.

Woven Roving têm uma configuração de
tipo tela ou sarja, normalmente os
tecidos estão associados a um composto
por WR+Mat, o tecido mais o usual é
WR800/300.
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Fibra Vidro 

Hand Lay Up

Neste processo a resina é aplicada sobre os tecidos e
impregnada à mão com a ajuda de um rolo ou pincel. Aqui,
o laminado também é deixado a curar nas condições
atmosféricas normais.

Basicamente este processo é uma extensão do processo 
manual onde é aplicada pressão no laminado para 
melhorar a consolidação. O ar dentro do saco é extraído 
através de uma bomba de vácuo.

Vácuo (Vacuum Bagging)

INTRUDOÇÃO
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Cercador 26 mts

Este projeto surge com o interesse dos Armadores Angolanos, com o objetivo de procurar o pescado mais longe da costa
e como tal é nos exigido um estudo para o aumento da capacidade de carga assim como de combustível.

Os Armadores para o qual efetuamos este projeto deram-nos os seguintes 
Dados de Partida:

• Capacidade do Porão (aprox. 100m³ - 70 ton) 
• Sistema de Conservação do Pescado RSW (pescado refrigerado a 

água do mar)
• Velocidade 10,5 ± 0,5 nós
• Trabalhar com redes Angolanas (malha mais grossa e maiores 

dimensões)
• Equipamentos hidráulicos dimensionados para as redes Angolanas
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Projeto

E como é normal, tomou-se como base umas construções que os ENP efetuaram em 2000, uns cercadores de 24mts,
efetuaram-se algumas modificações, tais como, a aumento do Comprimento para os 26mts fora a fora, mas com um
comprimento entre perpendiculares inferior ao 24mts para se fugir às regras da IMO e MARPOL.

As primeiras regras que se colocou para o dimensionamento do casco foram as seguintes:

퐿
퐵 = 4
퐵
퐷 = 2
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Projeto

Após a modelação do casco, passou-se para a elaboração do plano geométrico, onde teve que se ter em consideração as
regras da “Load Line Conventions 1966”, para a definição do comprimento entre perpendiculares:

• O comprimento entre perpendiculares é 96% da linha de água a 85% do pontal mínimo medido da parte superior da
quilha, ou do comprimento da parte dianteira do tronco ao eixo da madre do leme naquela linha de flutuação, se este
for maior.

• Para embarcações sem madre de
leme, o comprimento entre
perpendiculares é tomado como
96% da linha de flutuação em
85% do pontal mínimo.
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Plano Estrutural (Corte Longitudinal)

Para chegar-se à definição dos laminados de cada um dos componentes
foi necessário passar por varias fases e tendo sempre o de desenho do
Corte Longitudinal (definição da estrutura da embarcação) presente.

Começou-se primeiro por definir a estrutura.

Definiu-se que este projeto iria possuir uma estrutura longitudinal, o
que implicou que todas as balizas que foram aplicadas não possuem
continuação nas ligações aos reforços do convés e que todos os
longitudinais teriam continuidade.

DIMENSIONAMENTO DO PLANO DE LAMINAGEM

10

Cálculo de Espessuras

Após a conclusão do plano estrutural passou-se a definição do Plano de laminagem utilizando as regras da ABS - Rules for
Building and Classing - Reinforced Plastic Vessel. New York: American Bureau of Shipping, 1978.

Formula para o cálculo de espessuras:

푡 =
푊 푘
푐

305
푓 − 2,69 ,푚푚

onde:
k = 0,35mm
fg = Conteúdo de vidro, em percentagem por peso de uma camada de Mat ou de Woven Roving
c = Conteúdo de vidro no composto de um estratificado básico com fibra de vidro

=1 272 g/m²
W = Peso total do reforço de fibra de vidro do laminado em g/m², da espessura do laminado t
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Cálculo de Espessuras

Para tal foi necessário criar uma folha de Excel e proceder a alguns
cálculos e assim resultar o dimensionamento do casco.

As constantes acima apresentadas advêm das regras da ABS, mais
propriamente (Part 2, capitulo 2, secção 1). Quanto ao peso da
fibra de Vidro é estrado da fibra a utilizar, exemplo fibra (MAT 300)
implica que tem um peso de 300g/m², composto (WR 800/300)
implica que tem 1.100 g/m².

W
Espessura MAT MAT MAT Fibra

(mm) 100 300 600 800 / 300 1200 / 300 gr/m²
A.1 Quilha 52 1 2 34500
A.2 Fundo 24 1 1 16300
A.3 Costado 21 1 1 14100
A.4 Borda Falsa 21 1 1 14100

11 1 1 7500
40
11 1 1 7500

8 1 1 5300
8
8 1 1 5300
9 2 0 6100

40
9 2 0 6100

C.1
Sicordias Convés 

Principal 9 2 6100

C.2
Montantes da 

Antepara 9 2 6100

C.3
Escoas

11 2 7200

C.4
Longitudinais de 

Fundo 12 2 8300

C.5
Ref. das Anteparas 

de Balanço 9 2 6100

C.6
Balizas

9 2 6100

C.7
Fixes do Motor 

Principal 14 2 9400
6 1 1 4200

12
6 1 3900

030
14 0
12 0

0

Composição do Laminado

Ref. Designação
ROV / MAT ROV   / MAT

12

PVC 40mm

4

B.1

B.2

Anteparas 
Estanques

Anteparas de 
Balanço Tk fuel

4

5

3

B.3
Anteparas Div. 

Porão

3

6

6

Coremat XM 4mm

PVC 40mm

Coremat XM 4mm

5

Convés PrincipalD

5

8

7

5

5

5

6Tipo de Tecidos 풎풇 푷풇 풆풎 흆

Mat 150 150 g/m² 455 g/m² 0,31 mm

1,456 kg/m³Mat 300 300 g/m² 909 g/m² 0,62 mm
Mat 450 450 g/m² 1,364 g/m² 0,94mm
Mat 600 600 g/m² 1,818 g/m² 1,25mm

WR 800 800 g/m² 1,739 g/m² 1,09mm 1,590 kg/m³
Combinado
Rov 800/300 1,100 g/m² 2,648g/m² 1,72 mm 3,046 kg/m³
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Demonstração – Calculo de espessura do Fundo do Casco

Tendo a embarcação uma estrutura de laminado composto o calculo do peso total do reforço de fibra de vidro do
laminado, ter que se há de efetuara cálculos para (W) de cada um dos laminados.

Composição do Laminado W

Ref. Designação
Espessura MAT MAT MAT ROV / MAT ROV   / MAT Fibra

(mm) 100 300 600 800 / 300 1200 / 300 gr/m²
A.2 Fundo 24 1 1 14 0 16 300

1 Paso - Calculo do Peso Total (W)

푊 = 1 300 + 1 600 + 14 800 + 300

푊 = 16 300푔푟 푚⁄
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Demonstração – Cálculo de espessura do Fundo do Casco

2 Paso – Cálculo Conteúdo de vidro (fg)

Tem que se começar a calcular separadamente os peso de resina dos MAT e do Woven Roving em separado, isto por nós
conhecemos o peso de das fibras Mat e Woven Roving (são definidos pelo esquema de laminagem) e também
conhecemos as preceentagems de resina que tanto os Mat %푟 = 67% e os Woven Roving %푟 = 55%  necessitam.

Assim sendo, recorre-se às seguintes equações:

푃 + 푃 =  푃

% + % = 1

% =  
푃

푃

, Soma do peso da resina com o peso das fibras, obtém-se o peso total por m²

, Soma das percentagens (fibra + resina) será igual 1

, A percentagem da fibra obtém-se através da divisão do peso da fibra sobre o peso 
total do estratificado
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Demonstração – Calculo de espessura do Fundo do Casco

Com os desbordamentos das formas anteriormente apresentadas, obtém-se o peso da resina por tipo de tecido:

푃  =  푃
%

1−  %

E assim chagamos à seguinte conclusão
Resina (Glass Weigth) 

"gr/m²"
Mat Roving

Total
67% 56%
1827 18822 20 649

Neste momento temos o pelo conhecimento do peso do estratificado (laminado) em gr/m²

푃 = 푊 + 푃

푃 = 16 300 + 20 649 = 36 949 푔푟 푚⁄
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Demonstração – Calculo de espessura do Fundo do Casco

Por fim obtém-se o Conteúdo de vidro (fg)

푓 =  
푃
푃

푓 =  56%

Agora possui-se todos os dados para o calculo de espessura do laminado, apenas á que substituir todos os valores na
equação apresentada slide N.10 e obter-se-á o valor da espessura.

푡 =
푊 푘
푐

305
푓 − 2,69 ,푚푚

푡 =
16 300 0,35

1 272
305
0,56− 2,69 ,푚푚

푡 = 24 mm

DIMENSIONAMENTO DO PLANO DE LAMINAGEM RECORENDO À 
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Validação – Calculo de espessura através do programa da Burreau Veritas (BV)

Para a definição do Plano de Laminagens utilizou-se o programa da Bureau Veritas (BV) – ComposeIT, que utiliza as
seguintes regras “Hull in Composite Materials and Plywood, Material Approval, Design Principles, Construction and
Survey”
Com este programa vamos verificar se o plano de laminagem e estrutural inicialmente está bem dimensionado. Este
programa apenas estuda placas.

Para tal é necessário ir ao desenho do corte Longitudinal e
verificar onde se encontra a maior placa (subdividida por
balizas e escoas ou longitudinais), dependendo de onde se
está a estudar.

Apos execução do programa iremos concluir, se é melhor
reduzirmos o espaçamento entre balizas/longitudinais
(aumentando o número) ou aumentar o número de tecidos
aplicados.
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Tipos de Reforços

Existem diferentes formas de dimensionar ou de efetuar reforços para as embarcações de fibra, os mais conhecidos são:

No caso do cercador utilizou-se a forma de ómega, ómegas esses que
forma manufaturados a partir de placas de poliuretano. Reforços esses que
primeiro são colados à estrutura com cola quente e posteriormente
laminados, com forme o estratificado definido.

Optou-se que todos os tecidos dever-se-iam dobrar na coroa para
aumentar a inercia do reforço e utilização de tecidos de Woven Roving
para a estrutura.

PROCESSO DE LAMINAGEM
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Plano de Laminagem

Após o dimensionamento das espessuras e do estratificado em cada uma das zonas do casco, elaborou-se um desenho
com o esquema de laminagem.

Para se efetuar a laminagem deste casco (A= 362m²) são
necessários 5 homens dentro do molde durante
aproximadamente dois meses, perfazendo 2 203 horas, além
disso é necessário um homem que faz a preparação (corte de
tecidos e reposição da resina).
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Sequência da Laminagem do Casco

Como se pode observar ao lado, a sequência da
laminagem do casco será a seguinte:

Estes valores são retirados diariamente para uma folha
de controlo de produção, são valores médios isto
porque depende sempre da pessoa que se encontra a
laminar, basta que uma pessoa não espalhe a resina
com a mesma pressão para que a razão de entre a
resina e a fibra se altere.

1. Aplicação de Gel coat 
a. (espessura ideal 600 a 800 micras “aprox. 900gr/m²)
b. Aplicação: 1 dia

2. Dois tecidos: Mat100 e Mat 300 de emulsão 
a. (ligante em pó – ajudam na impermeabilização do 

casco)
b. Aplicação: 3 dias
c. Percentagem de resina em peso: 59%

3. Dois tecidos; Mat 300 ligante em pó e Mat 600
a. Aplicação: 4 dias
b. Percentagem de resina em peso: 69%

4. Dois tecidos: Rov 800/300
a. Aplicação: 8 dias
b. Percentagem de resina em peso: 60%

(…)

1. Por fim, termina com, com dois tecidos Rov 800/300 e Mat 
300

a. Aplicação: 6 dias
b. Percentagem de resina em peso: 56%

CONTROLO DA PRODUÇÃO
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Infraestruturas

Os Estaleiros Navais de Peniche dispõe de meios de Controlo de Temperatura que por sua vez reduz a humidade relativa
dentro da nave de laminagem, permitindo-lhe assim cumprir com todos os requisitos exigidos pelas Sociedades
Classificadoras.

Sendo nós um estaleiro Certificado pela ISO9001, durante o processo de laminação temos de efetuar um controlo e
registo diário que vai desde temperatura e humidade como de todo o material aplicado (n.º lotes e certificados dos
mesmos).


