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RESUMO 

 

Conforme estudos mais atuais, os plásticos reforçados vêm sendo, nos últimos anos, uma 

alternativa viável na construção de elementos estruturais de médio e grande porte, desde 

que a leveza acompanhada de alto desempenho seja possível. A concepção de compósitos 

poliméricos híbridos (combinação entre tipos diferentes de reforços) pode possibilitar 

aplicações estruturais dos mesmos, frente às mais adversas condições de serviços. Dentro 

dessa classe de materiais compósitos, os reforçados a base de tecidos híbridos de alto 

desempenho vêm tomando espaço quando a sua aplicação requer alto suporte de carga e 

alta rigidez. O objetivo desse trabalho de investigação é o estudo da influência que esses 

tecidos trazem na concepção desses materiais quanto a sua caracterização mecânica e 

mecanismos de fratura envolvidos. Alguns parâmetros associados ao processo e/ou forma 

de hibridização se destacam como fatores influenciadores no desempenho final do material 

tais como a presença de anisotropia, forma da trama tecido, processo de confecção dos 

mesmos, geometria normativa dos corpos de prova, entre outros. Neste sentido, quatro 

laminados compósitos foram desenvolvidos à base de tecidos de reforços híbridos 

envolvendo fibras de carbono AS4, kevlar 49 e vidro-E e como matriz a resina epóxi éster 

vinílica (DERAKANE 411-350). Todos os laminados compósitos foram constituídos  com 

quatro camadas de reforços. Dependendo do tipo de tecido híbrido, todos os fatores 

influenciadores acima mencionados foram estudados para os laminados. Todos os 

laminados foram fabricados industrialmente sendo empregado o processo de laminação 

manual (hand-lay-up). Todo o estudo da caracterização mecânica e do mecanismo de 

fratura (fratura mecânica) foi desenvolvido para os laminados submetidos aos ensaios 

mecânicos de tração uniaxial, flexão em três e compressão uniaxial. As análises dos 

mecanismos de fratura foram realizadas envolvendo a macroscopia, microscopia ótica e 

eletrônica de varredura.   

 

Palavras Chave: Plástico Reforçado, Tecidos de Reforços Híbridos, Propriedades 

Mecânicas, Anisotropia e Fratura Mecânica. 
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ABSTRACT 

 

As most current studies, reinforced plastics have been, in recent years, a viable alternative 

in building structural elements of medium and large, since the lightness accompanied by 

high performance possible. The design of hybrid polymer composites (combination of 

different types of reinforcements) may enable structural applications thereof, facing the 

most severe service conditions. Within this class of composite materials, reinforced the 

underlying tissues hybrid high performance are taking space when your application 

requires high load bearing and high rigidity. The objective of this research work is to study 

the challenges in designing these fabrics bring these materials as to its mechanical 

characterization and fracture mechanisms involved. Some parameters associated with the 

process and / or form of hybridization stand out as influential factors in the final 

performance of the material such as the presence of anisotropy, so the fabric weave, the 

process of making the same, normative geometry of the specimens, among others. This 

sense, four laminates were developed based hybrid reinforcement fabrics involving AS4 

carbon fiber, kevlar and glass 49-E as the matrix epoxy vinyl ester resin (DERAKANE 

411-350). All laminates were formed each with four layers of reinforcements. Depending 

on the hybrid fabric, all the influencing factors mentioned above have been studied for 

laminates. All laminates were manufactured industrially used being the lamination process 

manual (hand-lay-up). All mechanical characterization and study of the mechanism of 

fracture (fracture mechanics) was developed for laminates subjected to uniaxial tensile 

test, bending in three and uniaxial compression. The analysis of fracture mechanisms were 

held involving the macroscopic, optical microscopy and scanning electron microscopy. 

 

Keywords: Reinforced Plastic, Fabric Reinforcement Hybrid, Mechanical Properties, 

Fracture Mechanics and Anisotropy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A descoberta de novos materiais vem crescendo devido ao avanço tecnológico e às 

exigências do mercado. Dentre estes materiais, podemos destacar os materiais compósitos 

e, em particular, os plásticos reforçados por fibras (PRF), os quais vêm gradativamente 

ocupando o espaço de aplicação dos materiais convencionais, em especial as aplicações em 

estruturas leves onde o peso é um parâmetro fundamental para o seu desempenho final, ou 

seja, uma das grandes vantagens destes materiais é que, quando utilizados em elementos 

estruturais, ocasionam uma queda em sua massa e um ganho nas propriedades mecânicas, 

térmicas e químicas. Além disso, os materiais compósitos aportam aos projetistas 

considerável flexibilidade no projeto de estruturas, pois permitem o desenvolvimento de 

materiais para aplicações específicas. 

Sempre com o objetivo de se desenvolver materiais que aportem altas capacidades 

de suporte de carga e rigidez, principalmente quando essas capacidades estão aliadas a uma 

maior flexibilidade no processo de fabricação e custo do produto final, surgem no mercado 

dos plásticos reforçados os novos tecidos de reforços híbridos. Esse tipo de reforço traz, 

em si, grandes desafios com relação a sua utilização no desenvolvimento dos laminados 

compósitos, por exemplo. Neste sentido, fazem-se necessárias pesquisas que deem 

subsídios técnicos e científicos aos projetistas de modo a que os mesmos possam 

dimensionar elementos com conhecimento do comportamento desses materiais quando 

submetidos as mais variadas condições de carregamento e de serviço. 

Diante do exposto, o projeto de doutoramento visa o estudo aprofundado da 

utilização de tecidos de reforços híbridos de alto desempenho na concepção de laminados 

compósitos, bem como a influência dos mais variados parâmetros associados ao processo 

de hibridização desses tecidos nas propriedades mecânicas e mecanismos de fratura 

envolvidos. 

Os tecidos híbridos envolvidos nesse estudo são à base de fibras de carbono 

AS4/vidro-E, fibras kevlar 49/carbono AS4 e fibras de vidro-E/kevlar 49, onde foram 

usados no desenvolvimento de quatro laminados compósitos diferentes. Três desses tecidos 

foram confeccionados industrialmente e um de forma artesanal. Aqui, a forma de 

hibridização do tecido é um parâmetro comum a todos os laminados compósitos 

desenvolvidos como influenciador na resposta mecânica final, porém, dependendo do tipo 
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de tecido, parâmetros específicos de hibridização são abordados como sendo de grande 

desafio na caracterização mecânica desses laminados. 

Neste sentido, parâmetros como anisotropia (influência da orientação das fibras 

com relação à direção da carga aplicada), geometria normativa dos corpos de prova 

(dimensão do corpo de prova a qual é dependente da forma de corte do mesmo) e forma da 

trama do tecido aliada ao processo de obtenção do mesmo (artesanal ou industrial), são de 

forte influência na caracterização mecânica e mecanismo de fratura desses laminados 

compósitos.  

Basicamente, os quatros laminados compósitos desenvolvidos possuem 04 (quatro) 

camadas de tecidos híbridos impregnados pela resina epóxi éster vinílica, denominada 

comercialmente como DERAKANE 411-350, considerada de alto desempenho e com uso 

recomendado para condições ambientais adversas como incidência de radiação UV, alta 

umidade e temperatura, além de ambientes corrosivos. 

Os estudos da caracterização mecânica e do mecanismo de fratura foram realizados 

para os ensaios de tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial. 

Propriedades físicas como densidade volumétrica, percentuais de fibras, resina e vazios, 

foram determinadas para todos os laminados compósitos.  

O estudo das características da fratura teve como base o uso das análises 

macroscópicas e microscopia ótica e eletrônica de varredura (MEV).  
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Objetivo Geral 

Estudar a caracterização mecânica e mecanismo de fratura dos plásticos reforçados 

de alto desempenho a base de tecidos híbridos sob a influência da anisotropia, da forma da 

trama dos tecidos e da geometria normativa dos CP’s. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Desenvolver de 04 (quatro) laminados compósitos reforçados à base de tecidos híbridos 

envolvendo fibras de Carbono AS4, fibras Kevlar 49 e fibras de vidro- E e como matriz 

a resina epoxi éster vinílica DERAKANE411-350; 

 Estudar a caracterização física de todos os laminados compósitos desenvolvidos através 

do estudo da densidade volumétrica e dos percentuais de fibras, resina e vazios; 

 Estudar a caracterização mecânica a partir da influência da orientação da fibra com 

relação à direção de aplicação da carga (anisotropia) do laminado híbrido 

Kevlar/Carbono (LKC) frente aos ensaios mecânicos de tração uniaxial, compressão 

uniaxial e flexão em três pontos; 

 Estudar a caracterização mecânica a partir da influência da forma de trama do tecido, ou 

seja, tipo sarja e tipo bidirecional, e do processo de confecção dos mesmos (industrial e 

artesanal) dos laminados híbridos Kevlar/Vidro (LKVS e LKVB), frente aos ensaios 

mecânicos de tração uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três pontos; 

 Estudar a caracterização mecânica a partir da influência da geometria normativa dos 

corpos de prova, através do número de mechas de fibras de carbono na confecção 

(corte) dos mesmos, do laminado híbrido Carbono/Vidro (LCV), frente aos ensaios 

mecânicos de tração uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três pontos; 

 Analisar os mecanismos de fratura para cada laminado híbrido em todos os ensaios 

mecânicos realizados; 

 Realizar estudo comparativo global entre as propriedades mecânicas de resistência e 

módulo de elasticidade, para todos os laminados híbridos envolvendo todas as 

condições e tipos de ensaios realizados. 
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Contribuições 

 Desenvolvimento de novas configurações de compósitos laminados de alto desempenho a base 

de tecidos híbridos envolvendo fibras sintéticas com o objetivo de atender as mais variadas 

aplicações estruturais; 

 

 Facilitar o desenvolvimento de projetos estruturais com base nesses materiais, com pleno 

conhecimento de suas respostas mecânicas as mais variadas formas de carregamentos estáticos; 

 

 Estudo detalhado da estabilidade estrutural, através do estudo inédito de parâmetros de suma 

importância em seu desempenho final como a presença da anisotropia, forma de hibridização do 

tecido e geometria normativa dos corpos de prova nos ensaios mecânicos; 

 

 Confirmação da influência desses parâmetros na formação e propagação da fratura mecânica. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A presente revisão bibliográfica visa a fundamentar o conhecimento sobre os 

materiais compósitos poliméricos em geral, com destaque para os compósitos poliméricos 

híbridos. 

1.1 Materiais Compósitos 

Buscando uma uniformização conceitual, a norma ASTM D3878 (2007) vem 

definindo material compósito como sendo um material composto de dois ou mais 

materiais, insolúveis, que são combinados para formar um material de engenharia útil e 

possuidor de propriedades não conseguidas pelos constituintes em separado. Os 

constituintes de um compósito mantêm suas identidades: eles não se dissolvem ou fundem 

completamente um no outro, apesar de agir em conjunto. 

Os compósitos possuem dois ou mais constituintes quimicamente distintos numa 

escala microscópica, separados por uma interface, sendo muito importante para a 

especificação destes constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre 

presente em maior quantidade. O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como 

uma fase de carga ou reforço, que atua aprimorando, em geral, as propriedades mecânicas 

da matriz (MATHEWS, 1994). 

Al-Qureshi (1983) define os materiais compósitos como materiais de moldagem 

estrutural (também chamados de materiais de engenharia), feitos de dois ou mais materiais 

constituintes, com suas próprias propriedades, e que, juntos, resultam em um material com 

propriedades realçadas ou diferentes das dos materiais originais. 

Hull (1988) e Aquino (1992) definem materiais compósitos como sendo derivados 

da combinação de dois ou mais materiais (componentes) diferentes quando analisados 

macroscopicamente ou microscopicamente, cujo objetivo é a obtenção de propriedades 

específicas e características desejadas, definição também compartilhada por Vlack (1988) e 

vários outros. 

Outros autores definem compósitos como a combinação heterogênea de dois ou 

mais materiais, que possuam fases distintas, com o objetivo de se obter propriedades 

específicas e características desejadas. É certo que tal definição depende do nível de 
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análise do material, pois todos os materiais podem ser considerados heterogêneos se a 

escala analisada é muito pequena (HERAKOVICH, 1997).  

 Os principais componentes dos compósitos poliméricos, também definidos como 

plásticos reforçados, são basicamente dois: componente estrutural, que pode ser de 

natureza fibrosa ou pulverulenta, e componente matricial, que pode ser de natureza 

termoplástica ou termofixa (MANO, 1991).  

Como componentes estruturais de reforço podem ser utilizados materiais orgânicos 

ou inorgânicos, sendo os mesmos de grande importância, pois, além de darem resistência e 

rigidez ao compósito, podem melhorar, também, propriedades físicas e químicas. A 

escolha de um reforço é bastante complexa, pois existem variações de tipos, formas e 

tamanhos, entre outros fatores, podendo ser usado, assim, mais de um tipo de reforço, 

formando uma combinação híbrida (FONSECA, 1998). 

 Os principais requisitos para escolha de um reforço são: melhoria nas qualidades 

desejadas, baixa absorção de umidade, baixo custo, disponibilidade e compatibilidade com 

a matriz. Reforços utilizando fibras são os mais utilizados em compósitos poliméricos. Em 

geral, reforços sintéticos se apresentam sob a forma de fios contínuos, mantas (fios 

picotados multidirecionais) ou tecidos (fios entrelaçados nas mais variadas formas e 

espessuras) (FONSECA, 1998). 

 As matrizes mais utilizadas são de polímeros sintéticos. O processamento de um 

compósito de matriz polimérica não envolve, necessariamente, altas pressões e não requer 

altas temperaturas. Além disso, os problemas associados com a degradação do reforço 

durante a manufatura são menos significativos para os compósitos com matrizes 

poliméricas do que para os compósitos com outras matrizes (metálicas, concreto, etc.). 

Ainda, os equipamentos necessários na obtenção de compósitos com matrizes poliméricas 

são simples de usar. Por estas razões, os compósitos com matrizes poliméricas se 

desenvolveram rapidamente e logo se tornaram aceitos para aplicações estruturais 

(MATTHEWS, 1994). 

 A qualidade da interface entre a matriz e o reforço é fator fundamental no 

desempenho mecânico do compósito. Para que ocorra interação entre componentes de 

naturezas químicas diferentes e de quaisquer dimensões ou forma, é essencial a existência 

de uma área de contato entre elas. Quanto maior for essa área, maior a possibilidade de 

ocorrer entre os dois componentes uma interação de natureza física, química ou físico-

química (MANO, 1991). 
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 A interface envolve a existência de uma região de transição química e física ou 

gradiente na fronteira. Em um compósito reforçado com fibras, por exemplo, pode-se dizer 

que existem três fases: a superfície da fibra, a interface fibra/matriz e a matriz 

(YOSOMIYA et al, 1989). 

 As características da interface dependem da união na interface, da configuração, da 

estrutura ao redor da interface e das propriedades físicas e químicas dos constituintes. 

Como resultado, a interface tem uma forte influência na propriedade mecânica do 

compósito. Em geral as ligações na interface são descritas em termos de forças 

intermoleculares e energia livre na superfície. Na prática, os fatores que influenciam na 

interação interfacial são: umidade, reação química, adsorção e difusão, presença de tensão 

residual, morfologia da superfície e efeito da rugosidade (YOSOMIYA et al, 1989). 

1.2 Classificação dos Materiais Compósitos 

Os materiais compósitos são usualmente classificados pela natureza dos reforços 

que os compõem e estão divididos em duas grandes categorias: materiais compósitos 

naturais e sintéticos, conforme apresentados na tabela 1.1. Dentre os materiais compósitos 

sintéticos, existe ainda uma subdivisão que os classifica em microcompósitos e 

macrocompósitos (HULL, 1988). 

 

Tabela 1.1 – Classificação dos Materiais Compósitos Segundo a Natureza  dos Reforços. 

Classificação dos Materiais Compósitos 

Natureza dos 

Constituintes 
 Denominação Exemplos 

Naturais  Compósito Natural 
        Madeira 

       Músculos 

Sintéticos 

 Microcompósito     Plástico Reforçado 

 Macrocompósito     Concreto Armado 

Fonte: Adaptado de Hull, 1988. 

 

Hull (1988) faz uma abordagem quanto aos microcompósitos, tomando como base 

o tamanho, forma e distribuição dos reforços, conforme tabela 1.2. 
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Outra classificação dos materiais compósitos é quanto ao tipo de matriz que pode 

ser: polimérica, metálica ou cerâmica. 

 

Tabela 1.2 – Classificação dos Compósitos Quanto à Forma, Tamanho e Distribuição das 

Fibras. 

Forma  Tamanho Distribuição 

Partículas imersas em matrizes  Indefinido Aleatória 

Estrutura laminar  Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Multicomponentes (híbridos)  Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Fonte: Adaptado de Hull, 1988. 

 

Nos compósitos poliméricos (plásticos reforçados), pode existir a combinação da 

alta resistência aliada à grande flexibilidade, na qual se pode exemplificar a alta resistência 

da fibra ao ser utilizada numa matriz de baixa rigidez, onde as fibras estão alinhadas na 

direção do carregamento (HULL,1988). 

 Dentro da classe dos microcompósitos poliméricos, os que mais se destacam com 

relação ao grande número de aplicações estruturais podem ser listados conforme a tabela 

1.3. 

 

Tabela 1.3 – Classificação dos Materiais Compósitos Poliméricos Quanto à Natureza da 

Matriz. 

Classificação Tipos de Matrizes  
Tipos de Reforços mais 

Usados 

Compósitos de matriz 

polimérica 

 

 

Termoplásticas 

Termofixas 

 

 

Fibras de vidro 

Fibras de carbono 

Fibras de aramida (Kevlar) 

Fibras vegetais 

Fonte: Adaptado de Antequera et al, 1991. 

 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 21 

 

Al-Qureshi (1983) classifica os materiais compósitos com base na estrutura formada 

pelos materiais componentes, conforme descrição abaixo. 

 Materiais compósitos fibrosos: são materiais nos quais as fibras geralmente são 

recobertas ou encontram-se unidas por matriz, podendo apresentar uma disposição 

orientada ou aleatória; 

 Materiais compósitos laminados: consistem de uma combinação de várias 

camadas de reforços nos compósitos. Classificam-se em três tipos: lâminas ou 

camadas (fortemente aderidas de mesmo material, porém com reforço em uma ou 

em várias direções), sanduíche e esqueletos (colmeias); 

 Materiais compósitos particulados: são caracterizados por partículas dispersas 

numa matriz, na qual se podem destacar as seguintes formas: esféricas, planas, 

elipsoidais, maciças e ocas entre outras; 

 Materiais compósitos híbridos: São materiais que apresentam em sua constituição 

combinações de vários tipos de reforços, tais como: fibras e partículas, ou vários 

tipos de partículas ou fibras; 

 

1.3 Matrizes Poliméricas 

 A matriz nos materiais compósitos, além de dar a forma ao produto final, tem por 

finalidade básica atuar como um meio de transferência de carga para os reforços, através 

do cisalhamento, e proteger o reforço da abrasão mútua, danos e meios de degradação 

(CORREIA, 1988). 

 Como já mencionado, as matrizes se classificam em: orgânicas (poliméricas), 

metálicas e cerâmicas. As matrizes poliméricas são as mais utilizadas devido à 

versatilidade de formulação e baixo custo de processamento, quando comparadas com 

outras matrizes (VINCENZINE, 1995). Comumente, as matrizes poliméricas são 

classificadas de acordo com os métodos de preparação da estrutura química e do 

comportamento mecânico. 

 Quanto ao método de preparação da estrutura química, os polímeros podem ser 

classificados em etapas. As reações de polimerização podem gerar diferentes tipos de 

cadeias poliméricas, que são classificadas como: 

 Cadeia linear sem ramificações; 

 Cadeia linear com ramificações; 
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 Cadeia com ligações cruzadas, tridimensionais ou reticuladas. 

 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas dos 

polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. As matrizes poliméricas 

estão de acordo com as características de fusão, podendo ser classificadas em 

termoplásticas ou termofixas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a 

diferentes temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está relacionado às estruturas 

químicas das mesmas (VINCENZINE, 1995). 

 Em função das características estruturais dos termoplásticos e dos termofixos, 

podem-se explicar algumas propriedades, como a possibilidade de reciclagem dos 

termoplásticos e a baixa resistência ao impacto dos termofixos quando na ausência de um 

agente de reforço (VINCENZINE, 1995). 

 Segundo Askelannd et al (2008) os polímeros podem ser classificados, em função 

do comportamento mecânico e térmico, em três categorias: 

 

 Termoplásticos – São compostos de cadeias longas produzidas pela união de 

manômeros e têm comportamento mecânico plástico e dúctil. Os termoplásticos 

podem ser amorfos ou cristalinos e quando aquecidos fundem e, assim, podem 

adquirir formas de diversos objetos. Os termoplásticos são reciclados com 

facilidade. 

 Termofixos – São compostos por longas cadeias (lineares ou ramificadas) de 

moléculas muito ligadas umas às outras (reticulação) para formar estruturas de rede 

tridimensional, Os termofixos são, em geral mais resistentes, porém mais frágeis 

que os termoplásticos. Os termofixos não se fundem quando aquecidos, mas 

começam a se decompor, tornando difícil a reciclagem. 

 Elastômeros – Também conhecido como borrachas tem uma deformação elástica 

bastante grande, superior a 200%. Podem ser termoplásticos ou termofixos pouco 

reticulados. As cadeias poliméricas comportam-se como molas que se deformam de 

forma reversível com aplicação de uma tensão mecânica. 
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1.3.1   Matrizes Termofixas 

As matrizes termofixas são materiais cuja polimerização leva a uma estrutura 

tridimensional. Ocorrem várias ligações químicas covalentes entre diferentes cadeias, de 

modo que não é mais possível ocorrer um escorregamento entre as moléculas. O 

mecanismo de cura processa-se através de combinações químicas com agentes de cura, 

pela ação de catalisadores ou oxigênio do ar. Um ciclo ótimo de cura para qualquer 

processo é determinado empiricamente. Entre as variáveis a serem consideradas incluem-

se o tipo e a concentração de agentes de cura, acelerador ou catalisador, tempo e 

temperatura, cura única ou com pós-cura e a interação destes fatores (CORREIA, 1988). 

 Normalmente a propriedade de cada resina é otimizada independentemente e a 

prática usual é estabelecer condições que resultem numa desejável combinação de 

propriedades. 

 As resinas termofixas são consideradas isotrópicas, quando curadas, e não podem 

mais ser fundidas ou dissolvidas. Portanto, elas perdem suas propriedades elásticas quando 

aquecidas na temperatura de distorção, desta forma tornando limitado para uso de 

componentes estruturais; porém, tem melhor estabilidade dimensional, resistência ao calor; 

resistência química e elétrica do que as resinas termoplásticas. 

 Geralmente a cura das resinas termofixas ocorre à temperatura ambiente, e pode 

ocorrer à cura em temperatura e tempo controlados, tentando desta forma obter 

propriedades ótimas, e/ou para obtenção de uma série de produção mais elevada. 

 O processo de cura dos materiais compósitos à base de matrizes termofixas é 

exotérmico e, devido às variações de temperatura envolvidas e os diferentes coeficientes de 

expansão térmica entre a matriz e o reforço, surgem tensões residuais no material. Estas 

tensões, também conhecidas como “tensões de cura”, costumam favorecer o aparecimento 

de micro trincas quando da solicitação de cargas externas (CORREIA, 1988; HULL, 

1988). 

1.3.1.1 Resina de Poliéster 

Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma 

reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros 

sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e 

resinas. Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os 
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átomos de carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser 

classificados em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram resinas 

termoplásticas enquanto os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas. 

 Os poliésteres insaturados são usados industrialmente em combinações com 

reforços fibrosos, como vidro, sisal, amianto, etc. Em termos técnicos e econômicos, os 

melhores resultados para as aplicações de engenharia são obtidos quando combinado com 

fibras de vidro, entre outros materiais. 

 As resinas de poliéster possuem uma gama de propriedades, caracterizando-a como 

a mais polivalente entre todas as resinas termofixas, quanto às suas aplicações. Algumas 

dessas propriedades podem ser ressaltadas: 

 Estabilidade dimensional; 

 Resistência a ambientes quimicamente agressivos; 

 Propriedades de isolamento elétrico; 

 Fácil pigmentação; 

 Não liberação de materiais voláteis durantes a cura (sem estireno), cura a frio; 

 Permite a utilização de moldes simples e baratos; 

 Fácil modificação para aplicações especiais. 

1.3.1.2 Resina Epóxi Éster Vinílica 

As Resinas Epóxi Éster Vinílicas são produzidas a partir da reação de resina epóxi 

com Bisfenol A ou Bisfenol F, para crescimento da cadeia, e posteriormente reagido com 

um ácido carboxílico insaturado. Este ácido na maioria dos casos e o ácido acrílico que 

funciona como o doador de radicais éster-vinílicos. A figura 1.1 mostra a estrutura química 

desse tipo de resina. 

Após a obtenção da Resina Epóxi Éster Vinílica, a mesma é diluída com o 

monômero de estireno, até atingir a viscosidade e a concentração ideal. As Resinas Epóxi 

Éster Vinílica são quimicamente mais resistentes que as resinas poliésteres, pois os seus 

pontos reativos de insaturações estão somente nas extremidades da cadeia, que fecharam 

na catalisação. Ainda no caso de impregnação, como em compósitos, as hidroxilas 

auxiliam na molhabilidade e a compatibilidade principalmente com as fibras de vidro 

(ÉSTER VINÍLICA, 2013). 

 Nas resinas poliésteres existem alguns pontos vulneráveis no decorrer da cadeia, 

principalmente nas ligações ésteres que se localizam no meio da cadeia, deixando-as 
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suscetíveis a hidrólise. Outro ponto a se analisar é que como as ligações das resinas éster-

vinílicas são somente nas extremidades, isso confere a elas uma maior flexibilidade após 

serem curadas (ÉSTER VINÍLICA, 2013). 

Eventualmente algumas duplas ligações carbono com carbono, também não reagem 

completamente, no meio da cadeia, pois são menos reativos, deixando assim mais alguns 

pontos vulneráveis na cadeia do poliéster (ÉSTER VINÍLICA, 2013).  

 

 

Figura 1.1 – Produção das Resinas Epóxi Éster Vinílicas. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 

A Resina Epóxi Éster Vinílica que mais se difundiu é a Resina DERAKANE, que 

outrora foi marca da The Dow Chemical Company. Graças a um excelente trabalho 

mercadológico, tornou-se sinônimo de resina epóxi éster vinílica. No final de 2004, a 

marca e tecnologia da DERAKANE foram vendidas para a Ashland Inc. No Brasil está 
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tecnologia ficou a cargo da divisão AraAshland, que surgiu da compra da Araquimica pela 

Ashland. Como a Ashland já possuí uma resina epóxi éster vinílica de marca Hetron, a 

resina DERAKANE foi facilmente agregado ao portfólio da Ashland Inc, com 

continuidade (ÉSTER VINÍLICA, 2013). 

 Assim como as Resinas Poliéster, as Resinas Epoxi Éster Vinílicas também 

possuem variações. Algumas delas são: 

 Resina Éster Vinílicas Novolac: Estas resinas são utilizadas em sistemas onde 

requerem uma resistência térmica maior, pois seu HDT – ponto de distorção 

térmica – é superior. Em virtude de sua estrutura, este sistema tem uma rigidez 

superior, alto cross link – processo de cura – e resistência maior a ácidos que requer 

maiores cuidados no seu cálculo estrutural e composição para evitar trincas; 

 Resina Éster Vinílica Flexível: Normalmente são utilizadas em condições onde se 

necessite maior flexibilidade, mas a exigência química não é muito alta, 

principalmente usada em camada base, primer ou aderência, interface 

intermediárias, adesivagem, etc; 

 Resina Éster Vinílica Bromada: Usada quando se faz necessário confeccionar 

com produtos retardantes à chama, como por exemplo, em componentes elétricos. 

Os halogênios, como o bromo, são largamente usados como agentes de retardância, 

ou seja, retardando a formação de radicais livres, que alimentaria as chamas, com a 

oxidação. 

 Complementos 

Definem-se como complementos, diversos produtos que são necessários para a 

aplicação da Resina Epóxi Éster Vinílica, ou ainda para melhorar e ampliar suas 

possibilidades. Esses complementos estão especificados na tabela 1.4. 

 

Tabela 1.4 – Complementos à Resina Epóxi Éster Vinílica. 

Catalisadores Aceleradores 
Retardador de 

Gel-Time 
Retardante à Chama 

Peróxido de Mek 

Peróxido de Benzoíla 

Acelerador de Cobalto 

DMA 

BDMA 

2,4-Pentano-Diona 
XB 81223 

SQ 7223 

Fonte: Éster Vinílica, 2013. 
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 Aplicações 

 As Resinas Epóxi Éster Vinílicas são mais conhecidas em aplicações de 

revestimento e confecção de equipamentos, onde tenha grande agressividade química. Um 

exemplo clássico é sua grande utilização na indústria de papel e celulose, em tanques, 

tubulações, torres, dutos, etc. Mas na verdade, outros setores perceberam as qualidades das 

Resinas Epóxi Éster Vinílicas. A seguir são ressaltadas algumas das principais aplicações: 

 

 Estruturais: Perfis obtidos a partir do processo de pultrusão, torres de 

processamento, as mais variadas formas de tubulações e conexões. Ver figuras 1.2, 

1.3 e 1.4. 

 

 
 

Figura 1.2 – Fabricação de Perfis Pultrudados. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 

Figura 1.3 – Fabricação de Torres. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 
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Figura 1.4 – Fabricação de Tubulações e Conexões. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 

 Lazer: Emprego da resina na obtenção de artigos esportivos, piscinas, etc. Ver 

figuras 1.5 e 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Fabricação de Vara de Pesca. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 

 

Figura 1.6 – Fabricação de Piscinas. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 
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Outros setores de destaque no uso das resinas epóxi ester-vinilicas estão ilustrados 

nas figuras 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. 

 Naval:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 – Fabricação de Lanchas. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 Geradores Eólicos: 

 

Figura 1.8 – Fabricação de Geradores Eólicos. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 Aviação: 

 

Figura 1.9 – Fabricação de Helicóptero. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 
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Figura 1.10 – Fabricação de Avião. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 Construção Civil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 – Fabricação de Pisos. Fonte: Éster Vinílica, 2013. 

 

1.3.2 Matrizes Termoplásticas 

São também chamadas de plásticos, e são as mais encontradas no mercado. Podem 

ser fundidas diversas vezes, algumas podem até dissolver-se em vários solventes. Logo, 

sua reciclagem é possível, característica bastante desejável atualmente. Na temperatura 

ambiente, podem ser maleáveis, rígidas ou mesmo frágeis. Estrutura molecular: moléculas 

lineares dispostas na forma de cordões soltos, mas agregados, como num novelo de lã. 

Exemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), poli (tereftalato de etileno) (PET), 
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policarbonato (PC), poliestireno (PS), poli (cloreto de vinila) (PVC), poli 

(metilmetacrilato) (PMMA) (MALLICK, 1988; JOSEPH, 1996). 

1.4 Reforços Fibrosos 

Os compósitos podem ser reforçados com fibras embutidas na matriz. Dessa forma, 

ambas, fibras e matriz, conservam suas identidades química e física e, ainda, produzem 

uma combinação de propriedades que não podem ser conseguidas com um dos 

constituintes agindo sozinho. Em geral, as fibras são os principais meios de transporte de 

cargas, enquanto a matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como um 

transportador médio de carga e protegendo as fibras de danos ambientais, por exemplo, 

altas temperaturas e umidade (MALLICK, 1988). 

As propriedades mecânicas dos compósitos poliméricos reforçados com fibras 

dependem de vários fatores, sendo os principais: módulo elástico e resistência da fibra, 

estabilidade química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras, 

fração volumétrica e forma de distribuição das fibras na matriz. Nos compósitos com fibras 

descontinuas com distribuição aleatória, o comprimento e a fração volumétrica são 

parâmetros importantes no seu desempenho (JOSEPH, 1996). 

A dispersão das fibras na matriz é fator fundamental no desempenho do compósito. 

A mistura de fibra polar e higroscópica com uma matriz não polar e hidrofóbica pode 

resultar em dificuldades na dispersão, resultando em agrupamentos de fibras que 

impossibilitam a produção de compósitos com boas propriedades. A eficiência de um 

compósito também depende da transferência de forças entre a matriz e a fibra. Isto pode ser 

maximizado intensificando-se a interação e adesão entre as duas fases e também pela 

maximização do comprimento da fibra no compósito. O uso de filamentos pode resultar em 

uma melhor distribuição. Entretanto, fibras longas algumas vezes causam o aumento na 

quantidade de agrupamentos, que resultam em áreas com alta concentração de fibras e 

áreas com excesso de matriz, o que reduz a eficiência do compósito (ROWELL, et al, 

1997). 

Por exemplo, a descontinuidade na forma e nas propriedades da fibra natural, 

quando usada como reforço, exerce uma forte influência na resistência a tração e na 

tenacidade dos compósitos. Fatores como comprimento e orientação das fibras são 

determinantes na melhoria das propriedades dos mesmos. Um exemplo é a resistência à 
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tração de compósitos com fibras descontínuas, as quais são menores quando comparadas a 

compósitos com fibras contínuas (ZARATE, ARANGUREM e REBOREDO, 2000). 

 

1.4.1 Fibras Sintéticas 

As fibras apresentam diferenças na morfologia, origem, tamanho e forma. Algumas 

fibras, como as de vidro, kevlar e carbono, são utilizadas na fabricação de rovings, que 

consistem em filamentos de fibras contínuas. O diâmetro de um filamento individual, ou 

seja, de uma fibra, varia de 3 a 147µm. A temperatura máxima de uso das fibras varia de 

250
0
C a 2000

0
C. Contudo, na maioria das aplicações, a temperatura de uso dos compósitos 

é controlada pela temperatura da matriz (HERAKOVICH, 1997). 

O boro, por exemplo, é detentor de propriedades bastante próprias, sendo um 

elemento metálico, semicondutor de energia, duro e com alta temperatura de fusão. 

Iniciada nos anos 60, a fabricação de fibras de boro se dá pela disposição deste em sua fase 

de vapor em um filamento de wolfrânio, o qual é aquecido eletricamente em atmosfera de 

hidrogênio, passando posteriormente por uma série de reatores nos quais se obtém o boro 

(JAIGOBIND, AMARAL e JAISINGH, 2007). 

Muitas fibras sintéticas são produzidas a partir de resinas derivadas do petróleo. As 

principais fibras de interesse para utilização em compósitos são, em ordem de quantidades 

consumidas, o poliéster, o polipropileno, o náilon e a fibra de vidro. 

1.4.1.1 Fibras de Vidro 

As fibras de vidro ocupam posição de grande destaque na indústria de plásticos 

reforçados, que as consideram como um dos principais agentes de reforço empregados para 

obtenção de materiais compósitos. Comercializados para esta finalidade desde a década de 

1940, as fibras de vidro têm permitido o uso crescente dos plásticos reforçados em 

aplicações antes reservadas exclusivamente aos metais e suas ligas. As mesmas possuem, 

também, baixo coeficiente de dilatação térmica e boas propriedades mecânicas, associadas 

ao seu baixo peso e custo inferiores ao de algumas fibras, também muito utilizadas nos 

plásticos reforçados, assim como as fibras de carbono. Aquino (1992) e Carvalho (1992) 

apresentam as principais características das fibras de vidro, que a tornam tão atraentes, 

proporcionando vantagens significativas: 
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 Excelente aderência fibra-matriz; 

 Boas propriedades dielétricas; 

 Baixo custo; 

 Alto alongamento na ruptura; 

 Facilidade no processamento. 

 

Ainda segundo Aquino (1992) e Carvalho (1992) existem outras características de 

destaque  que são: 

 Alta resistência à tração: comparada com outras fibras têxteis, sua resistência à 

tração específica (por densidade volumétrica) é superior à maioria delas; 

 Resistência ao calor e ao fogo: devido à sua origem inorgânica (mineral), as fibras 

de vidro são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são indicadas para 

aplicações em meios com temperatura elevada; 

 Resistência química elevada: não sofrem praticamente nenhum tipo de ataque ou 

degradação por parte dos agentes químicos; 

 Resistência à umidade: as fibras de vidro não absorvem umidade, portanto não se 

dilatam ou desintegram além de manter máxima resistência mecânica na presença 

de umidade; 

 Resistência térmica: estas fibras apresentam um coeficiente de dilatação linear 

térmico muito baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, o que 

garante um excelente desempenho em ambientes com variações térmicas bruscas; 

 Resistência elétrica: por não serem condutoras, as fibras de vidro são ideais para 

serem usadas como isolantes elétricos. 

 

A composição do vidro é um fator determinante nas propriedades das fibras de 

vidro. A fibra de vidro mais comercializada é a de vidro-E. Sua composição típica e suas 

respectivas propriedades são descritas a seguir. 

 

Vidro-E: representa mais de 90% dos reforços nos materiais compósitos de uso 

geral. Possuem baixo teor de álcali e excelentes propriedades elétricas, além de boas 

propriedades de resistência, rigidez e desgaste. As fibras de vidro-E são mais baratas que o 

aço e mais resistentes à corrosão química. Além disso, são mais versáteis porque podem 

substituir o aço, concreto, alumínio, mármore e outros. Podem ser aplicadas na construção 
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civil, aeronáutica, indústria automobilística, náutica, eletroeletrônica, indústria química, 

agricultura, pecuária, segurança, móveis, saneamento, lazer, arte e artesanato (SEBRAE-

MA, 2002). 

Pode-se produzir com ela desde latrinas, banheiras de hidromassagem, caixas 

d’água, protetores de ar condicionado, fossas sépticas, antenas parabólicas, caixas de 

correio, portas, janelas e cortinas para a área de construção civil e decoração, passando por 

placas de circuito impresso, isoladores elétricos, vara de pesca, pranchas de surf, caiaques, 

barcos, piscinas, escorregadores infantis, carcaças para eletrodomésticos, cadeiras, para-

choques automotivos e ainda equipamentos industriais, como tanques para áreas de alto 

grau de corrosão. As fibras de vidro têm ainda muitas características importantes como, 

por exemplo, isolante elétrico, isolante térmico, resistência ao fogo, alta resistência 

mecânica e à oxidação, resistência à umidade, baixo custo e peso mínimo (SEBRAE-MA, 

2002). 

As fibras de vidro, de uma forma geral, se disponibilizam no mercado em formas 

de: tecidos, mantas e rovings, que podem ser combinadas. Nas formas de tecido e manta, 

são fornecidas em bobinas (rolos) e utilizadas em processos como na laminação manual, 

pultrusão, centrifugação, entre outros. Na forma de fibras contínuas (rovings) são usadas 

para laminação à pistola e enrolamento (filament widing), por exemplo. 

 

 Tecidos: são constituídos a partir de mechas de fios (roving) de títulos iguais ou 

diferentes em trama e urdume. Comercialmente, ou seja, os tipos de tecidos mais 

comuns de utilização são: 

 

 Tecidos unidirecionais: são aqueles em que o número de fios é 

predominantemente mais elevado em um sentido e os fios estão dispostos 

em paralelo e unidos entre si por fios de dimensões muito pequenas, 

permitindo a obtenção de elevadas propriedades mecânicas na direção das 

fibras; 

 Tecidos bidirecionais: os fios estão dispostos a 90° uns sobre os outros, na 

forma de trama e urdume. 

 

As características de seleção de um tecido são as seguintes: 
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 Facilidade de manipulação; 

 Regularidade de gramatura e espessura; 

 Continuidade do reforço; 

 Facilidade de impregnação. 

 

As fibras de vidro podem ser fornecidas em outras formas como: cordas torcidas, 

redondas ou quadradas trançadas, gaxetas tubulares, fitas/tecidos (SEBRAE-MA, 2003). A 

figura 1.12 mostra as formas têxteis mais encontradas para as fibras de vidro. 

 

 

Figura 1.12 – Principais Formas Comerciais da Fibra de Vidro. Fonte: Adaptação 

(Comercial Fiber Glass, 2012). 

 

 

 

Na tabela 1.5, é possível perceber as principais vantagens e desvantagens da fibra 

de vidro, através de suas mais variadas propriedades físicas e mecânicas. 
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Tabela 1.5 – Principais Vantagens e Desvantagens da Fibra de Vidro-E. 

Vantagens Desvantagens 

 

Elevada resistência à tração e compressão; 

 

Baixo custo relativamente às outras fibras; 

 

Elevada resistência química; 

 

Elevada resistência ao fogo; 

 

Boas propriedades de isolamento acústico, 

térmico e elétrico. 

 

Módulo de elasticidade reduzido; 

 

Elevada massa específica; 

 

Sensibilidade à abrasão; 

 

Sensibilidade a temperaturas elevadas; 

 

Baixa resistência à fadiga. 

Fonte: Adaptação de Moreira (2009). 

 

1.4.1.2 Fibras de Carbono 

As fibras de carbono são uma nova geração de materiais de alta resistência e tem 

sido descrita como uma fibra que contém pelo menos 90% de carbono obtido pela pirólise 

controlada de fibras apropriadas. A fibra de carbono surgiu em 1879, quando Edison 

registrou uma patente para a produção de filamentos de carbono adequados para a 

utilização em aparelhos eléctricos. No entanto, foi no início dos anos 1960, quando a 

produção comercial de sucesso foi iniciada, como os requisitos da indústria aeroespacial 

especialmente de aeronaves militares para materiais melhores e mais leves tornou-se de 

suma importância (KANNADAGULI, RONG, 2004). 

Nas últimas décadas, as fibras de carbono têm encontrado ampla aplicação em 

aeronaves comerciais e civis, os mercados de lazer, industrial e de transporte. As fibras de 

carbono são usadas em compósitos com uma matriz de peso reduzido. Compósitos de fibra 

de carbono são ideais para aplicações onde as características da fadiga, resistência, rigidez 

e menor peso, são requisitos críticos. Eles também podem ser usados em situações que a 

temperatura elevada, inércia química e de amortecimento elevadas são importantes 

(KANNADAGULI, RONG, 2004). 

As fibras de carbono são em geral classificadas quanto ao tipo de material 

precursor, ao módulo de elasticidade, resistência e quanto à temperatura de tratamento 

térmico final (KANNADAGULI, RONG, 2004). 
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Considerando o módulo de elasticidade, podemos classificar as fibras de carbono 

em quatro tipos: 

 Ultra-alto módulo (UHM): fibras com módulo de elasticidade maior que 500 

GPa; 

 Alto módulo (HM): fibras com módulo de elasticidade entre 300-500 GPa, tendo 

razão resistência/módulo igual a 1%; 

 Módulo intermediário (IM): fibras com módulo de elasticidade de até 300 GPa, 

tendo razão resistência/módulo menor que 1%; 

 Baixo módulo (LM): fibras com módulo de elasticidade menor que 100 GPa, 

tendo baixo valor de resistência à tração. 

Considerando a resistência à tração, as fibras de carbono são classificadas em dois 

tipos: 

 Ultra alta resistência (UHS): fibras com resistência à tração maior que 5,0 GPa e 

razão resistência/rigidez entre 2-3%; 

 Alta resistência (HS): fibras com resistência à tração maior que 2,5 GPa e razão 

resistência/rigidez entre 1,5-2%. 

 

Considerando a temperatura de tratamento térmico final, as fibras de carbono são 

classificadas em três tipos (KANNADAGULI et. al., 2004): 

 

 Tipo I: Temperatura de tratamento térmico final acima de 2000ºC, sendo associada 

com fibras de alto módulo de elasticidade; 

 Tipo II: Temperatura de tratamento térmico final em média 1500ºC, sendo 

associada com fibras de alta resistência; 

 Tipo III: Fibras com tratamento superficial menor que 1000ºC, sendo fibras de 

baixo módulo e baixa resistência.  

 

 Fabricação 

Em termos de materiais têxteis e definições, a fibra de carbono tem sido descrita 

como uma fibra que contém pelo menos 90% de carbono obtido pela pirólise controlada de 

fibras apropriadas. A "fibra de grafite" é utilizada para descrever as fibras de carbono que 

possuem mais de 99%. Grandes variedades de fibras chamados precursores são utilizados 
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para a produção de fibras de carbono de diferentes morfologias e características específicas 

diferentes. Os precursores mais frequentes são os de poliacrilonitrilo (PAN), fibras 

celulósicas (rayon viscose, algodão), de petróleo ou de alcatrão, de carvão e fibras 

fenólicas determinadas (KANNADAGULI, RONG, 2004). 

As fibras de carbono são produzidas pela pirólise controlada de precursores 

orgânicos na forma fibrosa. É um tratamento de calor do precursor, que remove o oxigénio, 

azoto e hidrogénio, para formar fibras de carbono. Está bem estabelecido na literatura de 

fibra de carbono que as propriedades mecânicas das fibras de carbono são melhoradas pelo 

aumento da cristalinidade e a orientação, e pela redução de defeitos na fibra. A melhor 

maneira de conseguir isso é começar com um precursor altamente orientado e, em seguida, 

manter a orientação inicial elevada durante o processo de estabilização e de carbonização 

sob tensão (KANNADAGULI, RONG, 2004). 

 

 Aplicações 

As principais aplicações de fibras de carbono são de especialização tecnológica, 

que inclui engenharia aeroespacial e nuclear, engenharia de transporte, incluindo 

componentes de engenharia, tais como rolamentos, engrenagens, cames, pás do ventilador 

e os órgãos de automóveis (KANNADAGULI; RONG, 2004). A tabela 1.6 mostra as 

características e aplicações da fibra de carbono. 

 

 Propriedades 

 

Em geral, verifica-se que quanto maior a resistência à ruptura do precursor maior é 

a tenacidade da fibra de carbono. Resistência à tração e módulo elástico são 

significativamente melhoradas pela carbonização (sob tensão) quando a estabilização 

moderada é utilizada. Raios-X e estudos de difração de elétrons têm mostrado que, em 

fibras do tipo de módulo elevado, os cristalitos são dispostos em torno do eixo longitudinal 

da fibra com planos paralelos, camada altamente orientada com relação ao eixo. Em geral, 

a resistência de uma fibra de carbono depende do tipo de precursor, das condições de 

processamento, a temperatura do tratamento térmico e da presença de falhas e defeitos. 

Com fibras de carbono à base do PAN, a resistência aumenta até um máximo de 1300
°
C e 

depois diminui gradualmente. O módulo tem demonstrado aumentar com o aumento da 

temperatura (HEDGE et. al. 2004). 
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Tabela 1.6 – Características e Aplicações da Fibra de Carbono. 

Características Aplicações 

Elevada resistência mecânica, baixa 

densidade. 

Aeroespacial, transporte rodoviário e 

marítimo, artigos esportivos; 

 

Elevada estabilidade dimensional, baixo 

coeficiente de expansão térmica e baixa 

abrasão. 

Mísseis, freios de aeronaves, antena e 

estrutura de apoio aeroespacial, grandes 

telescópios, bancos ópticos, quadros de 

medição de precisão; 

 

Bom amortecimento de vibrações, boa 

tenacidade; 

Equipamentos de áudio, alto-falantes para 

Wi-fi, braços robóticos; 

 

Condutividade elétrica; 

Carcaças e bases para equipamentos 

eletrônicos, EMI e RF blindagem, 

escovas; 

 

Inércia biológica e permeabilidade de raios-x  

Aplicações médicas em próteses, 

equipamento de raios X e implantes 

cirúrgicos, reparação de tendão/ligamento; 

 

Resistência à fadiga, resistência ao impacto. 
Máquinas têxteis, Equipamentos de 

engenharia em geral; 

Inércia química, resistência à corrosão; 

Indústria química; campo nuclear; 

válvulas, vedações e componentes de 

bombas em plantas de processos; 

 

Propriedades eletromagnéticas. 

Grandes anéis geradores de contenção, 

equipamentos radiológicos; 

 

Fonte: Kannadaguli et.all, 2004. 

 

 

 
 Formas Comerciais 

A figura 1.13 demonstra as principais formas comerciais da fibra de carbono. 
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Figura 1.13 – Principais Formas Comerciais da Fibra de Carbono. Fonte: Adaptação 

(FIBERTEX, 2012). 

 

 Vantagens e Desvantagens 

A tabela 1.7 apresenta as principais vantagens e desvantagens da Fibra de Carbono. 

 

Tabela 1.7 – Principais Vantagens e Desvantagens da Fibra de Carbono. 

Vantagens Desvantagens 

Elevados: módulo de elasticidade 

longitudinal; resistência à tração; 

condutibilidade elétrica e estabilidade 

dimensional. 

 

Baixo coeficiente de dilatação térmica e 

baixa massa específica 

 

Bom comportamento à elevadas 

temperaturas de serviço e boas 

características de amortecimento estrutural 

 

Inércia química exceto em ambientes 

fortemente oxidantes  

Reduzida resistência ao impacto 

Elevada condutibilidade térmica 

Fratura frágil 

Baixa deformação antes da fratura 

Baixa resistência à compressão 

 

Custo elevado 

 

Fonte: Adaptação de Moreira (2009). 
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1.4.1.3 Fibra de Aramida Kevlar 

 

Nos laboratórios de pesquisa da EI Du Pont de Nemours & Company, em 1965, 

Stephanie Kwolek e Blades Herbert, estavam trabalhando em um laboratório corporativo 

para criar uma nova fibra. A tecnologia que eles desenvolveram teve resistência maior, era 

leve e muito flexível. A nova fibra, chamada comercialmente de Kevlar, pode ser oferecida 

em muitas formas diferentes. Um dos usos mais populares de Kevlar veio na forma de 

coletes à prova de balas, desenvolvidos a mais de 25 anos (CHEM, 2013). 

O maior atributo da fibra era a resistência apresentada, de uma forma muito leve, 

que era ao mesmo tempo confortável e dava uma ampla gama de movimentos para o 

oficial. Esta descoberta veio a partir de um composto muito similar chamado Nomex. A 

criação desta fibra deu luz à tecnologia térmica, à de resistência ao calor e propriedades à 

prova de fogo, ressaltando ainda suas características têxteis avançadas (CHEM, 2013). 

As fibras kevlar são na verdade fibras obtidas da aramida, a qual é uma poliamida 

onde pelo menos 85% das ligações amida estão ligados a anéis aromáticos. A aramida 

produzida pela primeira vez foi chamada Nomex introduzida pela Du Pont em 1961 

(CHEM, 2013). As fibras de aramida foram produzidas sob os nomes de marca comerciais 

Kevlar e Nomex, as quais apresentam propriedades únicas e benéficas. Estas duas aramidas 

são semelhantes em estrutura de base, sendo, por vezes, produzidas nas mesmas 

instalações de produção. A diferença está na sua estrutura, Kevlar é uma para-aramida e 

Nomex é uma meta-aramida.  

A fibra kevlar tem concorrentes similares nas fibras Twaron e Technora (ambas de 

origem no Japão). A fibra kevlar foi originalmente desenvolvida como material de pneu, 

corda para cintos e carcaças de pneus radiais. Os usos mais comuns para a fibra kevlar hoje 

incluem: adesivos e selantes, balística e de defesa, correias e mangueiras, compósitos, 

cabos de fibra óptica e electro-mecânica, produtos de fricção e juntas, vestuário de 

proteção, pneus, cordas e cabos. Também são usadas em equipamentos como trampolins e 

raquetes de tênis (CHEM, 2013). 

 

 Características 

A característica mais importante da fibra kevlar é a sua alta resistência à tração. É 

mais resiste do que a fibra de vidro e cinco vezes mais resistente que o aço. A tabela 1.8 
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mostra várias características de fibras de kevlar, cujos dados foram compilados a partir de 

Economics Handbook Chemical e Encyclopedia of Chemical Technology (CHEM, 2013). 

As principais características gerais de Kevlar são listadas abaixo: (Du Pont, 2012). 

 Alta resistência à tração em baixo peso; 

 Módulo elástico elevado (rigidez estrutural); 

 Baixa condutividade elétrica; 

 Alta resistência química; 

 Baixa dilatação térmica; 

 Excelente estabilidade dimensional; 

 Resistência de corte elevado; 

 Resistente à chama, auto-extinguível. 

 

 

  Tabela 1.8 – Propriedades das Fibras de Aramidas Comerciais. 

Tipo de 

Fibra 

Densidade 

(g/m³) 

Alongamento 

(%) 

Módulo 

de Elasticidade 

(GPa) 

Kevlar 29 1.43 3.6 70 

Kevlar 49 1.45 2.8 135 

Kevlar 119 1.44 4.4 55 

Kevlar 129 1.45 3.3 99 

Kevlar 149 1.47 1.5 143 

Nomex 1.38 22 17 

 Fonte: Du Pont, 2012. 

 

Estas características mostram o porquê das fibras kevlar serem escolhidas para 

todos os fins de proteção e revestimento; baixa condutividade e auto-extinguível. Suas 

características de resistência à chama tornam essas fibras, um componente ideal para 

revestimento de fios e proteção contra incêndio. Vale ressaltar o elevado alongamento na 

ruptura de cerca de 4%. (CHEM, 2013). 
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 Química/Fabricação 

 

A fibra kevlar é uma molécula cristalina que consiste em longas cadeias 

moleculares que são altamente orientadas e mostram uma ligação intermolecular forte. A 

fibra de Kevlar, onde a figura 1.14 mostra a sua forma estrutural, é constituida pelos 

monômeros: p-fenilenodiamina e cloreto de tereftaloila, tendo como substrato a N-

metilpirrolidona, nome determinado pela IUPAC (CHEM, 2013). 

 

 

Figura 1.14 – Forma Estrutural da Fibra Kevlar. Fonte: CHEM, 2013. 

 

O polímero resultante é filtrado, lavado e dissolvido em ácido sulfúrico concentrado 

e é extrudado através de fieiras. Em seguida, é centrifugado, para que se possam obter fios 

lavados e secos, onde serão enrolados em bobinas com pressão de 400-500g/denier. Caso 

os fios tenham tratamento térmico a pressão aumenta para 900-1000g/denier. O produto 

final pode tomar diversas formas, após essa etapa. 

 Formas Comerciais 

A figura 1.15 demonstra as principais formas comerciais da fibra de kevlar. 

 

 Vantagens e Desvantagens 

A tabela 1.9 apresenta as principais vantagens e desvantagens da fibra de kevlar 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 – Principais Formas Comerciais da Fibra de Kevlar. Fonte: Adaptação 

(FIBERTEX, 2012) 

. 

 

Tabela 1.9 – Principais Vantagens e Desvantagens da Fibra de Kevlar. 

Vantagens  Desvantagens 

Baixa massa específica e 

condutividade elétrica 

 

Elevadas: resistência à tração, 

resistência ao impacto, resistência 

química exceto a ácidos, bases 

 concentrados e  resistência à 

abrasão 

 

Boa resistência ao fogo com 

capacidade de auto-extinção 

 

Excelente comportamento em 

temperaturas elevadas de serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixa resistência à 

compressão 

 

Degradação lenta sob a ação 

de luz ultravioleta 

 

Elevada absorção de umidade 

 

Má adesão a alguns tipos de 

resinas 

 

Custo relativamente elevado 

 

Fonte: Adaptação de Moreira (2009). 
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1.5 Propriedades Mecânicas dos Compósitos Feitos à Base de 

Fibras 

A análise das propriedades mecânicas durante o projeto e a fabricação dos materiais 

compósitos tem se tornado de grande interesse para as indústrias. Durante a fabricação de 

um material compósito, deve-se fazer uma previsão das propriedades antes de testá-las. 

Para isso existem várias equações teóricas e semi-empíricas que podem ser utilizadas para 

esta previsão. Infelizmente, muitas vezes, a complexidade de fabricação faz com que os 

resultados obtidos experimentalmente não coincidam com aqueles previstos teoricamente. 

Quase todo o desenvolvimento de materiais compósitos, até os dias atuais, tem 

como principal objetivo a aplicação estrutural. Portanto, as propriedades que despertam 

maior interesse são mecânicas. Dentre as características mecânicas mais importantes dos 

compósitos destaca-se o módulo de elasticidade ou módulo de Young. Este módulo está 

diretamente relacionado com a rigidez do compósito (HAGE JÚNIOR, 1989). 

Por exemplo, para se obter um compósito a base de resina termofixa mais 

resistente, deve-se fazer um balanceamento de propriedades. Uma modificação na matriz 

pode aumentar a resistência ao impacto, mas também pode aumentar a absorção de água 

ou, por outro lado, pode tornar o material mais quebradiço. Já a modificação química das 

fibras pode melhorar a adesão fibra-matriz e para isso faz-se necessário combinar as 

propriedades para melhorar a qualidade do compósito (PAIVA et al, 1999). 

São vários os parâmetros que influenciam as propriedades mecânicas dos materiais 

compósitos em geral. Desde o próprio processo de fabricação escolhido (AQUINO et al, 

1997; TAVARES, 1999), formas de carregamentos (AQUINO, 1998; FREIRE JR., 2001), 

mecanismo de dano desenvolvido (AQUINO, 1998; AQUINO, 1999), qualidade da 

interface, presenças de condições adversas de umidade e temperatura (AQUINO, 1996; 

MARGARIA, 1997), e principalmente das propriedades dos elementos constituintes. 

 

1.5.1 Compósitos Reforçados com Fibras de Vidro 

Compósitos a base de fibras de vidro consistem na presença de fibras (contínuas ou 

descontínuas) contidas no interior de uma matriz polimérica, a qual em geral está presente 

em maiores quantidades. A fibra de vidro é amplamente utilizada como um material de 

reforço por diversas razões: 
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 É estirado na forma de fibras de alta resistência a partir do seu estado fundido; 

 É um material amplamente disponível e pode ser economicamente viável para 

formar um plástico reforçado empregando-se uma ampla variedade de técnicas de 

fabricação de materiais compósitos; 

 Como uma fibra, torna-se relativamente forte, e quando se encontra no interior de 

uma matriz de plástico produz um compósito que possui resistência específica 

muito alta; 

 Quando associado com diferentes plásticos, a fibra de vidro possui uma inércia 

química que torna o compósito útil para aplicação em meio a uma variedade de 

ambientes corrosivos; 

 É facilmente misturado à matriz durante o processo de cura; 

 Na interface fibra-matriz, para vários tipos de resina, reage quimicamente com a 

fibra de modo a melhorar a resistência do compósito. 

 

As características de superfície das fibras de vidro são extremamente importantes, 

pois mesmo diminutos defeitos de superfície podem afetar de maneira negativa as 

propriedades de tração. Defeitos de superfície são facilmente introduzidos pelo atrito ou 

abrasão de superfície com outro material duro. Ainda, as superfícies da fibra de vidro que 

foram expostas à atmosfera normal, mesmo que durante curtos períodos de tempo, 

geralmente possuem uma camada de superfície enfraquecida que interfere na ligação com a 

matriz. 

As fibras que acabam de ser estiradas (saídas do forno de fusão) são revestidas 

durante a etapa de estiramento com uma “capa”, ou seja, uma fina camada de uma 

superfície que protege a superfície da fibra contra danos e interações ambientais 

indesejáveis. Essa capa é removida antes da fabricação do compósito, sendo substituída por 

um “agente de acoplamento” ou acabamento, que promove melhor ligação entre a fibra e a 

matriz. 

Existem várias limitações a esse grupo de materiais. Apesar de possuírem 

resistência elevadas, eles não são muitos rígidos e não exibem a rigidez necessária para 

algumas aplicações. A maioria dos materiais em fibra de vidro está limitada para 

aplicações com temperaturas de serviços abaixo de 200°C (392°F); em temperaturas mais 

altas, a maioria dos polímeros começa a escoar ou se deteriorar. As temperaturas de serviço 

podem ser estendidas até aproximadamente 300°C (572°F) pelo uso de sílica fundida de 
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alta pureza para as fibras, e de polímeros de alta temperatura, tais como as resinas poli-

imidas. 

Um grande número de resinas pode ser utilizado como matrizes em compósitos 

com fibras de vidro, sendo que as resinas poliésteres são mais comuns. Alguns compósitos 

comerciais reforçados com fibras de vidro utilizam uma matriz de nylon, gerando um 

material extremamente resistente ao impacto (CALLISTER, 1999). 

 

1.6 Compósitos Híbridos 

Um relativamente novo tipo de material compósito reforçado com fibras é o híbrido, 

que é obtido usando 2 ou mais diferentes tipos ou forma de fibras numa única matriz; Os 

compósitos híbridos têm uma melhor combinação geral de propriedades do que compósitos 

contendo apenas um único tipo de fibra. Uma variedade de combinações de fibras e 

materiais de matriz é usada, mas no sistema de maior aplicação, fibras tanto de carbono 

quanto de vidro são incorporadas numa resina polimérica. As fibras de carbono são fortes e 

relativamente rígidas e fornecem um reforço de baixa densidade; entretanto, elas são caras. 

Fibras de vidro são baratas e lhes falta a rigidez do carbono. O compósito híbrido vidro-

carbono é mais forte e mais tenaz, tem maior resistência ao impacto e pode ser produzido 

num custo menor do que qualquer um dos plásticos reforçado somente com fibras de 

carbono ou todo reforçado com vidro (CALLISTER, 1994). 

Existe um número de maneiras nas quais as duas diferentes fibras podem ser 

combinadas, que no fim afetarão as propriedades globais. Por exemplo, as fibras podem ser 

todas elas alinhadas e intimamente misturadas entre si (caso das mechas ou tecidos 

híbridos); ou laminações podem ser construídas consistindo de camadas, cada uma das 

quais consistindo de um único tipo de fibra, alternando uma com outra. Em geral, nos 

compósitos híbridos as propriedades são anisotrópicas (CALLISTER, 1994). 

Aplicações principais para compósitos híbridos são componentes estruturais de 

transporte leve rodoviário, aquático e aéreo, equipamentos esportivos, e componentes 

ortopédicos leves (CALLISTER, 1991). 

Com relação às propriedades mecânicas das mechas híbridas reforçadas com fibras 

de carbono e de vidro, Short e Summerscales (1982), fizeram uma revisão das técnicas de 

fabricação e das propriedades físicas de compósitos híbridos indicando que apenas as 

propriedades isoladas têm sido consideradas, havendo, entretanto várias lacunas no 



Capítulo I – Revisão Bibliográfica 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 48 

 

conhecimento. Os compósitos híbridos podem ser preparados de várias maneiras, 

destacando-se duas maneiras comuns: na primeira, as fitas de fibras de vidro e de carbono 

são dispostas organizadamente e em ordem pré-estabelecida; já na segunda, as fibras são 

dispostas aleatoriamente (SHORT, SUMMERSCALES, 1978). Nesse estudo destaque se 

dá quanto à variação da resistência à flexão, com alteração da composição, se mostra 

irregular, embora o módulo demonstre uma diminuição uniforme à medida que a 

proporção das fibras de carbono é reduzida. 

A utilização eficaz de materiais compósitos híbridos à base de fibras de carbono e de 

vidro foi descrita por Holt em suas análises em 1986, o que sugere que tal híbrido é eficaz 

(em comparação ao carbono sozinho), uma vez que tem um módulo de elasticidade 

suficientemente elevado, juntamente ao mecanismo de falha (HOLT, 1986, apud 

MOLLAND, TURNOCK, 1991). 

Se a regra de misturas simples é aplicada à fibra e às propriedades da matriz, 

correções para os valores da regra de misturas têm de ser aplicadas, a fim de alcançar 

valores comparáveis com os resultados dos testes em compósitos atuais. A necessidade 

para tais correções, a fim de obter valores comparáveis com os obtidos na produção 

comercial, foram discutidas por Crawford, 1985. 

Em 1998, B. Lauke, U. Bunzel e K. Schneide realizaram um estudo analisando o 

efeito da estrutura do fio híbrido, fabricado a partir de fibras de vidro e fibras de poliamida, 

no comportamento da delaminação do compósito termoplástico. De acordo com o estudo, 

as propriedades dos compósitos são influenciadas principalmente, pelo arranjo das fibras 

de reforço e a homogeneidade da distribuição das fibras no compósito, bem como pela 

impregnação das fibras de vidro, com a matriz de polímero. Fios híbridos são geralmente 

fabricados em compósitos termoplásticos laminados à mão (hand-lay-up), enrolamento 

(filament winding), ou, como feito recentemente pelo processo de pultrusão.  

O objetivo deste estudo foi analisar a influência de diferentes orientações de fibras 

em materiais semi-acabados nos comportamentos interlaminar e intralaminar da 

propagação de fissuras em compósitos termoplásticos unidirecionais obtidos por 

moldagem por compressão.  

Jeremy Gustinet et. al. (2005) analisaram experimentalmente o impacto de baixa 

velocidade na combinação de fibras Kevlar/Carbono em compósitos sanduíche. O 

comportamento ao impacto, a rigidez à compressão após o impacto e as propriedades de 

tração na junção de fibras de carbono e Kevlar, foram investigados. A adição de fibras 
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Kevlar (caso do híbrido) minimizou a redução na resistência à compressão, após o 

impacto, quando considerando as amostras não impactadas e aqueles que tiveram 

penetração completa. No entanto, a resistência à compressão das amostras não impactadas 

foi a mais elevada para as amostras com fibra de carbono.  

Em 1974, Fuwa, Bunsell e Harris sugeriram que quando a falha interlaminar devido 

à carga de tração nas camadas frágeis, tais como as fibras de carbono, é atingida em um 

compósito híbrido (formado por fibras de carbono/carbono e kevlar), a carga pode ser 

transferida para as camadas dúcteis (fibras kevlar), se a ligação entre as lâminas for 

suficientemente forte. 

Morais et. al. (2005), analisaram o efeito da espessura de um laminado sobre a 

resistência dos compósitos a base de tecido de fibras carbono, fibras de vidro e fibras de 

aramida aos impactos repetidos à baixa energia, obtendo os resultados para os diferentes 

compósitos reforçados com fibra e os resultados foram correlacionados com as 

características das fibras e tecidos utilizados. 

Onal e Adanur (2005) examinaram as propriedades de tração e flexão de 

compósitos híbridos reforçados por fibra de carbono e de vidro após impactos à baixa 

velocidade. Também investigaram o efeito da sequência de empilhamento e ângulo das 

fibras na camada de tecidos no desempenho mecânico dos compósitos híbridos afetados. 

Concluíram que o mecanismo de ruptura à tração das camadas danificadas foi afetado pela 

interação da propriedade de reforço, forma híbrida e ângulo das fibras na camada. 

Hosur (2005) investigou a resposta de quatro combinações diferentes de laminados 

compósitos híbridos frente à carga de impacto de baixa velocidade. Os resultados do 

estudo indicam que havia uma melhoria considerável na capacidade de transporte de carga 

de compósitos híbridos em comparação com laminados carbono/epóxi com ligeira redução 

de rigidez.  

 Kedar et. al. (2011) elaboraram um estudo sobre os compósitos híbridos feitos de 

tecidos de fibras de carbono e de vidro submetidos à carga quase estática. Observou-se que 

para os compósitos híbridos, colocando camadas de tecido de fibras de vidro no exterior e 

camadas de tecido de fibras de carbono no interior dá maior resistência à tração do que 

colocar camadas de tecido de fibras de carbono no exterior e camadas de tecido de fibras 

de vidro no interior. 

 Os compósitos híbridos têm uma forma eficaz de aumentar a resistência ao 

impacto e ao mesmo tempo reduzir o custo de um material compósito avançado. Concluiu-
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se que um método eficaz de melhorar a resistência ao impacto de compósitos de fibras de 

alto módulo é adicionar alguma porcentagem de fibras de baixo módulo como fibras de 

vidro-E ou fibras Kevlar. Tal arranjo levaria a possível diminuição da área de aplicação das 

cargas nos compósitos híbridos em comparação com às dos compósitos de fibra de alto 

módulo. Fibras, tais como as de boro ou de carbono, são amplamente utilizadas em muitas 

aplicações aeroespaciais por causa de seus altos módulos específicos (BUNSELL et. al. 

2011). 

FARIBORZ et al., (1985) estudaram o comportamento à tração de compósitos 

híbridos utilizando a técnica de simulação de Monte-Carlo. A existência do efeito híbrido 

para a tração foi apresentado juntamente com a sua sensibilidade em relação ao volume e 

dispersão das fibras. 

Chianget et. al., (2005) também analisaram a simulação da resposta às propriedades 

de tração, utilizando o método de Monte-Carlo, e previram a resistência à tração de 

compósitos híbridos. Eles concluíram que não existe nenhum efeito sinérgico de 

hibridização sobre a resposta à tração. Esta observação é contrária às observações feitas 

por outros pesquisadores sobre o assunto.  

Shivamurthy et. al., 2013, realizou estudos em laminados de multicamadas de 

resina epóxi com fibra de vidro/grafite, com ênfase em suas propriedades mecânicas e 

desgaste. Foi notado, então, que um aumento adicional no teor de grafite aumenta a taxa de 

desgaste específica e provoca deterioração das propriedades mecânicas. 

 

1.7 Mecanismo de Dano 

Durante a utilização do material compósito, o mesmo pode ser submetido a vários 

tipos de tensões, as quais dão origem a um mecanismo complexo de fratura, definido como 

“dano”, devido ao prejuízo ocorrido nas propriedades mecânicas dos mesmos durante o 

carregamento (REIFSNIDER, 1980). O tipo e a forma de dano podem ser influenciados 

por diversos fatores, como o tipo e o sentido da carga aplicada, as propriedades físicas, 

químicas e mecânicas da fibra e da matriz, o processo de fabricação, a configuração do 

material compósito, os percentuais de fibra, matriz e vazios, a umidade absorvida e a 

temperatura de trabalho (MARGARIA et al, 1997; YANG et al, 2000; FELIPE et al, 

1999). 
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Devido à grande variedade de fatores, é extremamente difícil prever onde e como 

um dano se forma e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito. A literatura 

mostra que, mesmo quando variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá 

variações significativas na formação e propagação do dano (HAMELIN, 1988; HULL, 

1987). Segundo a literatura (HAMELIN, 1988; NAIK et al, 1999; HULL, 1987; 

MARGARIA et al, 1997; FELIPE et al, 1999; YANG et al, 2000), os principais tipos de 

danos encontrados nos materiais compósitos laminados são: 

 

 Fissuração na matriz: Ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material 

compósito (na análise microscópica é definida como fratura coesiva na matriz). 

 Ruptura da fibra: Ocorrência de fratura na fibra, também conhecida como fratura 

coesiva na fibra. 

 Desaderência Fibra/Matriz: Descolamento na interface entre fibra e matriz 

(fratura adesiva). 

Os danos acima são mostrados na figura 1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16 – Fratura Adesiva e Coesiva no Laminado (Banco de dados da BPMCC – 

DEM/UFRN, 2008). 

 

 Delaminação: Desaderência entre as camadas de um compósito laminado, ver 

figura 1.17. 
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Figura 1.17 – Delaminação Entre as Camadas de Fibras em um Compósito Híbrido 

(Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

A fratura coesiva, a fratura adesiva e a ruptura de fibra são tipos de danos que 

podem ocorrer em qualquer material compósito fibroso, porém a delaminação ocorre 

apenas para compósitos laminados. É importante salientar que o aumento do dano material 

compósito prejudica as propriedades mecânicas do laminado de modo que ocorre um 

decréscimo das suas constantes elásticas (MARGARIA, AQUINO, 1997; FELIPE, 1997; 

FREITE JÚNIOR, 2001). 

 

1.8 Processos de Fabricação 

O desenvolvimento e a maneira com que os diferentes componentes dos compósitos 

são combinados na obtenção de material compósito estão intimamente relacionados com 

seus métodos e processos de fabricação. O processo de fabricação a ser utilizado na 

fabricação de um material compósito depende do que se quer obter como produto final 

(formato da peça, dimensão, e acabamento) e a escala de produção necessária na 

fabricação. Segundo Kelly (1983) os tipos de processos utilizados são em molde aberto e 

fechado, a serem delineados a seguir. 
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1.8.1 Processos em Molde Aberto – Laminação Manual (Hand-

Lay-Up) 

Colocam-se sobre o molde feltros de fibras enrolados, mechas trançadas e outros 

tecidos de fibras e em seguida se faz a impregnação com resina utilizando pincel. Para 

melhorar o processo de impregnação, se faz necessário o uso de rolos, com o objetivo de 

eliminar bolhas. O processo continua com a colocação das camadas até a obtenção da 

espessura (ou configuração) desejada para a peça. A cura do moldado não exige calor e 

pressão (KELLY; MILEIKO, 1983). 

Esse processo é considerado de baixo custo, quase não requer equipamentos 

específicos, sendo empregados apenas os seguintes equipamentos (KELLY; MILEIKO, 

1983): 

 Roletes para compactação de laminados; 

 Estiletes; 

 Espátula e Tesoura; 

 Pistola para a aplicação de gel coat; 

 Molde; 

 Pincéis; 

 Desmoldantes; 

 Dosadores; 

 Balança. 

 

Antes de se iniciar o processo de laminação manual, deve-se realizar a preparação do 

molde, limpando-o e aplicando o desmoldante, que pode ser cera de carnaúba ou álcool 

polivinílico (PVA). Feita em molde aberto e contra este, devendo ser a superfície do molde 

coberta com gel coat a pincel ou pistola, caso seja desejado um acabamento mais 

aprimorado. Esse tipo de processo é ilustrado na figura 1.18. 
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Figura 1.18 – Processo de Fabricação Hand-Lay-Up. Fonte: Saint Gobain Vetrotex, 2007. 

 

A resina líquida, em geral poliéster insaturado, é combinada no molde com fibras, 

dando origem a uma peça moldada e resistente, equivalente à combinação de concreto com 

reforço de barras de aço. Para o assentamento das fibras, remoção de bolhas e reforço da 

espessura, várias camadas de resina são aplicadas com pincel ou rolete. Em alguns casos, 

pode se fazer necessário o uso de materiais de núcleo, a fim de aumentar a rigidez, 

diminuir o peso, ou conferir condições de flutuação para a peça. Neste caso, a incorporação 

destes materiais deve ser feita com extremo cuidado, sendo os materiais mais indicados 

para tal a madeira balsa, a espuma rígida de poliuretano e a colmeia. 

As vantagens da laminação manual são a sua simplicidade, o baixo investimento, a 

facilidade de se fazer mudanças no projeto e a possibilidade de laminação no campo, 

porém mesmo diante de tantas vantagens, algumas desvantagens devem ser levadas em 

consideração, como o grande número de mão de obra necessária, a dependência da 

qualidade do modelador para a boa condição do produto e o fato de apenas uma superfície 

ser acabada, pois neste tipo de laminação, apenas um dos lados fica liso, ficando o outro 

rugoso. Este método de laminação, geralmente, é utilizado em peças de formato simples, 

que necessitem de apenas uma face lisa e que possuam algumas dezenas de m² de área, 

como por exemplo, a fabricação de piscinas (KELLY; MILEIKO, 1983). 

 

 

 

 



Capítulo II – Materiais e Métodos 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 55 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados com detalhes todos os procedimentos 

experimentais usados, ressaltando-se os materiais e métodos utilizados nesse trabalho de 

investigação. 

 

2.1 Materiais Utilizados nos Laminados Compósitos Híbridos 

Os laminados compósitos híbridos aqui idealizados envolvem como reforços os 

tecidos planos híbridos, ou seja, tecidos com combinações de diferentes tipos de fibras, 

bem como diferentes tipos de gramatura e formas de tecelagem.  Os tipos de fibras 

utilizadas nas confecções dos tecidos de reforços são: Fibras de vidro-E, fibras de carbono 

AS-4 (PAN) e fibras kevlar 49. Todos os tecidos são bidirecionais e planos, porém com 

trama e urdume diferenciados, inclusive do tipo sarja.  

 Como matriz foi utilizada a resina termofixa Derakane 411-350 Ester Vinil Epoxy. 

Todos os laminados possuem 04 (quatro) camadas no total. As especificações técnicas da 

resina e, bem como, dos tecidos híbridos bidirecionais estão definidas nas próximas seções. 

 

2.1.1 Tecido Híbrido Carbono/Vidro 

 Tecido híbrido bidirecional fabricado pela Texiglass Indústria e Comércio Têxtil, o 

qual é identificado comercialmente como Tecido Híbrido CVQ–339, contendo, em peso, 

23,35% fibra de carbono e 76,65% de fibra vidro, ver figura 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Tecido Híbrido CVQ-339. 

Fibras de 

carbono 
  Fibras de vidro 
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Esse tecido foi utilizado na obtenção do Laminado híbrido Carbono/Vidro (LCV). 

Informações, fornecidas pelo fabricante, das características técnicas do tecido são 

demonstradas na tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 – Especificações do Tecido Híbrido de Fibras de Vidro/Carbono. 

Descrição Especificação 

Material do Urdume A (Fibra de Vidro) Fio Fibra de Vidro-E 

Material do Urdume B (Fibra de Carbono) Fio Fibra de Carbono AS-4 

Material da Trama A (Fibra de Vidro) Fio de Fibra de Vidro-E 

Material da Trama B (Fibra de Carbono) Fio de Fibra de Carbono AS-4 

Gramatura do Tecido (g/m
2
) 340

 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume Vidro 

(Kgf) 
100 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume Carbono 

(Kgf) 
86 

Carga de Ruptura Teórica da Trama Vidro 

(Kgf) 30 

Carga de Ruptura Teórica da Trama Carbono 

(Kgf) 86 

Composição do Tecido 23,35% Fibras de carbono 

76,65% Fibras de Vidro 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil, 2012. 

 

 

2.1.2 Tecido Híbrido Kevlar/Carbono 

O Tecido híbrido bidirecional fabricado pela Texiglass Indústria e Comércio Têxtil, 

é comercialmente identificado como Tecido Híbrido CKS-220, contendo 55% fibra de 

carbono e 45% fibra aramida. O mesmo foi utilizado na confecção do Laminado Híbrido 

Kevlar/Carbono (LKC). O tecido apresenta a forma de tecelagem do tipo sarja. O mesmo é 

altamente anisotrópico, uma vez que possui fibras de carbono em uma direção (trama) e 
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fibras kevlar na direção à 90º (urdume), ver figura 2.2.  As Informações das propriedades 

técnicas são demonstradas na tabela 2.2. 

 

Figura 2.2 – Tecido Híbrido CKS-220. 

 

 

Tabela 2.2 – Especificações do Tecido Híbrido de Fibras de Kevlar/Carbono CKS-220. 

Descrição  Especificação 

Material do Urdume Fibra Aramida 

Material da Trama Fibra de Carbono 

Gramatura do Tecido (g/m
2
) 220

 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (kgf) 207 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (kgf) 260 

Composição do Tecido 55% Fibra de carbono 

 45% Fibra de Aramida 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 
 

Sentido das fibras 

de carbono 

Sentido das 

fibras de kevlar 
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2.1.3 Tecido Híbrido Kevlar/Vidro Bidirecional 

Este tecido foi obtido em tear manual pela junção de duas fibras: a fibra de Kevlar 

49 e a fibra de vidro-E. A fibra kevlar foi fornecida pela Texiglass Indústria e Comércio 

Têxtil, na forma de roving, com designação comercial de KV 110/1-0. A figura 2.3 mostra 

os fios de Kevlar 49. A tabela 2.3 mostra suas especificações técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Imagem da Fibra Kevlar na Forma de Roving. 

 
 

Tabela 2.3 – Especificações do Roving de Kevlar 110/1-0. 

Descrição  Especificação 

Matéria Prima Fio aramida 

Densidade do Fio (g/cm
3
) 1,44  

Carga de Ruptura Teórica (kgf) 18 - 24 

Título do Roving (Tex) 99 - 121 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 
 

 

 As fibras de vidro-E utilizadas na confecção do tecido híbrido foram obtidas de um 

tecido bidirecional de fibra de vidro fornecido também pela Texiglass Indústria e Comércio 

Têxtil, tendo como denominação comercial WR-600/3-1. A figura 2.4 mostra o tecido e na 

tabela 2.4 as suas especificações técnicas.  

Na confecção do tecido, foram retiradas mechas de fibras de vidro da trama e do 

urdume alternadamente; e no local onde foram retiradas as respectivas mechas, foram 

colocadas as mechas de fibras kevlar, ver figura 2.5. 
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Figura 2.4 – Tecido Bidirecional de Fibras de Vidro WR-600/3-1. 

 

Tabela 2.4 – Especificações do Tecido de Fibra de Vidro-E WR-600/3-1. 

Descrição  Especificação 

Material do Urdume 
Roving de fibra de vidro–E e fio de 

poliéster 

Material da Trama Roving de fibras de vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m
2
) 610

 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (kgf) 185 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (kgf) 120 

Composição do Tecido 99% Fibra de Vidro 

1% de Fibra de Poliéster 
 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 

  

Ressalva se faz que na reposição das mechas para a confecção do tecido híbrido, 

foram mantidos os mesmos percentuais em peso de fibras (vidro e kevlar), obtendo então 

uma gramatura final de 368,2 g/m
2
. O tecido híbrido foi usado na confecção do Laminado 

Híbrido Kevlar/Vidro Bidirecional (LKVB). Na tabela 2.5 são mostradas as especificações 

técnicas desse tecido. 
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Figura 2.5 – Tecido Híbrido Kevlar/Vidro Bidirecional. 

 

Tabela 2.5 – Especificações do Tecido Híbrido de Fibras de Kevlar/Vidro. 

Descrição Especificação 

Material do Urdume 
Mechas de fibra de kevlar 49 e de fibras 

de vidro-E 

Material da Trama 
Mechas de fibra de kevlar 49 e de fibras 

de vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m
2
) 368,2

 

Composição do Tecido em Peso 
45% Fibra de Kevlar 

55% Fibra de Vidro-E 

 

 

2.1.4 Tecido Híbrido Kevlar/Vidro do Tipo Sarja 

O Tecido híbrido bidirecional (tipo sarja) foi fabricado pela Texiglass Indústria e 

Comércio Têxtil, o qual é identificado comercialmente como Tecido Híbrido AV0480 

contendo 54% de fibra de vidro e 46% fibra de aramida em peso, ver figura 2.6. O mesmo 

Fibras kevlar Fibras de vidro 
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deu origem ao Laminado Híbrido Kevlar/Vidro Sarja (LKVS). A tabela 2.6 mostra as 

especificações técnicas do mesmo. 

 

Figura 2.6 – Tecido Híbrido AV0480. Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 

 

Tabela 2.6 – Especificações do Tecido Híbrido de Fibras de Kevlar/Vidro Sarja. 

Descrição Especificação 

Fios\cm (Urdume) 6,0 

Fios\cm (Trama) 12,0 

Gramatura do tecido (g\m²) 162,86
 

Espessura (mm) 0,46 

Temperatura de uso (ºC) 400 

Temperatura de pico (ºC) 500 

Composição do Tecido em Peso 
54% Fibra de Vidro 

46% Fibra de Kevlar 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 

 

Fibras kevlar 
Fibras de vidro 
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2.1.5 Resina Epóxi Éster Vinílica DERAKANE 411-35 

A DERAKANE 411-350 é uma resina epóxi éster vinílica feita a partir de uma 

resina epóxi do bisfenol-A e se tornou uma “referência para a indústria”, devido à sua 

ampla gama de aplicações em processos industriais aliada à facilidade de utilização nas 

mais diversas técnicas de fabricação. Possui grande resistência química a uma ampla 

variedade de produtos, tais como ácidos, álcalis, soluções branqueadoras e compostos 

orgânicos, presentes em muitos processos industriais, (ASHLAND S/A – DERAKANE 

411-350, 2007). A tabela 2.7 mostra as suas especificações técnicas fornecidas pelo 

fabricante.  

 

Tabela 2.7 – Propriedades Típicas da Resina Líquida. Fonte: Ashland, 2012. 

Propriedades para 25ºC  Valores 

Densidade  1,046 g/ml 

Viscosidade Dinâmica  370 mPa.s (cps) 

Viscosidade Cinemática  350 cSt 

Teor de Monômetro de Estireno  45% 

Prazo de Validade, no Escuro  6 meses 

Resistência à Tração  86 Mpa 

Módulo de Tração  3,2 GPa 

Resistência à Flexão  150 MPa 

Módulo de Flexão  3,4 GPa 

 

 

A resina foi utilizada para um tempo de gel de 15+/-5 minutos, usando o 

Catalisador NOROX MEKP-925H e Naftenato de Cobalto à 6%, numa temperatura 30ºC 

com 0,01% de DMA. 

 

2.2 Confecção dos Laminados Compósitos 

A partir dos tecidos de reforços especificados na seção anterior, 4 (quatro) 

laminados compósitos foram confeccionados industrialmente (Tecniplas Indústria e 

Comércio Ltda) na forma de placas, utilizando o processo de fabricação de laminação 

manual (hand lay up). Todos os laminados possuem configurações com 4 (quatro) camadas 
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no total, e em todos foram mantidas as mesmas orientações das fibras em cada camada. 

Ressalta-se a importância desse detalhe devido à propriedade de anisotropia dos tecidos 

híbridos. A tabela 2.8 mostra as dimensões finais das placas correspondentes a cada 

laminado. 

 

Tabela 2.8 – Dimensões das Placas de Todos os Laminados Compósitos. 

Laminados 
Comprimento 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Espessura 

(mm) 

LCV 100 60 2,30 

LKC 60 80 2,12 

LKVB 60 60 6,8 

LKVS 60 80 2,75 

 

 

O laminado compósito híbrido LKC traz como principal desafio analisar o efeito da 

anisotropia do tecido híbrido e consequentemente influência direta na resposta final do 

material. Com o objetivo de se avaliar essa influência, além de facilitar o entendimento nas 

análises comparativas entre suas propriedades mecânicas, se fez necessário uma definição 

de nomenclaturas específicas dos corpos de prova associados a esse laminado: 

 

 LKCC - Corpo de prova do laminado LKC com a carga aplicada na direção 

das fibras de carbono; 

 LKCK - Corpo de prova do laminado LKC com a carga aplicada na 

direção das fibras kevlar. 

 

Já para o caso do laminado compósito híbrido LCV, a principal meta consiste na 

caracterização de suas propriedades mecânicas de resistência e rigidez segundo as normas 

ASTM D3039 00 e ASTM D790 90 para os ensaios de tração uniaxial e flexão em três 

pontos, respectivamente. A mesma influência também é estudada para o caso da 

compressão segundo o estudo Vadlamani (2007). Esse fato se justifica devido ao tipo de 

trama do tecido versus dimensão do corpo de prova, ou seja, a forma específica de corte do 

mesmo, já que na sua geometria normativa o mesmo pode conter 1 ou 2 mechas de fibras 
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de carbono. Neste sentido, para facilitar o entendimento nas análises comparativas entre 

suas propriedades mecânicas, se fez necessário uma definição de nomenclaturas 

específicas dos corpos de prova associados a esse laminado: 

 LCV1MC – Corpo de prova do laminado LCV com 1 (uma) mecha de fibras de 

carbono. 

 LCV2MC - Corpo de prova do laminado LCV com 2 (duas) mechas de fibras de 

carbono. 

A figura 2.7 mostra, como exemplo ilustrativo, os dois tipos de CP’s utilizados na 

caracterização das propriedades mecânicas do LCV e utilizados nos ensaios de tração 

uniaxial. Deve-se ressaltar que no processo de laminação cuidado especial foi tomado para 

que houvesse coincidência na orientação das fibras de carbono camada a camada, ou seja, 

para evitar a influência do tipo de configuração.  

Figura 2.7 – CP’s do Laminado LCV: (a)LCV1MC e (b) LCV2MC. 

 

Os corpos de prova dos laminados híbridos a base de fibras kevlar e vidro (LKVB e 

LKVS) apresentam a mesma nomenclatura dos seus respectivos laminados tendo em vista 

que os mesmos apresentam os mesmos tipos e percentuais de fibras (em peso) em ambas as 

direções. Nesse caso, o estudo comparativo entre suas propriedades mecânicas se apresenta 

em função da influência da forma da trama (bidirecional ou sarja) e bem como do tipo de 

processo de confecção dos tecidos envolvidos. Ressaltando que o laminado LKVB tem 

fabricação manual (artesanal) e o laminado LKVS tem fabricação industrial. 

A figura 2.8 mostra também como exemplo ilustrativo, os dois tipos de CP’s 

utilizados na caracterização das propriedades mecânicas dos laminados LKVB e LKVS 

utilizados nos ensaios de tração uniaxial. 

(a) 

(b) 
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Figura 2.8 – CP’s dos Laminados: (a) LKVB e (b) LKVS. 

 

 

2.3 Ensaios de Densidade Volumétrica e Calcinação 

 

Densidade volumétrica é entendida como sendo a razão entre a massa de uma dada 

quantidade de material a 23°C e o volume de água deslocado a esta mesma temperatura. A 

densidade é uma propriedade essencial que pode ser utilizada na identificação de um 

material, ou na percepção de sua alteração física.  

       A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada utilizando à norma ASTM D 

792-08. Foram confeccionadas amostras de 25x25 mm, as quais foram previamente 

medidas e pesadas em uma balança digital com capacidade máxima de 210g e resolução de 

0,1 mg. A densidade volumétrica dos compósitos foi calculada utilizando equação (1). 

 

    
     

     
                                                (1) 

Onde:  

 D – densidade volumétrica do compósito (g/cm³). 

a  –  peso da amostra seca (g);  

ƞ – densidade da água na temperatura de ensaio a 23°C (0,9975 g/cm³)  

w – peso do afundador parcialmente imerso em água (g);  

b – peso da amostra imersa com o afundador em água (g);  

(a) 

(b) 



Capítulo II – Materiais e Métodos 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 66 

 

 Além da densidade volumétrica a mesma norma acima foi utilizada no ensaio de 

calcinação com o objetivo de se determinar os percentuais de fibras, resina e vazios para 

todos os laminados compósitos. 

 

2.4 Ensaio de Tração Uniaxial 

Os ensaios de tração uniaxial foram realizados no laboratório de ensaios mecânicos 

da UFRN, em uma máquina de ensaio mecânico SHIMADZU, modelo AG-1, figura 2.10, 

com capacidade máxima de 250 KN, na qual se utilizou uma placa de aquisição de dados 

para obtenção dos valores de deslocamento e carga aplicada no material. 

Cuidados especiais foram tomados antes da realização dos ensaios, como, por 

exemplo, ajustes prévios dos CP’s nas "garras" da máquina de forma a amenizar problemas 

de "arrastes" no início do carregamento. Desta forma, consegue-se um melhor controle 

sobre os dados relacionados ao deslocamento, mesmo sem a utilização de extensômetros 

elétricos. Com isso, foi possível se obter a tensão última, o módulo de elasticidade 

longitudinal (na direção de aplicação da carga) e a deformação de ruptura dos laminados 

compósitos. Por último, efetuou-se o cálculo de um valor médio para cada parâmetro 

estudado. 

As dimensões dos corpos de prova seguiram a norma ASTM D3039– 08. O valor da 

velocidade de ensaios foi de 1 mm/min, e os ensaios foram feitos à temperatura ambiente. 

 

 
 

Figura 2.9 – CP em Ensaio de Tração Uniaxial na Máquina SHIMADZU. 
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2.5 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

O objetivo do ensaio de flexão em três pontos é determinar a resistência à flexão, 

rigidez (módulo de elasticidade) e deflexão máxima dos laminados compósitos híbridos em 

estudo segundo a norma ASTM D 790 – 10. 

Para este ensaio, o qual foi realizado no laboratório de ensaios mecânicos do 

CT/Gás, foi utilizada uma máquina de ensaios mecânicos marca SHIMADZU, modelo 

AG-1, equipada com dispositivo para ensaio de flexão em três pontos, figura 2.10, com 

célula de carga máxima de 250 KN e uma velocidade de ensaio de 2,6 mm/min. 

 A resistência à flexão foi definida como sendo a intensidade da tensão responsável 

pela fratura do corpo de prova na face tracionada. Todos os ensaios foram realizados à 

temperatura ambiente. 

 Os valores da resistência à flexão, da rigidez e da deflexão máxima foram 

determinados através das equações normalizadas. 

 

 

 

Figura 2.10 – CP em Ensaio de Flexão-em-Três-Pontos na Máquina SHIMADZU. 
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2.6 Ensaio de Compressão Uniaxial 

Os ensaios de compressão uniaxial foram realizados na máquina SHIMADZU AG 

– I 300 KN do Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN utilizada também para os 

ensaios de tração uniaxial. As garras de compressão foram projetadas segundo 

especificações constantes na referência (Freire Júnior, 2001). 

 As garras foram fabricadas no IFBA e após nivelamento, ajustadas ao equipamento 

por meio da produção de dois adaptadores metálicos fabricados pelo Laboratório de 

Manufatura da UFRN para melhorar o encaixe e evitar o deslocamento durante o ensaio. 

As garras de compressão e as peças desenvolvidas para os ajustes estão ilustradas nas 

figuras 2.11 e 2.12. 

 

 
 

Figura 2.11 – Garras de Compressão Uniaxial. Fonte: Ribeiro, (2012). 
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Figura 2.12 – Peças Desenvolvidas para Ajustes da Garra de Compressão Uniaxial. 

Ribeiro, (2012). 

 

 Para a realização de um ensaio de compressão, cuidados especiais foram tomados 

no sentido de se evitar a flambagem, principalmente quando o material possui pequena 

espessura. Segundo Vadlamani (2007) para se garantir que um laminado compósito não 

rompa por ação de flambagem, deve-se utilizar a equação (2) ajustando o fator de 

flambagem entre 12 e 30: 

 

         
    

         
   (2) 

Onde:  

Fƒ – fator de flambagem; 

gage- comprimento útil do corpo de prova (mm); 

espessura – espessura média dos corpos de prova (mm); 
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Antes da execução dos ensaios de compressão nos laminados compósitos em 

estudo, as garras foram testadas em laminados unicamente a base de fibras de vidro e já 

ensaiados em trabalhos publicados na literatura (Freire Jr. et al, 2009) de forma a testar a 

eficiência do dispositivo. 

 

2.7 Elaboração do Corpo de Prova 

As amostras foram preparadas de acordo com as normas específicas, para cada 

ensaio programado: tração uniaxial e flexão em três pontos. A única exceção foi à 

preparação das amostras para o ensaio de compressão uniaxial, onde o planejamento do 

corte e dimensionamento dos corpos de prova foi realizado a partir do trabalho de Mandell 

(1997) (apud Vadlamani, 2007). 

Após o corte, os corpos de prova tiveram suas superfícies transversais lixadas com 

as lixas d’água de número 100, 220, 330, 440, 600 e 1200 respectivamente para cada 

conjunto de ensaio de tração uniaxial, compressão uniaxial e flexão em três pontos. O 

polimento das amostras foi feito em uma politriz motorizada, tendo como abrasivo a 

alumina de 0,01 micra diluída em água destilada, este procedimento realizado no 

Laboratório de Caracterização de Materiais da UFRN. 

 As principais dimensões adotadas para os corpos de prova para os ensaios de tração 

uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial, encontram-se nas tabelas (2.9, 2.10, 

2.11). 

 

Tabela 2.9 – Dimensões dos CP’s para o Ensaio de Tração Uniaxial. 

Laminados 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

Média 

(mm) 

Galgo 

(mm) 

LCV 250 25 2,32 127 

LKC 250 25 2,13 127 

LKVB 250 25 6,8 127 

LKVS 250 25 2,75 127 
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Tabela 2.10 – Dimensões dos CPs para o Ensaio de Flexão em Três Pontos. 

Laminados 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

Média 

(mm) 

Galgo 

(mm) 

LCV 58 25 2,30 37 

LKC 56 25 2,12 34 

LKVB 138 13 6,8 108,8 

LKVS 67 25 2,75 44 

 

 

Tabela 2.11 – Dimensões dos CPs para o ensaio de compressão uniaxial. 

 

Laminados 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

Média 

(mm) 

Galgo 

(mm)* 

LCV 132 25 2,30 12 

LKC 132 25 2,12 12 

LKVB 145 25 6,8 25 

LKVS 135 25 2,75 15 

        * Mandell (1997) 

 

Após a preparação dos corpos de prova, estes foram submetidos ao procedimento 

de medições, sendo as dimensões de cada corpo de prova obtidas utilizando-se um 

paquímetro digital de resolução 0,01 mm. Como a espessura dos corpos de prova 

apresentava variações em função do processo de fabricação utilizado, fez-se necessária a 

realização de pelo menos 5 medidas para a obtenção do valor médio para cada corpo de 

prova.  

 

2.8 Análise da Caracterização da Fratura 

Para os ensaios de tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial, as 

análises das características da fratura nos corpos de prova fraturados foram realizadas. As 

mesmas foram executadas em duas etapas: a primeira consistiu de uma análise 

macroscópica da falha mecânica com o objetivo de conhecer a formação e distribuição da 
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mesma ao longo de todo o comprimento do CP; a segunda etapa consistiu nas análises 

microscópicas da falha (ótica e MEV) de forma a detectar fraturas dos tipos adesiva 

(interface fibra/matriz) e coesiva (na fibra ou na matriz), além de características do dano, 

como microfissuração da matriz e delaminação. As características dessas análises estão 

especificadas nas próximas seções. 

 

2.8.1 Microscopia Óptica 

 Imagens de microscopia no modo de reflexão foram obtidas no microscópio óptico 

Olimpus Bx 60M instalado no laboratório metalográfico da Usina Siderúrgica da Bahia 

(USIBA – GERDAU). As análises foram realizadas através de uma câmera acoplada ao 

microscópio e conectada ao computador e digitalizada com a utilização do programa 

Image-Pro Express. Foram avaliadas as amostras dos laminados em estudo com 

ampliações de 125 a 500 micrometros.  

 

2.8.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): 

As imagens foram obtidas no microscópio eletrônico de varredura de marca 

TECSAN modelo Vega 3 LMU (figura 2.13) instalado no Laboratório de Caracterização 

de Materiais (LCM-IFBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 
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As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas para 

maior detalhamento da seção de ruptura (seção transversal) dos compósitos. 

Este equipamento operou com tensão de aceleração de 10kv a 20kv e 

magnificações variadas para as configurações em estudo. Os materiais foram colocados em 

estufa durante 24 horas a uma temperatura de 80°C e em seguida foram mantidos em 

dessecador com sílica-gel por 24 horas e posteriormente recobertas com uma camada de 

ouro. Esse procedimento visa fornecer informações a respeito das interações entre fases e 

rompimento, além de deslocamento de fibras. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES - LAMINADO KEVLAR/ 

CARBONO – LKC 

Neste capítulo é apresentada a caracterização do laminado compósito LKC, em 

termo da qualidade da microestrutura e propriedades físicas como a densidade volumétrica 

e os percentuais, em volume, de resina, fibras e vazios. Também é estudada a resposta 

mecânica frente aos carregamentos de tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão 

uniaxial, além da característica da fratura final. Tendo em vista a propriedade de 

anisotropia do tecido híbrido usado na obtenção do laminado LKC, todo esse estudo será 

realizado para dois tipos de corpos de prova: o LKCC (a carga aplicada paralela à direção 

das fibras de Carbono) e LKCK (a carga aplicada paralela à direção das fibras Kevlar). A 

análise dos tipos de fraturas é feita através de macroscopia e de microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

3.1 Caracterização Microestrutural 

Na análise microestrutural do laminado compósito LKC pode se observar a 

distribuição das camadas de fibras de kevlar e de fibras de carbono do laminado, bem 

como a qualidade das interfaces e possíveis defeitos de fabricação. 

A figura 3.1, obtida através da microscopia ótica, mostra a presença de regiões 

ricas em resina caracterizando as interfaces entre as camadas, além da presença de bolhas 

(em baixa intensidade), fatos estes, inerentes ao tipo de processo de fabricado utilizado na 

obtenção do laminado. 
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Figura 3.1 – Caracterização Microestrutural do LKC. 

 

3.2 Densidade Volumétrica e Calcinação 

Em princípio é mostrada a densidade volumétrica da matriz curada fornecida pelo 

fabricante e, em seguida, a mesma foi determinada para o laminado LKC. A caracterização 

microestutural foi complementada com o cálculo dos teores de matriz, fibras e vazios. 

A densidade volumétrica do compósito laminado é mostrada na tabela 3.1 enquanto 

que os parâmetros microestruturais de percentuais de volumes de fibra, matriz e vazios, são 

Fibras de Kevlar Fibras de carbono 

Bolha 

Resina 
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mostrados na tabela 3.2. Para os cálculos dos aspectos microestruturais foram utilizados as 

densidades volumétricas das fibras e da matriz fornecidas pelos fabricantes: 

 Matriz Derakane 411-35 – 1,17 g/cm³  

 Fibra de Carbono – 1,9 g/cm³, 

 Fibra de Kevlar – 1,44 g/cm³. 

Tabela 3.1 – Densidades Volumétricas do Laminado Compósito LKC. 

Material 
Densidade 

(g/cm
3
) 

Laminado LKC 1,27
 

 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros Microestruturais do Laminado Compósito LKC. 

Material 

Volume de 

Kevlar 

(%) 

Volume de 

Carbono 

(%) 

Volume de 

Matriz 

(%) 

Volume de 

Vazios 

(%) 

Laminado LKC 10,7 12,4 74,9 2,0
 

 

3.3 Ensaio de Tração Uniaxial 

Nesta seção analisa-se o comportamento mecânico do laminado compósito LKC 

em função da direção de aplicação da carga em relação à direção do tipo de fibra, ou seja, o 

comportamento devido à propriedade de anisotropia, obtido nos CP’s de LKCC e de 

LKCK frente ao ensaio de tração uniaxial. 

 

3.3.1 Laminado Compósito LKC – Corpos de Prova LKCC 

A figura 3.2 mostra o comportamento mecânico obtido, caracterizado pelo perfil 

linear elástico (inerente aos materiais frágeis) em termos da relação Tensão x Deformação 

até a fratura final dos corpos de prova. 
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Figura 3.2 – Gráfico Tensão x Deformação dos CP’s LKCC – Tração Uniaxial. 

 

A tabela 3.3, mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Em todos os resultados as dispersões foram determinadas como a diferença 

percentual absoluta entre os valores máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos 

os ensaios o módulo de elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para os CP’s 

LKCC cerca de 30% da tensão última, de forma a evitar possível influência do mesmo nos 

resultados. 

 

Tabela 3.3 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCC– Tração Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 410,68 16,97 

Módulo de Elasticidade (GPa) 17,06 15,30 

Deformação de Ruptura (%) 
3,02 18,87 

 

Em análise dos resultados obtidos em termos de dispersão, independente da 

propriedade em si, observa-se valores considerados altos (comparados à resultados obtidos 

para compósitos poliméricos não híbridos, TINÔ, 2010), que podem advir de fatores como 
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a própria dispersão da resistência das fibras de carbono (em torno de 30%), do processo de 

fabricação envolvido e do processo de hibridização.  

3.3.1.1 Caracterização de Fratura 

A caracterização de fratura no laminado compósito LKC e para o caso dos CP’s 

LKCC, foi realizada através das análises macroscópica e microscópica. A análise 

macroscópica foi feita com o objetivo de identificar o tipo de fratura final conforme a 

norma ASTM D3039 (2006), já a análise microscópica teve como objetivo identificar os 

tipos de danos originados em suas microestruturas através da microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A característica da fratura final ocorrida no LKCC pode ser classificada segundo a 

norma ASTM D3039 (2006) como a fratura AGM(1) (Angled Gage Middle). A figura 3.3 

mostra a direção de carregamento, bem como a característica da fratura. Ressalta-se a não 

ocorrência de fratura total dos CP’s. 

  

 

Figura 3.3 – Tipo da Fratura Final – CP’s LKCC – Tração Uniaxial. 

 

A figura 3.4, obtida através de microscopia ótica mostra a presença de vários tipos 

de danos, tais como, fraturas coesiva na matriz, fenda longitudinal, fratura adesiva 

(interface fibra/matriz). A mesma foi realizada na seção longitudinal (espessura) dos CP’s.  

Na figura 3.5 a análise foi na seção transversal do CP, onde é possível visualizar ruptura 

das fibras de carbono e o esgarçamento das fibras de Kevlar.  

Fratura final tipo AGM(1) 

  

Direção do carregamento 
Fratura final 
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Figura 3.4 – Características da Fratura – CP’s LKCC – Tração Uniaxial. 
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Figura 3.5 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKCC – Tração Uniaxial. 

 

 

3.3.2 Laminado Compósito LKC – Corpos de Prova LKCK 

A figura 3.6 mostra o comportamento mecânico do laminado compósito LKC para 

o caso dos CP’s LKCK frente ao ensaio de tração uniaxial, apresentando o perfil Tensão x 

Deformação onde se observa comportamento linear elástico até a fratura final dos CP’s. As 

variações (quedas) observadas em algumas curvas indicam a ruptura dos diferentes tipos de 

fibras para diferentes intensidades de cargas ao longo do ensaio. Esse fenômeno não 

observado quando o ensaio foi realizado com a carga aplicada na direção das fibras de 

carbono (CP’s LKCC). 

 

 

 

 

Esgarçamento de 

fibras kevlar 

Ruptura de fibras 

de carbono 
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Figura 3.6 – Gráfico Tensão x Deformação – CP’s LKCK – Tração Uniaxial. 

 

A tabela 3.4 mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade e 

deformação de ruptura com suas respectivas dispersões. Ressalta-se que em todos os 

ensaios o módulo de elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para os CP’s 

LKCK, cerca de 30% da tensão última (mesmo percentual para os CP’s LKCC), de forma 

a evitar possível influência do mesmo no cálculo. 

 

 

Tabela 3.4 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCK– Tração Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 365,87 10,07 

Módulo de Elasticidade (GPa) 9,33 8,82 

Deformação de Ruptura (%) 4,42 17,08 

 

Alta dispersão também é observada nos resultados obtidos tanto para os CP’s 

LKCK, mostrando o quanto a presença de diferentes características de propriedades das 

fibras de carbono e kevlar (hibridização), geometria normativa dos CP’s, processo de 
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Fratura final tipo LGM 

 Fibras de carbono 

Fratura final   Direção do carregamento 

fabricação, entre outras, podem influenciar diretamente no comportamento do laminado, 

nesse caso frente ao carregamento de tração uniaxial. 

3.3.2.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização da fratura para o caso dos CP’s LKCK foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica, onde estas tiveram os mesmos parâmetros dos 

ensaios realizados com o LKCC. 

A característica da fratura final ocorrida no LKCK pode ser classificada segundo a 

norma ASTM D3039 (2006) como a fratura LGM (Lateral Gage Middle). A figura 3.7 

mostra essa característica da fratura ressaltando a não ocorrência de fratura total dos CP’s.  

 

  
 

Figura 3.7 – Tipo da Fratura Final – CP’s LKCK – Tração Uniaxial. 

 

A figura 3.8, obtida através da microscopia ótica mostra a presença de 

microfissuras na matriz e esgarçamento das fibras de kevlar, além de fendas longitudinais 

intralaminar. Ressalta-se que na análise utilizando a microscopia eletrônica de varredura 

foi possível observar a desaderência fibra/matriz, também denominada de fratura adesiva, 

bem como a presença de ruptura de fibras kevlar (figura 3.9). 
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Figura 3.8 – Características da Fratura – CP’s LKCK – Tração Uniaxial. 

 

Figura 3.9 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKCK – Tração Uniaxial. 
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3.3.3 Estudo Comparativo da Influência da Anisotropia do Laminado 

Compósito LKC – Ensaio de Tração Uniaxial 

A anisotropia avaliada no laminado compósito LKC é caracterizada pela 

dependência da resposta mecânica do laminado em função da orientação da fibra com 

relação à direção da carga aplicada. A figura 3.10, mostra a resposta mecânica para os CP’s 

LKCK e LKCC no ensaio de tração uniaxial, através das curvas médias tensão versus 

deformação. Ambas as respostas mostram um perfil elástico até a fratura final.  

 

 

Figura 3.10 – Gráfico Comparativo Tensão  x Deformação – CP’s LKCC e LKCK – 

Tração Uniaxial. 

 

Nas figuras 3.11, 3.12 e 3.13 é possível comparar os resultados obtidos, onde 

se observa que quando o carregamento foi realizado na direção do carbono (LKCC) houve 

um acréscimo de 10,9% na tensão última quando comparado ao realizado na direção kevlar 

(LKCK). Isto porque, dentre as vantagens do uso da fibra de carbono está a sua elevada 

resistência à tração.  

Na figura 3.12 pode-se observar também um acréscimo de 45,31% em relação ao 

módulo de elasticidade dos CP’s LKCC quando comparado ao dos CP’s LKCK, ou seja, 

como comentado antes o laminado LKC apresenta maior rigidez quando a carga é aplicada 

na direção das fibras de carbono. Aqui, ressalta-se a influência do menor módulo de 

elasticidade das fibras kevlar quando comparado ao das fibras de carbono. Em 

consequência na deformação de ruptura dos CP’s LKCC em relação a dos LKCK (figura 
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3.13) observa-se um decréscimo de 31,67%, fato que corrobora com a maior rigidez 

registrada para o caso dos CP’s LKCC.  

 

 
 

 

Figura 3.11 – Gráfico Comparativo da Tensão Última no Laminado Compósito LKC em 

Função da Anisotropia – Tração Uniaxial. 

 

 

 
 

Figura 3.12 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade no Laminado Compósito 

LKC em Função da Anisotropia – Tração Uniaxial. 
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Figura 3.13 – Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura no Laminado Compósito 

LKC em Função da Anisotropia – Tração Uniaxial. 

 

Logo, é possível afirmar que o sentido da laminação, em termos de orientação da 

fibra com relação à direção da carga aplicado, influencia a resposta mecânica do laminado 

LKC frente ao carregamento de tração uniaxial. 

 

3.4 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

Nesta seção analisa-se a resposta mecânica do laminado compósito LKC levando em 

conta a influência da propriedade de anisotropia através dos ensaios realizados nos CP’s 

LKCC e LKCK para o caso da flexão em três pontos. 

 

3.4.1 Laminado Compósito LKC – Corpos de Prova LKCC 

A figura 3.14, mostra o perfil das curvas Tensão x Deflexão, obtido nos CP’s LKCC 

para o ensaio de flexão em três pontos. Como na tração uniaxial o comportamento entre a 

Tensão x Deflexão pode ser considerado linear elástico até a fratura final do material. 

Diferente do comportamento à tração uniaxial, na flexão em três pontos já se observam as 

variações (quedas) em suas curvas, quedas essas caracterizadas pelas fraturas ocorridas nas 

diferentes fibras em diferentes intensidades de cargas durante o ensaio. Ressalva se faz que 

no caso do ensaio da flexão em três pontos as tensões, tanto na região de tração quanto na 

região de compressão no laminado, encontram-se paralelas às fibras de carbono. 
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Figura 3.14 – Gráfico Tensão x Deflexão – CP’s LKCC – Flexão em Três Pontos. 

 

A tabela 3.5 mostra os valores médios para resistência à flexão, módulo de 

elasticidade e deflexão máxima com suas respectivas dispersões. Os procedimentos 

utilizados para os cálculos referentes aos módulos de elasticidade e dispersões foram os 

mesmos utilizados nos ensaios de tração uniaxial.  Ressalva se faz para o caso da flexão 

em que a carga de inicio do dano foi de 40% da resistência á flexão. 

 

 

Tabela 3.5 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCC– Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 307,13 23,47 

Módulo na Flexão (GPa) 15,89 10,81 

Deflexão Máxima (%) 2,03 21,66 

 

Mais uma vez observa-se a alta dispersão registrada em todas as propriedades. 

Nesse aspecto, todos os parâmetros influenciadores e descritos para os ensaios de tração, 

prevalecem para o caso da flexão em três pontos. 
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3.4.1.1 Caracterização de Fratura 

A caracterização de fratura dos CP’s LKCC foi realizada através das análises 

macroscópica e microscópicas. A característica da fratura final ocorrida nos CP’s LKCC é 

mostrada na figura 3.15, onde essa fratura se dá na face tracionada dos CP’s, ratificando a 

característica da fratura por flexão em três pontos. 

  

 

Figura 3.15 – Fratura Final – CP’s LKCC – Flexão em Três Pontos. 

 

Com relação à análise microscópica da fratura, observa-se através da figura 3.16 a 

presença de microfissuração na resina e ruptura nas fibras de carbono. Ressalta-se que na 

análise utilizando a microscopia eletrônica de varredura foram visualizadas desaderência 

na interface fibra/matriz (fratura adesiva), fendas e microfissuras na matriz, ver figura 3.17. 
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Figura 3.16 – Características da Fratura –  CP’s LKCC – Flexão em Três Pontos. 

 
 

 

Figura 3.17 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKCC – Flexão em Três Pontos. 
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3.4.2 Laminado Compósito LKC – Corpos de Prova LKCK 

A figura 3.18, mostra o comportamento do laminado compósito LKC para o caso 

dos CP’s LKCK (na direção das fibras kevlar) no ensaio de flexão em três pontos, 

apresentando o perfil Tensão x Deflexão, onde se observa um comportamento distinto do 

observado no mesmo laminado para o caso da carga aplicada na direção das fibras de 

carbono (vide figura 3.14). Aqui, se observa claramente a influência do comportamento 

das fibras kevlar quando em presença de tensões de compressão, ou seja, a não linearidade 

entre a tensão e a deflexão principalmente após o inicio do dano (fissuração na resina), isso 

devido ao efeito da “microflambagem” nessas fibras quando em presença desse tipo de 

carregamento.  

Ainda com relação a esse tipo de comportamento, a própria norma técnica do 

ensaio recomenda que para compósitos contendo fibras kevlar como reforços, a deflexão 

máxima deve ser considerada até 5%.  

 

  

Figura 3.18 – Gráfico Tensão x Deflexão – CP’s LKCK – Flexão em Três Pontos. 

 
 

A tabela 3.6 mostra os valores médios para resistência à flexão, módulo de flexão e 

deflexão máxima com suas respectivas dispersões. Aqui, para os cálculos das propriedades 

foram utilizados os mesmos procedimentos dos CP’s LKCC.  

Mais uma vez se ressalta, também para os CP’s LKCK, a alta dispersão absoluta 

obtida nos resultados, mostrando ser uma característica do tecido híbrido usado na 
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obtenção do laminado advinda do tipo de tecido e fibras utilizadas. Ressalva se faz para os 

fatores como processo de fabricação e geometria dos CP’s, já mencionados anteriormente. 

Tabela 3.6 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCK – Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 230,64 15,94 

Módulo na Flexão (GPa) 10,70 25,39 

Deflexão Máxima (%) 4,20 33,56 

 

 

3.4.2.1 Caracterização de Fratura 

A caracterização de fratura do laminado compósito LKC para o caso das tensões 

atuantes paralelas as fibras kevlar (CP’s LKCK), foi realizada através das análises 

macroscópica e microscópica. A característica da fratura final ocorrida no LKCK pode ser 

demonstrada pela figura 3.19, onde essa fratura não é total nos CP’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Fratura Final – CP’s LKCK – Flexão em Três Pontos. 
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Com relação à análise microscópica da fratura observa-se a presença de fendas 

intralaminar (interna na camada), fissura transversal na matriz, além da indicação da 

fratura final na face tracionada que é comum neste tipo de ensaio (figura 3.20). 

Ressalta-se que na análise utilizando a microscopia eletrônica de varredura foram 

visualizadas desaderência de fibra/matriz (fratura adesiva) e rupturas de fibras, figura 3.21. 

 

Figura 3.20 – Características da Fratura – CP’s LKCK – Flexão em Três Pontos. 
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Figura 3.21 – Detalhes dos Danos Observados  – CP’s LKCK – Flexão em Três Pontos. 

 

3.4.3 Estudo Comparativo da Influência da Anisotropia do Laminado 

Compósito LKC – Flexão em Três Pontos 

A figura 3.22, mostra o comportamento do laminado compósito LKC ensaiado nas 

direções das fibras de carbono (CP’s LKCC) e na direção das fibras kevlar (CP’s LKCK) 

no ensaio de flexão em três pontos, através das curvas médias Tensão x Deflexão.                   

Observa-se que os CP’s LKCC apresentam um perfil linear elástico até o final da fratura, 

comportamento dominante das fibras de carbono, enquanto os CP’s LKCK apresenta um 

perfil de não linearidade, ou seja, explicado pelo comportamento de microflambagem das 

fibras kevlar. Com relação aos resultados obtidos para o laminado compósito LKC frente 

ao ensaio de flexão em três pontos, ver figura 3.23, é possível afirmar que o mesmo 

apresentou uma resistência à flexão maximizada quando as tensões de tração (face 

tracionada) são paralelas às fibras de carbono (CP’s LKCC) em comparação ao CP’s 

LKCK com acréscimo de 24,9%.  

 

 

Fratura 

adesiva 

  

Ruptura de 

fibra 

  



Capítulo III – Resultados e Discussões - Laminado Kevlar/Carbono 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 94 

 

 

 
 

Figura 3.22 – Gráfico Comparativo Tensão x Deflexão  – CP’s  LKCC e LKCK – Flexão 

em Três Pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Gráfico Comparativo da Resistência à Flexão no Laminado LKC em 

Função da Anisotropia – Flexão em Três Pontos. 

 

Com base na figura 3.24, pode-se observar também um acréscimo de 32,66% no 

módulo de flexão dos CP’s LKCC quando comparado aos CP’s LKCK. A figura 3.25 

mostra um decréscimo na deflexão em torno de 51,66% dos CP’s LKCC quando 

comparado aos dos CP’s LKCK.  

 



Capítulo III – Resultados e Discussões - Laminado Kevlar/Carbono 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 95 

 

 

 
 

Figura 3.24 – Gráfico Comparativo do Módulo de Flexão no Laminado LKC em Função 

da Anisotropia – Flexão em Três Pontos. 

 

 

 

 
 

Figura 3.25 – Gráfico Comparativo da Deflexão Máxima no Laminado LKC em Função 

da Anisotropia – Flexão em Três Pontos. 

 

 

Assim como na tração uniaxial as capacidade de suporte de carga e de rigidez para 

o laminado LKC são superiores quando o mesmo é solicitado paralelo às fibras de 

carbono. 
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3.5 Ensaio de Compressão Uniaxial 

Nesta seção analisa-se o comportamento mecânico do laminado compósito LKC, 

frente ao ensaio de compressão uniaxial, levando-se em conta a influência da anisotropia 

nas suas propriedades. Serão realizados ensaios nos CP’s LKCC e LKCK. 

 

3.5.1 Laminado Compósito LKC – Corpo de Prova LKCC 

A figura 3.26 mostra o comportamento do laminado compósito LKC para o caso 

dos CP’s LKCC no ensaio de compressão uniaxial, apresentando as curvas Tensão x 

Deformação onde se observa o comportamento linear elástico até o final da fratura. 

Observam-se também quedas antes da fratura final indicando o rompimento das diferentes 

fibras durante o ensaio. 

 

 

 

Figura 3.26 – Gráfico Tensão x Deformação – CP’s LKCC – Compressão Uniaxial. 

 

 

Na tabela 3.7 observam-se os valores médios para tensão última, módulo de 

elasticidade e deformação de ruptura com as respectivas dispersões. Ressalta-se que para 

os ensaios de compressão, independente da direção do carregamento, os módulos de 

elasticidade foram calculados para uma tensão de inicio do dano correspondente a 40% da 

tensão última. 
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Tabela 3.7 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCC – Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 134,15 14,98 

Módulo de Elasticidade (GPa) 4,96 21,81 

Deformação de Ruptura (%) 3,04 29,22 

 

 

Mais uma vez se chama a atenção para a alta dispersão dos resultados referente às 

propriedades mecânicas dos CP’s LKCC, agora frente ao ensaio de compressão uniaxial, 

consolidando como característica intrínseca da hibridização do tecido, e outros fatores já 

mencionados anteriormente.  

 

3.5.1.1 Caracterização de Fratura 

A caracterização da fratura ocorrida nos CP’s LKCC foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica. Observa-se pela figura 3.27, que a fratura final 

ocorre em seção normal à direção da carga aplicada. Ressalta-se também a não existência 

de ruptura total nos CP’s.  

 

Figura 3.27 – Fratura Final – CP’s LKCC – Compressão Uniaxial. 

 

Com relação à análise microscópica da fratura observa-se a presença de fissuras 

transversais na matriz, fendas intralaminar e desaderência na interface fibra/matriz, além 

da fratura final (figura 3.28). Ressalta-se que na análise utilizando a microscopia eletrônica 

Direção do carregamento 
    

Fratura Final 
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de varredura foram visualizadas fendas na matriz, fratura adesiva e ruptura de fibras (figura 

3.29). 

 

Figura 3.28 – Características da Fratura - CP’s LKCC – Compressão Uniaxial 

 
 

Figura 3.29 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKCC – Compressão Uniaxial. 
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3.5.2 Laminado Compósito LKC – Corpos de Prova LKCK 

A figura 3.30, mostra o comportamento mecânico dos CP’s LKCK no ensaio de 

compressão uniaxial, apresentando o perfil do diagrama Tensão x Deformação. Ressalta-se 

mais uma vez a predominância do comportamento das fibras kevlar frente a esse tipo de 

carregamento, ou seja, a não linearidade entre a tensão e a deformação principalmente a 

partir da intensidade da carga após o inicio do processo de fratura (quedas nas curvas).  

 

Figura 3.30 – Gráfico Tensão x Deformação do LKCK – Compressão Uniaxial. 

 

Na tabela 3.8, observa-se os valores médios para tensão última, módulo de 

elasticidade na direção de aplicação da carga e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. 

 

Tabela 3.8 – Propriedades Mecânicas – CP’s LKCK– Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 94,82 8,96 

Módulo de Elasticidade (GPa) 4,06 13,93 

Deformação de Ruptura (%) 4,66 19,31 

 

Observa-se mais uma vez as altas dispersões encontradas, independente do tipo de 

carregamento. Nesse aspecto, o comportamento da dispersão pode ser considerado como 
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uma característica do tecido híbrido, ou seja, dispersões essas originadas pelos diferentes 

comportamentos das fibras envolvidas na hibridização, além dos outros fatores já 

discutidos para os carregamentos de tração uniaxial e flexão em três pontos. 

 

3.5.2.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura do laminado compósito LKC quando ensaiado na 

direção das fibras kevlar (CP’s LKCK) foi realizada através das análises macroscópicas e 

microscópicas. A característica da fratura final ocorrida pode ser visualizada na figura 

3.31, onde a ruptura não é total nos CP’s, apresentando o perfil de fratura ocorrida em 

seção perpendicular à aplicação da carga. 

 

Figura 3.31 – Fratura Final – CP’s LKCK– Compressão Uniaxial. 

 

 

Com relação à análise microscópica da fratura observa-se a presença de ruptura de 

fibras, fissuras e fendas na matriz, micro-flambagem das fibras kevlar e um abaulamento 

dessas fibras, figura 3.32. Ressalta-se que na análise utilizando a microscopia eletrônica de 

varredura foram visualizadas também na seção transversal dos CP’s as presenças de 

fendas, microfissuras e esgarçamento de fibras kevlar, figura 3.33. 
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Figura 3.32 – Características da Fratura – CP’s LKCK – Compressão Uniaxial. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKCK– Compressão Uniaxial. 
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3.5.3 Estudo Comparativo da Influência da Anisotropia do Laminado 

Compósito LKC - Compressão Uniaxial 

A figura 3.34, mostra os comportamentos obtidos nos ensaios de compressão 

uniaxial dos CP’s LKCK e LKCC através das curvas médias Tensão x Deformação. 

Comportamentos semelhantes foram observados nos ensaio de flexão em três pontos, ver 

figura 3.22, ou seja, carregamentos onde surgem tensões de compressão no material, em 

que os CP’s LKCC apresentam um perfil que pode ser considerado linear elástico até o 

final da fratura (comportamento dominante das fibras de carbono), enquanto os CP’s  

LKCK apresenta um perfil de linearidade, ou seja, devido a presença do fenômeno de 

microflambagem das fibras kevlar. 

 

 
 

Figura 3.34– Gráfico Comparativo Tensão x Deformação – CP’s LKCC e LKCK – 

Compressão Uniaxial. 

 

 

Analisando as informações constantes na figura 3.35, observa-se que quando a 

orientação da fibra de carbono é paralela à direção da carga aplicada (CP’s LKCC), a 

resistência última à compressão foi superior em 26,6% quando comparada caso do 

carregamento realizado na direção do kevlar (CP’s LKCK), mostrando a dependência da 

resposta mecânica do laminado compósito LKC em função da anisotropia. Observa-se 

também, que quando comparado aos resultados obtidos nos ensaios de tração uniaxial essa 

influência foi maior. 
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Figura 3.35 – Gráfico Comparativo da Tensão Última no Laminado Compósito LKC em 

Função da Anisotropia – Compressão Uniaxial. 

 

 

Com base na figura 3.36, pode-se observar um acréscimo no módulo de elasticidade 

do LKCC, em torno de 18,14% quando comparado ao LKCK. 

Quanto à deformação de ruptura (figura 3.37) observa-se um decréscimo de 34,76% 

do laminado LKCC quando comparado ao laminado LKCK. 

 

 

 
 

Figura 3.36 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade no Laminado Compósito 

LKC em Função da Anisotropia – Compressão Uniaxial. 

 

As baixas propriedades mecânicas de compressão das fibras Kevlar se mostram 

decisivas na resposta do laminado. 
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Figura 3.37 - Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura no Laminado Compósito 

LKC em Função da Anisotropia – Compressão Uniaxial. 

 

 

 

3.6 Comparativo Global – Influência da Anisotropia 

Para finalizar as análises referentes à influência da anisotropia do tecido híbrido, na 

figura 3.38 é possível observar uma visão simultânea da resistência e rigidez do laminado 

LKC, referente aos carregamentos de tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão 

uniaxial, a partir dos ensaios realizados nos CP’s LKCC e LKCK.  As propriedades 

mecânicas dos CP’s LKCC foram superiores às obtidas para os CP’s LKCK, 

evidenciando a influência da anisotropia e consequentemente o sentido da laminação do 

tecido na concepção dos laminados compósitos a serem posteriormente submetidos a esses 

tipos de carregamentos.  
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Figura 3.38 – Diagrama Comparativo Global das Propriedades de Resistência e Rigidez 

para o Laminado LKC – Influência da Anisotropia do Tecido Hibrido. 

 

 

Em caso de se manter a mesma configuração do laminado em estudo, o projetista 

deve tomar a devida atenção no seu uso estrutural de forma a selecionar a aplicação em 

função das propriedades de suporte de carga do mesmo. 

Dentro do estudo global da influência da anisotropia no comportamento à fratura do 

laminado LKC, a figura 3.39 mostra uma síntese dos danos ocorridos nos  ensaios de 

tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial. 
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Figura 3.39 – Síntese das Características da Fratura – Laminado LKC. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES – LAMINADO CARBONO/ 

VIDRO – LCV 

 

Neste capítulo é apresentada a caracterização da microestrutura do laminado 

compósito LCV, em termo de qualidade oriunda do processo de fabricação, e bem como 

propriedades físicas como a densidade volumétrica e os percentuais, em volume, de resina, 

fibras e vazios. Também é estudada a resposta mecânica frente aos carregamentos de 

tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial, além da característica da 

fratura final. 

Tendo em vista o tipo de trama do tecido, a geometria normativa, ou seja, a 

dimensão do corpo de prova estabelecida (a forma específica de corte do mesmo) passa a 

ser um fator predominante na caracterização mecânica do laminado. Dentro desse 

contexto, ressalta-se que dependendo do corte dos CP’s, os mesmos podem apresentar 

percentuais de diferentes de fibras de carbono e de fibras de vidro, levando assim, não só 

ao fato de uma dispersão maior dos resultados, mas influir diretamente na resposta final do 

laminado. Neste sentido, todo o estudo será realizado para dois tipos de corpos de prova: o 

LCV1MC- CP’s com a presença uma única mecha de fibras carbono e as demais de fibras 

de vidro - e LCV2MC – CP’s com duas mechas de fibras de carbono e as demais de fibras 

de vidro. Essa caracterização dos CP’s foi possível devido à forma de laminação utilizada, 

ou seja, se fez coincidir, na colocação das camadas, a mesma orientação das fibras de 

carbono (ver figura 2.7). 

 

4.1 Caracterização Microestrutural 

Na análise microestrutural do laminado compósito LCV pode se observar a 

distribuição das quatro camadas do laminado, bem como a qualidade das interfaces e 

possíveis defeitos oriundos do processo de fabricação (figura 4.1). 

Ressalva se faz para a presença de regiões ricas em resina nas interfaces entre as 

camadas do laminado, característica peculiar ao processo de fabricação utilizado.  
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Figura 4.1 – Caracterização Microestrutural do Laminado LCV. 

 

4.2 Densidade Volumétrica e Calcinação 

Ressalta-se aqui que para a caracterização referente à densidade volumétrica do 

compósito laminado, além do cálculo dos teores de matriz, fibras e vazios, fez-se uso da 

densidade volumétrica da matriz curada e das fibras, todas fornecidas pelo fabricante 

(ASHLAND S/A). Os valores das densidades são:  

 Matriz Derakane 411-35 – 1,17 g/cm³  

 Fibra de Vidro-E – 2,54 g/cm³, 

 Fibra de Carbono AS4 – 1,9 g/cm³, 

A densidade volumétrica do compósito laminado é mostrada na tabela 4.1, 

enquanto que os valores dos percentuais de volumes de fibra, matriz e vazios dos CP’s com 

1 e 2 mechas de fibras de carbono, são mostrados na tabela 4.2. 

Nos dados da tabela 4.2 ressalva se faz para os diferentes percentuais de fibras de 

vidro e de fibras de carbono nos CP’s ensaiados e que podem influenciar diretamente nos 

comportamentos finais dos mesmos. 
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Tabela 4.1 – Densidade Volumétrica do Laminado Compósito LCV. 

Material Densidade Volumétrica (g/cm
3
) 

Laminado LCV 1,48
 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros Microestruturais dos CP’s do Laminado LCV. 

Material 

Fibras de 

Vidro-E 

(%) 

Fibras de 

Carbono 

(%) 

Matriz 

(%) 

Vazios 

(%) 

CP’s LCV1MC 24,2 7,1 62,8 5,9
 

CP’s LCV2MC 21,7 10,3 61,3 6,7 

 

 

4.3 Ensaio de Tração Uniaxial 

Nesta seção analisa-se o comportamento mecânico do laminado compósito LCV 

em função da geometria normativa dos CP’s, ou seja, a presença nos mesmos de uma ou 

duas mechas de fibras de carbono, e definidos como CP’s LCV1MC e LCV2MC.  

 

4.3.1 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV1MC 

A figura 4.2 mostra o comportamento elástico dos CP’s LCV1MC para o ensaio de 

tração uniaxial. As variações ocorridas nas curvas e caracterizadas por quedas na 

capacidade de suporte de cargas se referem às fraturas dos diferentes tipos de fibras. Esse 

comportamento também foi observado nos CP’s LKCK para o mesmo tipo de ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussões - Laminado Carbono/Vidro 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 110 

 

 

 
Figura 4.2 – Gráfico Tensão x Deformação dos CP’s LCV1MC – Tração Uniaxial. 

 

A tabela 4.3 mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Em todos os resultados as dispersões foram determinadas como a diferença 

percentual absoluta entre os valores máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos 

os ensaios referentes ao laminado LCV (CP’s LCV1M e LCV2MC) o módulo de 

elasticidade foi medido antes do início do dano, em cerca de 30% da tensão última, de 

forma a evitar possível influência do mesmo no cálculo. 

 

Tabela 4.3 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV1MC – Tração Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 172,49 8,56 

Módulo de Elasticidade (GPa) 8,00 27,81 

Deformação de Ruptura (%) 3,10 8,07 

 

 As dispersões apresentadas pelos resultados mostram menor intensidade (exceto 

para o módulo de elasticidade) quando comparadas às obtidas para o laminado compósito 

LKC, porém ainda consideradas altas, caracterizando os comportamentos como do 

processo de hibridização, processo de fabricação, entre outros. 
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4.3.1.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura no laminado compósito LCV e para o caso dos CP’s 

LCV1MC, foi realizada através das análises macroscópica e microscópica. A análise 

macroscópica foi feita com o objetivo de identificar o tipo de fratura final conforme a 

norma ASTM D3039 (2006), já a análise microscópica teve como objetivo identificar os 

tipos de danos originados em suas microestruturas através da microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A característica da fratura final ocorrida no LCV1MC pode ser classificada como a 

fratura LGM (Lateral Gage Middle). A figura 4.3 mostra a direção de carregamento, bem 

como a característica da fratura. Ressalta-se a não ocorrência de ruptura total dos CP’s. A 

figura 4.4 mostra os danos ocorridos no ensaio de tração uniaxial, tais como microfissuras 

longitudinais e transversais. 

 

Figura 4.3 – Tipo da Fratura Final  CP’s LCV1MC – Tração Uniaxial. 

 

Figura 4.4 – Características da Fratura – CP’s LCV1MC – Tração Uniaxial. 

 

A figura 4.5 mostra a ruptura das fibras, bem como a presença de fratura adesiva tanto nas 

fibras de vidro quanto de carbono. 
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Figura 4.5 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LCV1MC – Tração Uniaxial. 

 

4.3.2 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV2MC 

A figura 4.6 mostra o comportamento do perfil Tensão x Deformação dos CP’s 

LCV2MC semelhante ao obtido pelos CP’s LCV1MC, inclusive com a presença de quedas 

envolvendo as fraturas para as diferentes fibras, antes da fratura final. 

 

 
 

Figura 4.6 – Gráfico Tensão x Deformação dos CP’s LCV2MC – Tração Uniaxial. 
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A tabela 4.4, mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões.  

 

Tabela 4.4 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV2MC – Tração Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 258,03 3,73 

Módulo de Elasticidade (GPa) 8,88 13,51 

Deformação de Ruptura (%) 3,41 16,21 

 

4.3.2.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida nos CP’s LCV2MC pode ser classificada 

segundo a norma ASTM D3039 (2006) como a fratura LGM (Lateral Gage Middle). A 

figura 4.7 mostra essa característica da fratura ressaltando a não ocorrência de ruptura total 

dos CP’s. 

 

 

Figura 4.7 – Tipo da Fratura Final – CP’s LCV2MC – Tração Uniaxial. 

 

Na análise microscópica da fratura, pode-se destacar a presença de fendas 

longitudinais intralaminares, ou seja, internas às camadas de fibras de vidro, ver figura 4.8. 

Na seção transversal, ou seja, seção da fratura final pode-se observar características do 

dano como ruptura de fibras vidro e de carbono, bem como a presença de fratura adesiva 

(tanto nas interfaces entre a matriz e as fibras de vidro, quanto na interface entre a matriz e 

as fibras de carbono), ver figura 4.9. 
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Figura 4.8 – Características da Fratura – CP’s LCV2MC – Tração Uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Detalhes dos danos observados – CP’s LCV2MC – Tração uniaxial. 

 

 

4.3.3 Estudo Comparativo da Influência da Geometria Normativa no 

Laminado Compósito LCV – Tração Uniaxial 

A figura 4.10, mostra o diagrama comparativo dos perfis médios de Tensão x 

Deformação obtido para os CP’s LCV1MC e LCV2MC no ensaio de tração uniaxial. 

 

 

 

Fendas intralaminares 

  

Fratura adesiva 

Ruptura de fibras de 

vidro 

  

Ruptura de fibras de 

carbono 

  



Capítulo IV – Resultados e Discussões - Laminado Carbono/Vidro 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 115 

 

 

 
 

Figura 4.10 – Diagrama Comparativo Tensão x Deformação – CP’s LCV1MC e 

LCV2MC– Tração Uniaxial. 

 

Ambos os comportamentos mostram um perfil linear elástico até a fratura final, 

perfis característicos das fibras de vidro e de carbono e com forte influência na resposta 

final do laminado compósito LCV.  

Na figura 4.11, é possível comparar os resultados obtidos para os CP’s LCV2MC e 

LCV1MC observando-se que houve um acréscimo de 33,15% na tensão última dos CP’s 

LCV2MC, mostrando que a geometria dos CP’s envolvendo duas mechas de fibras de 

carbono (e consequentemente maior percentual da fibra no volume) influi diretamente nos 

resultados, ressaltando sempre que dentre as vantagens do uso da fibra de carbono está a 

sua elevada resistência à tração. Logo, é possível afirmar que a geometria dos CP’s em 

virtude da forma de hibridização do tecido teve influência na resposta mecânica no 

laminado LCV. 

Na figura 4.12, pode-se observar um acréscimo de 9,91% em relação ao módulo de 

elasticidade dos CP’s LCV2MC quando comparado ao dos CP’s LCV1MC, ou seja, como 

comentado no paragrafo anterior, o laminado LCV apresenta também maior rigidez 

quando a carga é aplicada na direção da fibra de carbono.  

Na figura 4.13, na deformação de ruptura os CP’s LCV2MC apresentaram um 

acréscimo 9,09% em relação aos CP’s do LCV1MC.  
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Figura 4.11 – Gráfico Comparativo da Tensão Última no Laminado Compósito LCV em 

Função da Geometria Normativa dos CP’s – Tração Uniaxial. 

 

 

 

 
 

Figura 4.12 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade no Laminado Compósito 

LCV em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Tração Uniaxial. 
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Figura 4.13 – Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura no Laminado Compósito 

LCV em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Tração Uniaxial. 

 

4.4 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

No caso do ensaio de flexão em três pontos o desafio da caracterização das 

propriedades mecânicas do laminado LCV é ainda maior já que na face tracionada dos 

CP’s as tensões de tração (responsáveis pela fatura) estão atuando em camadas com 

predomínio das fibras de vidro (LCV1MC) ou em camadas com predomínio das fibras de 

carbono (LCV2MC). 

 

4.4.1 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV1MC 

A figura 4.14, mostra o diagrama Tensão x Deflexão dos CP’s LCV1MC, obtido 

no ensaio de flexão em três pontos, onde se observa um comportamento linear elástico até 

a fratura final. Mais uma vez é observada a presença de pequenas quedas (e posterior 

ganhos no suporte de carga) caracterizadas pelas diferentes intensidades de tensão 

correspondendo às fraturas dos diferentes tipos de fibras.  
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Figura 4.14 – Gráfico Tensão x Deflexão – CP’s LCV1MC – Flexão em Três Pontos. 

 

A tabela 4.5, mostra os valores médios para resistência à flexão, módulo de flexão e 

deflexão máxima com suas respectivas dispersões. Em todos os resultados as dispersões 

foram determinadas como a diferença percentual absoluta entre os valores máximos e 

mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos os ensaios de flexão em três pontos o módulo 

de elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para o laminado LCV foi cerca 

de 40% da resistência à flexão, de forma a evitar possível influência do mesmo no cálculo. 

Observando-se os valores das dispersões encontradas, nota-se que os percentuais diferentes 

de fibras em cada CP’s, devido ao corte e forma de hibridização do tecido, teve maior 

influencia no ensaio de flexão em três pontos do que no ensaio de tração uniaxial, 

aumentando estes valores, principalmente em relação a resistência à flexão. 

 

Tabela 4.5 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV1MC – Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 221,97 24,94 

Módulo na Flexão (GPa) 9,75 28,85 

Deflexão Máxima (%) 2,65 17,82 
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4.4.1.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura do laminado compósito LCV foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica. A característica da fratura final ocorrida nos CP’s 

LCV1MC pode ser demonstrada pela figura 4.15, onde essa fratura encontra-se localizada 

nas superfícies tracionadas dos CP’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Fratura Final – CP’s LCV1MC – Flexão em Três Pontos. 

 

A figura 4.16 mostra os danos provocados nos CP’s após o ensaio de flexão em três 

pontos, comprovando-se a maior intensidade da fratura na camada tracionada. Também é 

possível ver fissura transversal na matriz e a nucleação da fenda, responsável pela fratura 

final, ao se aproximar da linha neutra do CP. Estes danos podem ser melhor observados na 

figura  4.17, onde é mostrado a fenda na camada tracionada, fratura adesiva (desaderência 

fibra/matriz), ruptura de fibra de vidro e fissura na matriz. 

 
 

Figura 4.16 – Características da Fratura – CP’s LCV1MC – Flexão em Três Pontos. 
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Figura 4.17 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LCV1MC – Flexão em Três 

Pontos. 

 

4.4.2 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV2MC 

Na figura 4.18, mostra o diagrama de Tensão x Deflexão dos CP’s LCV2MC, onde 

se observa que a linearidade se faz presente, bem como as “quedas”, ou seja, o 

comportamento é o mesmo dos CP’s LCV1MC. 

 

 
Figura 4.18 – Gráfico Tensão x Deflexão – CP’s LCV2MC – Flexão em Três Pontos. 
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A tabela 4.6, mostra os valores médios para a resistência à flexão, módulo de 

flexão e deflexão máxima com as respectivas dispersões. Aqui também as dispersões 

foram determinadas como a diferença percentual absoluta entre os valores máximos e 

mínimos obtidos. Igual que na flexão em três pontos dos CP’s LCV1MC, os valores nas 

dispersões se mostram altos quando comparados aos submetidos ao ensaio de tração 

uniaxial no que se refere à resistência. 

 

Tabela 4.6 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV2MC – Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 281,06 22,52 

Módulo na Flexão (GPa) 14,68 10,36 

Deflexão Máxima (%) 2,69 29,82 

4.4.2.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida nos CP’s LCV2MC pode ser demonstrada 

pela figura 4.19, onde se observa a fratura extremamente concentrada e caracterizada pela 

fenda na superfície tracionada do CP.  

Na análise microscópica da fratura a figura 4.20 mostra a espessura do CP’s onde 

se pode constatar a presença isolada (fratura concentrada) da fenda na camada tracionada 

do CP. Observa-se também a nucleação da fenda ao se aproximar da linha neutra do corpo 

de prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 – Fratura Final – CP’s LCV2MC – Flexão em Três Pontos. 
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Figura 4.20 – Características da Fratura – CP’s LCV2MC – Flexão em Três Pontos. 

 

  A figura 4.21 mostra detalhe da fenda (em alguns pontos a mesma é ramificada) na 

camada tracionada onde se pode observar a presença de ruptura de fibras de vidro e de 

fratura adesiva entre a interface da matriz e essas fibras.  

 

 

Figura 4.21 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LCV2MC – Flexão em Três 

Pontos. 
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4.4.3 Estudo Comparativo da Influência da Geometria Normativa no 

Laminado Compósito LCV – Flexão em Três Pontos 

A figura 4.22 mostra a resposta mecânica para os CP’s LCV1MC e LCV2MC no 

ensaio de flexão em três pontos, através das curvas médias Tensão x Deflexão. Ambas as 

respostas mostram um perfil elástico até a fratura final. 

Com relação aos resultados obtidos, ver figura 4.23, é possível afirmar que os CP’s 

LCV2MC apresentaram um acréscimo na resistência à flexão em torno de 21,02% quando 

comparado aos CP’s LCV1MC. Essa influência é menor do que a registrada na tração 

uniaxial. No entanto, a influência da geometria normativa foi mais intensa no módulo de 

elasticidade, em torno de 33,58%, conforme dados constantes na figura 4.24.  

 

 

 

 

Figura 4.22 – Diagrama Comparativo Tensão x Deflexão – CP’s LCV1MC e LCV2MC – 

Flexão em Três Pontos. 

 

 

A figura 4.25, mostra um decréscimo na deflexão em torno 1,48% dos CP’s 

LCV1MC quando comparado aos dos CP’s LCV2MC. 
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Figura 4.23 – Gráfico Comparativo da Resistência à Flexão no Laminado Compósito 

LCV em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Flexão em Três Pontos. 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Gráfico Comparativo do Módulo de Flexão no Laminado Compósito LCV 

em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Flexão em Três Pontos. 
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Figura 4.25 – Gráfico Comparativo da Deflexão Máxima no Laminado Compósito LCV 

em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Flexão em Três Pontos. 

 

4.5 Ensaio de Compressão Uniaxial 

No caso do ensaio de compressão uniaxial persiste o desafio da caracterização das 

propriedades mecânicas do laminado LCV tendo em vista as diferentes propriedades à 

compressão entre as fibras de vidro e de carbono. 

4.5.1 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV1MC 

A figura 4.26 mostra o gráfico Tensão x Deformação do LCV1MC, frente ao 

ensaio de compressão uniaxial, onde podemos observar um comportamento linear até os 

valores próximos da fratura final. Observam-se também o mesmo comportamento 

observado anteriormente, ou seja, de queda na capacidade de suporte de carga ao longo do 

ensaio devido aos processos de fratura nos diferentes tipos de fibras. 
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Figura 4.26 – Gráfico Tensão x Deformação dos CP’s LCV1MC – Compressão Uniaxial. 

 

Na tabela 4.7, observam-se os valores médios para a tensão última, módulo de 

elasticidade e deformação de ruptura com suas respectivas dispersões para os CP’s 

LCV1MC. Ressalta-se que para os ensaios de compressão, os módulos de elasticidade 

foram calculados, tanto para os CP’s LCV1MC quanto para LCV2MC, para uma tensão 

de inicio do dano correspondente a 40% da tensão última. Observa-se que, também na 

compressão uniaxial, houve grandes dispersões, sendo uma característica dos tecidos 

híbridos, somada a geometria normativa e diferentes percentuais de fibras em cada corpo 

de prova.   

 

Tabela 4.7 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV1MC – Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 127,85 21,26 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,39 20,82 

Deformação de Ruptura (%) 7,07 13,87 
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4.5.1.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura do laminado compósito LCV1MC foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica. A característica da fratura final ocorrida do 

LCV1MC pode ser demostrada pela figura 4.27 sem o rompimento total dos CP’s. 

 

 

Figura 4.27 – Fratura Final – CP’s LCV1MC – Compressão Uniaxial. 

 

 

As figuras 4.28 e 4.29 obtidas através de microscopia ótica e microscopia eletrônica 

de varredura mostram com mais detalhes os danos ocorridos nos CP’s, tais como, ruptura 

de fibras de vidro e de carbono, fendas transversais na matriz, fendas longitudinais e 

transversais (intralaminares) e fratura adesiva. 
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Figura 4.28 – Características da Fratura – CP’s LCV1MC – Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 

 

 
 

Figura 4.29 – Características da Fratura – CP’s LCV1MC Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 
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4.5.2 Laminado Compósito LCV – Corpos de Prova LCV2MC 

Comportamento idêntico ao do LCV1MC pode ser observado na figura 4.30, no 

gráfico Tensão x Deformação do LCV2MC frente ao ensaio de compressão uniaxial. 

Observam-se também pequenas interrupções com posterior recomeço do processo de 

fratura, evidenciando o início do rompimento da matriz e em seguida das fibras de carbono 

e de vidro. 

 

 

Figura 4.30 – Gráfico Tensão x Deformação dos CP’s LCV2MC– Compressão Uniaxial. 

 

Na tabela 4.8, observam-se os valores médios para resistência última, módulo de 

elasticidade e deformação de ruptura com as respectivas dispersões para o LCV2MC. 

Procedimento análogo ao empregado nos cálculos desses parâmetros para os CP’s 

LCV1MC, foi utilizado para os valores demonstrados na tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Propriedades Mecânicas – CP’s LCV2MC – Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 131,83 30,21 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,42 24,92 

Deformação de Ruptura (%) 7,03 41,09 
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4.5.2.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida do LCV2MC pode ser demostrada pela 

figura 4.31 sem o rompimento total nos CP’s. Nas figuras 4.32 e 4.33 são mostrados danos 

tais como: microflambagem nas fibras, fendas intralaminares, além de ruptura de fibras e 

desaderência fibra/matriz. 

 

Figura 4.31 – Fratura Final – CP’s LCV2MC – Compressão Uniaxial. 
 

 

 

Figura 4.32 – Características da Fratura – CP’s LCV2MC – Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 
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Figura 4.33 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LCV2MC – Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 

 

4.5.3 Estudo Comparativo da Influência da Geometria do Laminado 

Compósito LCV – Ensaio de Compressão Uniaxial 

A figura 4.34 mostra a resposta mecânica para os CP’s LCV1MC e LCV2MC no 

ensaio de compressão uniaxial através das curvas médias Tensão x Deformação, onde se 

observa o mesmo perfil de linear elástico até a fratura final para o laminado. 

As figuras 4.35, 4,36 e 4,37 mostram que a influência da geometria normativa foi 

incipiente no carregamento de compressão uniaxial, uma vez que a variação ocorrida nas 

propriedades mecânicas obtidas para os CP’s LCV1MC e LCV2MC ficou dentro da 

margem de dispersão. Em outras palavras, registraram-se pequenos ganhos dos CP’s 

LCV2MC sobre os CP’s na tensão última de 3,02% e no módulo de elasticidade de 1,24%. 

Com relação à deformação de ruptura os CP’s LCV1MC apresentaram um acréscimo de 

0,56% sobre os CP’s LCV2MC. 
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Figura 4.34 – Gráfico Comparativo Tensão x Deformação – CP’s LCV1MC e LCV2MC 

– Compressão Uniaxial. 

 

 

 

 

Figura 4.35 – Gráfico Comparativo da Tensão Última no Laminado Compósito LCV em 

Função da Geometria Normativa dos CP’s – Compressão Uniaxial. 

 

 

 

 

127,85 131,83 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

LCV1MC LCV2MC

Te
n

sã
o

 Ú
lt

im
a 

(M
P

a)
 



Capítulo IV – Resultados e Discussões - Laminado Carbono/Vidro 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 133 

 

 

 
 

Figura 4.36 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade no Laminado Compósito 

LCV em Função da Geometria Normativa dos CP’s – Compressão Uniaxial. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.37 – Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura no Laminado Compósito 

LCV em Função da Geometria – Compressão Uniaxial. 
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4.6 Comparativo Global – Influência da Geometria Normativa dos 

Corpos de Prova 

 

Finalizando as análises referentes à influência da geometria normativa dos CP’s 

(incluindo forma especifica de corte dos mesmos) para o laminado LCV, na figura 4.38 é 

possível observar uma visão simultânea da resistência e rigidez referente aos 

carregamentos de tração uniaxial, flexão em três pontos e compressão uniaxial.  O 

LCV2MC apresentou comportamento mecânico superior ao LCV1MC, com destaque 

para as solicitações de tração uniaxial e flexão em três pontos. 

 

 

 

 

Figura 4.38 – Diagrama Comparativo Global das Propriedades de Resistência e Rigidez 

para o Laminado LCV – Influência da Geometria Normativa dos CP’s. 

 

 

Para essa mesma configuração do laminado em estudo, ou seja, mantendo no 

processo de laminação o mesmo posicionamento das fibras (carbono e vidro) nas camadas 

do laminado, o projetista deve tomar a devida atenção no seu uso estrutural ao aferir 

valores para suas propriedades em termos resistência e rigidez. 

Ainda dentro do estudo comparativo global para a influência da geometria 

normativa dos corpos de prova na caracterização da fratura no laminado LCV, na figura 

4.39 pode ser vista uma síntese dos danos ocorridos nos ensaios de tração uniaxial, flexão 

em três pontos e compressão uniaxial. 



Capítulo IV – Resultados e Discussões - Laminado Carbono/Vidro 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 135 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39 – Síntese das Características da Fratura – Laminado LCV. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES - LAMINADOS KEVLAR/ 

VIDRO – LKV 

Neste capítulo são apresentadas as caracterizações dos laminados compósitos 

LKVB e LKVS em termo da qualidade da microestrutura e propriedades físicas como a 

densidade volumétrica e os percentuais, em volume, de resina, fibras e vazios. Também 

são estudadas as respostas mecânicas frente aos carregamentos de tração uniaxial, flexão 

em três pontos e compressão uniaxial, além da característica da fratura final. O desafio 

nesse estudo está embasado na influência direta do tipo de trama do tecido, ou seja, sarja e 

bidirecional (forma de hibridização), bem como dos processos de confecção dos tecidos 

(artesanal e industrial) nas propriedades mecânicas e característica da fratura final obtidas 

para todas as condições de ensaios. Lembrando ainda que os tecidos possuem em sua 

confecção o mesmo percentual, em peso, de fibras de vidro e de fibras kevlar. 

 

5.1 Caracterização Microestrutural do LKVB 

A figura 5.1, obtida através de microscopia ótica, mostra a distribuição das camadas 

constituintes do LKVB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Distribuição das Camadas Constituintes do Laminado LKVB. 
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5.2 Caracterização Microestrutural do LKVS 

A figura 5.2, obtida através de microscopia ótica, mostra a distribuição das camadas 

constituintes do LKVS. 

  

Figura 5.2 – Distribuição das Camadas Constituintes do LKVS. 

 

5.3 Densidade Volumétrica e Calcinação 

A primeira caracterização realizada no estudo das propriedades físicas foi referente 

à densidade volumétrica dos dois laminados compósitos, usando para tal a densidade 

volumétrica da matriz curada e das fibras envolvidas, ambas fornecidas pelos fabricantes. 

Em seguida foi realizado o ensaio de calcinação para o cálculo dos aspectos 

microestruturais relacionados aos teores de matriz, fibras e vazios. 

As densidades volumétricas dos compósitos laminados são mostradas na tabela 5.1 

e os parâmetros microestruturais de percentuais de volumes de fibra, matriz e vazios, 

conforme mostrado na tabela 5.2. Para os cálculos dos aspectos microestruturais foram 

utilizados os seguintes valores das densidades das fibras fornecidas pelos fabricantes: 

 Matriz Derakane 411-35 – 1,17 g/cm³  

 Fibra de Vidro-E – 2,54 g/cm³, 

 Fibra de Kevlar – 1,44 g/cm³. 

Fibras kevlar 

Resina 

Fibras de Vidro 
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Tabela 5.1 – Densidades Volumétricas dos Laminados Compósitos LKVB e LKVS. 

Material 
Densidade 

(g/cm
3
) 

LKVB 1,30
 

LKVS 1,35 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros Microestruturais dos Laminados Compósitos LKVB e LKVS. 

Material 

Volume de 

Vidro-E 

(%) 

Volume de 

Kevlar 

(%) 

Volume de 

Matriz 

(%) 

Volume de 

Vazios 

(%) 

LKVB 10,6 38,8 40,5 10,1
 

LKVS 8,5 41,3 46,0 4,2 

 

 

Observação deve ser feita para o fato de que após os processos de laminação, o 

laminado com tecido do tipo sarja (LKVS) apresentou-se mais denso e com isso teve uma 

redução do percentual de vazios em torno de 60%. Ressalta-se também que, no volume, o 

laminado LKVS apresenta um percentual de fibras kevlar maior que o laminado LKVB. 

Esses resultados já mostram a influência da forma da trama e do tipo de confecção dos 

laminados e com isso passam a influir diretamente nas propriedades mecânicas dos 

laminados.  

 

5.4 Ensaio de Tração Uniaxial 

Nesse caso, o estudo comparativo entre suas propriedades mecânicas se apresenta 

em função da influência do tipo de trama (tipo de hibridização) e bem como do tipo de 

processo de confecção dos tecidos envolvidos. Ressaltando que o laminado LKVB tem 

fabricação manual (artesanal) e o laminado LKVS tem fabricação industrial. Os ensaios 

foram realizados de acordo com a norma ASTM D3039 – 08. 

 

5.4.1 Laminado Compósito LKVB 

A figura 5.3 mostra o desempenho mecânico do laminado compósito LKVB, após 

o ensaio de tração uniaxial onde se observa comportamento linear e a presença de quedas 
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antes da fratura final dos CP’s, caracterizados pelas diferentes intensidades de tensão para 

diferentes tipos de fibras, comportamento já observado nos outros laminados híbridos. 

 

 
 

Figura 5.3 – Gráfico Tensão x Deformação do Laminado LKVB – Tração Uniaxial. 

 

A tabela 5.3, mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Em todos os resultados as dispersões foram determinadas como a diferença 

percentual absoluta entre os valores máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos 

os ensaios o módulo de elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para o 

laminado LKVB cerca de 30% da tensão última, de forma a evitar possível influência do 

dano no mesmo. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVB – Tração Uniaxial. 

 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 106,67 12,55 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,85 13,66 

Deformação de Ruptura (%) 
3,87 16,60 
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5.4.1.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura no laminado compósito LKVB foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica. A análise macroscópica foi feita com o objetivo de 

identificar o tipo de fratura final conforme a norma ASTM D3039 (2006), já a análise 

microscópica teve como objetivo identificar os tipos de danos originados em suas 

microestruturas através da microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

A característica da fratura final ocorrida no LKVB pode ser classificada segundo a 

norma ASTM D3039 (2006) como a fratura LGM (Lateral Gage Meddle). A figura 5.4 

mostra a característica da fratura. Ressalta-se a não ocorrência de fratura total dos CP’s. 

 

 

Figura 5.4 – Tipo da Fratura Final – CP’s LKVB – Tração Uniaxial. 

 

Danos decorrentes do ensaio de tração uniaxial no LKVB são mostrados através de 

microscopia ótica, figura 5.5: Fissuras transversais, fenda separando as mechas de fibra 

kevlar das de fibra de vidro. A figura 5.6 mostra danos como rompimento de fibra de vidro 

e esgarçamento de fibra kevlar. 

 

 
Figura 5.5 – Características da Fratura – CP’s LKVB – Ensaio de Tração Uniaxial. 

Fissuras transversais 

Fenda entre as mechas 

Fratura final tipo LGM 
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Figura 5.6 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVB – Ensaio de Tração Uniaxial. 

 

5.4.2 Laminado Compósito LKVS 

Na figura 5.7 observa-se linearidade nas curvas do desempenho mecânico do 

laminado LKVS no ensaio de tração uniaxial 

 

 

Figura 5.7 – Gráfico Tensão x Deformação do Laminado LKVS – Tração Uniaxial. 

 

Ruptura da fibra de 

vidro  

Esgarçamento de 

fibra kevlar 
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As variações nas curvas também são observadas mostrando o início do processo de 

fratura dos CP’s, e posterior retomada do comportamento linear até a fratura final.  

A tabela 5.4 mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Em todos os resultados as dispersões foram determinadas como a diferença 

percentual absoluta entre os valores máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos 

os ensaios o módulo de elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para o 

laminado LKVS cerca de 30% da tensão última, de forma a evitar possível influência do 

mesmo no cálculo. 

 

  Tabela 5.4 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVS – Tração Uniaxial. 

 

5.4.2.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida no laminado LKVS pode ser classificada, 

segundo a norma ASTM D3039 (2006), como a fratura LGM (Lateral Gage Meddle), ver 

figura 5.8. Ressalta-se a não ocorrência de fratura total dos CP’s. 

 

 
 

Figura 5.8 – Tipo da Fratura Final – CP’s LKVS – Tração Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 337,05 11,05 

Módulo de Elasticidade (GPa) 8,06 16,81 

Deformação de Ruptura (%) 5,16 11,35 

Fratura final tipo LGM 
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A figura 5.9 mostra através da microscopia ótica danos causados no laminado 

LKVS após o ensaio de tração uniaxial, como: fenda intralaminar (localizada entre as 

mechas do tecido) além da ruptura de fibras de vidro. Na figura 5.10 se pode observar a 

presença de desaderência fibra/matriz e esgarçamento de fibras kevlar. 

 

Figura 5.9 – Características da Fratura – CP’s LKVS – Ensaio de Tração Uniaxial. 

 

Figura 5.10 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVS – Ensaio de Tração Uniaxial. 
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5.4.3 Estudo Comparativo da Influência do Tipo de Trama nos  

Laminados Compósitos LKVB e LKVS – Tração Uniaxial 

A figura 5.11 mostra a resposta mecânica para os laminados compósitos LKVB e 

LKVS no ensaio de tração uniaxial através das curvas médias Tensão x Deformação, onde 

se observa perfil linear elástico até a fratura final, como também acréscimos nas 

propriedades mecânicas do LKVS, quando comparado ao LKVB, mostrando uma 

influência direta da forma da trama do tecido e do processo de confecção dos mesmos. 

 

 
 

Figura 5.11 – Gráfico Comparativo Tensão x Deformação – LKVB e LKVS – Forma da 

Trama – Tração Uniaxial. 

 

Na figura 5.12 é possível comparar os resultados obtidos, no ensaio de tração 

uniaxial dos laminados compósitos, observando-se que houve um acréscimo de 68,44% na 

tensão última no LKVS quando comparada a obtida para o laminado LKVB. 

Na figura 5.13 pode-se observar, também, um acréscimo de 52,23% em relação ao 

módulo de elasticidade do laminado LKVS quando comparado ao laminado LKVB. Já na 

figura 5.14 na deformação de ruptura o laminado LKVS apresenta um acréscimo 25% em 

relação aos CP’s do LKVB. Em resumo, observa-se um acréscimo em todas as 

propriedades mecânicas mostrando que o tecido do tipo sarja apresenta um desempenho 

superior evidenciando a influência direta da forma da trama do tecido como também do 

tipo de confecção do mesmo (industrial). 
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Figura 5.12 – Gráfico Comparativo da Tensão Última nos Laminados Compósitos LKVB 

e LKVS em Função da Forma de Trama do Tecido – Tração Uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade nos Laminados 

Compósitos LKVB e LKVS em Função da Forma da Tramado Tecido – Tração Uniaxial. 
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Figura 5.14 – Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura nos Laminados 

Compósitos LKVB e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Tração Uniaxial. 

 

 

5.5 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

Nesse caso, o estudo comparativo entre suas propriedades mecânicas se apresenta 

em função da influência do tipo de trama (tipo de hibridização) e bem como do tipo de 

processo de confecção dos tecidos envolvidos. 

 

5.5.1 Laminado Compósito LKVB 

A figura 5.15 mostra o comportamento do laminado LKVB após o ensaio de flexão 

em três pontos, onde se observa um comportamento considerado linear até o inicio do 

processo de fratura das fibras, caracterizado pelas quedas nas curvas para diferentes 

intensidades de tensões. 
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Figura 5.15 – Gráfico Tensão x Deflexão – CP’s LKVB – Flexão em Três Pontos. 

 

Também se observa o comportamento característico predominante das fibras kevlar 

quando em presença de tensões de compressão, ou seja, um perfil não linear entre a tensão 

e deflexão devido ao processo de micoflambagem dessas fibras. 

A tabela 5.5 mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade à 

flexão e deflexão máxima com as respectivas dispersões. Em todos os resultados as 

dispersões foram determinadas como a diferença percentual absoluta entre os valores 

máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos os ensaios o módulo de elasticidade 

foi medido antes do início do dano, sendo para o laminado LKVB cerca de 40% da 

resistência à flexão, de forma a evitar possível influência do mesmo no cálculo. 

 

Tabela 5.5 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVB – Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 143,10 12,63 

Módulo na Flexão (GPa) 7,47 19,75 

Deflexão Máxima (%) 3,05 10,87 
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5.5.1.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida no LKVB pode ser observada na figura 

5.16 onde notam-se fissuras na face tracionada. Ressalta-se a não ocorrência de fratura 

total dos CP’s. 

 

 
 

Figura 5.16 – Tipo da Fratura – CP’s LKVB – Flexão em Três Pontos. 

 

Com relação à análise microscópica da fratura observa-se a presença de fenda 

transversal (fratura na camada tracionada), fissuras transversais na resina, além de fissuras 

longitudinais internas à tracionada (figura 5.17). Ressalta-se que na análise utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura, figura 5.18, foram visualizadas rupturas das fibras de 

vidro e fratura da resina. 

 

Figura 5. 17 – Características da Fratura – CP’s LKVB – Ensaio de Flexão em Três 

Pontos. 
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Figura 5. 18 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVB – Ensaio de Flexão em Três 

Pontos. 

5.5.2 Laminado Compósito LKVS 

A figura 5.19 montra o comportamento mecânico do laminado LKVS após o ensaio 

de flexão em três pontos, onde se observa, de forma mais intensa que no laminado LKVB, 

a influência do comportamento da fibra kevlar, ou seja, um perfil de linearidade entre a 

tensão e a deflexão apenas antes do início do dano. 

 
 

Figura 5.19 – Gráfico Tensão x Deflexão – LKVS – Flexão em Três Pontos. 
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A tabela 5.6, mostra os valores médios para resistência à flexão, módulo de 

elasticidade à flexão e deflexão máxima com as respectivas dispersões. Em todos os 

resultados as dispersões foram determinadas como a diferença percentual absoluta entre os 

valores máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos os ensaios o módulo de 

elasticidade foi medido antes do início do dano, sendo para o laminado LKVS, igual que 

para o laminado LKVB, cerca de 40% da resistência à flexão. 

 

Tabela 5.6 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVS – Flexão em Três Pontos. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Resistência à Flexão (MPa) 249,49 8,26 

Módulo na Flexão (GPa) 11,27 9,57 

Deflexão Máxima (%) 3,75 9,75 

 

5.5.2.1 Caracterização da Fratura 

A caracterização de fratura do laminado compósito foi realizada através das 

análises macroscópica e microscópica. A característica da fratura final ocorrida no LKVS 

pode ser observada na figura 5.20 onde se ressalta a fratura ocorrida na superfície 

tracionada. Ressalta-se a não ocorrência de fratura total dos CP’s. 

Na figura 5.21 podem ser observados danos como fendas intralaminares, além da 

fratura final na face tracionada. 
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Figura 5.20 – Fratura Final – CP’s LKVS – Flexão em Três Pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 – Características da Fratura – CP’s LKVS – Ensaio de Flexão em Três 

Pontos. 

 

A figura 5.22, obtida através de MEV, mostra fissuras na matriz, fenda e 

rompimento de fibras de vidro na face tracionada.  
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Figura 5.22 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVS – Ensaio de Flexão em Três 

Pontos. 

 

5.5.3 Estudo Comparativo da Influência da Forma da Trama nos 

Laminados Compósitos LKVB e LKVS – Flexão em Três Pontos 

A figura 5.23 mostra a resposta mecânica para os laminados LKVB e LKVS no 

ensaio de flexão em três pontos através das curvas médias Tensão x Deflexão, onde se 

observa acréscimos nas propriedades mecânicas do laminado LKVS, quando comparado 

ao LKVB, isto em decorrência da forma da trama do tecido. 

Analisando a figura 5.24 observa-se a partir dos resultados obtidos no ensaio de 

flexão em três pontos dos compósitos LKVB e LKVS que houve um acréscimo de 42,64% 

na resistência à flexão no laminado LKVS quando comparada à resistência obtida para o 

laminado LKVB. 
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Figura 5.23 – Gráfico Comparativo Tensão x Deflexão – LKVB e LKVS – Forma da 

Trama do Tecido – Flexão em Três Pontos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Gráfico Comparativo da Resistência à Flexão nos Laminados Compósitos 

LKVB e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Flexão em Três Pontos. 

 

 

Na figura 5.25 pode-se observar um acréscimo de 33,71% em relação ao módulo de 

flexão do laminado LKVS quando comparado ao laminado LKVB. 
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Figura 5.25 – Gráfico Comparativo do Módulo de Flexão nos Laminados Compósitos 

LKVB e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Flexão em Três Pontos. 

 

Para a deflexão máxima, ver figura 5.26, o laminado LKVS apresenta um 

acréscimo 18,66% em relação ao LKVB. Assim como na tração, a forma da trama do 

tecido, (o tecido do tipo sarja) com fabricação industrial, originou um desempenho superior 

em todas as propriedades mecânicas analisadas.  

 

 

 

Figura 5.26 – Gráfico Comparativo da Deflexão Máxima no Laminado Compósito LKVB 

e LKVS em Função da Trama do Tecido - Flexão em Três Pontos. 
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5.6 Ensaio de Compressão Uniaxial 

Nesse caso, o estudo comparativo entre suas propriedades mecânicas se apresenta 

em função da influência do tipo de trama (tipo de hibridização) e bem como do tipo de 

processo de confecção dos tecidos envolvidos. 

 

5.6.1 Laminado Compósito LKVB 

A figura 5.27 mostra o comportamento mecânico do laminado LKVB no ensaio de 

compressão uniaxial, onde se observa que o comportamento entre a Tensão e a 

Deformação pode ser considerado linear até a deformação de 5%. O perfil não linear 

característico das fibras frente às tensões de compressão não pode ser observado em função 

do corte da deformação em 5%, ou seja, nos ensaios de compressão uniaxial envolvendo 

fibras kevlar a norma técnica recomenda que a deformação máxima deva ser considerada 

até 5%, em vista do processo de microflambagem sofrido por esse tipo de fibras frente à 

carga de compressão. Esse fato justifica o comportamento no diagrama e bem como da 

dispersão na deflexão máxima.  

 

 
 

Figura 5.27 – Gráfico Tensão x Deformação do Laminado LKVB – Compressão Uniaxial. 

 

A tabela 5.7 mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Assim como na tração e flexão em três pontos, em todos os resultados as 
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dispersões foram determinadas como a diferença percentual absoluta entre os valores 

máximos e mínimos obtidos. Ressalta-se que em todos os ensaios de compressão uniaxial 

(LKVB e LKVS) o módulo de elasticidade foi medido antes do início do dano, cerca de 

40% da tensão última, de forma a evitar possível influência do mesmo no cálculo. Nos 

ensaios de compressão uniaxial envolvendo fibras kevlar a norma técnica recomenda que a 

deformação máxima deva ser considerada até 5%, em vista do processo de 

microflambagem sofrido por esse tipo de fibras frente à carga de compressão. Esse fato 

justifica o comportamento no diagrama e bem como da dispersão na deflexão máxima.  

 

Tabela 5.7 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVB – Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 74,14 10,88 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1,89 14,32 

Deformação de Ruptura (%) 5,00 - 

5.6.1.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida no LKVB pode ser observada na figura 

5.28 onde se observa a não ocorrência de fratura total dos CP’s. 

Na figura 5.29 podem ser observados através da microscopia ótica danos como 

fendas intralaminares ocasionado a fratura adesiva, ou seja, desaderência na interface 

fibra/matriz. Notam-se também através do MEV, ver figura 5.30, danos como fendas na 

matriz, ruptura das fibras de vidro e esgarçamento das fibras kevlar. 

Figura 5.28 – Fratura Final – CP’s LKVB – Compressão Uniaxial. 

Fissuras na superfície tracionada 
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Figura 5.29 – Características da Fratura  – CP’s LKVB – Ensaio de Compressão Uniaxial. 

 

 
 

Figura 5. 30 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVB – Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 
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5.6.2 Laminado Compósito LKVS 

A figura 5.31 mostra o diagrama tensão x deformação obtida para o laminado 

LKVS diante do ensaio de compressão uniaxial. Observa-se um comportamento não linear 

entre a tensão e a deformação, com presença de quedas nas curvas evidenciando o início do 

processo de fratura nas diferentes fibras até a fratura final dos CP’s. Aqui, mais uma vez, o 

comportamento de microflambagem das fibras kevlar frente às tensões de compressão 

influi diretamente na resposta do material. 

 

 
 

Figura 5.31 – Gráfico Tensão x Deformação do Laminado LKVS – Compressão Uniaxial. 

 

A tabela 5.8, mostra os valores médios para tensão última, módulo de elasticidade 

(medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura com as respectivas 

dispersões. Em todos os resultados as dispersões foram determinadas como a diferença 

percentual absoluta entre os valores máximos e mínimos obtidos. 

 

Tabela 5.8 – Propriedades Mecânicas – Laminado LKVS – Compressão Uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última (MPa) 100,68 5,46 

Módulo de Elasticidade GPa) 3,38 23,96 

Deformação de Ruptura (%) 3,65 24,81 
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5.6.2.1 Caracterização da Fratura 

A característica da fratura final ocorrida no laminado LKVS pode ser observada na 

figura 5.32 onde se pode observar a formação de abaulamento na zona de fratura final dos 

CP’s, como também a não ocorrência de fratura total dos CP’s. Podem ser observados 

através da microscopia ótica danos como fendas intralaminares e microflambagem de 

fibras de vidro, ver figura 5.33. Através do MEV, é possível observar danos como fendas 

na matriz e esgarçamento das fibras kevlar (figura 5.34). 

 

 

 

Figura 5.32 – Fratura Final – CP’s LKVS – Compressão Uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 – Características da Fratura – CP’s LKVS – Ensaio de Compressão Uniaxial. 
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Figura 5.34 – Detalhes dos Danos Observados – CP’s LKVS – Ensaio de Compressão 

Uniaxial. 

  

 

5.6.3 Estudo Comparativo da Influência da Forma da Trama do 

Laminado Compósito LKV – Compressão Uniaxial 

A figura 5.35 mostra um estudo comparativo comportamento das curvas médias 

Tensão x Deformação dos laminados LKVB e LKVS em função da forma de trama do 

tecido no ensaio de compressão uniaxial. Ressalta-se mais uma vez certo predomínio do 

comportamento da fibra kevlar no tecido tipo sarja. 

Na figura 5.36 é possível comparar os resultados obtidos no ensaio de compressão 

uniaxial dos laminados compósitos LKVB e LKVS, observando-se que houve um 

acréscimo de 26,36% na tensão última no laminado LKVS, quando comparado aos valores 

do laminado LKVB. 

Na figura 5.37 pode-se observar um acréscimo de 44,08% em relação ao módulo de 

elasticidade do laminado LKVS quando comparado ao laminado LKVB, ou seja, como 

comentado antes o laminado LKVS também apresentou maior rigidez devido ao tipo de 

trama do tecido.  Já na figura 5.38 na deformação de ruptura o laminado LKVS apresentou 

um decréscimo 27% em relação ao laminado do LKVB.  
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Figura 5.35 – Gráfico Comparativo Tensão x Deformação – CP’s LKVB e LKVS em 

Função da Forma da Trama do Tecido – Compressão Uniaxial. 

 

 

 
 

Figura 5.36 – Gráfico Comparativo da Tensão Última nos Laminados Compósitos LKVB 

e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Compressão Uniaxial. 
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Figura 5.37 – Gráfico Comparativo do Módulo de Elasticidade nos Laminados 

Compósitos LKVB e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Compressão 

Uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38 – Gráfico Comparativo da Deformação de Ruptura nos Laminados 

Compósitos LKVB e LKVS em Função da Forma da Trama do Tecido – Compressão 

Uniaxial. 

 

Em resumo, assim como na tração e flexão em três pontos, o laminado LKVS 

mostra acréscimo em suas propriedades mecânicas enfatizando que a forma da trama do 

tecido, no caso o tecido do tipo sarja, influi diretamente nos resultados.  
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5.7 Comparativo Global – Influência da Forma da Trama do Tecido 

Para finalizar as análises referentes à influência da forma do tipo de trama do tecido 

híbrido no comportamento mecânico dos laminados kevlar/vidro, em termos de resistência 

e rigidez, pode ser visto de uma forma simultânea na figura 5.39. Mais uma vez fica claro 

que o laminado LKVS apresentou desempenho superior ao laminado LKVB para todos os 

carregamentos. 

 

 

 

Figura 5.39 – Diagrama Comparativo Global das Propriedades de Resistência e Rigidez 

para o Laminado LKV – Influência da Forma da Trama do Tecido. 

 

 

Para essa mesma configuração dos laminados em estudo, o projetista deve tomar a 

decisão do uso estrutural do laminado em função das propriedades em termos de 

capacidade de suporte de carga e deformação de cada laminado. 

No estudo global do comportamento à fratura dos laminados LKV, a figura 5.40 

mostra uma síntese dos danos ocorridos nesses laminados nos ensaios de tração uniaxial, 

flexão em três pontos e compressão uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V – Resultados e Discussões - Laminado Kevlar/Vidro 

Jorge Fernando de Sousa Oliveira 164 

 

 

 

Figura 5.40 – Diagrama Global das Características das Fraturas do Laminado LKV. 
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6. CONCLUSÕES 

Em análise aos resultados obtidos, decididamente os laminados compósitos 

reforçados com tecidos híbridos apresentam importantes parâmetros com influência na 

caracterização estrutural desses materiais. Dentro desses parâmetros, pode-se ressaltar 

antes de tudo a forma de hibridização, ou seja, o tipo ou forma da trama do tecido, além, 

claro, dos tipos de fibras envolvidos no processo. Outros fatores como a forma de 

laminação (configuração do laminado), percentual de fibras com predominância ou não de 

um determinado tipo de fibra, gramatura do tecido, etc., também podem influenciar na 

resposta do laminado.  

Nesse estudo da influência da hibridização na caracterização mecânica dos 

laminados desenvolvidos, foi dado destaque a três importantes fatores, estes em função do 

tipo de tecido híbrido utilizado, que foram: a presença da anisotropia, forma da trama do 

tecido juntamente com o tipo de processo de confecção usado e a geometria normativa dos 

corpos de prova usados nos ensaios mecânicos. Neste aspecto, alguns pontos conclusivos 

podem ser ressaltados: 

 

6.1 Influência da Anisotropia - Laminado Compósito LKC. 

 Frente às cargas de tração uniaxial o comportamento tensão x deformação do 

laminado compósito LKC, não sofreu influência da anisotropia uma vez que o 

perfil linear elástico permaneceu até a fratura final, independente da direção da 

fibra com relação à direção da carga aplicada. No entanto, o carregamento na 

direção da fibra de carbono mostrou acréscimo nas propriedades mecânicas, 10,9% 

na resistência e 45,31% na rigidez, quando comparadas ao carregamento na direção 

das fibras kevlar; 

 

 Na flexão em três pontos, entretanto, devido à presença de tensões de compressão, 

o comportamento tensão x deflexão apresenta influência da anisotropia, já que são 

perfis diferentes. Com relação às propriedades mecânicas, a carga aplicada na 

direção das fibras de carbono também mostrou acréscimo na resistência, 24,9%, e 

na rigidez de 32,66%; 
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 Assim como na flexão em três pontos, no comportamento à compressão o 

laminado LKC apresenta diferentes perfis tensão x deformação, mostrando 

influência da anisotropia. Com relação às propriedades mecânicas, também foi 

observada acréscimo das mesmas quando a carga foi aplicada na direção das 

fibras de carbono, com 26,6% na resistência e 18,14% na rigidez; 

 

 No processo de fratura, a influência da anisotropia se fez presente no tipo de fratura 

(no caso da tração uniaxial), na formação e propagação do mesmo, já que tipos 

comuns de dano como fissuração da matriz, fratura adesiva, ruptura e esgarçamento 

das fibras kevlar e ruptura das fibras de carbono foram observados em todos os 

ensaios realizados. Um fator a ser ressaltado está relacionado com a alta dispersão 

nos resultados independente do tipo de carregamento, evidenciando ser uma 

característica do próprio tecido híbrido. 

 

 

6.2 Influência da Geometria Normativa dos CP’s – Laminado 

Compósito LCV 

 Nos ensaios de tração uniaxial o comportamento tensão x deformação do laminado 

compósito LCV, não sofreu influência da geometria normativa dos CP’s uma vez 

que o perfil linear elástico até a fratura foi observado, além da presença das quedas 

nas curvas indicando, dependendo do tipo de fibra, as diferentes intensidades de 

tensão na fratura das mesmas. Com relação às propriedades mecânicas, os CP’s 

com 2 mechas de fibras de carbono, e consequentemente maior percentual das 

mesmas, apresentou acréscimo de 33,15% na resistência e 9,91% na rigidez, 

quando comparado aos cp`s com 1 (uma mecha). 

 

 Comportamento semelhante, termos do perfil tensão x deflexão, ao de tração 

uniaxial foi obtido também para a flexão, ou seja, o mesmo não mostrou influência 

da geometria do corpo de prova, no entanto, a influência se mostra de forma clara 

nas propriedades mecânicas com superioridade dos CP’s LCV2MC sobre os CP’s 

LCV1MC. A resistência foi superior em 21,02% e a rigidez em 33,58%; 
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 A influência da geometria dos corpos de prova na compressão uniaxial se mostrou 

incipiente quando comparada aos ensaios de tração uniaxial e de flexão em três 

pontos tanto em termos do perfil tensão x deformação quanto em suas propriedades 

mecânicas. Os percentuais diferentes na resistência (3,02%) e na rigidez (1,24%) 

para os CP’s LCV2MC estão dentro da margem de dispersão dos resultados, 

representando apenas uma leve tendência de superioridade desses CP’s sobre os 

CP’s LCM1MC. Esse fato talvez possa ser justificado pelo processo de fratura 

semelhante ocorrido nos dois CP’s. Atenção deve ser dada ao alto percentual de 

dispersão encontrado em todos os carregamentos, mais vez uma mostrando uma 

característica peculiar do tecido híbrido utilizado; 

 

 Como mencionado anteriormente, o processo de fratura mostrou semelhança apenas 

nos ensaios de compressão uniaxial. De uma forma geral nos ensaios de tração 

uniaxial e flexão em três pontos, a formação e propagação de fratura se mostrou 

diferenciada, ressaltando apenas algumas características comuns de dano como 

ruptura de fibras, fendas e fratura adesiva.  

 

6.3 Influência Simultânea da Forma da Trama e do Processo de 

Confecção do Tecido Híbrido – Laminados Compósitos LKV 

 Na tração uniaxial os laminados compósitos LKVB e LKVS apresentaram o 

mesmo perfil tensão x deformação, ou seja, podendo ser considerado linear elástico 

até a fratura final. Apesar dos tecidos envolvidos terem o mesmo percentual (em 

peso) de fibras de vidro e kevlar, esse percentual não foi verificado no volume 

tendo em vista o método de laminação empregado na obtenção dos laminados e 

principalmente do tipo de processo de confecção do tecido. A superioridade das 

propriedades mecânicas do laminado LKVS sobre o laminado LKVB é notória. O 

acréscimo foi de 68,44% na resistência e de 52,23% na rigidez.  
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 Na flexão em três pontos, no perfil tensão x deflexão obtido, prevaleceu o 

comportamento da fibra kevlar (microflambagem) em ambos os laminados. Igual 

que na tração a superioridade das propriedades mecânicas do laminado LKVS 

sobre o laminado LKVB também é alta, com 42,64% na resistência e 33,71% na 

rigidez; 

 

 No perfil tensão x deformação frente à compressão uniaxial, o laminado LKVS 

apresentou uma maior influência do comportamento da fibra kevlar que o perfil 

observado no laminado LKVB. Também foi observada uma alta superioridade nas 

propriedades mecânicas do laminado LKVS sobre as obtidas para o laminado 

LKVB, com destaque para a rigidez. Esse acréscimo foi de 26,36% para a 

resistência e de 44,08% para a rigidez; 

 

 De uma forma geral, pontos comuns de dano como fratura adesiva, ruptura de 

fibras e esgarçamento das fibras kevlar foram observados em todos os ensaios, 

ressaltando danos peculiares ao carregamento de compressão como o processo de 

microflambagem das fibras kevlar. A formação e propagação da fratura é que se 

mostrou diferenciada dependendo do tipo de laminado; 

 

 Com relação à dispersão dos resultados obtidos em todos os ensaios, os tecidos 

híbridos kevlar/vidro apresentaram, em média, menor intensidade, principalmente 

para o tecido com trama tipo sarja, quando comparado aos tecidos de tramas 

bidirecionais kevlar/carbono e vidro/carbono.  
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