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RESUMO 
 

São vários os mecanismos de danos que os diversos materiais podem sofrer em serviço. No 

entanto, ao se trabalhar com os materiais compósitos poliméricos isso é algo que necessita 

de análises principalmente quando expostos a condições ambientais adversas. Logo, a 

respectiva tese objetiva o estudo da influência direta do envelhecimento ambiental e da 

forma de hibridização dos tecidos de reforço no comportamento mecânico, degradação 

estrutural (dimensional e de massa) de laminados compósitos poliméricos. Para tanto se fez 

necessário o desenvolvimento de dois laminados compósitos poliméricos, onde um deles é 

reforçado com um tecido bidirecional com mecha híbrida de fibras de kevlar-49/vidro-E e 

o outro com um tecido também bidirecional, porém com trama e urdume formadas com 

mechas alternadas de fibras kevlar-49 e fibras de vidro-E. Os tecidos de reforço são de 

fabricação industrial. Ambos os laminados utilizam como matriz a resina de poliéster, 

sendo constituídos de quatro camadas cada. Todos os laminados foram confeccionados 

industrialmente pelo método de fabricação handlay-up. Desta forma, foram fabricados 

corpos de provas (CP’s) dos respectivos laminados e submetidos ao envelhecimento 

ambiental acelerado através da câmara de envelhecimento. Os mesmos foram expostos aos 

ciclos alternados de radiação UV e umidade (vapor aquecido) por um período definido em 

norma. Ao término do período de exposição os CP’s foram submetidos aos ensaios 

mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos e às caracterizações da fratura e da 

deterioração superficial. Além disso, foram submetidos à avaliação da degradação 

estrutural mediante a técnica de mediação de variação de massa (TMVM) e a técnica de 

medição de variação de espessura (TMVE), sendo essa última desenvolvida nesta tese. Ao 

término das análises foi observado que a forma de hibridização dos tecidos de reforço e o 

processo de envelhecimento influenciam diretamente, seja com perdas ou ganho 

naspropriedades mecânicas, com perdas na degradação estrutural e na formação e 

propagação do mecanismo de dano dos laminados compósitos desenvolvidos. 

 

Palavras Chaves: Compósito Polimérico, Hibridização, Envelhecimento Ambiental 

Acelerado, Estabilidade Estrutural e Processo de Fratura. 
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ABSTRACT 
 

 
There are a number of damaging mechanisms that various materials can suffer in service. 

However, when working with polymer composite materials, this is something that requires 

analysis, especially when exposed to adverse environmental conditions. Thus, the objective 

of the present thesis is the study of the direct influence of environmental aging and the 

form of hybridization of the reinforcement woven on the structural stability, 

surfacedegradation and fracture process of polymer composites laminates. For this, the 

development of two polymer composite laminates was necessary, where one of them was 

reinforced with a bi-directional woven with hybrid strandsofkevlar-49/glass-Efibers, and 

the other also with a bi-directionalwoven, however with weft and warpformed of 

alternating strandsof Kevlar-49 fibers and glass-E fiber The reinforcementwoven are 

industrially manufactured. Both laminates use a polyester resin as a matrixand are made up 

of four layers each. All laminates were industrially prepared by the hand lay-up method of 

manufacturing. To do this, test specimens were manufactured of the respective laminates 

and submitted to environmental aging accelerated through the aging chamber. They were 

exposed to alternating cycles of UV radiation and moisture (heated steam) for a standard 

defined period. At the end of the exposure period the specimens were subjected to 

mechanical tests of uniaxial tensile and bending in three points and to the 

characterizationsof the fracture and surface deterioration. In addition, they were submitted 

to a structural degradation assessment by the measurement of mass variation technique 

(MMVT) and the measurement of thickness variation technique (MTVT), this last 

technique being developed in this thesis. At the end of the analysis it was observed that the 

form of hybridization of the reinforcement woven and the aging process directly influence 

with losses or gain in mechanical properties, with losses in the structural degradation and 

in the formation and propagation of damage mechanism of the developedcomposite 

laminates. 

 

Keywords: Polymer Composite, Hybridization, Accelerated Environmental Aging, 

Structural Stability and Fracture Process. 
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1 Introdução 

Com o avanço tecnológico e o desenvolvimento de projetos cada vez mais 

elaborado surge a necessidade do desenvolvimento de novos materiais que venham atender 

as necessidades de mercado. No entanto quando nos reportamos aos novos materiais, 

surgem os compósitos que apareceram com o objetivo de atender as condições específicas 

de projeto. 

Esta classe de materiais tem aplicações nos mais diversos setores como na indústria 

aeroespacial, construção civil, em artigos esportivos entre outros. Porém as propriedades 

mecânicas dos compósitos são fortemente influenciadas por muitos fatores tais como tipo 

de reforço, adesão fibra/matriz, condições de serviços nas quais estão submetidos, das 

configurações das camadas (caso dos laminados), arranjos e processos nos quais estes 

foram fabricados. Logo todos estes fatores fazem com que ocorra uma limitação do campo 

de aplicação destes materiais segundo Ramakrishna e Ra (2006) e Xueet al. (2005). 

Ao se utilizar um compósito sob a ação de condições adversas como umidade, 

temperatura e radiação ultravioleta, devem-se levar em consideração seus elementos 

constituintes e sua influência no comportamento mecânico desse material. Essa influência 

está diretamente relacionada pelos elementos constituintes já que os compósitos podem ser 

formados por matrizes metálicas, cerâmicas, carbonosas ou poliméricas. 

Estudos mostram que os compósitos, principalmente os poliméricos, absorvem 

umidade, e esta absorção depende de fatores como temperatura, fração volumétrica das 

fibras, orientação do reforço e natureza das fibras, área superficial de exposição, 

difusividade de massa e proteção superficial. O mecanismo de penetração da umidade se 

dá basicamente mediante o processo de difusão direta de água dentro da matriz e da fibra, 

porém, por exemplo, no caso das fibras sintéticas, em menor intensidade. Também existem 

outros mecanismos de absorção de umidade que podem ser a capilaridade que acontece na 

interface fibra/matriz devido ao fluxo de moléculas de água ao longo da interface e ainda, o 

transporte de umidade por microfissuras envolvendo o fluxo de estocagem de água nesta 

microfissuras, tema abordado tanto por Cavalcante et al. (2005) como em Hull e Clyne 

(1996). 

No entanto, não se tem ainda nenhum estudo concreto que venha explicar os 

fenômenos que podem acontecer quando se utiliza compósitos poliméricos híbridos, 
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reforçados por tecidos híbridos de fibras kevlar e fibras de vidro-E, submetidos 

simultaneamente às condições severas de temperatura, umidade e radiação ultravioleta.  

Diante do exposto, o projeto de doutoramento visa à obtenção de novos laminados 

compósitos constituídos de matriz polimérica reforçada com tecidos híbridos a base de 

fibras de vidro-E e fibras kevlar-49, submetidos ao envelhecimento ambiental em uma 

câmara de envelhecimento acelerado. 

As formas (ou tipos) de hibridização dos tecidos de reforços a serem utilizados 

nesse estudo são: tecido de reforço bidirecional formado de mechas híbridas (fibras de 

vidro/kevlar); tecido de reforço bidirecional caracterizada por diferentes tipos de mechas 

na trama e urdume, ou seja, mechas unicamente de fibras de vidro e mechas unicamente de 

fibras kevlar. O estudo proposto tem como principais metas determinar a influência direta 

da forma de hibridização do tecido de reforço na resposta mecânica dos laminados 

compósitos e bem como o conhecimento de qual tipo de hibridização será o mais 

degradado, em termos de resistência e rigidez, sob as condições de serviço adversas como 

a ação simultânea de radiação UV, temperatura e umidade. O domínio sobre esses 

comportamentos é de extrema importância para uma formulação correta de um projeto 

estrutural envolvendo esse tipo de material.  

Ainda com o objetivo de se conhecer com profundidade a resposta dos laminados 

frente às condições adversas de serviço, estudos detalhados da deterioração superficial e da 

degradação estrutural (dimensional e de massa) foram realizados nos CP’s envelhecidos. 

No caso da degradação estrutural o desenvolvimento de nova técnica de medição é 

proposta em função da variação de espessura ocorrida durante o processo de exposição. 

Os compósitos aqui idealizados e submetidos ao processo de envelhecimento 

ambiental foram confeccionados industrialmente, e têm os dois tipos de hibridização 

descritos anteriormente.Os compósitos híbridos foram confeccionados na forma de 

laminados com 04 (quatro) camadas cada um, de forma a se obter uma espessura já em uso 

pela indústriae a matriz utilizada foi a resina poliéster orto-tereftálica. 

Foram confeccionados corpos de provas (CP’s) para a determinação das 

propriedades mecânicas de tração e flexão em três pontos, antes e após o condicionamento 

dos CP’s na câmara de envelhecimento, onde estes foram submetidos ao ensaio 

normalizado de envelhecimento; após esta fase, foram realizadas análises macroscópicas e 
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microscópicas da característica da fratura para as duas situações em questão, bem como 

para os dois tipos de laminados, além de uma análise comparativa de todos os resultados 

obtidos. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como meta principal o desenvolvimento de dois laminados 

compósitos a base de matriz polimérica e tecidos de reforços híbridos de fibras 

kevlar/vidro, objetivando aplicações estruturais. As análises realizadas objetivam 

determinar a influência direta da forma de hibridização do tecido de reforço na resposta 

mecânica dos laminados compósitos; além do conhecimento de qual tipo de hibridização 

será mais degradado, em termos de propriedades mecânicas quando os compósitos forem 

expostos à ação simultânea de radiação UV, temperatura e umidade. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Confeccionar dois laminados compósitos formados por 04 camadas de matriz 

polimérica, sendo um reforçado com tecido bidirecional com mecha híbrida de 

fibras kevlar-49/vidro–E (CMH) e, o outro, reforçado com o tecido bidirecional 

formado com mechas de fibras kevlar-49 e mechas de fibras vidro-E, sendo estas 

alternadas tanto na trama como urdume (CTH); 

• Realizar a caracterização prévia das fibras kevlar e de vidro, além da caracterização 

microestrutural dos laminados compósitos mediante os ensaios de TGA, densidade 

volumétrica, teores volumétricos de resina, fibras e vazios; 

• Determinar o desempenho mecânico dos compósitos (CMH) e (CTM) (resistência, 

rigidez e deformação de ruptura) no estado original mediante os ensaios mecânicos 

de tração uniaxial e flexão em três pontos, viabilizando a análise da influência do 

tipo de hibridização; 
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• Expor parte dos CP’s ao envelhecimento ambiental acelerado em uma câmara de 

envelhecimento e posteriormente submetê-los aos ensaios de tração uniaxial e 

flexão em três pontos; 

• Estudar a influência do envelhecimento ambiental através de análise morfológica da 

deterioração superficial e da degradação estrutural dos CP’s através de: Técnica de 

Medição Variação de Massa (TMVM) e Técnica de Medição de Variação da 

Espessura (TMVE); 

• Estudar a influência do envelhecimento no desempenho mecânico (resistência, 

rigidez e deformação na fratura) de cada laminado compósito para os ensaios 

mecânicos acima mencionados; 

• Estudar a influência do envelhecimento no desempenho mecânico (resistência, 

rigidez e deformação na fratura) dos laminados compósitos para os ensaios 

mecânicos acima mencionados, com ênfasena influência do tipo de hibridização; 

• Efetuar as análises macroscópicas e microscópicas da característica da fratura dos 

laminados compósitos em estudo frente às condições de ensaios descritas; 

• Realizar uma análise comparativa entre as propriedades mecânicas e as 

características da fratura dos laminados compósitos nas diversas condições a que os 

mesmos foram submetidos, ressaltando inclusive a influência do tipo de 

hibridização. 

 

1.3 Contribuições 

 
As principais contribuições do trabalho proposto podem ser listadas a seguir: 

• Desenvolvimento de novas configurações de compósitos laminados híbridos a base 

de fibras de vidro-E e kevlar com o objetivo de atender as mais variadas aplicações 

estruturais; 

• Estudo inédito da influência do envelhecimento ambiental acelerado na resposta 

mecânica (resistência, rigidez, deformação e mecanismo de fratura) em laminados 

compósitos poliméricos reforçados com tecidos híbridos; 
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• Facilitar o desenvolvimento de projetos estruturais com base nesses materiais, 

frente às condições adversas de serviço, uma vez identificado qual tipo de tecido 

híbrido vem a sofrer menor degradação estrutural; 

• Estudo detalhado da deterioração superficial, seja através da análise morfológica 

das superfícies expostas, seja através da análise da instabilidade dimensional com 

desenvolvimento nova técnica de medição, frente ao envelhecimento; 

• Confirmação de que o envelhecimento ambiental influencia na qualidade da adesão 

da interface fibra/matriz, verificada através da formação e propagação do dano nos 

laminados híbridos. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Envelhecimento Ambiental nos Compósitos Poliméricos 

 

Estado da Arte 

Este capítulo se inicia com a apresentação de alguns estudos desenvolvidos por 

vários pesquisadores tratando do processo de envelhecimento ambiental em compósitos 

poliméricos. Esse processo, de forma geral, costuma originar nesses materiais uma 

deterioração estrutural, também conhecida como degradação. Esse tipo de processo de 

envelhecimento é causado em diversos ambientes sujeitos a intempéries como: umidade, 

água do mar ou destilada, vapor aquecido, radiação ultravioleta, exposição em abaixas e 

altas temperaturas, entre outras. Os pesquisadores em seus trabalhos buscam, 

principalmente, verificar a influência de todos esses fatores no comportamento mecânico 

desses materiais compósitos reforçados quando inseridos nos respectivos meios. 

Segundo Joseph et al. (2002), no que se referem aos polímeros quando submetidos 

à radiação ultravioleta, os mesmo possuem uma baixa resistência, chegando inclusive a 

variação de cor e se tornando um material quebradiço. Também é importante dizer que 

segundo Kumaret al. (2001) durante o processo de radiação UV há a emissão de fótons que 

são absorvidos pelo material polimérico, resultando numa alteração química da estrutura 

devido a uma reação foto-oxidativa na superfície sendo finalizada pelo processo de 

deterioração do polímero. Diante deste comportamento, espera-se que o compósito 

formado por matriz polimérica venha sofrer o mesmo mecanismo. 

No que se refere à influência da temperatura nos compósitos, sabe-se que para os 

compósitos poliméricos os mesmos suportam temperaturas médias entre 70°C a 200°C. 

Além disso, durante o processo de cura, em se tratando de resinas termofixas, ocorre um 

aumento de temperatura devido a reações química, logo neste período já pode ocorrer à 

formação de microtrincas e vazios; podendo então interferir no desempenho do compósito. 

Aliado a isto, quando o compósito é submetido à temperatura relativamente alta, ocorre à 

degradação deste pelo próprio processo de decomposição química do polímero conforme 

Nakadaet al. (2002). 

Também se sabe, que o comportamento mecânico dos polímeros quando 

submetidos por determinado tempo a uma temperatura específica, este influencia no 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 7 

 

comportamento viscoelástico do material, ou seja, aumentando ou diminuindo a 

temperatura de transição vítrea. Desta forma, ao se confeccionar um compósito com matriz 

polimérica ocorrerá o mesmo fenômeno, influindo no comportamento mecânico deste 

compósito, segundo Noda et al. (2008). Desta forma, uma abordagem cronológica dos 

últimos 15 anos de diversos estudos tratando sobre o tema será exposta a seguir. 

Thomaset al.(1998)analisaram o comportamento mecânico do compósito híbrido 

formado pela resina termoplástica Ultrapec A 100, conhecida como PAEK, reforçado por 

fibras de carbono do tipo PAN a 10% em peso e diâmetro de 7µm e de alumínio (AlMg 

2.5) a 30% em peso e diâmetro de 90µm, sendo todas as fibras com um comprimento de 3 

mm.No compósito as fibras de alumínio foram utilizadas objetivando aumentar a 

condutividade térmica enquanto que as de carbono foram de melhorar a condutividade 

elétrica e as suas propriedades mecânicas. O compósito foi submetido ao ensaio de flexão 

em três pontos (velocidade de 5,0 mm/min) em três diferentes temperaturas que foram: 24 

°C (temperatura ambiente), 100 °C e 200 °C.  Os CP’s foram condicionados em câmara 

térmica durante o ensaio sendo realizadas análises mediante a microscopia eletrônica de 

varredura e submetidos ao ensaio de flexão em três pontos. 

A partir dos resultados, foi observado que os CP’s quando analisado o 

comportamento à flexão a amostra ensaiada à temperatura ambiente rompeu rapidamente e 

não apresentou nenhuma deformação plástica visível, no entanto quando ensaiado a 100 

°C, a tensão e deformação permaneceram lineares não havendo influência da temperatura 

neste comportamento.  Observou-se, porém, que houve uma redução de ¼ na tensão 

máxima de flexão quando comparado com a condição anterior, no entanto o módulo de 

elasticidadepermaneceu o mesmo. Ao analisar o material ensaiado a 200°C o compósito 

mostrou uma deformação não linear e uma ampla deformação plástica, além disso, 

observou-se uma queda gradual da capacidade de suporte de carga com o aumento da 

temperatura.Desta forma, conforme autores citados acima, o aumento da temperatura faz 

com que ocorra uma elevação da energia interna do material, resultando desta forma, um 

movimento mais fácil entre as moléculas. Foi analisado ainda pelos respectivos 

pesquisadores que o material ao ser aquecido acima da temperatura de transição vítrea da 

resina (170 °C), ou seja, o material ensaiado a 200 °C, a tensão máxima de flexão 

decresceu 1/3 e módulo de elasticidade chegando a 20% quando comparada estas 

respectivas propriedades na temperatura ambiente, chegando à conclusão que a influência 
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na rigidez é bem maior do que na resistência do compósito. Desta forma, concluindo que 

altas temperaturas não só influenciam na resistência mecânica do compósito como também 

na deformação causando dano na resina e diminuindo ainda a vida útil do compósito. 

No que se refere à fratura final, foi observado que com o aumento da temperatura o 

material ensaiado a temperatura ambiente e temperatura de 100 °C, à característica final da 

fratura foi de um material frágil e dúctil, respectivamente.No entanto,a 200°C a 

característica foi de um material com uma alta deformação plástica. Acrescentando ainda, 

ficou evidente que a interface fibra/matriz fica mais fraca com o aumento da temperatura, 

devido aos diferentes coeficientes de expansão térmicos dos respectivos materiais que 

fazem parte do compósito. 

Joseph et al. (2002) emparte de seu trabalho analisou a degradação e o 

comportamento mecânico do compósito sisal/polipropileno (PP) quando submetidos à 

radiação ultravioleta e água em ebulição. Este estudo foi desenvolvido mediante a 

execução de diversos tratamentos superficiais dados às fibras de sisal, sendo o compósito 

produzido mediante a mistura das fibras após o tratamento das mesmas.O processo de 

fabricação foi o de moldagem por compressão numa temperatura de 170°C, onde foram 

fabricadas várias placas para as diversas fibras tratadas. No entanto, será dada ênfase, 

apenas as análises feitas nos corpos de provas não tratados superficialmente e que foram 

envelhecidos mediante radiação UV e em água em ebulição, submetidos ao ensaio de 

tração, fruto de parte do trabalho desenvolvido pelo grupo. Desta forma, o compósito 

sisal/PP ao ser submetido por um período de 7 h em água em ebulição para 10%, 20% e 

30% em peso de reforço apresentou uma redução no valor do módulo de elasticidade para 

todos os percentuais avaliados, devido à plasticização, pois a molécula de água ao ser 

absorvida reduz a ligação do hidrogênio intermolecular entre a celulose da fibra; e 

estabelece uma ligação entre as moléculas de celulose da fibra e da água, reduzindo desta 

forma a adesão interfacial. Além disso, o processo causou inchamento das fibras devido a 

facilidade de penetração de água e do tempo de exposição durante o processo de ebulição; 

e como resultado disso, ocasionou fissuras na matriz e queda da aderência da interface 

fibra/matriz e como consequência reduzindo as propriedades mecânicas de tração. 

Continuando a análise do mesmo trabalho, no que se refere ao envelhecimento 

causado pela radiação UV, tanto os compósitos (10%, 20% e 30% em peso de reforço) 

como somente a matriz, foram mantidos nesta condição de duas a 12 semanas; e ao se 
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comparar esses teores e o período de envelhecimento, observou-se que tanto a resistência à 

tração quanto o módulo elástico diminuíram ao longo do período de envelhecimento 

devido à quebra das cadeias, resultado do processo de foto-oxidação. Porém, ao se 

comparar, por exemplo, a superfície dos compósitos com 10% e 20% de reforço, o 

compósito com maior teor de reforço apresentou menos fissuras na superfície, isto se deve 

ao fato de que ao se introduzir fibras de sisal na matriz, a área de degradação da matriz de 

PP é reduzida. 

Shin et al. (2003) em parte do seu trabalho analisou o comportamento mecânico e 

físico de um compósito grafite/epóxi mediante o processo de degradação ocasionado pela 

radiação UV, temperatura e umidade por um tempo de até 2000h de exposição. O material 

foi exposto à temperatura de 60°C e 10°C; as condições de UV foram a partir da utilização 

da luz de xênon, sendo uma radiação leve de 0,37 W/m2 e de umidade através da aspersão 

de água nos corpos de prova. Todas estas condições foram gerenciadas mediante um 

programa num equipamento próprio para tal fim. De uma maneira geral, foi detectado que 

houve uma queda na resistência e rigidez tanto à tração como à compressão ao término das 

2000h quando comparada com o material não envelhecido. 

Continuando a análise do estudo, é importante ressaltar que houve uma perda 

substancial no módulo de elasticidade transversal à flexão, chegando a 18%. Ressalta-se, 

também, que houve a formação de fissuras ocasionando uma perda na resistência mecânica 

do compósito após o envelhecimento, sendo estas formadas devidoao processo de 

exposição térmica, evidenciado então pela fratura do material quando analisado mediante 

microscopia eletrônica de varredura, onde se observou o aparecimento das fibras com mais 

evidência ao término do período de exposição. 

Ao se tratar de temperatura em que um determinado material deverá suportar 

normalmente se faz referência apenas as temperaturas positivas, porém no trabalho 

desenvolvido por Peterson (2004) ele estudou um compósito formado por matriz epóxi e 

fibras de carbono, onde durante o processo de cura o material alcançou uma temperatura de 

121 °Ce após o resfriamento o mesmo ficou a uma temperatura de 25 °C, e ao ser 

analisado não foi visualizado o aparecimento de fissuras. No entanto, quando o mesmo 

material foi exposto a ciclos térmicos de 25 °C e 50 °C negativos por 100 vezes, observou-

se o aparecimento de fissuras na matriz e desaderência fibra/matriz, tudo isso observado 

mediante MEV. Ficou evidenciada, a ocorrência de tensões térmicas ocasionadas durante o 
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processo de resfriamento e aquecimento do compósito; sendo muito útil esta análise em 

aplicações estruturais. 

Parte do trabalho desenvolvido por Shinet al. (2005) foi analisar o comportamento 

mecânico de parte do material utilizado para a fabricação de um metrô, já que o mesmo é 

fabricado por vários tipos de compósitos. Para tanto foi avaliado o desempenho mecânico 

do T300/AD6005 que nada mais é que um compósito formado de reforço de grafite com 

resina epóxi, quando exposto ao envelhecimento acelerado. Desta forma, foram cortados 

corpos de provas para avaliar a resistência à tração quando condicionados numa câmara de 

envelhecimento usando lâmpadas de xênon para emissão de radiação ultravioleta, umidade 

e temperatura por um período de até 2000h. Desta forma, o equipamento foi programado 

para que as amostras ficassem expostas por 60 min, em um ambiente sem luz e com a água 

sendo jogadas na forma de spray nas amostras numa temperatura de 10 °C, depois as luzes 

eram acionadas e ficavam ligadas por 40 min, numa temperatura de 60 °C. As amostras 

foram analisadas à tração após 500 h, 1000 h, 1500 h e 2000 h de exposição na câmara. Em 

seguida, foi determinado que após o período de 2000 h de exposição houve uma perda da 

resistência à tração de 28% quando comparado com o material não condicionado. Também 

foi observado conforme microscopia eletrônica de varredura (MEV) que houve degradação 

da matriz ao longo do tempo de exposição, sendo detectado a partir da exposição das 

fibras, reduzindo assim a vida útil do elemento estrutural. 

O trabalho desenvolvido por Sharma (2006) foi à verificação do comportamento 

físico do compósito com matriz de polipropileno reforçado com fibras de vidro e um outro 

compósito reforçado com fibras de coco, quando expostos a ciclos alternados de 

umidade/radiação UV. Porém, para os testes em ciclos alternados de radiação UV e 

umidade, as amostra ficaram expostas a luz de xênon com uma potência de 6500W, numa 

câmara com temperatura entre40 °Ca 43 °C, sendo exposta apenas uma face das amostras. 

Em seguida, as amostras foram submetidas a ciclos alternados de UV e umidade, sendo 

esta gerada mediante a aspersão de água destilada durante 18 min e 102 min de radiação 

UV, completando um tempo total de 200h. No final desse tempo, foram medidas a 

variação de espessura e absorção de umidade. Foi observado, também, mediante 

microscopia eletrônica de varredura, o desgaste da superfície. 

 Desta forma, foi observado que o compósito com 30% em peso de fibras de vidro 

teve um percentual menor de absorção de umidade e de variação de espessura quando 
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comparado ao compósito com 30% em peso de fibras de coco. Uma justificativa para a 

menor variação das propriedades do compósito com fibras de vidro é devido ao vidro ser 

um material inerte. Observou-se, também, após o ciclo alternado de radiação UV e 

umidade, o processo fotoquímico devido à degradação do polipropileno; e de hidrólise e 

oxidação provocado pela umidade e pela presença de oxigênio; sendo este processo mais 

severo no compósito formado com fibras de coco. Porém, para o compósito com fibras de 

vidro, a amostra passou da cor branca para a amarelada enquanto que o compósito com 

fibras de coco passou de marrom para a cor branca. 

Parte do trabalho desenvolvido por Wanet al. (2006) foi verificar o comportamento 

mecânico do compósito híbrido formado por fibras de carbono/kevlar/epóxi quando imerso 

em água por um período de 1700h, sendo este o mecanismo de envelhecimento utilizado 

pelo autor.  Além disso, foram comparadas as propriedades de flexão quando se utilizou 

apenas reforço de kevlar ou carbono em todos os compósitos com matriz epóxi, para o 

mesmo tempo de imersão. Diante disso, foi verificado ao término das 1700h que o 

compósito híbrido apresentou uma redução de 25%, o compósito com apenas fibras de 

carbono houve uma perda de 19% enquanto que o compósito reforçado apenas com kevlar 

teve uma perda de 28%.  Desta forma, foi explicado pelo autor que ao se inserir as fibras 

kevlar no compósito reforçado por carbono houve uma queda na capacidade de retenção 

das propriedades de flexão. O autor explica que ocorreu uma perda maior da resistência 

quando foi utilizada a fibra kevlar porque as mesmas são mais sensíveis à umidade que as 

fibras de carbono. Neste sentido, a umidade tende a degradar mais rapidamente as fibras 

kevlar do que a matriz, tendo então uma maior redução nas propriedades de flexão tanto no 

compósito híbrido como compósito utilizando apenas fibras kevlar. 

Mahmoodet al. (2007) em seu trabalho analisou o comportamento mecânico do 

compósito poliéster unidirecional com fibras de vidro, sendo discutido nesta tese apenas 

parte do seu trabalho que foi analisar o compósito quando exposto a radiação ultravioleta 

(UV). A análise foi feita a partir da degradação da superfície do compósito observando 

especificamente a deterioração da resina e a diminuição das propriedades mecânicas. As 

amostras de poliéster e do compósito foram submetidas à respectiva radiação, sendo estas 

condicionadas numa câmara de envelhecimento com lâmpadas de xênon por diferentes 

intervalos de tempo: 40h a 350 W/m2, o que equivale a uma exposição de 50 MJ/m2 no 

inverno, 70h a 500 W/m2 equivalente ao período entre primavera e verão a uma exposição 
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de 126 MJ/m2 e 100h a 800 W/m2 equivalente à praticamente ao ano todo de exposição de 

288 MJ/m2; sendo estes períodos em horas, equivalentes a uma radiação natural de 3, 6 e 

12 meses, respectivamente. 

Após ensaios na resina poliéster, observou-se que ocorreu uma redução nas 

propriedades de tração e de cisalhamento; e no que se refere à compressão permaneceu 

inalterada para períodos acima de 3 meses. No entanto, ao analisar o compósito utilizando 

absorvedores de UV, não houve variação considerável no módulo de elasticidade 

longitudinal, já que as fibras suportam grande parte da carga, porém houve uma redução de 

17,5% no módulo transversal para períodos de 100h, para o ensaio de tração. 

Nodaet al. (2008) analisou em parte de seu trabalho a resistência à tração do 

compósito unidirecional formado por fibras de carbono e resina epóxi, com uma fração 

volumétrica de 63% de reforço. Neste trabalho foi avaliado o desempenho mecânico 

quando exposto a temperatura de 25 °C e 120 °C, sendo então determinados o limite de 

resistência à tração e a deformação até a falha. Além disso, foram marcadas algumas 

regiões na seção transversal dos corpos de prova de tração, com o objetivo de detectar 

rupturas nas fibras, sendo estas regiões marcadas na região útil dos corpos de prova de 

tração. Foi observado que ao se analisar o material a 90% de deformação, verificou-se que 

com o aumento da temperatura houve um decréscimo do número de falhas de fibras, 

podendo concluir que o acúmulo de fibras rompidas está diretamente relacionado com a 

temperatura e que devido ao comportamento viscoelástico da matriz ocorre uma 

diminuição da concentração de tensão próxima à região de ruptura de fibras, ocasionado 

então um aumento da resistência e deformação para a condição de ensaio à temperatura 

menor. 

Outro aspecto mais abrangente desenvolvido por Peterson et al. (2008) foi o de 

verificar a influência das temperaturas cíclicas no módulo longitudinal e transversal de um 

compósito de fibras de carbono unidirecional com matriz epóxi. No processo de 

envelhecimento térmico foram utilizados dois intervalos de temperatura, onde tomou como 

referência de uma delas, a temperatura de cura da resina que foi de 121°C; desta forma os 

intervalos foram: 121 °C a 25 °C e 121 °C a -50 °C. Após exposiçãoàs respectivas 

condições de temperatura, foi observado o aparecimento de fissuras na matriz e também 

desaderência fibra/matriz referente ao segundo intervalono tempo, para um ciclo de 100 

vezes; não sendo observado nenhum dano no primeiro intervalo. Neste estudo foi também 
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apresentado um modelo para dano micromecânico e para a previsão do desenvolvimento 

de fissuras na matriz do compósito. O modelo apresentado mostrou uma forte dependência 

da temperatura de serviço e do espaçamento entre as fibras. As previsões do modelo 

fornecem qualitativamente, de acordo com as observações experimentais, os danos que 

devem ser considerados na concepção de estruturas de compósitos para ambientes de 

temperatura reduzida. 

Outro aspecto relevante descrito pelo autor é que as tensões residuais induzidas pela 

diferença nos coeficientes de expansão térmica são responsáveis pelo aparecimento de 

danos internos na matriz, e que pode posteriormente se propagar quando sujeitos a cargas 

adicionais mecânicas ou térmicas, sendo causas possíveis de falhas catastróficas, causando 

a degradação da integridade estrutural e assim afetando a vida do material. 

Tsaiet al. (2009) analisaram o comportamento mecânico de um compósito híbrido 

unidirecional formado por fibras de carbono e vidro nas camadas interna e externa, 

respectivamente, com uma matriz de epóxi formando então um vergalhão (barra de seção 

reta com seção circular) quando submetido ao ensaio de cisalhamento e a temperatura de 

transição vítrea, para vários patamares de temperatura por um período de 4 e 32 semanas. 

O parâmetro utilizado foi o ensaio de absorção de umidade. O compósito tinha como 

matriz a resina epóxi e o teor de reforço correspondendo a 67% em fração de volume. As 

amostras para análise foram cortadas com um comprimento de 66.5 mm, tendo um 

diâmetro de 9,53 mme seladas com silicone objetivando evitar que a umidade penetrasse 

pelas bordas cortadas. As amostras foram condicionadas em água deionizada, sendo que 

cada recipiente permaneceu a 40°C, 60°C por 32 semanas e 90°C por 4 semanas; e após 

estes períodos de exposição determinados o peso úmido para cada condição de ensaio. 

Continuando o trabalho desenvolvido, após a permanência das amostras a 40 °C, 60 

°C e 90 °C para os respectivos períodos de imersão foram observadas uma diminuição da 

temperatura de transição vítrea mediante o ensaio de análise termomecânica dinâmica 

(DMA) e da resistência ao cisalhamento em função da temperatura e tempo de exposição 

em água, mostrando desta forma o efeito do envelhecimento higrotérmico. Porém, após as 

amostras terem sido submetidas às condições mencionadas, parte delas foi retirada a 

umidade e observou-se uma recuperação de parte das propriedades avaliadas, cerca de (77 

a 98%) dos valores originais das propriedades térmicas (Tg) e das propriedades 

mecânicas.A recuperação total não foipossível devido a ocorrência de algum dano no 
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compósito, chegando então a conclusão de que a diminuição da resistência e do módulo 

elástico devido às condições higrotérmicas ocorreram devido à degradação da interface 

fibra/matriz. Observaram-se, também, variações de cor, ou seja, de marrom para 

embranquecido, sendo isso atribuído à alteração química da resina. Além disso, diferentes 

alterações nas superfícies para cada condição de ensaio também foi detectada: para 40 °C a 

superfície da amostra pareceu não sofrer nenhuma mudança, no entanto, 60 °C e 90 °C 

apresentaram superfícies mais ásperas por causa de descolamento parcial de fibras de vidro 

na superfície. 

Sulaimanet al. (2010) em seu estudo, analisou o comportamento mecânico de duas 

tubulações sendo estas reforçadas de fibras de vidro, no entanto, uma usava  como matriz a 

resina epóxi e a outra a resina vinílica. As tubulações foram expostas ao ambiente externo 

e também em condições controladas. Elas foram submetidas a teste hidrostático, tendo 

todas elas um diâmetro de 150 mm e espessura de parede de 6 mme confeccionadas 

mediante o processo de enrolamento. Antes das tubulações serem ensaiadas foram 

efetuadas inspeções visuais objetivando detectar falhas visíveis, todas as tubulações tinham 

um comprimento de 1,25 m. As tubulações foram expostas 50°C e a 2°C sendo colocado 

óleo cru (petróleo) e ambos os lados da tubulaçãoselados com cloreto de polivinil (PVC). 

Em outra condição de exposição, a tubulação foi imersa em água salgada a 200 m da costa. 

No entanto, para simular as condições desta região e acelerar o processo, as tubulações de 

fibra de vidro e resina vinílica foram expostas as temperaturas de 40°C e 70°C, e a 

tubulações de fibra de vidro e resina epóxi foram expostas a uma temperatura de 40°C, 

todas com circulação de ar quente por um período de até 10.000h.  

As tubulações expostas ao ambiente externo foram testadas após 3, 12, 24 e 36 

meses de exposição, onde a pressão necessária para ocorrência da ruptura da tubulação, 

denominada de pressão de falha, aumentou rapidamente durante os 3 primeiros meses de 

exposição e continuou crescente até os 12 meses, a partir daí, ou seja, até os 36 meses de 

exposição, não  houve nenhuma variação dessa pressão, no entanto foi observado 

vazamento nos períodos de 24 e 36 meses. O aumento dessa pressão de falha aconteceu 

devido às ligações cruzadas e do processo de pós-cura da resina, uma vez que a tubulação 

foi exposta ao ambiente externo. 

Continuando o trabalho desenvolvido por Sulaimanet al. (2010), as tubulações que 

foram imersas em água salgada, também foram ensaiadas após 3, 12 e 24 meses de 
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imersão; e a tubulação que ficou até 24 meses suportou uma pressão superior a de 

referência, sendo superior a pressão suportada durante os três primeiros meses. Para ambos 

os períodos, 3 e 24 meses, apresentaram vazamento e trincas na tubulação, sendo estas 

trincas posicionadas ao longo das fibras, mostrando que um pouco mais de pressão haveria 

uma destruição da tubulação. Desta forma, ficou claro que a água do mar não causou 

nenhum efeito significativo na pressão hidrostática, podendo desta forma assumir que o 

grau de cura da resina foi suficiente para não houvesse uma diminuição da pressão 

hidrostática. 

Conforme os autores Sulaimanet al. (2010) a tubulação de fibra de vidro e matriz 

vinílica exposta ao calor de 40°C foi analisada após 1000h e 10.000 h de condicionamento, 

os resultados indicaram uma redução de 22% na pressão de falha após 1000h de 

condicionamento quando comparada com a de referência. No entanto, após 10.000 h de 

exposição, houve um aumento no valor da pressão de falha de 11% quando comparada ao 

ensaio após 1000 h, mas mesmo assim, permaneceu inferior ao valor de referência. Trincas 

e a baixa capacidade de transferência de carga da matriz para as fibras de vidro 

aconteceram devido à degradação da resina, sendo este fato observado já no final das 

1000h do material exposto ao calor. Este comportamento pode ser atribuído ao efeito pós-

cura que ocasiona ligações covalentes na interface fibra/matriz e aumento da densidade das 

ligações cruzadas. 

Também foram observadas no mesmo trabalho, estrias embranquecidas no meio da 

tubulação e ao longo das fibras, trincas, delaminação e fratura de fibras, sendo ainda, 

observado o aumento das estrias com o aumento da pressão de teste, elas são causadas 

devido à delaminação e desaderência fibra/matriz. Porém, comparando os dois períodos de 

exposição,a tubulação com maior tempo de exposição (10.000h) apresentou uma maior 

região de embranquecimento, indicando uma maior região de delaminação entre as 

camadas. Já a mesma tubulação exposta ao calor de 70°C pelos mesmos períodos tiveram 

uma redução de 30% da sua pressão de falha quando comparada a de referência, indicando 

então que altas temperaturas ocasionamdelaminaçãoe com isso uma diminuição da pressão 

de falha. Na inspeção visual também foram observadas após o teste para ambos os 

períodos, trinca na matriz, delaminação e ruptura de fibras. 

Ainda no mesmo estudo, a tubulação fabricada com fibra de vidro e resina epóxi ao 

ser exposta ao calor a uma temperatura de 40°C por 300, 1000, 3000, 10,000 h; após a 
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realização dos testes, para o tempo de 1000 h de exposição ao calor, o valor da pressão de 

falha caiu apenas 9% quando comparada com o valor de referência. Também foi observada 

para todos os outros períodos de exposição uma leve queda da pressão hidrostática ao 

longo dos períodos de exposição ao calor, apresentando desta forma, um comportamento 

similar ao compósito com matriz vinílica para a mesma temperatura.Desta forma, os 

autores concluíram que a tubulação com este tipo de matriz exposta ao ambiente externo e 

contendo petróleo, a pressão de falha aumentou ao longo do período de exposição devido 

ao processo de pós-cura da resina e também da penetração do petróleo na interface 

fibra/matriz. Além disso, a falha (vazamento) aconteceu predominantemente na região 

embranquecida tubo. Já a mesma tubulação quando imersa em água salgada, praticamente 

não houve variação da pressão de falha para os vários períodos de teste, isto mostra de fato, 

que a cura da resina foi suficiente, anulando o efeito da degradação.  

Logo, mediante análise de Sulaimanet al. (2010) quando esta tubulação é mantida a 

40 °C, com o aumento do tempo de exposição houve uma queda da pressão de falha, 

quando comparada com a pressão de referência, isto aconteceu devido à degradação da 

resina; e com isto, a não possibilidade de transferência de carga da matriz para as fibras de 

vidro, efeito mais forte foi observada quando a respectiva tubulação foi exposta a 70  °C. 

No entanto para a tubulação de com matriz epóxi exposta a 40 °C, a queda da pressão de 

falha foi mais suave ao longo do período de exposição.  

No estudo desenvolvido por Zainuddinet al. (2011) foi analisado o efeito da 

radiação ultravioleta (UV) e do vapor aquecido no compósito de fibras de vidro/epóxi. O 

processo se deu para exposição somente à radiação UV e a ciclos alternados de radiação 

UV por 4h e vapor aquecido por 4h. No entanto, as amostras foram expostas por 5, 10 e 15 

dias. Desta forma, foi observado que houve uma perda gradual de massa com o aumento de 

dias de exposição quando a amostra foi exposta somente a radiação UV. No entanto 

quando exposto a ciclos alternados de radiação UV e vapor aquecido, após 12 dias de 

exposição houve uma queda na perda de massa. Esta perda de massa está relacionada à 

quebra das cadeias poliméricas ocasionada pela radiação UV. Também foi observado na 

superfície do material mediante microscopia eletrônica, região de perda de resina 

evidenciada pela formação entalhes (spall) na resina em ambas as condições quando 

comparada com a amostra não exposta. Foi verificado, também, que houve o processo de 

foto oxidação (variação de cor) na superfície tanto na condição de UV como na condição 
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de ciclo alternado de UV e vapor após 15 dias de exposição; sendo esta variação de cor 

percebida apenas na superfície exposta. Além disso, mediante microscopia eletrônica de 

varredura, detectou-se o surgimento de microfissuras ocasionadas pelo processo de 

fragilização da matriz, tornando-se a mesma quebradiça, devido à radiação UV; e os 

microporos (ou vazios) foram formados devido ao processo de exposição ao vapor. No que 

se refere à resistência à compressão e ao módulo de elasticidade observou-se que a 

condição de ciclo alternado de UV e vapor, provocou maior perda na propriedade de 

compressão. 

Já parte do trabalho desenvolvido por Obaidet al. (2011) foi avaliar o 

comportamento mecânico à tração das fibras de aramida kevlar (KM2) e twaron quando 

expostas em água destilada a 40°C, 60°C, 80°C e 100°C por 17 e 34 dias. As mesmas têm 

os fios com comprimento de 381 mm. Nesse estudo pôde ser observado que na temperatura 

abaixo de 80°C não ocorreu variação significativa nas propriedades de tração. Porém, para 

as condições extremas de 100°C e 34 dias de imersão, houve uma perda de resistência à 

tração significativa de 58% para as fibras de kevlar e 34% para as fibras twaron.Ao 

término das análises foi observado que entre 80°C e 100°Cdeu-se início ao processo de 

degradação das fibras devido à entrada e saída de umidade do núcleo da fibra. 

 

2.2 Considerações Gerais Sobre os Materiais Compósitos Poliméricos 

 
O desenvolvimento de novas tecnologias e o uso de materiais que venham ter um 

bom desempenho mecânico é de extrema importância no desenvolvimento industrial. 

Desta forma quando necessita selecionar materiais com algumas características como uma 

alta relação específica entre resistência/peso é possível ter como exemplo os materiais 

compósitos; e especificando mais ainda, os compósitos poliméricos.  

Ressalta-se ainda, que estes podem ser reforçados por fibras contínuas, curtas e na 

forma de partículas; e que estas podem ser sintéticas ou naturais. No entanto as fibras não 

têm utilização estrutural se não forem aglutinadas em uma matriz. 

A utilização dos materiais compósitos se deu a partir dos anos 40, com o advento 

do desenvolvimento econômico contribuindo então para o avanço e fabricação de novos 

materiais que atendam as necessidades do mercado. No entanto, é importante que estes 

materiais sejam mais leves e que respondam bem as condições em que sejam expostos. 
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Embora se saiba que os materiais compósitos estão sendo aplicados em tecnologias de 

ponta, eles, no entanto, já existem há milhares de anos, como é o caso da madeira (possui 

fibras como reforço e a lignina que serve como matriz), dos músculos (possui uma 

estrutura fibrilar unida por uma matriz); enfim estes dois exemplos são definidos pela 

literatura como compósitos naturais. Vale salientar, que um material compósito vem 

sempre acompanhado de um elemento reforçante, podendo ser fibroso ou particulado, ou 

ainda dos dois tipos; e de outro; aglutinante, sendo este denominado de fase descontínua. 

No que se refere à definição dos materiais compósitos, são inúmeras as definições, 

segundo os diversos autores na área, no entanto sabe-se que um compósito vem sempre 

acompanhado de uma ou mais material de reforço e de uma ou mais matriz. Porém, apesar 

disso, é importante citar uma definição que independe de autores, que está contida na 

norma ASTM D3879-07 que segue abaixo: 

• Material compósito – contém dois ou mais materiais, no entanto insolúveis, 

que se combinam formando um único material, possuindo propriedades 

únicas, diferentes das que contém seus elementos individuais. Além disso, 

ele é não homogêneo em escala microscópica, porém ao se analisar 

macroscopicamente muitas vezes é homogêneo, sendo estes utilizados em 

certas aplicações de engenharia. 

É possível fazer a combinação dos diversos tipos de materiais objetivando a 

obtenção de material compósito, sejam eles de matriz cerâmica, metálica ou polimérica.  

No entanto, é importante salientar que a combinação de uma matriz com um determinado 

tipo de reforço, não vai proporcionar ao compósito um desempenho elevado nos dois 

aspectos como, por exemplo, resistência mecânica e a corrosão, nem tão pouco rigidez e 

tenacidade à fratura aliada a baixa massa específica, simultaneamente. 

Mendonça (2005) escreve que o conceito de um material compósito é uma 

ferramenta filosófica, no seguinte aspecto: permite ao engenheiro até certo ponto criar um 

novo material, com determinadas características desejáveis; e, além disso, minimizar 

outras indesejáveis a partir da combinação dos respectivos materiais que vão fazer parte 

deste compósito.  No entanto é importante frisar que eles são diferentes das ligas metálicas 

uma vez que os constituintes que fazem parte das respectivas ligas estão combinados em 

escala atômica. 
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Os materiais compósitos podem ser selecionados com a intenção de se obter 

propriedades específicas como rigidez, resistência mecânica, resistência à corrosão, dureza, 

peso, desempenho em altas temperaturas ou condutividade e até no caso de embalagens e 

revestimento. 

Vantagens de Sua Utilização 

São inúmeras as vantagens de utilizar os materiais compósitos; a título de exemplo 

um compósito polimérico reforçado com fibras de vidro (PRFV), ao se fabricar um perfil 

desse material; e comparando a densidade do PRFV com a do aço ou com a do alumínio, a 

densidade do PRFV é aproximadamente 25% e 30% das densidades do aço e do alumínio, 

respectivamente. 

A possibilidade de se fabricar um material compósito é que o mesmo pode 

apresentar propriedades especiais que nenhum de seus constituintes possui isoladamente. 

São inúmeras as vantagens de utilização dos materiais compósitos quando comparadas 

com os materiais metálicos, como que podem ser observadas na tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 - Vantagens da Utilização dos Compósitos Poliméricos - Adaptação de 

Felippes (2010). 

Vantagens 

Baixo peso específico e facilidade de transporte. 

Resistência às intempéries como umidade, vento, sol e oscilações de temperatura. 

Adaptação a designers complexos. 

Tempo de vida útil prolongado devido à composição. 

Elevada resistência mecânica e rigidez específica 

Facilidade de manutenção e reparos 

 
Continuando, algumas vantagens podem ser enumeradas, com relação ao uso dos 

materiais compósitos em detrimento aos materiais ditos convencionais, como o alto 

módulo específico (módulo de elasticidade/densidade), alta resistência específica 

(resistência/densidade); principalmente, quando se faz esta comparação com os compósitos 

poliméricos. Além disso, estes materiais são mais leves quando comparados com os metais 

(Fellipes, 2010). 
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As afirmações citadas anteriormente com relação à densidade e as propriedades 

mecânicas específicas poderão ser observadas nas figuras 2.1 a 2.3. No entanto, é 

importante esclarecer que os materiais que fazem parte dessas análises são o aço que é 

temperado e revenido, e os compósitos que são todos unidirecionais sendo o teor de 

reforço utilizado no compósito com fibras de carbono de 60% e com fibras de vidro de 

50%, todos relativos ao percentual em volume. Acrescentando ainda, as propriedades 

mecânicas foram medidas na direção longitudinal das fibras. A figura 2.1 representa as 

várias densidades dos respectivos materiais. 

 

 

Figura 2.1 – Densidade Volumétrica de Vários Materiais - Adaptação de Askeland e Phulé 
(2008). 

 

Conforme figura 2.1 observa-se de fato a baixa densidade dos compósitos, 

chegando inclusive quando comparada com a do aço, uma redução de aproximadamente 

79% para o compósito carbono/epóxi e 75% para o vidro/epóxi. 

Na figura 2.2 é possível observar a resistência à tração longitudinal específica 

desses mesmos materiais, e pode ser notado que houve um ganho nessa resistência dos 

compósitos analisados quando comparados com o aço, cerca de aproximadamente 5 vezes 

para o carbono/epóxi e  2 vezes vidro/epóxi. 

 

7,85

1,62

1,93

0 2 4 6 8 10

Aço

Carbono/epóxi 

Vidro/poliéster

Densidade (g/cm3)



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 21 

 

 

Figura 2.2 – Resistência à Tração Específica - Adaptação de Askeland e Phulé (2008). 
 

Na figura 2.3 observam-se os dados relativos a uma análise comparativa entre o 

módulo de elasticidade longitudinal específico dos respectivos materiais. 

 

 

Figura 2.3 – Módulo Longitudinal Específico - Adaptação de Askeland e Phulé (2008). 
 

Como pôde ser observado o compósito carbono/epóxi superou consideravelmente o 

aço e também o vidro/epóxi. Continuando, a composição e a estrutura de um material 

compósito em particular não são tão simples fazê-lo como pode parecer. A introdução de 

reforço em uma matriz altera sensivelmente as propriedades da matriz devido à mudança 

da microestrutura na mesma. Sendo então importante se observar as várias combinações 

possíveis que podem acontecer ao se selecionar os materiais que irão fazer parte do 

respectivo compósito, e que atendam as necessidades de projeto.  
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2.2.1 Classificação dos Materiais Compósitos 

 

A norma ASTM D3878-07 faz referência às várias formas de como os materiais 

compósitos podem se apresentar. Na figura 2.4 é possível observar a classificação dos 

materiais compósitos conforme tipo de reforço, segundo a respectiva norma. 

 

Figura 2.4 – Combinações dos Materiais Compósitos - Adaptação da Norma 
ASTM D3878-07. 

 
No entanto, de uma maneira geral, os materiais compósitos podem se combinar de 

diversas formas, conforme os diversos tipos de matrizes específicas, como podem ser 

observados na figura 2.5. 
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Figura 2.5 – Representação Esquemática das Possíveis Combinações na Constituição dos 
Compósitos - Adaptação de Flamínio e Pardini (2006). 

 

Hull e Clyni (1996) classificam os materiais compósitos a partir da sua matriz que 

pode ser polimérica, metálica ou cerâmica. Porém os compósitos industrialmente mais 

utilizados são os de matriz polimérica que podem ser termoplásticas ou termofixas. Estas 

são normalmente utilizadas com reforços fibrosos alinhados que podem ser a fibra de vidro 

ou carbono. 

Também pode ser feita uma classificação mais detalhada, iniciando quanto ao tipo 

de reforço, ver figura 2.6. 

No entanto, também se faz a classificação abordando de uma forma mais 

simplificada no que diz respeito aos compósitos, sendo esta classificação quanto ao tipo de 

compósito quando este for polimérico, podendo ser verificada na figura 2.7. 
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Figura 2.6 – Proposta de Classificação Hierárquica de Compósitos– Adaptação 

deFlamínio e Pardini (2006). 
 
 

 

Figura 2.7 – Proposta de Classificação dos Compósitos Poliméricos - Adaptação de 
Marinucci (2011). 
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2.2.2 Aplicação dos Materiais Compósitos 

 

São inúmeras as aplicações dos materiais compósitos, pois os mesmos apresentam 

características bem diversificadas que dependem de alguns aspectos como desempenho 

estrutural, preço, disponibilidade de matéria prima e além do processo de fabricação que 

deverá ser utilizado para a fabricação de tal compósito, entre outros fatores. No entanto, 

segundo Mula et al.(2006) os compósitos poliméricos são bem utilizados na indústria 

aeroespacial, eletrônica bem como na esportiva, devido a sua alta resistência específica, 

resistência à corrosão e capacidade de absorção de vibração. 

No que se refere à aplicação,na figura 2.8 observa-se os diversos setores industriais 

que fazem o uso dos materiais compósitos. 

 

Figura 2.8 – Percentual de Utilização de Compósitos Conforme Setor Industrial - 
Adaptação de Mula et al. (2006). 

 

Na figura 2.8 pôde ser observado que a indústria aeroespacial tem um uso ainda 

muito incipiente dos materiais compósitos quando comparada com as outras. Isto se deve 

ao fato de que para esse tipo de indústria é necessário de muito investimento, aliado 

logicamente à pesquisa. 

Colaborando ainda com a afirmação anterior, na figura 2.9 é possível observar uma 

relação entre custo e desempenho estrutural dos materiais compósitos, sendo esta relação 

direcionada aos vários setores. Desta forma, as indústrias aeroespacial, aeronáutica e 
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biomédica necessitam de materiais de alto desempenho estrutural, sendo este de extrema 

importância em detrimento ao custo final; caso diferente quando a aplicação deste é na 

indústria automotiva ou de construção civil, podendo ser visualizada esta relação (custo x 

desempenho estrutural).  

 

 

Figura 2.9 – Grau de Importância Entre Custo e Desempenho Estrutural para as Diversas 
Áreas de Aplicação dos Materiais Compósitos – Fonte:Flamínio e Pardini (2006). 

 

Observa-se então após análise da figura 2.9 que quanto maior o desempenho 

estrutural maior será o custo alocado para tal fim. Diante disso, observa-se que na indústria 

aeroespacial e aeronáutica o custo é extremamente elevado, sendo este justificado por 

tratar de áreas que um material que não tenha um desempenho estrutural adequado para tal 

uso, ao falhar, é possível causar sérios desastres, inclusive com um número alto de vítimas 

envolvidas. 

São várias as aplicações dos materiais compósitos, a seguir poderá se ver exemplos 

dessas aplicações conforme alguns setores industriais. 

• Indústria automobilística – painéis, chassis, carroceria, bloco do motor etc.; 

• Indústria aeronáutica – hélice do helicóptero, fuselagem, trem de pouso, partes 

internas das aeronaves e etc.; 

• Indústria náutica – casco de navio, mastro, boias de sinalização, etc.; 
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• Indústria da construção civil – pontes, casas, banheiro, pisos, esquadrias de 

janelas e portas, etc.; 

• Indústria médica – prótese, órtese, adesivos, fios, etc.; 

• Indústria em geral – cadeiras, mesas, caixas d’água, etc.; 

• Indústria elétrica – postes de alta tensão, chaves de comando, isolantes, etc.. 

A título de exemplo da aplicação de compósitos, principalmente dos plásticos 

reforçados por fibras (PRF), verifica-se, por exemplo, a ponte Severn River Crossing no 

Reino Unido construída em 1996 com uma extensão de 15 km com uma estrutura 

sanduíche com placas de PRF e recheio com espuma de PVC, ver figura 2.10. 

 

Figura 2.10 – Ponte Severn River Crossing – Fonte: Martins (2011). 

 

Uma aplicação de compósito a ser ressaltada está na fabricação de casas, onde o 

material de reforço são fibras de bambu, ver figura 2.11. 
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Figura 2.11 – Fabricação de Casas – Fonte: Portuguese (2012). 

 

Outra aplicação que não poderia deixar de ser citada, diz respeito à indústria 

aeronáutica na fabricação de aeronaves. Na figura 2.12 será possível, inclusive, observar a 

composição geral de cada item, do Boing 787.  

 

Figura 2.12 – Boeing 787 – Principais Aplicações Estruturais em Materiais Compósitos. 
Fonte: Adaptação do siteboing (2012). 

 

Forma de Encaixe  
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2.2.3 Materiais Compósitos Fibrosos 

 

Apesar de se ter várias formas de abordagem sobre a classificação dos materiais 

compósitos será discutido a classificação apenas conforme o tipo de reforço utilizado na 

matriz. Os compósitos reforçados por fibras são os mais utilizados em aplicações 

estruturais visto que nestas condições as principais propriedades mecânicas analisadas são 

rigidez, resistência à ruptura, fadiga entre outras, além da densidade.Elas podem vir 

disponíveis em forma de mantas ou de tecidos, conforme figura 2.13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Formas Disponíveis de Mantas e Tecidos- Fonte: Barracudacomposites 
(2012). 

 

São vários os tipos de reforços fibrosos utilizados, vão desde os naturais como as 

fibras vegetais (sisal, juta, rami, curauá) aos sintéticos como fibra de vidro, kevlar, boro, 
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entre outras.Além disso, as fibras podem vir de várias formas para serem utilizadas como 

material de reforço. São classificadas como fibras curtas ou como longas para um 

comprimento de fibra menor que 15 cm e maior que 15 cm, respectivamente. No entanto, 

elas podem vir também na forma de tecidos: uniaxial, biaxial, triaxial,quadriaxial ou em 

forma de mantas que podem ter as fibras picadas ou contínuas, (Bannister, 2001 eTsaiet al., 

2000). 

2.2.4 Materiais Compósitos Particulados 

 
Os compósitos particulados se caracterizam por apresentar em sua matriz partículas 

dispersas sendo estas podendo a ter a forma de esfera, plana, elipsoidal, maciça, oca entre 

outras formas. Eles são normalmente utilizados para proporcionar propriedades específicas 

mas dificilmente ele é utilizado para aumentar a resistência mecânica da matriz, além 

disso, a presença de partículas muito rígidas pode ocasionar em uma matriz frágil uma 

concentração de tensões reduzindo então a resistência da mesma, conforme Askeland e 

Phulé (2008). 

Porém as partículas ao serem adicionadas na matriz, objetiva melhorar ou até 

mesmo proporcionar as seguintes propriedades: condutividade elétrica ou isolante térmico 

e elétrico, resistência à altas temperatura, diminuição do atrito, elevação da resistência ao 

desgaste superficial, melhoria na usinabilidade, diminuição dos custo entre outras 

propriedades. 

Como exemplo disso, têm-se as partículas de carbeto de tungstênio que é uma 

cerâmica muito dura, rígida e que suporta altas temperaturas, sendo estas aglutinadas a 

uma matriz metálica de cobalto formado, um compósito. Logo, ao se inserir esta partículas 

na matriz, omesmo vai ter uma boa resistência ao impacto, algo que seria impossível se 

fosse utilizado apenas o carbeto de tungstênio. Este compósito é bastante utilizado em 

ferramentas de cortes, onde se necessita de uma alta dureza superficial. 

 

2.2.5 Materiais Compósitos Híbridos 

 

Antes de começar a discutir o que vem a ser um compósito híbrido,o termo 

“Híbrido” é de origem grega, e pode ser encontrado em vários artigos científicos. No 
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entanto para o caso dos compósitos poliméricos, o compósito híbrido pode ser definido por 

diferentes autores como sendo: 

• Thwe e Liao (2003)definem como um material formado por um tipo de reforço 

agregado a vários tipos de matrizes; 

• Fu et al.. 2002 eKarger (2000) definem como um material formado por dois ou 

mais tipos de reforços e cargas, no entanto incorporados em apenas um tipo de 

matriz. 

No entanto de uma forma mais geral, os compósitos poliméricos híbridos podem se 

apresentar na forma mostrada na figura 2.14: 

 

 

Figura 2.14 – Constituição dos Compósitos Híbridos. 

 

É importante ressaltar que o comportamento do compósito híbrido vai depender das 

características e propriedades dos componentes individuais, e a contribuição de cada 

material que irá fazer parte desse híbrido será de forma ponderada. Sabe-se ainda que ao se 

utilizar mais de um tipo de reforço fibroso, as vantagens de uma determinada fibra 
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utilizada serão complementadas pela outra. Desta forma, a utilização desse tipo de 

compósito, promoverá um equilíbrio entre custo e desempenho para uma determinada 

aplicação.No entanto para selecionar os reforços de um compósito híbrido é importante 

observar a compatibilidade entre as fibras, bem como as propriedades de cada uma aliando 

tudo isso à concepção do projeto (Jawaid e Abdul , 2011; John eThomas, 2008). 

Segundo os pesquisadores Sevkatet al. (2009) os compósitos híbridos são 

selecionados para atender condições adversas uma vez que estes estão sujeitos a 

carregamentos bem complexos. Eles também abordam em seu artigo que um compósito 

utilizando um reforço híbrido de carbono/vidro-S teve uma melhor resistência ao impacto 

do que o compósito utilizando apenas fibras de carbono. 

No entanto de uma forma mais detalhada, as propriedades físicas e mecânicas de 

um compósito híbrido fibroso vão depender de vários fatores, segundo Jawaid e 

Abdul(2011), como: 

• Propriedades da fibra 

• Teor, comprimento e orientação da fibra 

• Interface fibra/matriz 

• Disposição das fibras na matriz 

• Deformação individual até a ruptura de cada fibra 

Além disso, o valor da propriedade de um compósito híbrido também vai depender 

dos componentes e percentuais que irão fazer parte do mesmo, sendo então possível 

utilizar a regra das mesclas que segundo não tem muita precisão. Porém, para um híbrido 

formado por dois (reforços), segundo Thwe e Liao (2003) e Sreekalaet al. (2002) as 

propriedades seguem a equação 1: 

 

PH = P1V1 + P2V2    (2.1) 

Onde:  

PH –propriedade que está sendo investigada 

P1 e P2 – propriedade individual de cada fibra 

V1 e V2 – frações volumétricas relativa, sendo V1 + V2 = 1 
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Segundo Qiu (1993) o termo “efeito híbrido” nada mais é que a variação do 

comportamento mecânico devido ao processo de hibridização. Este efeito trata da diferença 

existente entre a deformação do compósito híbrido e a da fibra isolada. No entanto o 

processo de hibridização é positivo quando o valor encontrado de uma determinada 

propriedade mecânica mediante ensaio é superior ao valor encontrado pela regra das 

mesclas; e é negativo quando acontece o inverso. 

Um exemplo claro da utilização de hibridização citado por Callister Jr. (2007) 

refere-se a utilização dos reforços de fibras de carbono e vidro numa matriz polimérica. Ele 

afirma que na verdade o custo das fibras de carbono é superior das fibras de vidro, se fosse 

fabricar um compósito polimérico somente de fibras de carbono, este custo seria superior 

ao custo do híbrido. Além do mais, a fibras de carbono são rígidas, resistentes e leves; 

porém as fibras de vidro têm baixa rigidez e possuem maior densidade. Desta forma, o 

propósito da utilização do híbrido será um material mais barato, resistente e com uma 

rigidez intermediária suficientemente para resistir ao impacto quando comparado com um 

compósito polimérico totalmente reforçado com fibras de vidro ou carbono. 

A utilização de um material híbrido também evita falhas catastróficas, já que a falha 

final do compósito irá coincidir com a falha da matriz.  

 

2.3 Matérias Primas Utilizadas nos Materiais Compósitos 

 

São várias as matérias primas utilizadas nos materiais compósitos, sendo estas 

denominadas de matrizes e de reforços, a seguir será tratado algumas delas. 

 

2.3.1 Matrizes 

 
As matrizes que são usadas utilizadas para a fabricação dos compósitos podem ser 

de origem metálica, cerâmica ou polimérica. No entanto, as mesmas têm como funções 

proteger as fibras contra ataques químicos ou danos provenientes do manuseio ou até 

mesmo pelo uso, além de fazer aglutinação entre os materiais de reforços utilizados 

(Felipe, 1995 e Mendonça, 2005). Porém serão discutidas apenas as matrizes poliméricas 

já que estas são objeto deste trabalho de investigação. 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 34 

 

Matriz Polimérica 

Marinucci (2011) afirma que as matrizes poliméricas são componentes orgânicos de 

elevados pesos moleculares, produto de reações de polimerização por adição ou 

condensação de diferentes componentes básicos, formados por cadeias de carbono, onde 

são ligados por átomos que podem ser de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cloro, flúor ou 

enxofre, sendo estes capazes de formar quase todos os tipos de polímeros, produzidos pelo 

processo de polimerização, conhecidos como polímeros, macromoléculas e plásticos. 

As matérias prima utilizadas para a formação dos polímeros são principalmente 

originadas do petróleo ou gás natural, no entanto é importante salientar que é possível 

obter também da madeira, carvão ou até mesmo do CO2, já que o componente principal 

também é o carbono, no entanto o processo de fabricação a partir destes é bastante caro 

quando comparado com o processo utilizando petróleo ou gás natural, segundo Michaeliet 

al. (1995). 

No entanto as características de fusibilidade dos polímeros determinam o tipo de 

processamento a ser utilizado; e esta diferença de fusibilidade se dá devido à configuração 

das cadeias moleculares, sendo estes polímeros caracterizados como termoplásticos ou 

como termofixos. Desta forma, essas características estão aliadas à capacidade em que o 

material se comporta quando em contato com temperatura, segundo Tinô (2010). 

A escolha pelo tipo de matriz polimérica, inicialmente é feita devido ao processo de 

fabricação a ser selecionado para a fabricação do compósito. No entanto outros parâmetros 

precisam ser levados em consideração ao se escolhê-los como: faixa de temperatura de 

serviço, propriedades mecânicas desejadas, geometria do produto, processo de fabricação, 

razão de produção, disponibilidade da matéria prima e custo, além da resistência química e 

umidade, conforme Gay (1991). 

 

Matriz Termoplástica 

Este tipo de matriz possui cadeias moleculares longas, lineares, amorfas ou semi-

cristalinas, e não estão rigidamente conectadas. A sua resistência e rigidez se dá devido às 

propriedades inerente das unidades de monômero e ao elevado peso molecular. Desta 

forma, ao ser adicionado calor ocorre a quebra das ligações intermoleculares, passando o 
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material de sólido para viscoso; e ao ser resfriado, endurece. Normalmente esta vem na 

forma de partículas, peletes ou em pó. A mesma pode ser fundida várias vezes e 

solubilizada por vários solventes; e, à temperatura ambiente varia de maleável à rígida ou 

frágil ( Hull e Clyne, 1996). 

Como exemplo deste polímero tem-se o poliestireno (PS); polipropileno (PP), poli 

(cloreto de vinila) (PVC) entre outros. Algumas vantagens e desvantagens na utilização da 

matriz polimérica termoplástica encontram-se na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Vantagens e Desvantagens na Utilização das Matrizes Poliméricas -
Adaptaçãode Murinucci (2011). 

Vantagens Desvantagens 

Moderada resistência química Baixas propriedades mecânicas 

Elevada tenacidade Elevado coeficiente de expansão térmico 

Elevado volume de produção  Baixa estabilidade dimensional 

Baixa densidade Baixa temperatura de utilização 

Reciclável  

 

Matriz Termofixa 

Este tipo de matriz, também conhecida como termorrígida e quando exposta à 

temperatura ambiente, abaixo de 50 °Cpermanece no estado líquido propiciando a sua 

utilização na respectiva temperatura, porém necessita de agentes de cura ou até mesmo de 

temperatura para que a mesma se solidifique. Este processo é exotérmico (liberação de 

calor), no entanto devido ao aumento e diminuição da temperatura durante o processo de 

endurecimento e aos diferentes coeficientes de expansão térmicos entre a matriz e o 

reforço, ocorre o fenômeno de concentração de tensões residuais no compósito, podendo 

afetar o desempenho mecânico do elemento estrutural.  

Devido às ligações cruzadas existentes entre as cadeias poliméricas, ocorre a 

formação de uma estrutura tridimensional no polímero, fazendo com que o mesmo se torne 

infusível e insolúvel, uma vez solidificada; sendo esta uma desvantagem quanto a sua 

utilização já que a mesma não pode ser reciclável(Van Vlack, 1998). 
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No que se referem às propriedades mecânicas da matriz, estas dependem das 

unidades moleculares, do comprimento e densidade das cadeias cruzadas. De uma maneira 

geral este tipo de matriz apresenta comportamento quebradiço e rígido à temperatura 

ambiente; e quando aquecidas na temperatura de distorção térmica perdem suas 

propriedades elásticas, tornado este ponto um fator a ser considerado quando utilizado 

como elemento estrutural. 

Os polímeros mais utilizados para a fabricação de compósitos são: epóxi, poliéster 

insaturado, viniléster e fenólica. A seguir será possível visualizar na tabela 2.3 algumas 

vantagens e desvantagens quanto à utilização deste tipo de matriz. 

 

Tabela 2.3 – Vantagens e Desvantagens para Utilização das Matrizes Poliméricas. 
Adaptação (Murinucci, 2011 e Askeland e Pulé, 2008). 

Vantagens Desvantagens 

Propriedades mecânicas e elásticas superiores aos 
termoplásticos 

Baixa temperatura de uso quando comparado 
aos metais 

Elevada estabilidade dimensional Não reciclável 

Elevada resistência química  

 

Resina Poliéster  

Segundo Carvalho (1992) a resina poliéster pode ser saturada ou insaturada, 

dependendo da existência ou não de ligações duplas em sua cadeia molecular. O poliéster 

sendo saturado, não possui ligações duplas nas suas moléculas, trata-se de um polímero 

termoplástico que é o caso, por exemplo, do (poli)etileno-tereftalato, que é sólido à 

temperatura ambiente, sendo este usado para a fabricação de filmes, fibras sintéticas, peças 

injetadas (reforçados ou não) entre outros. Já o poliéster insaturado, ele é processado no 

estado líquido e diluído em estireno, necessitando de reforço para utilização estrutural, já 

que após a cura, ele possui baixas propriedades mecânicas. 

Logo, as características e todo assunto abordado será sobre a resina poliéster 

insaturada. Ela é a mais utilizada para a fabricação de compósitos devido a apresentar uma 

boa relação entrecusto e desempenho. De uma maneira geral tem um bom desempenho 
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mecânico e físico, e está disponível em várias formulações, atendendo desta forma a 

pontos específicos para a fabricação de compósitos. 

Para a formulação do poliéster são usados iniciadores e promotores de cura. Como 

iniciadores podem ser utilizados o hidroperóxido de cumeno (CHP), o peróxido metil etil 

cetona (MEKP), o peróxido de benzoíla (BPO) e o acetil acetona (AAP). No entanto para o 

processo de cura acontecer à temperatura ambiente, são utilizados normalmente os 

aceleradores que podem ser as aminas terciárias (dimetil anilina – DMA) ou sais de 

cobalto, o vanádio, cobre ou manganês. 

De uma maneira geral, na fabricação industrial, os iniciadores de cura são 

conhecidos de catalisadores. No entanto é importante ressaltar que este nome tecnicamente 

não é correto, pois os catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade de reação de 

química de uma determinada substância, porém não é consumida durante o processo. Já no 

caso, das matrizes poliméricas o catalisador é totalmente consumido durante o processo de 

cura, porém na indústria é assim que se chamam os iniciadores de cura. Marinucci (2011). 

A formulação adequada de catalisador e acelerador, além da temperatura em que 

vai ser utilizada a resina, vai interferir diretamente no tempo de gel, ou seja, no tempo 

transcorrido, após a mistura do poliéster com catalisador (com ou sem acelerador), sendo 

este o início do endurecimento da resina, atingindo entãoo estado gelatinoso; a partir desse 

tempo não sendo mais possível se trabalhar com a mesma. O tempo de gel deve ser 

considerado para que seja possível haver uma boa impregnação do material de reforço pela 

resina, bem como uma moldagem completa do material compósito ao molde. Os teores de 

catalisador e acelerador máximos em peso referente à resina são de 2% e 0,5%, 

respectivamente. (Flamínio e Pardini, 2006 e Mallick, 1988). 

A cura das matrizes poliméricas, especificamente dasmatrizes termofixas, é 

caracterizada por quatro etapas bem distintas que são: 

1. Tempo de gel (gel time ou potlife)– é o tempo em que é possível trabalhar com a 

matriz, pois ela ainda está no estado líquido. Além disso, ele começa a ser contado 

após a colocação do catalisador (com ou sem acelerador) na matriz. Quando ele é 

atingido, a mesma passa de líquida para estado gelatinoso.  

2. Pico exotérmico – é a temperatura máxima que a matriz atinge quando é 

adicionado catalisador e/ou acelerador. 
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3. Tempo de endurecimento – é o tempo transcorrido entre a gelificação da resina e 

o momento em que a resina está consistente o suficiente para ser retirada do molde. 

4. Tempo de cura – é o tempo transcorrido entre a colocação de catalisador e/ou 

acelerador na resina (mistura) e a finalização do processo de polimerização. 

Observação deve ser feita no sentido de que a medição da dureza Barcol é um dos 

parâmetros que pode ser considerado quando se quer saber de fato se a resina atingiu a cura 

total sendo utilizada a norma ASTM D2583 para tal fim. 

Desta forma, na figura 2.15será possível verificar uma formulação de resina 

poliéster catalisada com MEKP e acelerada com cobalto, à temperatura ambiente. Nela se 

pode ver o pico exotérmico da resina, bem como o tempo de gel que é de 17 min. 

 

Figura 2.15 – Comportamento Térmico da Resina Poliéster. Fonte:Marinucci (2011). 

 

A resina poliéster mais usadas, dependendo da sua formulação, podem ser 

ortoftálica, isoftálica, bisfenólica ou tereftálica. Para selecionar o tipo de resina poliéster a 

ser utilizada vai depender exclusivamente da finalidade a que esta se propõe, ou seja, do 

produto que vai ser armazenado e das condições de serviços em que esta terá que suportar. 

A seguir observa-se tabela 2.4 algumas características e aplicações das respectivas resinas 

e na tabela 2.5 algumas propriedades da resina poliéster. 
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Tabela 2.4 - Características e Aplicações das Resinas Poliéster - Adaptação (Guy, 1991 e 
Murinucci, 2011). 

Tipo Características Aplicações 

Ortoftálica 
Utilizada em aplicações básicas 
Baixa inércia química e mecânica 
Baixo custo. 

Laminação com reforço 
fibroso, gel-coat primer, 
artesanato, bijouteriais, etc. 

Isoftálica 

Bom desempenho em ambientes 
agressivos. 
Boa resistência à umidade contínua. 
Boa resistência mecânica, química e 
térmica. 

Peças em contato direto com 
água (piscinas), laminados 
expostos a intempéries e a 
ataques químicos leves. 

Bisfenólica 
Excelente resistência química em 
ambientes agressivos 
Boa resistência térmica. 

Peças e laminados expostos a 
ambientes agressivos e 
temperaturas elevadas. 

Tereftálica 
Elevada resistência química. 
Baixa resistência à radiação UV, ficando 
amarelada. 

Laminação com reforço 
fibroso, embutimento 
eletrônico e artesanato. 

 

 

Tabela 2.5 – Propriedades Gerais do Poliéster Ortoftálico - Adaptação (Gay, 1991; Herz e 
Mansur, 1990). 

Propriedades Gerais 

Densidade (g/cm3) 1,3 

Resistência à tração (MPa) 65 

Módulo de elasticidade à tração (GPa) 3,2 

Alongamento(%) 2 

Resistência à flexão (MPa) 73,5 

Módulo de elasticidade à flexão (GPa) 4 

Contração durante a cura (%) 4 – 8 

Temperatura de distorção térmica (°C) 50 – 110 

Absorção de umidade (%) 0,1 – 0,3 

 

 

2.3.2 Reforços Fibrosos 

 
A seleção do tipo de fibra a ser utilizada para a fabricação do elemento estrutural 

vai depender desde o custo da fibra até o desempenho mecânicos que venha ser requerido; 

além do processo de fabricação a ser usado para a fabricação do componente. São vários os 
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tipos de fibras utilizadas como material de reforço em compósitos, no entanto será dado 

destaque apenas as fibras sintéticas e dentre estas, as fibras de vidro e kevlar, objeto desse 

estudo. 

 

Fibras de Vidro 

Conforme Mallici (1988) foi a partir do século XX que houve de fato a aplicação 

dessas fibras, apesar de sua existência datar milhares de anos. Foi a partir da metade do 

citado século que foi possível a formação de fibras na forma contínuas e diâmetros de 

filamento na escala de micrométrica. Este fato propiciou a que as mesmas passassem a ser 

utilizadas tanto na aplicação têxtil como na fabricação de materiais de isolamento térmico. 

No entanto, foi em 1940, após ter sido patenteada, que começou de fato a produção e 

comercialização dessas fibras, sendo então bastante utilizada como material de reforço em 

plásticos e em outras aplicações que antes só utilizavam os metais e suas ligas. 

É o tipo de reforço mais utilizado para a fabricação de compósitos, pois apresentam 

excelente aderência fibra/matriz, além de um excelente custo/benefício dentre outros tipos 

de reforços sintéticos. 

Um ponto a ser destacado é que as fibras de vidro para que tenham um bom 

desempenho é necessário que seja dado um tratamento superficial na mesma. Desta forma, 

o tratamento conhecido como ensimagem (binder ou sizing) confere às fibras as seguintes 

características: flexibilidade, compatibilidade com a matriz, proteção superficial para 

manuseio e contato com os elementos que fazem parte do equipamento (desgaste), 

resistência a umidade, agente aglutinador dos filamentos e lubrificar a superfície da fibra 

para minimizar o atrito durante a fabricação dos tecidos. 

As principais características dos diversos tipos de fibras de vidro que tornam 

atraente sua utilização com relação a outras fibras são: excelente aderência fibra/matriz, 

excelentes propriedades elétricas, alto alongamento à ruptura, alta relação 

resistência/densidade, estabilidade dimensional, boa resistência ao impacto, elevada 

resistência química (corrosão), facilidade de processamento e baixo custo de 

processamento. No entanto, elas também apresentam algumas desvantagens que são: baixo 

módulo específico, baixa resistência à abrasão e baixa aderência à resina, na presença de 

umidade. 
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As fibras de vidro são produzidas a partir da formulação do vidro na forma líquida 

e resfriadas com alta velocidade. Mediante o controle de temperatura e velocidade de 

escoamento do vidro se tem os vários tipos de filamentos com diâmetros variados. O 

processo de fabricação das fibras de vidro segue na figura 2.16. 

Nasseh (2000) afirma que as fibras de vidro apresentam diversas composições, 

sendo a base de sílica (SiO2) a mais utilizada quando associada a óxidos de cálcio, boro, 

sódio, ferro e alumínio. A partir da composição química é possível se ter vários tipos, cada 

uma delas fornecendo diferentes propriedades mecânicas e químicas, sendo então 

designadas por uma letra do alfabeto na forma vidro-A, vidro-C, vidro-D, vidro-E, vidro-L, 

vidro-M ou vidro-S, sendo que a do tipo E representa 90% do seu uso. Apesar de existir 

vários tipos, elas possuem o maior percentual de sílica (SiO2), na tabela 2.6 é possível 

observar a composição das fibras de vidro do tipo E e S (Hull e Clyne, 1996), por exemplo. 

 
Tabela 2.6 – Composição Química das Fibras de Vidro- Adaptação de Hull e Clyne 

(1996). 

Composição  Vidro-E Vidro-S 

SiO2 52,4 64,4 

Al2O3 + Fe2O3 14,4 25,0 

CaO 17,2 - 

MgO 4,6 10,3 

Na2O + K2O 0,8 0,3 

B2O3 10,6 - 

BaO - - 

 

As fibras de vidro são comercializadas na forma de mechas (roving), mantas, 

tecidos ou moídas. A seguir será descrita as forma de apresentação dessas fibras. 

 

Fibras na Forma de Mechas 

 É a união de aproximadamente 20 fios (strands) de vidro, cada fio é composto por 

vários filamentos, sendo o diâmetro desses filamentos variando de (8 – 16) µm, podendo 

ser contínuos e paralelos sem torção de filamentos, conhecido também de roving direto. 

Porém também existe roving que são mantidos unidos com uma leve torção a partir da 
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utilização de resina. A mecha pode ser utilizada para a confecção de tecidos e mantas. Elas 

vêm disponíveis em bobinas onde o peso delas varia de (25 – 28) kg conforme (Marinucci, 

2011e Mendonça 2002). 

 

Figura 2.16 – Processo de Fabricação das Fibras de Vidro – Fonte: owenscorning (2012). 
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Fibras na Forma de Mantas  

 As mantas estão disponíveis na forma de fibras contínuas ou curtas, onde as mantas 

de fibras curtas em geral apresentam uma distribuição aleatória, enquanto que as mantas de 

fibras contínuas podem também se apresentar com distribuição orientada. No caso da 

manta com fibras com distribuição aleatória, as mesmas são consideradas na 

macromecânica como tendo um comportamento isotrópico. Já as mantas de fibras curtas, o 

comprimento dos fios varia de (25 – 50) mm, a largura variando de (0,05 – 2,00) m e a 

gramatura de (100 – 920) g/m2. Além disso, é utilizado um material ligante entre as fibras 

para facilitar a manipulação, conforme Mendonça (2002). 

 

Fibras na Forma de Tecidos 

Os tecidos são confeccionados em teares existindo diversas gramaturas. São 

formados por tramas e urdumes, sendo a configuração ortogonal a mais utilizada 

industrialmente.  Além disso, pode ser unidirecional, bidirecional, tipo cetim (diagonal). 

São bastante utilizados para a fabricação de elementos estruturais de médio e grande porte 

como casco de embarcações, partes de carcaças de aviões e etc.. 

 

Fibras na Forma de Véu de Superfície 

As fibras de vidro são cortadas, fortemente ligadas e calandradas formando então o 

véu com uma gramatura variando de (25 – 80) g/m2. É utilizada para proporcionar ao 

compósito um melhor acabamento superficial servindo também para minimizar a 

propagação e surgimento de trincas no compósito, além de barreira química (Gay, 1991). 

 

Fibras Moídas 

Para a sua obtenção as fibras de vidro são moídas em moinhos de bolas ou martelo 

variando a dimensão do diâmetro de (10 – 17) µm e o comprimento de (0,1 – 0,02) mm 

conforme Hull e Clyne (1996).  

A figura 2.17 mostra as várias formas de como as fibras de vidro podem está 

disponíveis comercialmente. 
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Figura 2.17 – Forma de Comercialização das Fibras de Vidro – Fonte: owenscorning 
(2012). 

 

Os compósitos fabricados com as fibras de vidro podem ser utilizados na indústria 

aeronáutica na fabricação da carcaça de helicóptero, em algumas partes de um aviãocomo 

asas entre outras, na indústria naval, na fabricação do casco de um navio, na indústria do 

lazer, fabricação de piscinas e equipamentos de lazer como escorrego, na indústria de uma 

maneira geral para a fabricação de tubulações, tanques, cata-vento para energia eólica, 

enfim são várias as aplicações desse tipo de reforço em compósito na indústria em geral. 

No que se referem às propriedades de uma maneira geral, as mesmas variam 

conforme tipo de fibra de vidro. O tipo E possui baixo teor de álcali e excelentes 

propriedades elétricas e de isolamento tanto elétrico como térmico, além de boas 

propriedades de resistência, rigidez e desgaste. No entanto, as fibras de vidro do tipo S são 

mais caras do que as de vidro-E, porém apresentam uma maior resistência e módulo de 

elasticidade à tração e temperatura quando comparadas com as mesmas. Na tabela 2.7 será 

possível visualizar algumas das principais propriedades das fibras do tipo E e S, já que são 

as mais utilizadas. 

 

 

Roving 

Tecido 
bidirecional 

Manta 

Fibras 
moídas 

Véu de 
superfície 
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Tabela 2.7 – Propriedades Gerais das Fibras de Vidro - Adaptação deHull e Clyne (1996) 

e Matthews (1994). 

Composição  Vidro-E Vidro-S 

Densidade (g/cm3) 2,60 2,48 

Resistência à tração (MPa) 3450 4600 

Módulo de elasticidade à tração (GPa)  76 86 

Temperatura máxima (°C) 550 650 

Preço (US$)/kg tecido 10 – 20  20 – 40  

 

 

Fibras Aramida 

As fibras aramidas são de origem polimérica onde o termo aramidaéonome 

genérico dado às poliamidas aromáticas: grupos de (-NH) + (-CO-) altamente resistente à 

rotação. São formadas de anéis aromáticos e patenteadas pela empresa francesa DuPont. 

Exemplos típicos das fibras aramidas são a Nomex e a Kevlar, sendo a primeira iniciada a 

sua comercialização nos anos 60 e a segunda nos anos 70 (Dupont, 2012). No entanto 

existem outros tipos de fibras de aramidas posteriormente desenvolvidas por outros países 

e com nomes comerciais como Tawon, Spectra, Technora, HM 50, entre outras. 

Conforme, Bencomoet al. (2011) as fibras aramidas possuem uma excelente 

combinação entre as propriedades mecânicas como alta resistência à tração, alto módulo 

elástico e estabilidade térmica quando comparada com outras fibras orgânicas. Apesar de a 

origem ser orgânica, a mesma possui cadeias moleculares unidimensional, fazendo com 

que as mesmas, após processamento, tenham uma alta resistência e rigidez devido as fortes 

ligações covalentes entre os átomos ao logo da cadeia. A figura 2.18 ilustra a estrutura de 

uma macromolécula da fibra kevlar 29, nela é possível observar uma estrutura radial. 
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Figura 2.18 – Estrutura da Macromolecula da Fibra Aramida, Sistemas Radial – Fonte: 
Hull e Clyne (1996). 

 

Na figura 2.19pode ser observada com mais detalhe, a formação da cadeia 

molecular da fibra aramida, onde existem fortes ligações entre as moléculas poliméricas 

(ligações covalentes) formadas por anéis aromáticos, sendo 85% dos grupos amidas (-CO-

NH-) ligados a dois anéis aromáticos fazendo parte dessa longa cadeia. Existem, também, 

fracas ligações entre os hidrogênios na direção perpendicular. Desta forma, a fibra se torna 

altamente resistente na direção longitudinal caracterizando assim a sua anisotropia. Devido 

ao alto grau de orientação na respectiva direção, estas fibras possuem elevadas 

propriedades mecânicas e resistência ao calor segundo Hull e Clyne (1996) eAntequera 

(1991). 

 

Figura 2.19 – Estrutura da Fibra Aramida – Fonte:Marinucci (2011). 
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 Uma característica bastante relevante dessa fibra é a sua densidade volumétrica 

quando comparada com a de fibra de vidro, pois a kevlar é 1,44g/cm3 e a de vidro 2,54 

g/cm3, chegando a uma redução de aproximadamente 60%. Por isso, em 1974 foi fabricado 

uma das primeiras aeronaves, o avião Lockheed L-1011 TriStar, tendo uma redução em 

peso de 360 kg, segundo DuPont (2012). 

As principais características das fibras aramidas que a tornam atraente sua 

utilização com relação a outras fibras, segundo Dong e Sun (2009) e Gay (1991) são: 

• Baixa densidade 

• Resistência ao fogo e ao calor 

• Resistência química a solventes orgânicos, combustíveis e lubrificantes 

• Elevada resistência ao impacto (tenacidade) 

• Excelente estabilidade térmica 

• Resistência elétrica 

• Elevada resistência e módulo de elasticidade à tração. 

 

No entanto, conforme Kelly e Mileiko (1991), elas também apresentam algumas 

características tidas como desvantagens que são:  

•  Baixa resistência à umidade quando comparada com as fibras de vidro e carbono. 

• Baixa resistência à compressão 

• Baixa aderência às matrizes termoplásticas 

• Dificuldade de corte após fabricação do compósito, necessitando de ferramentas 

especiais. 

• Sensibilidade à radiação UV 

Os compósitos fabricados utilizando fibras aramidas são bem utilizados na indústria 

aeronáutica na fabricação da carenagem, bordos da asa, blindagem das hélices entre outras 

partes que estejam sujeitas ao impacto, já que as fibras aramidas têm uma alta resistência 

ao impacto. Também são utilizadas na fabricação de coletes a prova de bala e blindagem 

de elementos estruturais que tenham que suportar projéteis de armas de fogo, além de seu 

uso em cintas de pneus de borracha, entre outras aplicações. 

As fibras aramidas começaram a serem utilizadas nos anos 60 na proteção balística, 

em substituição as proteções já utilizadas que eram em aço e chumbo.  Quando se trata de 
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proteção balística este material pode ser utilizado para a fabricação de colete à prova de 

balas, capacetes ou escudos, sendo então uma proteção individual; e para proteção de 

veículos como carros, navios entre outros meios (painéis balísticos). O uso destas fibras se 

deve ao fato que as mesmas são leves quando comparadas com o aço e o chumbo, isso 

pode ser verificado na figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 – Análise Comparativa da Densidade dos Vários Materiais - Adaptação de 
Oliveira (2005) e Askeland (2008). 

 

Desta forma, como pôde ser observado na figura 2.19, as fibras aramidas são bem 

mais leves que o chumbo e que o aço chegando a uma redução do peso de 

aproximadamente 82% quando comparado com o aço e 88% quando comparado com o 

chumbo. Justificando então o seu uso para tal fim, quando tratado apenas com relação ao 

peso. 

Porém um painel balístico tem que ter excelentes propriedades como dureza, 

resistência à penetração e resistência às ondas de choque (impacto), pois a partir delas o 

painel irá garantir a não penetrabilidade do projétil.  Logo, para a garantia dessas 

propriedades, é importante o uso de polímeros que tenham uma alta absorção de energia, 

ou seja, alta deformação plástica, alto teor de fibras, pois só assim serão elas capazes de 

aumentar a resistência mecânica. Finalizando é de extrema necessidade que o processo de 

fabricação seja de alta qualidade não permitindo defeitos como vazios, a falta de 

impregnação do material de reforço, entre outros. 
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As fibras aramidas são produzidas de uma maneira geral a partir do processo de 

extrusão seguindo as seguintes etapas: 

• Manutenção do polímero de base PPTA (Poly-p-phenyleneTerephtalamide) e/ou 

PBA (Poly-p-Benzamide)e do solvente numa temperatura entre 50 °C e 80 °C. 

• Extrudada numa temperatura de 200 °C. 

• Solvente evapora e as fibras são bobinadas em um mandril. 

• Estiradas à quente para alinhamento das cadeias poliméricas – melhoria da 

resistência e rigidez. 

As fibras aramida são comercializadas nas formas de mechas (roving) e de tecidos. 

Cada fibra de kevlar tem em média de centenas de filamentos, sendo este filamento com 

um diâmetro de 10 a 15 µm, segundo Dong e Sun (2009). A figura 2.21 ilustra algumas 

formas comercializáveis das fibras Kevlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 – Formas de Apresentação das Fibras Kevlar–Fonte: fiberglass (2012). 
 

São vários os tipos de kevlar, segundo Dong e Sun (2009) que são as K29, K49, 

K100, K119, K129, KM2 e KM2 Plus, sendo todas elas específicas para determinados 

usos. A título de exemplo a K29 é bem utilizada para a fabricação de luva, proteção 

veicular e reforço de pneus; já a K49 é aplica-se para a fabricação de cabo de fibra ótica, 

em compósitos de aplicações marítimas bem como na indústria aeroespacial. As fibras K29 
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e K49 são também conhecidas como as fibras kevlar que possuem baixo módulo elástico e 

alta resistência mecânica, respectivamente. A fibra K129 é utilizada para a fabricação de 

engrenagens, coletes de proteção individual, mangueiras de alta pressão para transporte de 

óleo e gás (indústria do petróleo). No que se referem às propriedades de uma forma geral, 

apesar delas serem todas aramidas, porém existem diferenças entre as respectivas 

propriedades. Exemplos dessas propriedades podem ser observados na tabela 2.8: 

 

Tabela 2.8 -Propriedades das Fibras Aramidas - Adaptação de DuPont (2012) ; Flamínio e 
Pardini (2006). 

Nome 

Comercial 
Fabricante 

Densidade 

(g/cm3) 

Resistência 

à Tração 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

Nomex Du Pont 1,38 8139,5 110 - 

Kevlar 29 Du Pont 1,44 3600 83 3,4 

Kevlar 49 Du Pont 1,44 3600 - 4100 131 2,8 

Kevlar 149 Du Pont 1,49 3400 186 2 

Tawon HM TeijinAramid 1,45 3150 121 - 

 

No que se refere à característica da fratura da fibra kevlar quando submetida ao 

ensaio de tração, observa-se na figura 2.22, no trabalho desenvolvido por Nilakantanet al. 

(2010) ao longo dos filamentos, longas curvaturas nas fibras e pontos de deformação. 

Além disso, na superfície do filamento, há o surgimento de fibrilas e sulcos, sendo estes 

causados provavelmente pelo desgaste abrasivo. Este ensaio de tração foi realizado nas 

fibras kevlar KM2. 

No estudo de Park et al. (2003) também envolvendo características da fratura nas 

fibras kevlar. Mostra as fissuras na fibra podem se propagar na direção diagonal da fibra 

devido às baixas propriedades mecânicas nesta direção, como pode ser observada na figura 

2.23. Esse fenômeno também é definido como “esgarçamento” da fibra ocorrido nos 

ensaios de tração uniaxial. 
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Figura 2.22– Característica da Fratura da Fibra Kevlar, Mediante MEV 2500x – Fonte: 
Nilakantanet al. (2010). 

 

 

 

Figura 2.23 – Característica da Fratura da Mecha de Fibra Kevlar, Mediante MEV – 
Fonte:Park et al. (2003). 
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2.4 Processo de Fabricação dos Compósitos Poliméricos 

 

São vários os processos de fabricação utilizados para a fabricação de compósitos, 

no entanto alguns fatores devem ser considerados durante a seleção, que vão desde a 

disponibilidade da matéria prima até o custo, tanto da matéria prima quanto do processo de 

fabricação. Sabe-se ainda que cerca de (50–60)% do produto final é gasto com o processo 

de fabricação, por isso, a sua escolha é tão relevante, necessitando então de uma avaliação 

bem criteriosa já que as matrizes são poliméricas. 

É importante esclarecer que as matrizes termoplásticas necessitam de processos de 

fabricação que utilizam calor, uma vez que as mesmas vêm no estado sólido, tornando o 

processo para a fabricação de compósitos utilizando este tipo de matriz um pouco mais 

caro. Ao se utilizar as matrizes termofixas, não há a necessidade de utilização de calor, a 

não ser para acelerar os processos de desmoldagem e cura do compósito, tornando-o mais 

barato. Logo para escolha e seleção do processo de fabricação para esse tipo de compósito 

o fator primordial a ser considerado é o tipo de resina. 

São exemplos de alguns dos processos de fabricação para os compósitos 

envolvendo resinas termofixas: Moldagem (ou laminação) manual, moldagem por pistola, 

moldagem à vácuo, pultrusão, bobinamento, moldagem por injeção de resina, moldagem 

por compressão, entre outros. 

No entanto, ao se utilizar as matrizes poliméricas termofixas, alguns fatores 

influenciam no processo de polimerização que são: matéria prima, processo de fabricação, 

material e designer do molde, temperatura ambiente, teores de catalisadores e/ou 

aceleradores, cargas e aditivos. 

Porém independente do processo escolhido para a fabricação do compósito todos 

seguem as etapas mostradas na figura 2.24: 
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Figura 2.24 - Etapas do Processo de Fabricação dos Compósitos Poliméricos. 

 

Moldagem Manual 

Também conhecido como handlay-up, apesar de ser um processo totalmente 

manual, ainda continua sendo muito utilizado principalmente em pequenas produções e em 

peças de grandes dimensões.  Esta técnica foi a primeira a ser utilizada para a fabricação de 

compósitos poliméricos, principalmente o plástico reforçado por fibras de vidro (PRFV). 

O processo tem as características de um baixo investimento necessário para a 

montagem do processo, a não necessidade de mão de obra especializada, além da 

possibilidade de moldagem de algumas formas de elementos estruturais, como por 

exemplo, a construção de painéis sanduíche e reservatórios em geral. Neste sentido, é um 

processo bastante viável, porém possui um baixo rendimento no que se refere à produção. 

Porém existem algumas desvantagens ao se utilizar este processo que são: utilização de 

muita mão de obra, não uniformidade na espessura e propriedades, baixo volume de 

produção, qualidade do produto acabado (em função do operário), acabamento liso 

normalmente, apenas em um lado e alto teor de refugo e desperdício. 

Para este processo são utilizados agentes desmoldantes e gel coating(opcional).  Os 

desmoldantes utilizados, para evitar a aderência da peça fabricada ao molde, podem ser 
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cera de carnaúba, solução de álcool polivinílico (PVA), entre outros. O gel 

coatingfunciona como barreira química, também para dar a cor ao produto final quando se 

utiliza pigmentos melhorando desta forma o acabamento final. 

No entanto, existe uma série de etapas que são seguidas para a fabricação de um 

produto mediante o processo de laminação manual que podem ser observadas na figura 

2.25: 

 

 

Figura 2.25 - Etapas do Processo de Fabricação de Compósito por Laminação Manual. 

 

Observações: 

• O processo de laminação manual ocorre à temperatura ambiente. 

• Para compactação do material de reforço e eliminação de bolhas, utilizam-se 
rolos, pincéis ou roletes metálicos. 

• Após a desmoldagem do compósito, às vezes se faz necessários alguns 
retoques finais como pintura e polimento. 

 

Fabricação e preparação do molde
•Polimento
•Aplicação de desmoldante
•Aplicação do gel coating

Fabricação do compósito

•Camadas alternadas  (resina e reforço)
•Polimerização (cura)

Desmoldagem
•Corte de rebarbas
•Acabamento
•Polimento nas rebarbas

Produto final



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 55 

 

2.5 Mecanismo de Dano em Compósito 

 

São vários os fatores que podem influenciar no mecanismo de dano nos materiais 

compósitos que são a falta de molhabilidade do material de reforço, causando assim uma 

baixa aderência fibra/matriz e como consequência um baixo desempenho mecânico, além 

de fatores externos nos quais estão sujeitos os compósitos durante o seu uso. 

A seguir Hull e Clyne (1998), Kelly et al.(1991) e Yang et al. (1994) citam esses 

fatores: 

• Processo de fabricação do compósito; 

• Propriedades físicas, químicas, mecânicas e térmicas da fibra e matriz; 

• Interface fibra/matriz e teores de reforço, matriz e vazios; 

• Configuração do compósito; 

• Agentes externos tais como: umidade, temperatura, radiação ultravioleta e 

etc. 

Porém, a norma ASTM D3039, 2006 que trata do ensaio de tração uniaxial de 

compósito polimérico, mostra as possíveis características da fratura final para um corpo de 

prova, ou seja, modos de falha a serem aceitos para esse tipo de ensaio. Desta forma, cada 

caractere segue um código, ver figura 2.26. 

 

Figura 2.26 – Modos de Falha de Compósito Submetidos à Tração – Fonte: ASTM D3039 

(2006). 
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A tabela 2.9 apresenta os códigos referentes ao modo de falha segundo a norma 

ASTM D 3039. 

 

Tabela 2.9 – Código das Características do Modo de Falha – Fonte: Norma ASTM D 3039 
(2006). 

Código Caracterização 

LIT Lateral dentro da garra  

GAT Desaderência da lingueta na garra. 

LAT Lateral na base da lingueta da garra  

DGM Delaminação na lateral do corpo de prova e no meio do galgo 

LGM Lateral e no meio do galgo 

SGM No meio do galgo com fendas longitudinais 

AGM Angular e no meio do galgo 

XGM Explosiva e no meio do galgo 

 

Porém, ao se observar microscopicamente as características da fratura em um 

compósito, principalmente os fibrosos, a mesma acontece de uma forma bastante 

complexa. Desta forma, a fratura poderá ocorrer na interface fibra/matriz, devido, por 

exemplo, a fraca adesão fibra/matriz ocasionado pela presença de vazios no entorno das 

fibras ou até mesmo devido ao processo de fabricação como pode ser observado na figura 

2.27. 

 

 

 

Figura 2.27 - Vazios na Interface Fibra/Matriz - Adaptação Askeland (2008). 

 

No entanto a fratura também pode acontecer entre as camadas, ou seja, separando 

as mesmas, também conhecida como delaminação, e presente apenas em estruturas do tipo 

laminado, sejam ou não, na forma de estruturas sanduíche. A delaminação pode ocorrer 
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devido à presença de vazios entre as camadas (baixa qualidade no processo de 

impregnação) ou também devido à presença de altas tensões interlaminares devido a alta 

discrepâncias entre as propriedades mecânicas nas camadas aderidas. Na figura 2.28 é 

possível ilustrar a possibilidade da ocorrência de vazios entre as camadas de um 

compósito. 

 

 

Figura 2.28 - Vazios Localizados na Interface entre as Camadas de um Laminado 
Compósito – Adaptação deAskeland (2008). 

 

Além das características de dano descritas anteriormente, outro modos de falha 

podem ser ressaltados, quando analisados microscopicamente, seja com microscopia 

eletrônica de varredura ou com microscópio ótico nos compósitos poliméricos fibrosos. 

Segundo Hull e Clyne (1996) e Reifsnider(1982) são: 

• Fissuração na Matriz; 

• Fratura adesiva (desaderência fibra/matriz), ver figura 2.29; 

•  Fratura coesiva na matriz e/ou na fibra ver figura 2.29; 

• Ruptura de fibras. 
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Figura 2.29 – Fraturas: Adesiva e Coesiva – Fonte: Tinô (2010). 

 

2.6 Interface Fibra/Matriz 

 

Ao se analisar a interface de um compósito fibroso, o material uma vez rompido 

apresenta várias características referentes à região de interface. Porém segundo Linet al. 

(1998) uma forte adesão na interface, implicará então num melhor mecanismo de 

transferência de tensões entre o reforço e a matriz. No entanto, de uma forma apenas 

qualitativa a interface fibra/matriz poderá ter uma forte ou fraca interação, sendo estas 

interações discutidas logo a seguir: 

 

• Forte Interação na Interface Fibra/Matriz - Significa dizer, por exemplo, que o 

compósito ao ser fraturado houve pouco arranque de fibras (pull-out) e se ver um 

número bem elevado de fibras fraturadas. Um exemplo típico está na figura 2.30. 

Também na mesma figura é possível ver a fratura coesiva na matriz e delaminação. 
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Figura 2.30 – Forte Interação Fibra/Matriz– Fonte: Queiroz (2008). 

 

Na figura 2.31 é possível observar também, uma forte interação fibra/matriz. Esta 

afirmação se baseia no fato de que a superfície de fratura apresenta uma grande quantidade 

de resina aderida nas superfícies das fibras, ocorrendo à fratura coesiva na matriz. 

 

 
Figura 2.31 – Forte Interação Fibra/Matriz Caracterizada pela Fratura Coesiva na Matriz– 

Fonte: Marinucci (2011). 
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• Fraca Interação na Interface Fibra/Matriz - Este tipo de interface é caracterizada 

pelo arranque de fibras da matriz originando, por exemplo, a presença de sulcos na 

matriz e também observa-se que as superfícies das fibras, a grande maioria está bem 

limpa, sem retenção de matriz, ver figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32 – Fraca Interação Fibra/Matriz - Fonte: Rodrigues (2007). 

 

É importante ressaltar que a resistência da interface pode ser aprimorada mediante 

alguns cuidados como um bom acoplamento entre o reforço e a matriz, sendo este 

acoplamento garantido através da ação mecânica e química, porém a ação química só pode 

acontecer a partir de ligações químicas entre os grupos funcionais existentes na superfície 

da fibra com a matriz polimérica conforme Castro (2010). 

Segundo Yosomiya, et al. (1989) e Megiatto (2006) os fatores que podem 

influenciar na interação da interface fibra/matriz são: umidade (o mecanismo de adsorção e 

difusão), morfologia da superfície, ligação química, adesão mecânica e etc.. 

 

2.7 Deterioração dos Materiais Compósitos 

 

É sabido que os materiais metálicos sofrem o processo de corrosão que nada mais é 

que um mecanismo de degradação do material que também acontece tanto nos materiais 

cerâmicos como nos poliméricos. No estudo feito e apresentado na forma de “estado da 

Desaderência Fibra/Matriz 
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arte” no inicio do capítulo, já mostra como os compósitos poliméricos se comportam, de 

uma forma geral, frente ao envelhecimento provocado por condições de trabalhos adversas. 

Neste sentido, esta seção abordará especificamente as características de degradação 

estrutural ocorridas nos compósitos poliméricos, quando os mesmos são expostos às 

condições de intemperismos, ou seja, a ação simultânea ou separada dos vários fatores 

como variação de temperatura, umidade excessiva e radiação UV. 

Segundo Guy (1980) os polímeros são suscetíveis a sofrerem deterioração devido à 

desintegração estrutural da cadeia principal, porém normalmente o processo de 

deterioração só é detectado a partir da variação das propriedades mecânicas e dielétricas 

em um meio específico.  

Nos polímeros, o termo deterioração também pode ser denominado como 

degradação. Sabe-se ainda que o processo de degradação dos polímeros pode se dá 

mediante a dissolução em solventes líquidos ou mediante o processo de inchamento devido 

à absorção de solventes e ainda devido à radiação eletromagnética, principalmente a 

radiação ultravioleta, causando alterações na estrutura molecular. É importante ressaltar 

que o processo de degradação envolve fenômenos físicos e químicos; e a partir desses, 

ocorre uma perda de integridade estrutural do material (Callister, 2002). 

Ospesquisadores Shokrieh e Bayat (2007) citam que as principais características 

dos processos de degradação em compósitos poliméricos são o amarelamento, perda de 

brilho com mudança de cor, perda de translucidez, fissuramento, afloramento de fibras 

devido o desgaste da matriz polimérica, empolamento e perda das propriedades mecânicas. 

Um ponto a ser destacado é que algumas dessas características estão ligadas apenas a 

questão de estética, já outras atingem consideravelmente a propriedades mecânicas do 

compósito, levando inclusive a deterioração completa do material principalmente se estiver 

em ambiente agressivo. 

Para fins de esclarecimento e para facilitar o entendimento, um ambiente agressivo 

pode ser classificado em três categorias diferentes conforme Carvalho (1992) que são: 

• Intempéries – chuva, umidade, vento, oscilação de temperatura e radiação 

solar; 

• Substâncias químicas – oxidantes ou redutoras e solventes; 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 62 

 

• Temperaturas altas. 

Porém vários fatores podem afetar no desempenho estrutural e a vida útil de um 

compósito quando expostos a ambientes agressivos que são: 

• Composição, peso molecular e grau de interligação da resina; 

• Tipo e teor de manômero; 

• Tratamento superficial das fibras; 

• Sistema de cura da resina; 

• Processo de fabricação do compósito; 

• Teor de reforço/matriz. 

 

Com relação aos fatores de intemperismo, se pode dizer que a temperatura e os 

raios solares, de alta energia e pequenos comprimentos de onda, denominado de radiação 

ultravioleta (UV), são fatores que normalmente estão acoplados um ao outro, pois quando 

ocorre à radiação UV logo acontece um aumento da temperatura, ou seja, ocorre a geração 

de calor. Porém, o mecanismo de geração de temperatura pode se dá mediante a radiação 

solar ou até mesmo devido ao aquecimento de um determinado fluido quando em contato 

com um determinado reservatório, gerando então aumento de temperatura. No entanto, 

independente da fonte geradora de calor, ocorre o aquecimento do material; e com isso 

quebra da cadeia, revertendo então numa mudança nas propriedades; e como o polímero 

está colocado em um ambiente externo, o oxigênio faz com que ocorra a aceleração do 

processo de deterioração.  

O processo de degradação do polímero quando exposto a temperatura elevada, 

ocorre mediante reações químicas ocasionando então quebra das cadeias moleculares, 

sendo evidenciado pela perda de peso molecular. 

Com relação ao fator da umidade, segundo Mula et al.(2006) os compósitos 

poliméricos quando utilizados em determinadas situações como em aplicações 

aeronáuticas estão sujeitos a aquecimento e umidade, logo absorvem água. Com o processo 

de absorção de água, ocorre um inchamento da matriz provocando então um aumento das 

tensões internas, contribuindo desta forma para o acréscimo das tensões de cisalhamento 

interlaminares. 
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 Resumindo as chuvas e oscilações térmicas agem de forma correlacionada, pois a 

resina normalmente absorve umidade, promovendo então o inchamento e com isso 

aumento das tensões superficiais. Já as oscilações térmicas aumentam mais ainda essas 

tensões ocasionando então microfissuras nas superfícies do laminado. No entanto, devido 

às microfissuras há a migração de mais umidade para dentro do compósito, reduzindo 

então o brilho. Outro ponto bastante relevante diz respeito a penetração de água no 

compósito fazendo com que ocorra a separação do reforço e da resina, ficando a fibras com 

aspecto embranquecido. 
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3 Materiais e Métodos 
 
 

Neste capítulo, será abordada toda a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

dessa tese, bem como dos materiais, ensaios mecânicos e físicos, além das análises 

micrográficas, seja ela mediante microscopia ótica ou microscopia eletrônica de varredura. 

Desta forma, na figura 3.1 seráapresentadoum fluxograma de todas as ações que foram 

realizadas para tal fim. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma de Desenvolvimento do Trabalho. 

 

Matéria prima

Fabricação dos compósitos 

Caracterização dos 
compósitos

Procedimento de 
envelhecimento

Avaliação morfológica 

Avaliação da perda de 
massa e de espessura 

Avaliação  do 
desempenho mecânico

Caracterização da fratura



Capítulo III – Materiais e Métodos 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 65 

 

3.1 Matéria Prima 
 

As matérias prima para a fabricação dos compósitos foram: resina termofixa, fibras 

de vidro-E e fibras kevlar 49, tecido bidirecional de fibras de vidro. A seguir, detalhes 

sobre a caracterização de cada material serão descritos. 

 

3.1.1 Matriz Polimérica 
 
 

A matriz usada foi a resina poliéster insaturada orto-tereftálica com especificação 

técnica Novapol - L20, cujas especificações técnicas, fornecidas pelo respectivo fabricante, 

são mostradas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Especificações Técnicas da Resina de Poliéster – Fonte: Novapol L-120. 

Descrição  Especificação 

Viscosidade Brook (SPD 2/60rpm)  (250-350) cP 

Densidade a 25°C 1, 23 g/cm3 

Gel Time (1% MEKP) a  25°C (9-13) min 

Pico Exotérmico  (150-190) °C 

Índice de Acidez  Máximo 30 Mg KOH/g 

 

3.1.2 Material de Reforço 
 

Medição dos Diâmetros das Fibras 

Foi utilizado o microscópio modelo Q 711 FT – fabricante TEXTOR para a 

medição dos diâmetros das fibras de vidro e das fibraskevlar. Foram realizadas as 

respectivas medições em vinte fibras com a medição em dez pontos diferentes do diâmetro 

para cada tipo, e feito uma média dos valores. 

 

Fibra Kevlar 49 

A fibra de kevlar 49, aqui doravante denominada apenas por fibra kevlar, foi 

fornecida pela Empresa TEXIGLASS, com designação comercial de KV 110/1-0 
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(aramida). Na figura 3.2 é possível observar a fibra kevlar na forma de roving e na tabela 

3.2 suas especificações técnicas fornecidas pela respectiva empresa. 

 

Figura 3.2 – Imagem da Fibra Kevlar na Forma de Roving. 

 
Tabela 3.2 – Especificações do Roving de Kevlar 110/1-0 – Fonte: Texiglass. 

Descrição  Especificação 

Matéria Prima Fio aramida 

Densidade do Fio (g/cm3) 1,44  

Carga de Ruptura Teórica (kgf) 18 - 24 

Título do Roving (Tex) 99 - 121 

 

Tecido Bidirecional de Fibra de Vidro-E 

O tecido bidirecional (balanceado) de fibra de vidro-E foi fornecido pela Empresa 

TEXIGLASS, sendo denominado comercialmente de WR-600/3-1, ver figura 3.3. 

Ressalta-se aqui que esse mesmo tipo de tecido foi usado posteriormente para confecção 

do tecido bidirecional híbrido vidro/kevlar. Na tabela 3.3 observam-se as especificações 

técnicas fornecidas pela respectiva empresa. 

 

Figura 3.3 – Imagem do Tecido Bidirecional de Fibra de Vidro. 
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Tabela 3.3 – Especificações do Tecido de Fibra de Vidro – Fonte: Texiglass 

Descrição  Especificação 

Material do Urdume 
Roving de fibra de vidro–Ee fio de poliéster 

(amarração) 

Material da Trama Roving de fibras de vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m2) 610 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (kgf) 185 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (kgf) 120 

Composição do Tecido  99% Fibra de vidro e 1% de fibra poliéster 

 

Tecido Bidirecional de Mecha Híbrida Vidro/Kevlar 

O tecido com mecha híbrida bidirecional (balanceado) foi fornecido pela Empresa 

TEXIGLASS, comercialmente denominado de KV-650, ver figura 3.4. A mecha híbrida é 

formada por fios de fibras de vidro e de kevlar. Na tabela 3.4 encontram-se as 

especificações técnicas do mesmo, fornecidas pela respectiva empresa. 

 

Figura 3.4 – Imagem do Tecido Bidirecional de Mecha Híbrida Kevlar/Vidro. 
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Tabela 3.4 – Especificações Técnicas do Tecido de Mecha Hibrida– Fonte: Texiglass 

Descrição  Especificação 

Material do Urdume * Fio híbrido de fibra de aramida e fibra de vidro-E 

Material da Trama * Fio híbridode fibra de aramida e fibra de vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m2) 643 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (kgf) 487 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (kgf) 343 

Composição do Tecido  63% fibra de aramida e 37% fibra de vidro-E 

* Fio híbrido – Nomenclatura da mecha híbrida. 

 

Tecido Bidirecional Híbrido Vidro/Kevlar 

 

O tecido híbrido bidirecional (balanceado) vidro/kevlar foi fabricado em um tear 

manual mediante a utilização do tecido bidirecional de fibra de vidro, já especificado 

anteriormente. Para tanto, 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. Ressalva se faz que na reposição das mechas para a confecção do 

tecido híbrido, fossem mantidos os percentuais em peso de fibras (vidro e kevlar), obtendo 

então uma gramatura final aproximada 630 g/m2 do tecido com mecha híbrida.  Na figura 

3.5 é possível visualizar tanto as mechas de fibras kevlar quanto as mechas de fibras de 

vidro na trama e urdume do tecido, sendo este tecido balanceado. 
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Figura 3.5 – Imagem do Tecido Bidirecional Híbrido Vidro/Kevlar. 

 

3.2 Concepção dos Laminados Compósitos 
 
 

Para todo o estudo da influência do envelhecimento ambiental acelerado na 

integridade estrutural dos laminados compósitos, foram desenvolvidos dois laminados 

compósitos híbridos, onde o processo de hibridização é caracterizado pela utilização dos 

novos tecidos híbridos como reforço. Ressalta-se aqui o pioneirismo desse estudo, 

principalmente quando esses tecidos envolverem tipos de hibridizações diferentes. Nesse 

sentido, foram idealizados 2 (dois) laminados: um reforçado com tecido bidirecional de 

mecha híbrida e o outro reforçado com tecido bidirecional híbrido, todos envolvendo fibras 

de vidro-E e kevlar 49. A seguir uma descrição detalhada sobre cada laminado é realizada. 
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3.2.1 Processo de Fabricação dos Laminados Compósitos 
 

 Foi utilizado para a fabricação dos laminados compósitos o processo de fabricação 

de laminação manual (hand lay-up), sendo este realizado na Tecniplas Indústria e 

Comércio Ltda. Foram fabricados dois laminados, todos eles com quatro camadas. A 

resina utilizada na fabricação dos laminados, como já mencionada anteriormente foi a 

poliéster orto-tereftálica, e para catalisação fez o uso do peróxido de metil-etil-cetona 

(MEKP) numa proporção de 1% do volume de resina, sendo o processo de cura dos 

laminados compósitos na temperatura ambiente. A escolha das quatro camadas na 

obtenção dos laminados foi, inicialmente, em função da espessura do mesmo, de forma a 

coincidir com a espessura de reservatórios de médio porte já fabricado pela indústria 

quando da utilização de tecidos bidirecionais como reforço.  

 

3.2.2 Compósito Reforçado com Tecido de Mecha Híbrida (CMH) 
 

O laminado compósito CMH foi fabricado com quatro camadas do tecido de mecha 

híbrida, sendo confeccionado na forma de uma placa com a dimensão de 1,0m2 com uma 

espessura média de 4,15 mm. A figura 3.6 ilustra a configuração do respectivo compósito. 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Configuração do Compósito com Tecido com Mecha Híbrida(CMH). 

 
 

Tecido Mecha 
Híbrida 
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3.2.3 Compósito Reforçado com Tecido Híbrido (CTH) 
 

O laminado compósito CTH foi fabricado com quatro camadas do tecido híbrido, 

sendo obtido na forma de uma placa com a dimensão de 0,5m2 com uma espessura média 

de 3,2mm. Na figura 3.7 é possível observar a configuração do respectivo compósito. 

 

Figura 3.7 - Configuração do Laminado Compósito com Tecido Híbrido (CTH). 

 

3.3 Caracterização dos Compósitos 
 

Neste item serãodiscutidos e apresentados os procedimentos utilizados para a 

caracterização da matéria prima e compósitos desenvolvidos nessa tese. 

3.3.1 Obtenção dos Corpos de Prova 
 

Na obtenção dos corpos de prova (CP’s) para o desenvolvimento de todo o estudo 

proposto, foram tomados os cuidados necessários para que não ocorresse 

superaquecimento, entalhes e arranque de fibras, visando sempre a não interferência do 

respectivo corte, no desempenho mecânico e na característica física do produto final.  

Desta forma, os CP’s utilizados nos ensaios mecânicos, de densidade e calcinação 

foram cortados a seco, com um disco de corte com fio de diamante e refrigerado a ar. 

Terminado o processo de corte, as amostras que foram submetidas aos ensaios mecânicos 

foram lixadas com lixas d’água na sequência 220, 360, 420, e 600. Os CP’s que foram 

analisados microscopicamente para o posterior estudo da fratura, além de seguir a 

sequência anterior do lixamento, foram acrescidas as lixas de número 1000 e 2000; e ainda, 

Tecido  
Híbrido 
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polidos com alumina com partículas de 70µ em politriz metalográfica (Pantec – Modelo 

Polipon U). 

 

3.3.2 Densidade Volumétrica 
 

Para a determinação da densidade volumétrica dos compósitos foi seguida a norma 

ASTM D 792/2000. Foram confeccionadoscinco corpos de prova para cada tipo de 

compósito e realizada a média dos resultados. Foi utilizada uma balança digital, da marca 

Sartoriun, modelo BP 210S com resolução 0,1 mg e capacidade máxima de 210g para 

execução do ensaio. 

 

3.3.3 Determinação das Frações Volumétricas de Reforço, Matriz e 
Vazios. 

 
Foi utilizado o ensaio de termografia (TGA) e de calcinação para a determinação 

das frações volumétricas dos laminados compósitos. A seguir será descrito o detalhamento 

de cada ensaio. 

Termogravimetria (TGA) 

 Esta técnica foi utilizada objetivando medir as variações (perdas) de massa 

de cada constituinte da amostra (resina, fibra kevlar) durante o aquecimento, servindo 

então as temperaturas em que ocorriamessas perdas, como referência para serem utilizadas 

durante o processo de calcinação, já que está se trabalhando com dois tipos de reforços 

kevlar e vidro, além da matriz de poliéster. A atmosfera o equipamento para realização do 

ensaio foi de nitrogênio com uma vazão de 40.0 ml/min e taxa de aquecimento de 20 

°C/min.O equipamento utilizado foi o TGA Q50 da TA Instruments. 

 

Calcinação 

 Este ensaio foi usado para determinar as frações volumétricas tanto dos reforços, 

matriz como de vazios. O procedimento utilizado foi mediante o uso do forno do tipo 

muflamodelo Fornitec – Ind e Com. Ltda., onde os corpos de prova foram colocados em 

cadinhos de cerâmica e aquecidos por um período de 4h em diferentes temperaturas. 
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A primeira temperatura de aquecimento da amostra foi a temperatura referente à 

resina, após 4h nessa temperatura a amostra foi pesada; sendo este peso referente às 

frações volumétrica das fibra de kevlar e vidro. Na sequencia, esse material referente às 

fibras foi aquecido por 4h na temperatura referente a perda de massa de kevlar e com isso 

sobrando apenas as fibras de vidro. A massa residual de fibra de vido, após a queima 

completa da resina e da fibra kevlar, foi parâmetro inicial para a determinação dos teores 

de fibra, resina e vazios, utilizando norma ASTM D3171/04. 

 

3.4 Mecanismo de Envelhecimento 
 
 Para a realização do processo de envelhecimento do material foi utilizada a câmara 

de envelhecimento construída conforme a norma ASTM G53e utilizado o método de 

aceleração do envelhecimento conforme a norma ASTM G154.  

 

Câmara de Envelhecimento 

 A câmara de envelhecimento foi desenvolvida no laboratório da UFRN mediante 

projeto DCR e financiada pelo CNPq; sendo esta formada por três módulos específicos que 

são a unidade de controle, unidade de condicionamento das amostras e unidade de 

armazenamento de água, onde nesta respectiva unidade ficam posicionadas as serpentinas 

necessárias ao aquecimento da água. 

 

• Unidade de Controle – Unidade 1 

Nesta unidade fica armazenado todo o mecanismo de controle do processo de 

envelhecimento, que são as chaves de acionamento das lâmpadas para geração de radiação 

ultravioleta e para a geração do vapor aquecido. Pois sempre que uma chave era acionada a 

outra, consequentemente, era desligada. Também tinha neste módulo, disjuntores como 

mecanismo de segurança da parte elétrica da câmara. 
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• Unidade de Condicionamento dos CP’s – Unidade 2 

Nesta unidade os corpos de prova são posicionados em uma estrutura metálica 

contendo uma tampa para permitir que os corpos de prova ficassem isolados do ambiente 

externo. Além disso, é neste módulo que ficam armazenadas as quatro lâmpadas 

fluorescente do fabricante Reflexpower, com uma potência de 80W cada uma, gerando 

então radiação UV do tipo A. Ainda neste módulo, estão acopladas duas ventoinhas, cada 

uma colocada nas extremidades para que haja um equilíbrio das condições internas da 

câmara, ficando estas acionadas durante todo o período do ensaio de envelhecimento. 

Também nesta unidade, está posicionado três termos-higrômetros com os seus 

respectivos sensores posicionados internamente na câmara e na altura central, onde são 

colocados os CP’s, um em cada extremidade e o outro no centro ao longo do comprimento 

da respectiva unidade, objetivando medir a temperatura e umidade durante todo o processo 

de envelhecimento. 

Os reatores, a fiação e demais componentes utilizados na instalação elétrica 

também estão acondicionados na parte traseira desta unidade. 

 

 

• Unidade de Armazenamento de Água – Unidade 3 

 

Nesta unidade, fica armazenada água que é utilizada durante o processo de geração 

de vapor d’água, pois nele está posicionada a serpentina que é acionada, no momento de 

geração de vapor aquecido. 

A seguir na figura 3.8 poderá ser observada a câmara de envelhecimento e seus 

respectivos módulos. Nas figuras 3.9 e 3.10 mostram-se os módulos em detalhes. 
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Figura 3.8 – Visão da Câmara de Envelhecimento. 

 
 
 

 

Figura 3.9 – Vista Superior da Unidade de Armazenamento e Aquecimento de Água. 
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Figura 3.10 – Vista da Câmara Aberta com os Corpos de Prova. 

 

Ensaio de Envelhecimento 

 

O ensaio de envelhecimento na câmara aconteceu em ciclos alternados e 

intermitentes. Para um ciclo diário, a geração de vapor aquecido foi de 6h com uma 

temperatura média de 48,9 °C e umidade relativa do ar 65,2% e para a radiação UV o 

tempo foi de 18h com temperatura média de 60,4°C e umidade relativa do ar 50,2%. Foram 

condicionados 36 corpos de prova divididos em quatro grupos de 8 corpos de prova, sendo 

exposto apenas uma face do CP. Na tabela 3.4 é possível observar a quantidade e 

especificação dos corpos de provas condicionados: 
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Termo-Higrômetro 
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Tabela 3.5 – Especificação e Quantificação dos CP’sCondicionados. 

Descrição  Quantidade 

CP de Tração (CTH) 8 

CP de Tração (CMH) 8 

CP de Flexão (CTH) 8 

CP de Flexão (CMH) 8 

 

O ensaio de envelhecimento durou um período total de 2016h. Os corpos de prova 

eram mudados de posição a cada 15 dias de exposição para que fosse garantida a 

uniformidade do processo de envelhecimento. A figura 3.11 ilustra todo o esquema do 

ensaio na câmara de envelhecimento, no qual todos os copos de prova posicionadospodem 

ser observados. 

 
 

Figura 3.11 – Síntese do Processo de Envelhecimento. 

Parâmetros do Ensaio de Vapor 
Aquecido 

• Temperatura: 48,9
0
C 

• Umidade Relativa: 65,2% 

CMH – CP CTH – CP CTH – CP Flexão CTH – CP Flexão 

Parâmetros do Ensaio de Radiação 
UV 

• Temperatura: 60,4 
0
C 

• Umidade Relativa: 50,2% 
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3.5 Avaliação Morfológica 
 

A avaliação morfológica de todos os CP’s teve como objetivos, em primeiro plano, 

detectar possíveis defeitos de fabricação e, posteriormente, verificar a existência de algum 

desgaste superficial dos mesmos antes do processo de envelhecimento. Esse procedimento 

foi necessário já que um estudo comparativo para avaliar a deterioração estrutural após o 

envelhecimento é fundamental na análise do comportamento mecânico final de todos os 

compósitos. Para tanto foram utilizados os seguintes equipamentos: scanner, microscópio 

ótico e microscópico eletrônico de varredura.  

Scanner 

O scanner foi utilizado objetivando verificar as possíveis variações de cor ou 

qualquer alteração ocorrida na superfície dos CP’s quando expostos ao envelhecimento. 

Desta forma, as imagens de todas as superfícies dos corpos de provas submetidas aos 

ensaios de tração foram capturadas mediante o uso de scanner. As respectivas imagens 

foram capturadas antes da exposição (condição original), durante o processo de exposição 

(após 35 dias de exposição) e ao término do período de exposição (84 dias de exposição), 

sendo apenas uma superfície foi exposta ao envelhecimento e realizada o procedimento de 

digitalização. O equipamento utilizado foi o scanner da marca HP Photosmart C4280. 

 

Microscópio Ótico 

A microscopia óptica foi a técnica usada para caracterizar os compósitos antes e 

após exposição na câmara, tanto no que ser refere à configuração, como também buscando 

verificar algumas falhas ocorridas durante o processo de fabricação como fissuras, 

presença de vazios, exposição de fibras entre outras. No caso do estudo da análise da 

deterioração estrutural, considerando uma das técnicas utilizadas como a medição de 

espessura como exemplo, foi possível detectar os danos provocados ao longo da espessura 

dos CP’s devido ao envelhecimento, sendo a avaliação feita na superfície na direção 

longitudinal dos corpos de prova. Esta técnica foi realizada tanto nos corpos de prova de 

tração como nos de flexão, sendo utilizado o microscópio da Marca Olimpus MG. 
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Microscopia Eletrônica de Varredura 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) teve com objetivo averiguar as 

possíveis variações morfológicas ocorridas nas superfícies dos CP’s, antes e após expostas 

ao processo de envelhecimento. Foram observados os seguintes itens como: interface 

fibra/matriz, presença de arranque de fibras, fissuras, fendas entre outros, sendo o 

equipamento da Shimadzu modelo Superscan SSX-550. 

 

3.6 Avaliação Integridade Estrutural dos compósitos 
 

Para a análise da deterioração estrutural dos laminados compósitos envelhecidos 

foram utilizadas duas diferentes técnicas. A primeira técnica foi a de se determinar 

possíveis perdas de massa nos CP’s envelhecidos, sendo denominada de Técnica de 

medição de variação de Massa (TMVM) e a outra técnica foi desenvolvida 

especificamente para este trabalho, que se referea avaliação da  instabilidade dimensional 

ocorrida nos CP’s envelhecidos, sendo caracterizada pela variação da espessura nos 

mesmos. Esse modelo foi denominado Técnica de Medição de Variação de 

Espessura(TMVE). As mesmas estão descritas logo abaixo: 

 

Técnica de Medição da Variação de Massa (TMVM) 

Para medição da variação de massa, os corpos de prova a serem usados nos ensaios 

de tração e antes de serem condicionados na câmara de envelhecimento foram colocados 

em uma estufa a temperatura de 50±3 °C, durante 24 horas para que houvesse a retirada da 

umidade e uniformizado o peso, servindo então de referência para o início do estudo 

comparativo posterior. Em seguida os mesmos foram pesados e colocados na câmara; e 

semanalmente, sempre após a exposição à radiação ultravioleta os CP’s eram pesados, 

sendo este procedimento de medição, efetuado até o término do período de exposição. 

Para o uso da técnica TMVM foi utilizada a balança analítica Sartorius com 

resolução de 0,1 mg. O cálculo para a determinação da variação de massa seguiu a equação 

(3.1) descrita a seguir: 
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∆� = �
� � � � �

� �
� ∗ 100                                                                   (3.1) 

Onde: ΔM – Variação de massa da amostra em (%); 

Me – Massa da amostra envelhecida (g); 

Mo – Massa da amostra original. 

 

Técnica de Medição de Variação de Espessura (TMVE) 

Esta técnica foi desenvolvida objetivando detectar variação de espessura na secção 

transversal dos corpos de prova, mediante a utilização do micrômetro. Para tanto, foram 

feitas marcações (pontos ao longo do comprimento dos CP’s), servindo essas marcações 

como referência. Desta forma, medições da espessura antes e após a finalização do período 

de exposição dos CP’s na câmara de envelhecimento foram realizadas. O equipamento de 

medição foi micrômetro mecânico de fricção, Starret, com resolução de 0,001 mm.Foram 

realizadas as respectivas medições pontuais e retirada uma média dos valores de cada CP, 

sendo este procedimento realizado em oito corpos de prova, depois encontrado um valor 

médio da espessura. Na figura 3.12 observam-se as marcações feitas nos CP’s. 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Pontos de Medição de Espessura dos Corpos de Prova. 

 

3.7 Desempenho Mecânico 
 

Para a determinação do comportamento mecânico dos compósitos foram realizados 

ensaio de tração uniaxial e flexão em três pontos, antes e após a exposição na câmara de 

envelhecimento. 

 

127 mm 

Pontos de Medição 
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Ensaio de Tração Uniaxial 

O ensaio de tração uniaxial foi realizado conforme a norma ASTM D 3039-08. Para 

tanto foram determinadas as propriedades mecânicas na condição original (antes do 

envelhecimento) e após o período de envelhecimento, sendo obtidas à resistência última, o 

módulo de elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e a 

deformação de ruptura. Foram realizados os ensaios para cada tipo de compósito, sendo 

fraturados oito CP’s e retirados os cinco valores (requeridos pela norma) das respectivas 

propriedades com menores dispersões.  O ensaio de tração uniaxial foi realizado na 

máquina de Ensaios Universal Mecânica (AGI-250 KN Shimadzu), com uma velocidade 

de carregamento 1,0 mm/min e as dimensões dos CP’srepresentadas na Figura 3.12. A 

temperatura média ambiente durante os ensaios foi de (25±2) °C. 

 

 

 

 

Figura 3.12 – Dimensões do CP’s do Ensaio de Tração Uniaxial. 

 

Ensaio de Flexão em Três Pontos 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado de acordo com a norma ASTM D 

790-03. Para tanto foram determinadas as propriedades mecânicas na condição original e 

após o período de envelhecimento, sendo obtidos: a resistência à flexão, o módulo elástico 

à flexão e a deflexão máxima. Foram realizados os ensaios para cada tipo de compósito, 

sendo fraturados oito CP’s e retirados os cinco valores das respectivas propriedades com 

menores dispersões.  O ensaio de flexão foi realizado na máquina de Ensaios Universal 

Mecânica (AGI-250 KN Shimadzu), sendo a velocidade de carregamento de 2,0 mm/min e 

as dimensões dos CP’s representadas nas Figuras 3.13 e 3.14. Os corpos de prova tiveram 

dimensões diferentes porque as espessuras dos compósitos (CMT e CMH) são diferentes. 

É importante enfatizar que o lado tracionado do CP foi o exposto ao envelhecimento. A 

temperatura média ambiente durante os ensaios foi de (25±2) °C. 

 

127 mm 

250 mm 

25 mm 
mm 
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Figura 3.13 – Dimensões do Corpo de Prova de Flexão do Compósito (CMH). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14 – Dimensões do Corpo de Prova de Flexão do Compósito (CTH). 

 

3.8 Caracterização da Fratura 
 
 A caracterização da fratura final dos compósitos foi realizada através de análises 

macroscópica e microscópica ao longo de todo o comprimento dos CP’s. As análises foram 

realizadas tanto nos corpos de prova submetidos ao ensaio de tração como o de flexão, nas 

condições originais e envelhecidas. A análise macroscópica da fratura teve como objetivo 

identificar o modo (característica) da mesma como, por exemplo, sua intensidade e 

distribuição. Também, foi realizada na análise macroscópica a utilização da norma ASTM 

D3039-08 para caracterizar o tipo (código) da fratura segundo a respectiva norma para o 

caso dos ensaios de tração uniaxial.  Já a análise microscópica da fratura tem como 

objetivo verificar detalhes dos tipos de dano, ou seja, a existência ou não das presenças da 

delaminação entre as camadas, fissuras, fendas na matriz, arranque e/ou ruptura de fibras, 

bem como a característica da interface fibra/matriz. Os equipamentos utilizados foram: o 

microscópio ótico e o microscópio eletrônico de varredura, todos eles já especificados. 

 

 

 

68,8 mm 

90,0 mm 

13,0 mm 

84,0 mm 

13,0 mm 
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4 Resultados e Discussões 
 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados do trabalho. Para tanto será seguida a 

metodologia que pode ser observada na figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma da Representação dos Resultados. 
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4.1 Caracterização das Fibras Kevlar e Vidro 
 

Nas figuras 4.2 e 4.3 é possível observar a medição dos diâmetros das fibras kevlar 

e de vidro. 

 

Figura 4.2 – Determinação do Diâmetro Médio da Fibra Kevlar. 

 

 

Figura 4.3 – Determinação do Diâmetro Médio da Fibra de Vidro. 
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Na tabela 4.1 pode se verificar os valores médios e desvios padrões dos respectivos 

diâmetros das fibras. Observa-se que a dispersão dos valores do diâmetro referente às 

fibras de vidro foi alta devido a não uniformidade dos diâmetros dessas fibras atingindo um 

alto valor do desvio de aproximadamente 19%, como pôde ser verificado na figura 4.3. 

 
Tabela 4.1 – Diâmetro Médio das Fibras 

Tipo de Fibra Diâmetro (µm) 

Fibra Kevlar 12,581 ± 0,478 

Fibra de Vidro 23,356 ± 1,896 

 

A não uniformidade dimensional das fibras, principalmente no caso das fibras de 

vidro devido à variação expressiva do desvio,pode levar a uma maior dispersão nos 

resultados referentes às propriedades mecânicas finais do laminado compósito.  

 

4.2 Caracterização dos Laminados Compósitos 
 

Neste item serão abordados os aspectos microestruturais dos laminados 

compósitoscomo distribuição da camada de reforço, detalhes das mechas, além do 

comportamento térmico desses laminados e será finalizado com a determinação dos teores 

dos constituintes que fazem parte dos respectivos laminados compósitos bem como as suas 

densidades. 

 

4.2.1 Caracterização Microestrutural dos Laminados Compósitos 
 

Os próximos itens a serem discutidos estão direcionados basicamente às 

caracterizações microestruturais dos compósitos idealizados e fabricados. Para tanto, as 

primeiras análises são referentes à microscopia óptica das microestruturas dos compósitos 

objetivando inicialmente apenas a verificação da distribuição dos reforços na matriz. 

 

• Compósito Reforçado com Tecido de Mecha Híbrida (CMH) 

A figura 4.4 representa a imagem da espessura do laminado CMH, tendo como 

objetivo mostrar a configuração do mesmo. Observam-se na respectiva figura, as quatro 
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camadas do laminado CMH enfatizando a trama/urdume do tecido híbrido como fase 

limitante das camadas.  

 

 

Figura 4.4 – Configuração do Laminado CMH. Aumento de 32x. 

 

Desta forma, conforme figura 4.4 observa-se a presença de vazios (bolhas) e fissura 

na matriz, sendo as bolhas ocasionadas devido ao processo de cura da resina, uma vez que 

durante este processo ocorre a emissão de voláteis da resina e também devido ao 

aprisionamento de ar durante o processo de laminação manual. Também as bolhas podem 

ter sido formadas pela falta de compactação durante o processo de laminação manual. Já a 

fissura, esta ocorreu provavelmente durante o processo de cura do laminado compósito, 

devido à reação de cura ser exotérmica, ou seja, com a geração de calor (aquecimento) 

seguida do resfriamento. 

Na figura 4.5 mostra-se em detalhe, a caracterização da mecha híbrida no 

respectivo tecido de reforço que foi usado no laminado CMH, sendo esta capturada na 

espessura do mesmo. 

 

 

 

Vazios 

Fissura na Matriz 

Urdume 

Trama 

Camada de Reforço 
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Figura 4.5 – Caracterização da Mecha Híbrida no Laminado CMH. Aumento de 80x. 

 

Desta forma, mediante análise da figura 4.5 observa-se na respectiva mecha, 

representada pela região limitada de vermelho, uma maior quantidade de fibras kevlar 

quando comparada às fibras de vidro.  

 

• Compósito Reforçado com Tecido Híbrido (CTH) 

 

Observa-se na figura 4.6 a configuração do laminado CTH, onde o mesmo possui, 

também, quatro camadas de reforço, sendo esta imagem capturada na secção transversal do 

laminado compósito. Em análise da microestrutura observa-se que para o caso do tecido 

híbrido como reforço, as camadas são caracterizadas pela trama/urdume do tecido, porém 

com regiões ricas em resina como limitante entre essas camadas. 

 

 

 

Fibra de Vidro 

Fibra de Kevlar 
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Figura 4.6 – Configuração do laminado CTH. Aumento de 32x. 

 

Na figura 4.7 é possível observar detalhes das mechas de fibras de vidro e de fibras 

kevlar na composição do tecido híbrido. 

 

 

Figura 4.7 – Caracterização das Mechas de Fibras de Vidro e de Kevlar. Laminado CTH. 
Aumento de 80x. 
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4.2.2 Caracterização Térmica dos Laminados Compósitos 
 

Termogravimetria (TGA) 

Mediante as figuras de 4.8 a 4.9 podem ser verificadas as temperaturas em que 

ocorrem as perdas de massas dos materiais constituintes dos laminados CMH e CTH. O 

objetivo da determinação destas temperaturas (onde houve a perda de massa) é o de se 

conhecer as temperaturas a serem utilizadas na calcinação das amostras e 

consequentemente na determinação das frações volumétricas de matriz, reforço e vazios. 

Na figura 4.8 observa-se o gráfico da perda de massa em função da temperatura 

referente à resina poliéster orto-tereftálica, cuja massa utilizada foi de 3,393 mg, onde se 

verifica uma faixa de temperatura entre 280 °C e450 °Cpara a perda de massa, sendo 

utilizada a última para o ensaio de calcinação. 
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Figura 4.8 – Perda de Massa da Resina Poliéster Orto-Tereftálica. 

 

A figura 4.9 mostra o TGA dafibra kevlar sendo o valor da massa da amostra 

utilizada para o ensaio de 1,2650 mg, onde pode ser observado uma faixa de temperatura 

de perda de massa entre 480 °C e 550 °C, sendo esta última usada como temperatura para o 

ensaio de calcinação. 
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Figura 4.9 – Perda de Massa da Fibra Kevlar. 

 

 

Já na figura 4.10 é possível observar o gráfico do TGA do laminado CMHsendo 

utilizado para o ensaio uma amostra de 6,9964mg. Verificam-se dois patamares bem 

definidos, onde o primeiro referente à faixa de perda de massa da resina (280 a 450)°Ce o 

segundo de (450 a 550) °C correspondente a perda de massa da fibra kevlar. Desta forma, 

se pode confirmar a temperatura de perda de massa da resina, apresentada na figura 4.8.  

Mesma conclusão se pode chegar com relação ao segundo patamar onde a temperatura de 

perda de massa referente à fibra kevlar foi de 550 °C, também confirmando o 

comportamento mostrado na figura 4.9. 
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Figura 4.10 – Perda de Massa do Laminado CMH. 

 

Na figura 4.11 têm-se o gráfico referente ao TGA realizado no laminado CTHonde 

foi utilizado uma amostra com massa de 6,4220 mg. Observam-se, também, dois 

patamares, sendo bem definido o primeiro como a temperatura referente à perda de massa 

da resina e o segundo como a temperatura referente à da fibra kevlar.  
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Figura 4.11 – Perda de Massa do Laminado CTH. 
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Diante do exposto anteriormente as temperatura que foram determinadas no ensaio 

de TGA, serviram de base para a realização do ensaio de calcinação para a determinação 

dos teores de matriz, reforço e vazios. 

 

4.2.3 Determinação da Densidade Volumétrica e das Frações 
Volumétricas de Reforços, Matriz e Vazios dos laminados CMH e 
CTH. 

 

Na tabela 4.2 observam-se os teores em volume de reforços, matriz e vazios. Como 

pode ser observado verifica-se uma quantidade maior de teor de vazios no laminado 

compósito confeccionado com o tecido com mechas híbridas (CMH). 

 

Tabela 4.2 – Frações Volumétricas de Reforços, Matriz e Vazios. 

Composição (%) 
Tipo de Compósito Híbrido 

CMH CTH 

Densidade (g/cm3) 1,45 ± 0,05 1,55 ± 0,02 

Teor de Fibras de Vidro (%) 10,1 ± 1,0 20,0 ± 2,0 

Teor de Fibras Kevlar (%) 45,4 ± 2,5 31,0 ± 2,9 

Teor de Matriz (%) 40,6 ± 3,5 48,0 ± 2,5 

Teor de Vazios (%) 3,9 ± 0,3 1,0 ± 0,2 

 

Conforme a tabela 4.2 é importante destacar que para o laminado CMH, o mesmo 

teve um teor de resina inferior ao laminado CTH,observado na caracterização 

microestrutural e durante o processo de fabricação do mesmo. Este fato é explicado uma 

vez que o tecido apresenta a trama e o urdume extremamente fechados, ou seja, 

dificultando a impregnação do tecido pela resina durante o processo de fabricação por 

laminação manual. Já o tecido híbrido utilizado para a fabricação do laminado CTH, o 

mesmo era mais maleável, ou seja, a trama e o urdume estavam mais folgados permitindo a 

passagem da resina pelos respectivos entrelaces formado pela pelos mesmos, ocorrendo 

então uma melhorimpregnação do tecido; e com isso havendo também um menor 

percentual de vazios no compósito. Esta afirmação fica mais claraapós as análises das 
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propriedades mecânicas e da fratura. Ressalta-se aqui que, os percentuais em peso de fibra 

de vidro e de kevlar em cada tipo de tecido são iguais. 

 

4.3 Avaliação Morfológica dos Laminados Compósitos 
 

As próximas análises dizem respeito ao estudo dos aspectos morfológicos dos 

corpos de provas dos laminados compósitos CMH e CTH, para as condições originais e 

após o ensaio de envelhecimento ambiental acelerado. 

 

4.3.1 Análise do Processo de Deterioração dos Laminados CMH e CTH 
 

Neste item foram analisados os aspectos morfológicos referentes dos CP’s dos 

laminados CMH e CTH inicialmente no estado original e posteriormente após o 

envelhecimento. O objetivo do estudo é o se obter uma análise comparativa com relação à 

intensidade do fenômeno da deterioração ocorrida nos CP’s envelhecidos. Esta análise foi 

realizada na espessura dos CP’s (desgaste superficial na borda e ao longo das camadas) 

mediante a microscopia óptica (MO). O mesmo estudo também foi realizadoutilizando a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com o objetivo de caracterizar os aspectos 

morfológicos nas superfícies dos CP’s diretamente expostas ao processo de 

envelhecimento. Em alguns casos o MEV também foi utilizado na espessura dos CP’s com 

o intuito de se detectar de forma mais detalhada esse processo de deterioração. 

 

• Aspectos Morfológicos do Laminado CMH 

Na figura 4.12 observa-se a imagem da espessura do corpo de prova no estado 

original e pode ser verificada a presença de uma borda uniforme sem desgaste na matriz 

(não havendo a presença de fibras expostas) ao longo de todo o comprimento do corpo de 

prova. 
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Figura 4.12 – Avaliação da borda do Laminado CMH no Estado Original – (MO). 

 

Na figura 4.13, observa-se a imagem da superfície do CP antes da exposição ao 

envelhecimento, mediante análise do MEV no laminado CMH.A mesma apresenta uma 

superfície uniforme apenas com algumas incrustações devido ao processo de fabricação. 

 

Figura 4.13 – Avaliação Superfície do laminado CMH na Condição Original – (MEV). 

 

Quanto ao corpo de prova após o envelhecimento, ver figura 4.14, a análise por MO 

mostra que houve um desgaste da matriz onde se verifica o aparecimento do material de 

reforço ao término do ensaio de envelhecimento, evidenciado pela desaderência 

Borda do CP  
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fibra/matriz. Isto aconteceu devido a resina ficar mais frágil e quebradiça, fato que 

aconteceu também no trabalho Zainuddinet al. (2011)devido ao mesmo processo de 

exposição. 

 

 

Figura 4.14 – Avaliação da borda do CP no laminado CMH após o Processo de 
Envelhecimento – (MO). 

 

Na figura 4.15, mediante análise por MEV, observa-se a superfície do CP após 

envelhecimento. Logo fica evidenciada a quantidade de microfissuras ramificadas por toda 

a região analisada podendo ser observada na figura 4.15 (a).  Esse fenômeno também 

ocorre no trabalho desenvolvido por Zainuddinet al. (2011) e Kumaret al. (2002). Observa-

se além das microfissuras ramificadas, o aparecimento de fibras na superfície provocada 

pela fissura na matriz devido ao mecanismo de envelhecimento, ver figura 4.15 (b e c). 

Também na figura 4.15(c) verifica-se que a superfície da fibra está limpa, apresentando 

uma baixa aderência na interface fibra/matriz. 
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Figura 4.15 – Avaliação da Superfície do CP no laminado CMH após o Processo de 
Envelhecimento – (MEV). 
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• Aspectos Morfológicos do Laminado CTH 

 

A análise morfológica através da microscopia óptica (MO) e na espessura dos CP 

mostra que o mesmo na condição original, ver figura 4.16, apresenta uma borda bastante 

uniforme (íntegra), sendo esta representada pela presença de uma região rica em resina. 

 

Figura 4.16 – Avaliação da borda do Laminado CTH na Condição Original – (MO). 
 

Na figura 4.17 a análise por MEV mostra a superfície do corpo de prova antes de 

ser exposta ao envelhecimento, onde se observa uma superfície uniforme sem a presença 

de microfissuras e/ou fibras expostas.  

 

 

Figura 4.17 – Avaliação Superfície do laminado CTH na Condição Original – (MEV). 
 

Borda do CP 
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Na figura 4.18 pode ser verificada a imagem da espessura do CP já envelhecida. 

Observa-se na respectiva imagem o aparecimento das fibras, evidenciando pela 

desaderência fibra/matriz provocado pelo processo de envelhecimento, tendo o mesmo 

comportamento do laminado compósito com mecha híbrida após condicionamento. 

 

 

Figura 4.18 – Avaliação da borda do CP no laminado CTH após o Processo de 
Envelhecimento – (MO). 

 
Na figura 4.19 observa-se com mais detalhes a superfície do CTH após 

envelhecimento e analisada através do MEV. Verifica-se na respectiva imagem o 

aparecimento das fibras ao término do envelhecimento, no entanto não foi observada a 

presença de microfissuras ramificadas na superfície do corpo de prova, sendo esta análise 

confirmada na figura 4.19 (a). Também é detectada a presença de sulcos provocados pela 

perda de fibras conforme figura 4.19 (b), além da presença de desaderência na interface 

fibra/matriz, sendo evidenciadas nas figuras 4.19 (b e c), devido à aparência da superfície 

da fibra está lisa (limpa), sendo este mesmo dano apresentado no trabalho desenvolvido 

por Sharma (2006). 
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Figura 4.19 – Avaliação da Superfície do CP no laminado CTH após o Processo de 
Envelhecimento – (MEV). 
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Na figura 4.20 é possível observar o esquema comparativo referente ao processo de 

deterioração ocorrido nos corpos de prova envelhecidos, analisados tanto nas espessuras 

quanto ao longo da superfície expostas, para os laminados CMH e CTH.  

 

 

 

Figura 4.20 – Esquema Comparativo das Análises Morfológicas dos Laminados CMH e 
CTH. 

 

Após análise morfologicamente dos laminados compósitos observa-se que o 

laminado CMH (devido à configuração do tecido) teve uma incidência maior de defeitos 

de fabricação como a presença de vazios e microfissuras no interior do laminado, porque 

as mechas eram híbridas e como para a hibridização das mechas era necessário haver um 

leve “aperto” do fio de kevlar no fio de vidro, gerava então uma leve tensão no tecido, 
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configurando dessa forma num tecido mais denso. Já no laminado CTH, o tecido era 

formado por mechas alternadas de kevlar e vidro com uma trama/urdume mais “aberta”; e 

consequentemente mais flexível facilitando então o processo de impregnação da matriz no 

reforço e com isso diminuindo os defeitos de fabricação. 

Dando continuidade à análise morfológica nos laminados CMH e CTH referente 

ao processo de deterioração das superfícies envelhecidas, foi feito um estudo da 

digitalização dessas superfícies, mediante utilização do scanner, com o objetivo de 

monitorar qualquer variação em termos de colorização nas mesmas.  A figura 4.21 mostra 

esse monitoramento realizado em três períodos diferentes: antes do condicionamento; e 

após 36 e 84 dias de exposição na câmara. O processo de digitalização foi feito 

semanalmente, ressaltando que só foram selecionados esses períodos pela não ocorrência 

de variação significativa de cor entre esses intervalos que merecessem destaque. 

 

Característica do Envelhecimento 

Número de Dias CMH CTH 

0 

  

36 

  

84 

  

Figura 4.21 – Análise das Superfícies Expostas ao Envelhecimento Mediante Utilização 
do Scanner. 
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Diante da figura 4.21 verifica-se uma variação de cor bastante acentuada quando 

observado o laminado CMH no estado original e comparada à mesma superfície com a 

condição após 84 dias de exposição, ou seja, período definido como término do 

condicionamento das amostras na câmara de envelhecimento. Observa-se a cor passando 

de amarelo claro para amarelo mais escuro (queimado). Também é observado o mesmo 

comportamento quando analisada a superfície do CP do laminado CTH. Este processo de 

variação de cor dar-se o nome de fotoxidação, sendo esse comportamento apresentado 

também no trabalho desenvolvido por Zainuddinet al. (2011). Além disso, a presença de 

umidade sob a forma de moléculas de água na superfície aumenta as reações de 

fotoxidação devido ao aumento de íons de OH¯ e H+(Tjandraatmadjaet al., 2002). 

 

4.4 Avaliação da IntegridadeEstrutural dos Laminados Compósitos 
 

Para avaliação estrutural dos laminados compósitos após o término do período de 

envelhecimento, a seguir serão mostrados os resultados obtidos referentes à Técnica de 

Medição de Variação de Massa (TMVM) e a Técnica de Medição de Variação de 

Espessura (TMVE). 

 

Técnica de Medição de Variação de Massa (TMVM) 
 

Nessa técnica foi aplicada para medir a variação de massa ocorrida nos CP’s dos 

laminados compósitos CMH e CTH, sendo estas medições de massa realizadas 

semanalmente até o final do ensaio de envelhecimento. 

Diante disso, nas figuras 4.22 e 4.23 verificam-se os comportamentos dos CP’s dos 

laminados CMH e CTH, respectivamente. Observa-se que tanto o laminado CMH quanto 

o laminado CTH apresentam perda de massa ao longo de todo o processo de 

envelhecimento. 

 

 

 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 103 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

P
e

rd
a 

d
e

 M
as

sa
 (

%
)

Tempo de Exposição (h)
 

Figura 4.22 – Perda de Massa em Função do Período de Exposição no Laminado CMH. 
 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

P
e

rd
a 

d
e

 M
as

sa
 (

%
)

Tempo de Exposição (h)
 

Figura 4.23 – Perda de Massa em Função do Período de Exposição no Laminado CTH. 
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Observa-se que para ambos os laminados compósitos os comportamentos referentes 

à perda de massa são semelhantes, porém o laminado CTH teve uma maior perda de massa 

quando comparado ao laminado CMH.  

Na tabela 4.3 observam-se os percentuais referentes à perda de massa dos 

respectivos laminados compósitos avaliados. 

Tabela 4.3 – Perda de Massa dos Laminados Compósitos. 

Laminado Compósito Perda de Massa Após Envelhecimento (%) 

CMH 0,37 ± 0,02 

CTH 0,40 ± 0,03 

  

Desta forma, a perda de massa foi um pouco maior para a condição do laminado 

CTH, devido provavelmente ao teor superior de resina; e como a mesma fica mais frágil, 

principalmente na superfície, existe a probabilidade de perda de matriz durante o processo 

de envelhecimento, fato também observado no trabalho desenvolvido por Zainuddi et al. 

(2011) onde a perda de massa é justificada devido a perda de resina ocasionada pela 

degradação ocasionadas pela radiação UV. 

 

Técnica de Medição de Variação de Espessura (TMVE) 
 

Neste item são abordados os aspectos dimensionais, como a variação da espessura, 

dos laminados compósitos ao término do período de exposição na câmara. As figuras 4.24 

e 4.25 mostram um estudo comparativo dessas medições nos mesmos CP’s antes (estado 

original) e após o envelhecimento. O desenvolvimento dessa técnica facilita a análise da 

instabilidade dimensional ocorrida no laminado após o envelhecimento, uma vez que a sua 

medição se verifica apenas no final do ensaio. 

Desta forma, na figura 4.24 observa-se o gráfico que faz a relação de perda de 

espessura em função do tempo de exposição na câmara no laminado CMH. 
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Figura 4.24 – Variação de Espessura em Função Período de Exposição no Laminado 
CMH. 

 

 Verifica-se que ao término do período de exposição houve uma perda na espessura 

de aproximadamente 0,8% do laminado CMH quando comparado com a condição 

original, sendo o valor da espessura a média entre os 48 pontos medidos para ambas as 

condições.  

 Na figura 4.25 pode ser observado que também houve perda de espessura ao 

término do período de exposição, sendo essa perda de aproximadamente 1% no laminado 

CTH, sendo este valor calculado a partir da média entre os 48 pontos medidos para os dois 

estados (original e envelhecido). 
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Figura 4.25 – Variação de Espessura em Função Período de Exposição no Laminado 
CTH. 

 

Desta forma, ao término do ensaio pode ser observado que o laminado CTH teve 

uma maior perda de espessura, sendo essa perda justificada pela presença do maior 

percentual de matriz quando comparado com o laminado CMH. 

Na tabela 4.4 observam-se de fato os valores de perda da espessura, em termos 

percentuais, dos respectivos laminados compósitos avaliados, ficando claro que a perda de 

espessura foi muito próxima uma da outra para ambos os laminados. 

 

Tabela 4.4 – Perda de Espessura dos Laminados Compósitos após Envelhecimento. 

Tipo de Compósito Perda de Espessura Após Envelhecimento (%) 

CMH 0,794 ± 0,003 

CTH 0,965 ± 0,002 

  

 

Em uma análise comparativa entre as duas técnicas empregadas na medição da 

deterioração dos laminados as mesmas mostram coerência uma vez que o laminado CTH 

apresenta maiores perdas tanto no que se refere à massa quanto no que se refere à 

espessura dos CP’s. Logo estas duas técnicas podem ser utilizadas no momento de 

3,211 3,180

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Original Envelhecido

E
sp

es
su

ra
 (

m
m

)



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 107 

 

especificação de um elemento estrutural, quando o respectivo elemento for exposto as 

mesmas condições de serviço em que foram submetidos os respectivos laminados, sendo 

elas utilizadas como parâmetros de projeto.  

 

 

4.5 Avaliação do Desempenho Mecânico 
 

Nesta seção será discutido o comportamento mecânico em termos de resistência 

última, módulo de elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga), 

deformação de ruptura e característica da fratura, dos respectivos laminados compósitos. 

Todas as análises serão efetuadas para os ensaios de tração uniaxial e de flexão em três 

pontos. 

 

Ensaio de Tração Uniaxial 

 

• Laminado Compósito com Mecha Híbrida (CMH) 

O comportamento mecânico referente ao ensaio de tração uniaxial do laminado 

CMH será avaliado inicialmente a partir dos diagramas tensão x deformação tanto para o 

estado original quanto para o estado envelhecido, ver figura 4.26 (a e b). Ressalta-se que 

esses dados foram obtidos a partir da fratura de cinco corpos de prova para cada estado do 

laminado. Desta forma pode se observar que para todas as condições de ensaios do 

laminado CMH houve uma boa da resposta do material, mostrando que o processo de 

envelhecimento não alterou de forma substancial a relação tensão x deformação do 

laminado.  

A seguir na tabela 4.5 é possível observar de forma sistemática os resultados das 

propriedades mecânicas, obtidas mediante o ensaio de tração uniaxial do laminado CMH, 

no estado original e de envelhecimento. Para a obtenção dos valores de todas as 

propriedades, foi feito uma média entre os valores de cinco corpos de prova fraturados e 

calculado o desvio padrão da respectiva média. Com relação aos valores dos módulos de 

elasticidade, os mesmos foram calculados com as cargas antes do início do dano, sendo 

identificadodurante a realização do ensaioatravés de ruídos(estalos) característicos do 
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inicio do processo de fissuração da matriz, de forma a evitar que o dano pudesse influir nos 

resultados. Ressalta-se aqui que esse mesmo procedimento foi utilizado nos cálculos dos 

módulos de elasticidade para todos os tipos de carregamento e condições de ensaios.  
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Figura 4.26 – Comportamento do Laminado CMH à Tração Uniaxial. (a) Estado Original 
(b) Estado Envelhecido. 
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Tabela 4.5 – Síntese das Propriedades de Tração Uniaxial do Laminado CMH. 

Propriedades de Tração do Compósito CMH 

Estado do 
Laminado 

Resistência Última 
(MPa) 

Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Deformação de 
Ruptura (%) 

Original 193,04 ± 4,27 5,17 ± 0,34 8,44 ± 0,29 

Envelhecido 183,69 ± 4,98 4,43 ± 0,22 8,03 ± 0,28 

 

Com o objetivo de melhor visualização da influência do processo de 

envelhecimento nas propriedades mecânicas do laminado CMH, um estudo comparativo é 

mostrado nas figuras 4.27, 4.28 e 4.29. 

Na figura 4.27 é possível observar a resistência última do laminado CMH na 

condição original e após o envelhecimento. 

 

 

Figura 4.27 – Resistência Última à Tração Uniaxial do Laminado CMH nos Estados: 
Original e Envelhecido. 

 

Desta forma, após avaliação da resistência última observa-se que houve uma perda 

de resistência após envelhecimento em torno de 5% quando comparada com o estado 

original. Na figura 4.28 observam-se os resultados referentes ao mesmo laminado CMH, 

no entanto no que se refere à rigidez do material tracionado. 
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Figura 4.28 – Módulo de Elasticidade à Tração Uniaxial do Laminado CMH nos Estados: 
Original e Envelhecido. 

 

Diante do exposto na figura 4.28 fica evidente que houve uma queda na rigidez 

após envelhecimento, sendo esta de aproximadamente 14% quando comparada com o 

estado original.Na figura 4.29, verifica-se o comportamento do laminado CMH quanto à 

capacidade de deformação até a ruptura. 

 

Figura 4.29 – Deformação de Ruptura à Tração Uniaxial do Laminado CMH nos Estados: 
Original e Envelhecido. 

 
Após avaliação dos dados apresentados na figura 4.29 observa-se que o laminado 

CMH após o envelhecimento deformou-se menos, cerca de 5%, quando comparado com o 

mesmo no estado original. 
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• Laminado Compósito com Tecido Híbrido (CTH) 

Neste item será tratado o comportamento mecânico referente ao ensaio de tração 

uniaxial do compósito CTH. Para tanto, na figura 4.30 (a e b) observa-se o comportamento 

do respectivo material mediante os diagramas tensão x deformação, sendo possível 

visualizar o comportamento de cinco CP’saté a ruptura. Os diagramas representam os 

resultados obtidos para os estados: original figura 4.30 (a) e envelhecido figura 4.30(b). 

Após análise da figura 4.30, observa-se, também, que o laminado apresenta perfis 

semelhantes referentes às relações entre a tensão e a deformação, independentes dos 

estados serem original ou após o processo de envelhecimento.  

A tabela 4.6 mostra um quadro de resumo das propriedades mecânicas e os 

respectivos desvios padrões do laminado CTH, nos estados originais e após 

condicionamento na câmara de envelhecimento.  
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Figura 4.30 – Comportamento do Laminado CTH à Tração Uniaxial. (a) Estado Original 
(b) Estado Envelhecido. 
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Tabela 4.6 – Síntese das Propriedades de Traçãodo Laminado CTH. 

Propriedades de Tração do Laminado CTH 

Estado do 

Laminado 

Resistência Última 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

Original 146,96 ± 8,96 5,27 ± 0,34 3,47± 0,19 

Envelhecido 133,70 ± 4,73 5,46 ± 0,21 3,30± 0,25 

 

Um estudo comparativo foi realizado, com o mesmo objetivo feito para o laminado 

CMH, e mostrado nas figuras 4.31, 4.32 e 4.33. Na figura 4.31 visualiza-se resistência 

última do compósito CTH nos estados: original e após envelhecimento. 

 

 

Figura 4.31 – Resistência Última à Tração do Laminado CTH nos Estados: Original e 
Envelhecido. 

 

Diante dessa análise é possível verificar uma perda de resistência última de 

aproximadamente 9% após envelhecimento, quando comparada com o estado original.  

A figura 4.32 mostra os valores da rigidez do respectivo laminado, onde se verifica 

que após o ensaio de envelhecimento houve um pequeno aumento do módulo de 

elasticidade quando comparado ao estado original, fato que não ocorreu com o laminado 

CMH, sendo este aumento em torno de 4%. 
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Figura 4.32 – Módulo de Elasticidade à Tração Uniaxial do Laminado CTH nos Estados: 
Original e Envelhecido. 

 

A figura 4.33, apresenta a capacidade de deformação do laminado CTH, tanto no 

estado original como após o estado de envelhecimento. 

 

 

Figura 4.33 – Deformação de Ruptura à Tração Uniaxial do Laminado CTH nos Estados: 
Original e Envelhecido. 

 

Desta forma, após análise da figura 4.33 tem-se que o material após envelhecimento 

perdeu cerca de 5% na deformação de ruptura, quando comparado ao estado original. 
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• Influência do Processo de Envelhecimento – Comparativo Global 

 Para finalizar as análises do comportamento mecânico dos laminados sob a ação do 

ensaio de tração uniaxial, na figura 4.34 (a e b) é possível observar o quanto cada laminado 

reteve de suas propriedades mecânicas após envelhecimento. 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 – Percentual de Retenção das Propriedades Mecânicas de Tração Uniaxial dos 
Laminados (a) CMH (b) CTH. 
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Diante da figura 4.34 observa-se que o laminado CTH, teve uma maior perda de 

suas propriedades mecânicas (baixa retenção das propriedades), excetuando ao se analisar 

o módulo de elasticidade que houve na verdade um ganho. No que se refere à perda ela 

pode ser explicada, pois este laminado tem um teor de resina superior ao laminado CMH, 

sendo 47% e 40,6% os teores de resina no CTH e no CMH, respectivamente. Nos 

trabalhos desenvolvidos por Zainuddin, et al. (2011) e Kumaret al. (2002) durante o 

processo de envelhecimento ocasionado pela alternância de radiação UV e umidade, a 

matriz ficou frágil e com isso surgirem microfissura na superfície, permitindo então a 

penetração da umidade pelas respectivas microfissuras, fragilizando ainda mais o material; 

e com isso permitindo uma perda maior das propriedades mecânicas. 

Porém também é importante dizer que no que se refere ao módulo de elasticidade, 

para o compósito CTH houve um ganho, embora pouco significativo. Os diferentes 

comportamentos observados com relação aos módulos de elasticidade podem estar 

relacionados com os valores das cargas de “início do dano” já que esse parâmetro é medido 

no intervalo que antecede essa carga e que pode ser influenciada de forma diferente, ou 

seja,podendo sofrer a influência tanto do processo de envelhecimento quanto do tipo de 

hibridização dos tecidos de reforços. Ressalta-se ainda que a maior retenção na resistência 

última observada no laminado CMH pode ser explicada pelo maior percentual de fibras 

kevlar (em termos de volume) no mesmo. 

 

Ensaio de Flexão em Três Pontos 

 

• Laminado Compósito com Mecha Híbrida (CMH) 

Neste item referente ao laminado compósito com mecha híbrida, será abordado 

todo o comportamento do material frente ao carregamento de flexão em três pontos, tanto 

para o estado original como para o envelhecido. 

Diante disso, na figura 4.35 (a e b) observa-se o comportamento do laminado CMH 

para ambas as condições de ensaio verificando que para o estado original ocorreu uma 

maior dispersão dos valores. Ressalta-se ainda, que assim como no ensaio de tração 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 117 

 

uniaxial, nos ensaios de flexão em três pontos o módulo de elasticidade do laminado foi 

medido antes da carga de início do dano. 
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Figura 4.35 – Comportamento do Laminado CMH à Flexão em Três Pontos. (a) Estado 
Original (b) Estado Envelhecido. 

 

Na tabela 4.7 é possível observar a síntese dos resultados das propriedades 

mecânicas, determinadas no ensaio de flexão em três pontos, bem como os valores dos 

a) 

b) 
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respectivos desvios padrões, sendo estes retirados a partir da média dos resultados de cinco 

corpos de prova. 

 

Tabela 4.7 – Síntese das Propriedades de Flexão em Três Pontos do Laminado CMH. 

Propriedades de Flexão do Laminado CMH 

Estado do 
Laminado 

Resistência à Flexão 
(MPa) 

Módulo de Elasticidade 
(GPa) 

Deflexão (%) 

Original 147,90±15,89 8,24± 0,39 4,49± 0,96 

Envelhecido 130,90±7,17 7,58± 0,46 3,37± 0,44 

 

Com o objetivo de melhor visualizar a influência do envelhecimento nas 

propriedades mecânicas do laminado CMH, um estudo comparativo foi desenvolvido e 

mostrado nas figuras 4.36, 4.37 e 4.38. 

Na figura 4.36 observa-se a resistência à flexão do laminado CMH tanto no estado 

original quanto no estadoenvelhecido.  

 

Figura 4.36 – Resistência à Flexão do Laminado CMH nos Estados: Original e 
Envelhecido. 

 

Desta forma, após avaliação do gráfico contido na figura 4.36 observa-se que houve 

uma perda na resistência de aproximadamente 11% após o envelhecimento quando 

comparado o valor com o estado original.  

Já na figura 4.37 se observa os resultados referentesà rigidez do laminado CMH, 

porém os valores são referentes ao módulo de elasticidade à flexão.  
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Figura 4.37 – Módulo de Elasticidade à Flexão do Laminado CMH nos Estados: Original 
e Envelhecido. 

 

Diante da figura 4.37 observa-se que houve uma queda no respectivo módulo após 

o envelhecimento de aproximadamente 8%. Já a figura 4.38 mostra os valores das 

deflexões do laminado (CMH) para as duas condições de ensaios. 

 

 

Figura 4.38 – Deflexão à Flexão do Laminado CMH nos Estados: Original e Envelhecido. 
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Na análise da figura 4.38 observa-se que houve uma queda na deflexão de 

aproximadamente 25% do valor no estado original quando comparado com o laminado 

após envelhecimento. 

• Laminado Compósito com Tecido Híbrido (CTH) 

Na figura 4.39 (a e b) observa-se o comportamento do respectivo laminado quando 

submetido ao esforço de flexão em três pontos referentes ao resultado de cinco corpos de 

prova. Após análise da figura, fica evidenciado que ao contrário do laminado CTH, o 

comportamento apresenta perfis semelhantes referentes às relações entre a tensão e a 

deflexão independente dos estados do laminado, ou seja, original ou envelhecido. 
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Figura 4.39 – Comportamento do Laminado CTH à Flexão em Três Pontos. (a) Estado 
Original (b) Estado Envelhecido. 

 
Na tabela 4.8 é possível observar uma síntese dos valores das propriedades 

mecânicas de flexão do laminado CTH para os estados original e envelhecido. Também 

podem ser visualizados os valores das dispersões sendo tanto os valores médios como as 

respectivas dispersões determinadas a partir da média de cinco corpos de prova ensaiados.  

 

 

 

a) 

b) 
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Tabela 4.8 – Síntese das Propriedades de Flexão em Três Pontos do Laminado CTH. 

Propriedades de Tração do Compósito CTH 

Condição de 

Ensaio 

Resistência à Flexão 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Deflexão (%) 

Original 253,87±16,97 9,85±0,51 2,90±0,09 

Envelhecida 233,14±13,80 9,44± 0,44 2,75± 0,13 

 

Da mesma forma como foi feito para o laminado CMH, o estudo comparativo da 

influência do envelhecimento nas propriedades mecânicas do laminado CTH pode ser 

visto nas figuras 4.40, 4.41 e 4.42.A figura 4.40 tem como objetivo apresentar o valor da 

resistência à flexão do laminado CTH antes do envelhecimento e após o mesmo. 

 

 

Figura 4.40 – Resistência à Flexão do Laminado CTH nos Estados: Original e 
Envelhecido. 

 

Após análise, observa-se que houve uma perda de resistência de aproximadamente 

8% após o envelhecimento quando comparado com o estado original. 

Na figura 4.41 é possível observar o valor do módulo de elasticidade à flexão para o 

estado original e envelhecido. O laminado CTH perdeu 4% da rigidez quando comparado 

com o estado original. 
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Figura 4.41 – Módulo de Elasticidade à Flexão do Laminado CTH nos Estados: Original e 
Envelhecido. 

 

 No que se refere ao valor da deflexão do laminado CTH, observa-se na 

figura 4.42 os valores para a condição original e envelhecida.  

 

Figura 4.42 – Deflexão do Laminado CTH nos Estados: Original e Envelhecido. 
 

Desta forma, após avaliação dos valores apresentados na figura 4.42 verifica-se 

também que o material perdeu cerca de 5% no que se refere à deflexão após 

envelhecimento quando comparado com o estado original.  

Para finalizar as análises feitas no que se referem ao ensaio de flexão em três 

pontos, a figura 4.43 (a e b) mostra o quanto os laminados CMH e CTM retiveram de suas 

propriedades mecânicas, em termos de percentuais, após o período de envelhecimento. 
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Figura 4.43 – Percentual de Retenção das Propriedades Mecânicas de Flexão dos 
Laminados (a) CMH (b) CTH. 

Diante do exposto na figura 4.43(a e b) observa-se que o laminado que reteve um 

maior percentual de suas propriedades de flexão foi o laminado CTH. Isto é importante 

frisar porque a própria configuração do tecido faz com que a resina penetre por todas as 

camadas, sendo totalmente impregnado o material de reforço pela mesma. Já o compósito 
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formado por tecido com mecha híbrida, a mecha era formada por fibras de kevlar e vidro, 

no entanto as mechas tinham uma leve torção, essa torção era exatamente para entrelaçar 

as respectivas fibras; e como o tecido era totalmente formado com essas mechas, o mesmo 

era mais denso dificultando o processo deimpregnação do laminado compósito, ou seja, de 

penetração de resina entre as camadas de reforço. Fato comprovado no ensaio de 

calcinação, o laminado CMH apresentou um menor percentual de resina e um maior 

percentual de vazios quando comparado com o laminado CTH. 

Desta forma, o laminado CTH teve um comportamento melhor quanto exposto ao 

envelhecimento. Vale lembrar que o comportamento à flexão do laminado é dominado pela 

camada tracionada do mesmo e que nesse estudo corresponde à camada exposta ao 

envelhecimento e nesse sentido as diferentes formas de hibridização dos tecidos podem 

influenciar no comportamento mecânico frente ao carregamento de flexão em três pontos. 

 

4.6 Estudo da Influência do Tipo de Hibridização 
 

Neste item será abordada a influência do tipo de hibridização frente ao 

comportamento mecânico, já que para a fabricação dos laminados foram utilizados dois 

tipos de tecidos híbridos diferentes. Logo diante do exposto, na tabela 4.9 será possível 

observar uma análise comparativa dos laminados híbridos CMH e CTH quando exposto à 

tração uniaxial no estado original. 

Tabela 4.9 – Comparativo das Propriedades de Tração dos LaminadosCMH e CTH– 
Estado Original. 

Propriedades de Tração dosLaminadosCMH e CTH 

Estado 

Original 

Resistência Última 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

CMH 193,04 ± 4,27 5,17 ± 0,34 8,44 ± 0,29 

CTH 146,96 ± 8,96 5,27 ± 0,34 3,47 ± 0,19 

 

Desta forma, após análise observa-se que a resistência última do laminado CMHé 

23,9% acima da resistência do laminado CTH e que o respectivo laminado apresentou uma 

deformação maior, de 59%,se comparado com o laminadoCTH. Também foi detectado 
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que o módulo de elasticidade do laminado CTH foi cerca de 2% acima quando comparado 

com o laminado CMH, apresentando então uma maior rigidez. 

Na tabela 4.10 são mostrados os dados referentes ao ensaio de tração após 

envelhecimento. Podendo então observar que o laminado CMH apresentou tanto a 

resistência última quanto a deformação de ruptura superiores de 27,2% e 41,41%, 

respectivamente quando comparado às mesmas propriedades com o laminado CTH. No 

entanto, o módulo de elasticidade do laminado CTH foi de 18,9% acima do modulo de 

elasticidade do laminado CMH. 

 

Tabela 4.10 – Comparativo das Propriedades de Tração dos LaminadosCMH e CTH–
Estado Envelhecido. 

Propriedades de Tração dosLaminadosCMH e CTH 

Estado 

Envelhecido 

Resistência Última 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

CMH 183,69± 4,98 4,43± 0,22 8,03± 0,28 

CTH 133,70±4,73 5,46± 0,21 3,30± 0,25 

 

Desta forma, registra-se que a hibridização do tecido influencia no comportamento 

mecânico dos laminados; e é importante esclarecer que após o envelhecimento o 

comportamento doslaminados compósitos foram os mesmos, ou seja, houve ganho na 

resistência última, grande deformação e perda no módulo de elasticidade no laminado 

CMH quando comparado com o laminado CTH, mantendo dessa forma o mesmo 

comportamento, independentemente da condição de ensaio. 

A tabela 4.11 faz referência as propriedades de flexão em três pontos para a 

condição original. Observa-se de uma maneira geral que as propriedades de flexão do 

laminado CTH sãosuperiores quando comparada com as propriedades do laminado CMH. 

Sendo então a resistência e módulo de elasticidade do laminado CTH superioresem 

de47,1% e 16,3%, respectivamente, possuindo então uma menor deflexão de 35,4% 

quando comparada com o laminado CMH. Natabela 4.12 estão os dados referentes às 

mesmas propriedades, porém após envelhecimento. 
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Tabela 4.11 – Comparativo das Propriedades de Flexão em Três Pontos dos 
LaminadosCMH e CTH –Estado Original. 

Propriedades de Flexão dosLaminadosCMH e CTH 

Estado 

Original 

Resistência à Flexão 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Deflexão (%) 

CMH 147,90 ± 15,89 8,24 ± 0,39 4,49 ± 0,96 

CTH 253,87 ± 16,97 9,85± 0,51 2,90± 0,09 

 

 

Tabela 4.12 – Comparativo das Propriedades de Flexão em Três Pontos dos 
LaminadosCMH e CTH–Estado Envelhecido. 

Propriedades de Flexão dosLaminadosCMH e CTH 

Estado 

Envelhecido 

Resistência à Flexão 

(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Deflexão (%) 

CMH 130,90±7,17 7,58± 0,46 3,37± 0,44 

CTH 233,14±13,80 9,44 ± 0,44 2,75 ± 0,13 

 

 

Em análise aos resultados, verifica-se que após o envelhecimento o laminado 

CTHteve o mesmo comportamento mecânico quando submetido ao ensaio de flexão 

quando comparado com a condição original. O mesmo apresentou superioridade em todas 

as propriedades de flexão quando comparado com o laminado CMH: resistência à flexão 

de 44,03%, módulo de elasticidade 19,7%e uma menor deflexão de 18,4%. 

Para finalizar as análises referentes à hibridização, na figura 4.44 é possível 

observar uma visão simultânea da resistência e rigidez dos laminados CMH e CTH nos 

estados original e envelhecido, referente tanto referente aos carregamentos de tração 

uniaxial com flexão em três pontos.  
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Figura 4.44 – Gráfico Global do Comportamento Mecânico dos Laminados Híbridos - OR 
(original) e ENV (envelhecido). 

 
 

Logo, fica evidenciado de fatoque a hibridização do tecido influencia no 

comportamento mecânico dos laminados; e que o processo de envelhecimento aos quais os 

laminados foram expostos faz com que ocorra uma variação das respectivas propriedades 

mecânicas, mas não no comportamento final dos laminados frente às condições de ensaio. 

Desta forma, o laminado CMH quando submetido ao ensaio de tração uniaxial, tantono 

estado original como envelhecido apresentou uma resistência última superior, perda de 

rigidez e grande deformação quando comparado ao laminado CTHpara ambos os estados 

original e envelhecido.No entanto, quando os laminados foram submetidos ao ensaio de 

flexão em três pontos, o laminado que apresentou propriedades superiores foi o laminado 

CTHpara todas as condições de ensaio. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o laminado CMH apresenta o seu 

comportamento a predominância das propriedades da fibra kevlar, enquanto que o 

laminado CTH mostra um comportamento caracterizado pela predominância das 

propriedades da fibra de vidro.  

Diante disso, pode-se concluir que ao se selecionar o tipo de hibridização é 

importante saber de fato qual o tipo de carregamento que o laminado deverá ser submetido, 
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uma vez os laminados híbridos apresentaram comportamentos diferentes conforme 

tecidohíbrido selecionado.  

4.7 Caracterização da Fratura 
 

 

Esta seção apresenta a caracterização da fratura dos laminados compósitos CMH e 

CTH. Esta análise tem como objetivo identificar o tipo de fratura em nível macroscópico, 

além dos tipos de danos originados em suas microestruturas através dos dois tipos de 

microscopias: óptica e MEV.  Todo o estudo da fratura envolve os ensaios de tração 

uniaxial e flexão em três pontos dos CP’s fraturados para ambos os estados: original e 

envelhecido. 

 

Ensaio de Tração no Laminado Compósito com Mecha Híbrida (CMH) 

 

A caracterização da fratura no laminado CMH inicia-se com a análise 

macroscópica da mesma, ver figura 4.45 (a e b), onde se observa a fratura do corpo de 

prova tracionado para o estado original.  A mesma apresenta a fratura do tipo DGM (Edge 

delaminationgagemiddle), ou seja, delaminação nas bordas e no meio do galgo, conforme a 

norma ASTM D 3039-08. Observa-se, também, na figura 4.45 (a), que a superfície do CP 

possui regiões onde ocorre a desaderência da resina durante o ensaio sendo caracterizada 

pela região esbranquiçada. Este fato resulta de uma baixa aderência tanto na interface 

fibra/matriz quanto nas interfaces entre as camadas do laminado; e com isso provocando o 

fenômeno da delaminação. 

Essa característica da fratura mais uma vez corrobora com os resultados obtidos 

com relação aos percentuais de resina para esse laminado, devido em parte ao tipo da 

trama/urdume do tecido, o qual dificultou o processo de impregnação durante a fabricação 

do mesmo. Ressalta-se que não houve de fato a “fratura total” dos corpos de prova 

ensaiados, fato que dificultou a análise micrográfica por não haver a existência de uma 

“seção final” da fratura. Na figura 4.45 (b) com mais detalhes é possível verificar as 

delaminações ocorridas em todas as camadas do laminado, concentrando-se na região 

central do corpo de prova.  
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Figura 4.45 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original – Tração 
Uniaxial. 

 

Com relação ao estudo microscópico da fratura, observa-se à região fraturada (ao 

longo da espessura do CP) do laminado CMH na figura 4.46 (a e b). Nela se identifica a 

formação de fissura na matriz perpendicular à direção de aplicação da carga, ver figura 

a) 

b) 

Direção de Carregamento 

Delaminação 

Desaderência da Resina 
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4.46 (a e b). Na figura 4.46 (a), verifica-se que a microfissura se propaga em direção da 

mecha híbrida penetrando na mesma. Em sua propagação no interior da mecha a fissura 

passa a provocar a desaderência na interface fibra/matriz, e esse tipo de fratura é 

denominado de “fratura adesiva”. Já em outras regiões observa-se que a microfissura se 

propaga apenas na matriz, sofrendo o processo da nucleação ao interagir com a mecha, 

figura 4.46 (b). Nesse último caso a fratura é denominada de “fratura coesiva na matriz”.  

 

Figura 4.46 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original – (MO). 
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Continuando a análise microscópica da fratura do laminado CMH no estado 

original, observa-se na figura 4.47 (a, b e c) a imagem da fratura capturada mediante MEV 

e na seção de fratura do corpo de prova.Desta forma, na figura 4.47(a) observa-se que a 

fissura contida na matriz é propagada no interior da mecha originando fraturas do tipo 

adesiva (interface fibra/matriz) e coesiva na fibra. No entanto, quando se analisa a figura 

4.47 (b), observa-se a presença de fenda transversal na matriz com propagação no contorno 

e internamente na mecha híbrida. Já na figura 4.47 (c) verifica-se que a microfissura se 

propaga tanto pelo contorno da mecha como também no urdume, além disso, observa-se a 

ruptura e microflambagem de fibras kevlar, além de fratura adesiva (as fibras se 

apresentam ”limpas” de resina). 
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Figura 4.47 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original – (MEV). 
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Ainda analisando a superfície do CP do laminado CMH para a mesma condição de 

ensaio mediante MEV, verifica-se fissura transversal na direção de carregamento e 

delaminação, ver figura 4.48. 

 

 

Figura 4.48 – Avaliação da Superfície do Laminado CMH no Estado Original – (MEV). 
 

 A análise da característica da fratura no laminado CMH no estado envelhecido 

inicia-se também com a análise macroscópica com o intuito de identificar o tipo da fratura 

ocorrida na tração uniaxial.  Na figura 4.49 observa-se que a fratura final do laminado 

CMH, é do mesmo tipo da encontrada para o laminado CMH no estado original, ou seja, 

caracterizada como DGM (Edge delaminationgagemiddle), através da norma ASTM D 

3039-08que significa delaminação na região central da área útil do CP. Este fato evidencia 

que o tipo da fratura está mais relacionado com o tipo do reforço utilizado na confecção do 

laminado que do processo de envelhecimento a que foi submetido o material. 
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Figura 4.49– Característica da Fratura do Laminado CMH após Envelhecimento – Tração 
Uniaxial. 

 

Diante da análise da figura observa-se que a fratura final do laminado 

CMHenvelhecido apresentou o mesmo comportamento do laminado CMH no estado 

original, ocorrendo tanto a desaderência da resina conforme figura 4.49 (a) como a 

delaminação entre as camadas ver figura 4.49 (b). Diante disso, fica evidente que a 

característica da fratura final quando analisada macroscopicamente é influenciada pela 

configuração do tecido e não pelo mecanismo de envelhecimento. 
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Na figura 4.50 dando continuidade ao estudo da fratura, observa-se mediante 

microscopia ótica a formação de microfissuras espaçadas, evidenciando então o processo 

de fragilidade da matriz. Também é importante elucidar que as microfissuras quando 

chegam nourdume do tecido elas tendem a contornar a mecha; e quando se aproximam do 

trama, elas se propagam penetrando na mecha.  

 

Figura 4.50 – Característica da Fratura do Laminado CMH após Envelhecimento – (MO). 
 

Continuando a análise da fratura, porém quando observada mediante MEV, 

verifica-se que o laminado CMH após envelhecimento ver figura 4.51(a), o aparecimento 

de fenda na matriz na direção paralela à direção de carregamento com propagação da 

mesma passando pelo contorno da mecha, além de fratura coesiva na matriz também 

paralela à direção de carregamento, com propagação da fissura no interior da mecha 

híbrida. 

Na figura 4.51 (b) se identifica também que a propagação da fissura no interior da 

mecha, provocou uma desaderência na interface fibra/matriz, caracterizada pela fratura 

adesiva, e ainda fratura coesiva na fibra kevlar e ruptura de fibras de vidro. É importante 

elucidar que a fratura coesiva na fibra kevlar ocorreu na direção longitudinal da 

mesma,observa-se também o esgarçamento de algumas fibras kevlar, sendo este tipo de 
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dano característico desse tipo de fibra, como mostrado no trabalho de Nilakantan et al. 

(2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.51 – Característica da Fratura do Laminado CMH após Envelhecimento – 

(MEV). 
 

Ensaio de Tração no Laminado Compósito Com Tecido Híbrido (CTH) 

Para a realização da caracterização da fratura final do laminado CTH 

primeiramente se fez a análise macroscópica dos corpos de prova fraturados após ensaio de 

tração uniaxial no estado original, ou seja, sem envelhecimento. Na figura 4.52 se observa 

o fenômeno de rasgamento de fibras na região da fratura após ruptura, dano bem 
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característico dos compósitos poliméricos reforçados com tecidos segundo Lopes (2010). 

Sendo caracterizado esse tipo de fratura conforme norma ASTM D 3039-08 como LGM 

(Lateral gagemidlle). É importante lembrar que a característica da fratura final quando 

analisada macroscopicamente aconteceu de forma diferente do laminado CMH para o 

mesmo estado, que teve como característica a delaminação devido à falta de aderência da 

matriz no material de reforço no respectivo laminado, fato já discutido e mencionado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52 – Característica da Fratura do Laminado CTH no Estado Original – Tração 
Uniaxial. 

 

Na análise microscópica da região da fratura ao longo da espessura no corpo de 

prova, é possível observar a fratura final do CP tracionado do laminado CTHno estado 

original conforme figura 4.53, onde a microfissura se propaga no interior das camadas de 

reforço na direção tranversal ao carregamento, provocando tanto a fratura coesiva na 
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matriz como adesiva na interface fibra/matriz, sendo a desaderência fibra/matriz 

ocasionada pela propagação da fissura no interior da camada de reforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.53 – Característica da Fratura do Laminado CTH no Estado Original – (MO). 

 

Dando continuidade a análise, mediante a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), ver figura 4.54, se observa a região de fratura no CP do laminado CTH na 

condição original, onde verifica-se a presença de matriz em alguns regiões das fibras 

apresentando nesse pontos uma boa aderência da matriz  no reforço. Também foi 

evidenciado a fratura adesiva na fibra e coesiva na matriz e na fibra kevlar, observa-se que 

esse tipo de dano tende a romper a fibra longitudinalmente, sendo essa característica 

Fratura Adesiva 

Direção de Carregamento 

Fratura Adesiva 

Fratura Coesiva 
 (Matriz) 

Camadas de 
Reforço 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 140 

 

detectada na fibra kevlar pois foi observado também no laminado CMH, além de ruptura e 

arranque de fibras na figura 4.54 (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.54 – Característica da Fratura do Laminado CTH no Estado Original – (MEV) 
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Observa-se na figura 4.54(b) a presença de alguns pontos de matriz aderidos às 

fibras e a fratura do tipo coesiva na fibra kevlar, além da desaderência fibra/matriz. E 

finalizando a análise do laminado CTH na condição original mediante o MEV, observa-se 

ainda a fratura adesiva na inteface fibra/matriz caracterizada pela desaderência do reforço 

na matriz  e coesiva na fibra de vidro, bem como arranque de fibras, ver figura 4.54 (c). 

Continuando a análise da fratura no corpo tracionado do laminado CTH, só que 

após o período de envelhecimento, segue-se o mesmo procedimento adotado nas análises 

anteriores, ou seja, começando primeiramente pela análise macroscópica da região da 

fratura final, seguindo da análise microscópica mediante microscópio ótico e depois 

finalizando com a utlização do MEV. Logo na figura 4.55 pode ser observada a ragião da 

fratura final do lamina CTHapós envelhecimento, sendo caracterizado esse tipo de fratura 

mediante norma ASTM D 3039-08 como LGM (Lateral gagemidlle). 

 Também foi detectada a presença de rasgamento de fibras, mesmo tipo de dano 

ocorrido no respectivo laminado no estado original. No entanto, como esse laminado foi 

envelhecido observa-se a presença de fissuração na matriz evidenciada pela presença de 

linha verticais, paralelas ao carregamento mecânico, sendo essas linhas embranquecidas 

mostrando o processo de saturação na matriz, fenômeno que também ocorreu no trabalho 

desenvolvido por Lopes (2010), e justificado devido ao processo de foto oxidação da resina 

já que a mesma se torna mais frágil devido a radiação UV segundo Zainuddin, et al. 

(2011). 
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Figura 4.55– Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – Tração 
Uniaxial. 

 

Analisando microscopicamente o laminado CTH após envelhecimento,  na figura 

4.56 se detecta na direção da espessura do CP tracionado a presença de fratura adesiva com 

a propagação da fissura no interior da camada de reforço provocando desaderência 

fibra/matriz.  
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Figura 4.56 – Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – (MO). 
 

Mediante microscopia eletrônica de varredura foi feita a análise no CP do laminado 

CTH após envelhecimento, verifica-se a presença de microfissuras onde a mesma inicia-se 

inclinada na superfície penetrando na camada de reforço, conforme figura 4.57 (a), além 

disso, é verificada também a propagação da microfissura na mecha e fratura adesiva, sendo 

evidenciada pela desaderência fibra/matriz, provocada pela perda de resina devido ao 

processo de envelhecimento, ver figura 4.57 (b). Observa-se fratura coesiva na fibra e 

adesiva na interface fibra/matriz devido àdesaderência fibra/matriz; e coesiva na matriz, 

conforme figura 4.57 (c). 
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Figura 4.57 – Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – 
(MEV). 

 
 

Na figura 4.58 (a), dando continuidade a análise da fratura mediante o MEV no 

laminado CTH após envelhecimento, observa-se a presença de fratura coesiva nas fibras 

de vidro e adesiva na interce fibra/matriz caracterizando dessa forma a desaderência 

fibra/matriz. Também evidencia-se o arranque fibras caracterizado pela presença de 

“furos” na superfície. Já na figura 4.58 (b) foram detectadas a ruptura de fibras kevlar e de 

vidro e o esgarçamento com distorção de algumas fibras kevlar, essa distorções também 

foram observadas no trabalho desenvolvido por Nilakantan et al. (2010). 
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Figura 4.58 – Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – 
(MEV). 
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Continuando a análise figura 4.58 (c) fica evidente a fratura adesiva na interface 

fibra/matriz e coesiva na matriz, sendo todas essas análises referentes ao laminado CTH 

tracionado após envelhecimento. É importante ressaltar que não foi observado o fenômeno 

da delaminação em ambas as condições de ensaios, fato este que diferencia de forma 

substancial o processo de fratura entre os laminados CMH e CTH. 

E finalizando a análise referente à fratura final dos compósitos CMH e CTH 

quando submetidos ao ensaio de tração uniaxial, observa-se na figura 4.59 uma síntese do 

mecanismo de dano para cada tipo de compósito desenvolvido. 

 

Figura 4.59 – Esquema Comparativo das Características da Fratura dos Compósitos após 
Ensaio de Tração. 
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Diante disso, observa-se que ao término da análise da fratura dos laminados 

tracionado, o laminadoCMH, tanto no estado original como após envelhecimento ocorreu 

o processo de delaminação entre as camadas, sendo justificado este dano pela falta de 

impregnação de resina no material de reforço. Ressalta-se ainda que o esgarçamento das 

fibras kevlar aconteceu em ambos os laminados após o envelhecimento, aparentando que o 

envelhecimento faz com que ocorra esse tipo de dano nessas respectivas fibras. 

Também é importante elucidar que o processo de hibridização do tecido influenciou 

no mecanismo de dano quando analisado tanto em nível macroscópicoquanto 

microscópico, uma vez que no laminado CMH houve uma baixa impregnação de resina no 

material de reforço devido a caraterística do tecido, dificultando desssa forma a passagem 

de resina entre as camadas de reforço. Já no laminado CTH como as mechas não eram 

hibridas o tecido tinha uma trama/urdume menos apertada, ou seja, uma maior 

flexibilidade facilitando então a impregnação do material de reforço. Um outro fator 

importante é que os valores dos teores de resina comprovam essa teoria da falta de 

impregnação do material de reforço uma vez que o percentual de resina foi maior no 

laminado CTH.  

 

Ensaio de Flexão no Laminado Compósito com Mecha Híbrida (CMH) 

 

A caracterização da fratura no laminado CMH se inicia mediante a análise 

macroscópica do CP na região fraturada após a realização do ensaio de flexão em três 

pontos no estado original, podendo ser observada na figura 4.60. Diante disso, após análise 

da fratura, ficou evidente que devido a utlização do material de reforço com mecha híbrida, 

não houve fratura de total do corpo de prova resultando apenas em uma região 

embranquecida na região de fratura final (inclusive dificil de identificar através do 

escaneamento). Foi detectada uma região de enrugamento na superfície de aplicação da 

carga, ou seja, na região de compressão do CP. 
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Figura 4.60 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original – Flexão 
em Três Pontos. 

 

Prosseguindo a análise do laminado CMH no estado original, na análise de 

microscopia ótica da fratura na espessura do CP e na camada tracionada, ver figura 4.61, é 

possível observar algumas características da fratura. Registra-se a presença da fratura 

coesiva na matriz com a propagação da mesma em torno da trama híbrida do tecido 

provocando então a desaderência fibra/matriz (fratura adesiva). 

 

Figura 4.61 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original – (MO). 
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Dando continuidade a análise da fratura, no entanto mais detalhada mediante a 

utilização do MEV, na figura 4.62 observa-se a fratura no CP do laminado CMH ainda no 

estado original. 

 

Figura 4.62 – Característica da Fratura do Laminado CMH no Estado Original– (MEV). 
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Logo se vê a formação de uma fenda na região tracionada com sua ramificação no 

contorno da mecha, sendo a localização dessa fenda como uma característica do bom 

desempenho do laminado frente ao carregamento de flexão, conforme figura 4.62 

(a).Também é vista a propagação da mesma no urdume provocando o esgarçamento da 

fibra kevlar, sendo evidenciado pelo surgimento das fibrilas de kevlar como é mostrado na 

figura 4.62 (b). No entanto também ocorre a formação de sulco provocado pela 

desaderência na interface fibra/matriz e/ou até mesmo pelo arranque de fibras, além disso, 

se vê também a fratura adesiva na fibra sendo evidenciada pela observação da superfície da 

fibra, pois a mesma não apresenta resíduos de matriz, ver figura 4.62 (c). Finalizando, esse 

mesmo tipo de dano sofrido nas fibras kevlar também foi detectado nos trabalhos 

desenvolvidos por Nilakantan et al. (2010) e Park et al. (2003).  

Continuando as análises para o mesmo laminado CMH, agora no estado após 

envelhecimento, as mesmas seguem o mesmo procedimento adotado para ao estado 

original. Primeiramente será realizada uma análise macrográfica da fratura final do CP 

após ensaio de flexão em três pontos, seguido das análises microscópicas mediante 

microscópio ótico e MEV. Na figura 4.63 observa-se a fratura do CP flexionado quando 

analisada macroscopicamente. Diante disso, apesar de ter sofrido o processo de foto 

oxidação ao término do envelhecimento houve também o enrugamento na camada 

superfical próximo ao ponto de aplicação da carga (seção comprimida), no entanto foi 

observado que a resina, na camada exposta ao envelhecimento teve um aspecto quebradiço. 
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Figura 4.63 – Característica da Fratura do Laminado CMH após Envelhecimento – Flexão 
em Três Pontos. 

 

Dando continuidade a análise da fratura nos CP’s do laminado CMH ao término do 

envelhecimento mediante microscopia ótica, evidencia-se a fratura coesiva na matriz com a 

propagação da mesma no interior da mecha híbrida, ocasionando então a desaderência 

fibra/matriz. É importante ressaltar que no material envelhecido ocorreu a formação de 

microfissuras ramificadas no interior da mecha híbrida fato não evidenciado no estado 

original, ver figura 4.64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Renata Carla Tavares dos Santos Felipe 152 

 

 

 

 

Figura 4.64 – Característica da Fratura do Laminado CMH após Envelhecimento – (MO). 
 

A próxima análise de fratura se refere ao MEV realizado no mesmo laminado 

CMH na condição envelhecida, logo observa-se na figura 4.65 (a) que ocorre a formação 

de uma fenda que se propaga na região tracionada do corpo de prova flexionado. Na figura 

4.65 (b) ocorre a fratura coesiva na matriz, sendo evidenciada pela presença de matriz na 

fibra, além de ruptura de fibras. O mecanismo de dano ocasionado na região de tração é 

evidenciado pela formação de uma fenda localizada apenas na região tracionada, 

mostrando o bom desempenho do laminado quando submetido à flexão, uma vez que não 

foi detectado o fenômeno da delaminação predominante no ensaio de tração.  Ainda é 

importante ressaltar que a matriz sofre um processo de envelhecimento mostrado pelas 

manchas, que sugerem ser pequenas crateras, ver figura 4.65(a). 
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Figura 4.65 – Característica da Fratura do Compósito CMH após Envelhecimento. 
 

Ensaio de Flexão no Laminado Compósito Com Tecido Híbrido (CTH) 

 

A realização da análise da fratura do laminado CTH após ensaio de flexão em três 

pontos no estado original segue a mesma sequencia descrita anteriormente. Na figura 4.66 

pode-se observar a região da fratura final do laminado CTH, sendo essa análise feita 

macroscopicamente e na superfície do CP. Desta forma, fica evidente que os CP’s de fato 

romperam por flexão uma vez que na região tracionada há a presença de pontos de 

fissuração da matriz, sendo evidenciada pela região esbranquiçada. 
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Figura 4.66 – Característica da Fratura do Laminado CTH no Estado Original – Flexão 
em Três Pontos. 

 
Dando continuidade a análise da fratura do laminado CTH no estado original na 

figura 4.67, ressalta-se através da microscopia ótica a fratura do tipo coesiva na matriz 

(geração da fissura na região tracionado do CP), com a propagação da mesma no interior 

da mecha, ocasionado a desaderência fibra/matriz. 

 

Figura 4.67 – Característica da Fratura do Laminado CTH na Condição Original – (MO). 
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Prosseguindo a análise da fratura mediante MEV no CP do laminado CTH no 

estado original, na figura 4.68 (a) fica evidente que a fratura é concentrada na região de 

aplicação da carga, havendo inicialmente a formação da fenda paralela ao esforço e depois 

a sua propagação perpendicularmente ao esforço de flexão. Ressalta-se, além disso, a 

ocorrência da presença de feixes de fibras kevlar. Já na figura 4.68 (b) ficam evidente os 

fenômenos de ruptura e microflambagem de fibras kevlar, uma vez que as mesmas 

aparecem retorcidas e esgarçadas, sendo uma característica de fratura das mesmas. Na 

figura 4.68 (c) fica evidente a fratura adesiva nas fibras kevlar e também o arranque de 

fibras caracterizado pela formação de sulco. 

 

 

Figura 4.68 – Característica da Fratura do Laminado CTH no estado Original – (MEV). 
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Para finalizar a análise da fratura do laminado CTH, será discutido agoraa 

característica da fratura do mesmo após o processo de envelhecimento. Logo, na figura 

4.69 observa-se a característica da fratura final (de forma macroscópica) do CP, mostrando 

a região esbranquiçada caracterizada pela ruptura na resina e fibras. Observa-se também a 

presença de fissuras na matriz provocada pelo processo de envelhecimento, além da 

variação de cor provocada pela radiação UV. No entanto a quantidade de fissura 

aparentemente é superior à quantidade apresentada pelo mesmo laminado no estado 

original. 

 

 

Figura 4.69 – Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – Flexão 
em Três Pontos. 

 

Nafigura 4.70 mediante a microscopia ótica, observa-se que houve uma maior 

formação de fissuras ao longo da matriz, sendo essas espaçadas na região tracionada, 

mostrando então a fragilidade da matriz. Também ocorreu a propagação da fissura pela 

camada de reforço provocando a fratura adesiva na interface fibra/matriz. Além disso, 

ocorreu na região de compressão a fratura coesiva na matriz, sendo essa provocada 

exatamente pelo o processo de compressão da carga durante o ensaio. 
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Figura 4.70 – Característica da Fratura do Compósito CTH após Envelhecimento – (MO). 
 

Continuado a análise do compósito CTH após envelhecimento, agora mediante 

MEV, na figura 4.71, verifica-se a presença de microflambagem nas fibras de kevlar, 

evidenciada pela presença das fibras contorcidas. Também se observa a ocorrência da 

formação de uma fenda na região tracionada com a propagação da mesma no interior da 
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mecha do corpo de prova, ver figura 4.71 (a). Já na figura 4.71 (b) há a fratura coesiva na 

matriz sendo observada mediante a presença de resina na fibra e ainda fratura adesiva na 

interface fibra/matriz evidenciada pela superfície da fibra estar sem resíduo de matriz; além 

disso, é verificada a presença de arranque de fibras sendo representada pela formação de 

furos (espaços vazios) no laminado. 

 

 

Figura 4.71 – Característica da Fratura do Laminado CTH após Envelhecimento – 
(MEV). 

 
E finalizando a análise referente à fratura final dos compósitos CMH e CTH 

quando submetidos ao ensaio de flexão em três pontos, observa-se na figura 4.72 uma 

síntese do mecanismo de dano para cada tipo de compósito desenvolvido. 
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Figura 4.72 – Esquema Comparativo das Características da Fratura dos Laminados 
Compósitos após Ensaio de Flexão. 

 
 
 

É importante ressaltar que o laminado CTH após envelhecimento apresentou na 

região tracionada a presença de fissuras espaçadas, sendo evidenciado esse tipo de dano 

apenas nesse laminado e para essa condição. Isso pode ter ocorrido devido ao processo de 

envelhecimento enfraquecer a matriz, fazendo com que a mesma se torne mais frágil frente 
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ao carregamento. A ausência desse fenômeno no laminado CMH pode ser justificada pela 

pouca resina no mesmo devido ao processo de impregnação.É importante ressaltar também 

a ausência do fenômeno da delaminação em todos os ensaios de flexão realizados 

independentemente do tipo de laminado e condições de ensaios. 
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5. Conclusões 

 
• Uniformidade no diâmetro das fibras kevlar; fato não evidenciado nas fibras de vidro. 

• Incidência maior do número de defeitos de fabricação (microfissura e vazios) no 

laminado CMH devido à configuração do tecido, dificultando entãoa impregnação da 

resina pelas camadas de reforços. 

• No que se refere aos percentuais dos constituintes (em volume), o laminado CMH 

apresentou um menor percentual de resina e maiores percentuais de fibras e de vazios 

quando comparado com o laminado CTH, sendo isso esperado uma vez que houve uma 

menor impregnação do tecido pela matriz.  

• O estudo morfológico realizado nos laminados mostrouque laminado CMHdesenvolveu 

um processo de deterioração mais intenso devido ao baixo teor de resina evidenciado 

pelo aparecimento de microfissuras. 

• Todos os laminados envelhecidos sofreram o processo de foto-oxidação. 

• Maior perda de massa e de espessura no laminado CTH, após o envelhecimento. 

• AsTMVM e TMVE se mostraram coerentes. Podendo ser utilizadas no momento de 

especificação de um elemento estrutural, quando este for exposto às mesmas condições 

de serviço em que os respectivos laminados desenvolvidos nesta tese foram expostos. 

• O desenvolvimento da TMVE facilita a análise da integridade estrutural ocorrida no 

laminado após envelhecimento, uma vez que a sua medição se verifica apenas no final 

do ensaio, embora a mesma precise ser aprimorada com um número maior de pontos de 

medição. 

• O laminado CMH apresentou uma maior resistência à tração tanto na condição original 

quanto após envelhecimento quando comparado com o laminado CTH. Os diferentes 

comportamentos dos módulos de elasticidade podem está relacionados exatamente pelas 

cargas de início de dano; e que podem ser diferentes dependendo do tipo de 

hibridização. 

• O laminado CTH teve um melhor comportamento à flexão tanto na condição original 

quantoapós o envelhecimento, havendo uma maior retenção das respectivas 

propriedades; e que a camada tracionada, sendo ela a camada envelhecida, pode sofrer 

influência do tipo de hibridização; interferindo no comportamento à flexão.  

• O tipo de hibridização influencia no comportamento mecânico dos laminados; uma vez 

que é mantido após envelhecimento. Neste sentido, se pode afirmar que o laminado 
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CMH apresenta no seu comportamento a predominância das propriedades da fibra 

kevlar, enquanto o laminado CTH a predominâncias das fibras de vidro. Sendo 

comprovados pela característica da fratura final. 

• As fraturas finais dos laminados CMH e CTH foram do tipo DGM e LGM, 

respectivamente conforme a norma ASTM 3039; independente do tipo de condição de 

ensaio de tração uniaxial. 

• O mecanismo de dano nos laminados após envelhecimento aconteceu de forma mais 

severa, independentemente do tipo de laminado. Além disso, foram detectadas 

características marcantes como a microflambagem e o esgarçamento das fibras kevlar. 
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6 Sugestões para Trabalhos Futuros 
 

• Expor ao envelhecimento apenas o compósito formado com tecido kevlar e fazer 

todas as análises mecânicas e da fratura final. 

• Expor os respectivos laminados compósitos em condições separadas de 

envelhecimento. 

• Fazer um paralelo entre o compósito submetido ao envelhecimento na condição 

ambiental real e quando colocado na câmara de envelhecimento objetivando a 

realização de uma modelagem para o processo de envelhecimento. 

• Aprimorar a técnica de medição de variação de espessura a partir do aumento do 

número de pontos de medição de espessura no CP. 

• Medir a densidade do compósito após exposição ao envelhecimento, já que houve 

variação de massa espessura ao término do período de exposição. 
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