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RESUMO 

 

A aplicação dos materiais compósitos e em particular os plásticos reforçados por fibras 

(PRF) tem conquistado espaço, gradativamente, dos materiais ditos convencionais, porém 

desafios têm sido colocados quando sua aplicação ocorre em equipamentos e estruturas 

mecânicas que ficarão expostos a condições ambientais adversas, principalmente quando 

se tem a influência da degradação ambiental do tipo temperatura, radiação UV e umidade, 

no desempenho mecânico dessas estruturas, ocasionando danos estruturais irreversíveis 

tais como: perda de estabilidade dimensional, degradação interfacial, perda de massa, 

perda das propriedades estruturais e alterações no mecanismo de dano. Neste contexto a 

presente tese tem como objetivo o desenvolvimento de um processo de monitoramento e 

modelagem da degradação estrutural, e o estudo das propriedades físicas e mecânicas, em 

PRF quando em presença de condições ambientais adversas (envelhecimento). O 

mecanismo de envelhecimento é caracterizado por condições ambientais controladas de 

vapor aquecido e de radiação ultravioleta. Para a pesquisa foi desenvolvido três 

compósitos poliméricos, o primeiro uma lâmina de resina poliéster reforçado com manta 

de fibras curtas de vidro-E (representando a camada exposta ao envelhecimento) e dois 

laminados, ambos de sete camadas de reforço, sendo um constituído só com manta de 

fibras curtas de vidro-E, e o outro do tipo híbrido reforçado com fibras de vidro-E/fibras de 

curauá. Ressalta-se que os dois laminados têm a lâmina de fibras curtas de vidro-E como 

camada de incidência do processo de envelhecimento. Os corpos de provas (CP’s) foram 

retirados dos compósitos citados e submetidos ao envelhecimento ambiental acelerado 

através da câmara de envelhecimento. Para o estudo do monitoramento e modelagem da 

degradação, os ciclos de envelhecimento a que foram expostos à lâmina foram: ciclos 

alternados de radiação UV e vapor aquecido, ciclo somente de radiação UV e o ciclo 

somente de vapor aquecido, por um período definido em norma. Já os laminados foram 

submetidos a apenas ao ciclo alternado de UV e vapor aquecido. Ao término do período de 

exposição os CP’s foram submetidos à avaliação da estabilidade estrutural mediante a 

técnica desenvolvida de medição de variação de espessura (TMVE) e a técnica de 

mediação de variação de massa (TMVM). Em seguida os mesmos foram submetidos aos 

ensaios mecânicos de tração uniaxial para a lâmina e todos os laminados, além do ensaio 

de flexão em três pontos para os laminados. Esse estudo foi seguido da caracterização da 

fratura e da degradação superficial. Por fim, foi desenvolvido um modelo para os 
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compósitos denominado de Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE) para o 

monitoramento e predição da resistência mecânica à tração após os processos de 

envelhecimento. Ao término das análises foi observado que o processo de degradação se 

dá de forma diferente para cada compósito pesquisado, no entanto todos foram afetados, o 

processo de envelhecimento mais agressivo foi o de radiação UV, e que o compósito que 

foi mais afetado em suas propriedades mecânicas foi o laminado híbrido de fibras de 

vidro-E/curauá. 

 

Palavras Chaves: Envelhecimento Ambiental Acelerado, Compósito Polimérico, 

Estabilidade Estrutural e Fratura. 
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ABSTRACT 

 

The application of composite materials and in particular the fiber-reinforced plastics (FRP) 

has gradually conquered space from the so called conventional materials. However, 

challenges have arisen when their application occurs in equipment and mechanical 

structures which will be exposed to harsh environmental conditions, especially when there 

is the influence of environmental degradation due to temperature, UV radiation and 

moisture in the mechanical performance of these structures, causing irreversible structural 

damage such as loss of dimensional stability, interfacial degradation, loss of mass, loss of 

structural properties and changes in the damage mechanism. In this context, the objective 

of this thesis is the development of a process for monitoring and modeling structural 

degradation, and the study of the physical and mechanical properties in FRP when in the 

presence of adverse environmental conditions (ageing). The mechanism of ageing is 

characterized by controlled environmental conditions of heated steam and ultraviolet 

radiation. For the research, it was necessary to develop three polymer composites.  The 

first was a lamina of polyester resin reinforced with a short glass-E fiber mat (representing 

the layer exposed to ageing), and the other two were laminates, both of seven layers of 

reinforcement, one being made up only of short fibers of glass-E, and the other a hybrid 

type reinforced with fibers of glass-E/ fibers of curaua. It should be noted that the two 

laminates have the lamina of short glass-E fibers as a layer of the ageing process 

incidence. The specimens were removed from the composites mentioned and submitted to 

environmental ageing accelerated by an ageing chamber. To study the monitoring and 

modeling of degradation, the ageing cycles to which the lamina was exposed were: 

alternating cycles of UV radiation and heated steam, a cycle only of UV radiation and a 

cycle only of heated steam, for a period defined by norm.  The laminates have already 

undergone only the alternating cycle of UV and heated steam. At the end of the exposure 

period the specimens were subjected to a structural stability assessment by means of the 

developed measurement of thickness variation technique (MTVT) and the measurement of 

mass variation technique (MMVT). Then they were subjected to the mechanical tests of 

uniaxial tension for the lamina and all the laminates, besides the bending test on three 

points for the laminates. This study was followed by characterization of the fracture and 

the surface degradation. Finally, a model was developed for the composites called Ageing 

Zone Diagram (AZD) for monitoring and predicting the tensile strength after the ageing 

processes. From the results it was observed that the process of degradation occurs 



Abstract 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe xiv 

 

differently for each composite studied, although all were affected in certain way and that 

the most aggressive ageing process was that of UV radiation, and that the hybrid laminated 

fibers of glass-E/curaua composite was most affected in its mechanical properties. 

 

Key words: Accelerated Environmental Ageing, Polymer Composite, Structural Stability 

and Fracture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

ocupando o espaço de aplicação dos materiais convencionais, em especial os aços. 

Uma das grandes vantagens destes materiais é que, quando utilizados como 

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

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

projetistas considerável flexibilidade no projeto de estruturas, pois permitem o 

desenvolvimento de materiais para aplicações específicas (Freire Jr., 2005). 

Grande parte das estruturas mecânicas e equipamentos estão em operação em 

condições adversas, o que afeta significativamente o desempenho dos equipamentos 

fabricados com materiais do tipo PRF, cujas propriedades físicas e estruturais sofrem 

vários tipos de degradação, tais como: perda de estabilidade dimensional, degradação 

interfacial, perda de massa, perda das propriedades estruturais e alterações no mecanismo 

de dano. 

Com a possibilidade e necessidade de aplicação desta classe de materiais como 

elementos estruturais, e até mesmo em equipamentos de alto desempenho, por exemplo, 

para a indústria do petróleo em equipamentos como vasos de pressão, tanques de 

armazenamento e tubulações, fazem-se necessárias pesquisas que deem subsídios técnicos 

e científicos aos projetistas de modo a que os mesmos possam dimensionar elementos com 

conhecimento do comportamento destes quando sob as mais variadas condições ambientais 

de serviço. 

As normas existentes para os projetos de dimensionamento, de instalação e 

montagem, como também os projetos de fabricação desses itens, não são suficientes para a 

predição da sua vida estrutural, deixando margem a dúvidas tanto com relação à 

verificação e à quantificação das propriedades do material quanto com respeito à sua vida 

remanescente, principalmente quando os mesmos encontram-se submetidos a condições 
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severas de operação em temperaturas elevadas, exposição à radiação ultravioleta (UV) e à 

umidade, pois tais normas não fazem considerações a esses mecanismos de degradação. 

Em relação à inspeção de equipamentos, no que se refere à avaliação após o uso, 

em inspeções periódicas, não é suficiente para predizer a vida remanescente do 

equipamento, visando à sua segurança operacional e das instalações, pois os compósitos de 

PRF não são materiais homogêneos cuja degradação possa ser analisada como uniforme, 

tornando imprescindível o conhecimento de como acontece este fenômeno nesse tipo de 

material. 

Algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas atualmente no que diz respeito, por 

exemplo, à influência do processo de envelhecimento ambiental na resposta mecânica 

(resistência, rigidez, fratura) desses materiais (Rodrigues, 2007), porém todas as pesquisas 

sempre são desenvolvidas com base em ensaios normativos, ou seja, com a ação 

simultânea de vários parâmetros como umidade, temperatura e radiação UV. 

Nessas experiências, faltam detalhamentos de aspectos importantes na compreensão 

de todo o processo de envelhecimento, como, por exemplo, a influência (quantificação) 

desses parâmetros na degradação estrutural do material. De posse desse conhecimento, 

aumentar a vida útil do elemento estrutural sob tais condições de serviço seria viável sem 

necessariamente se ter que trabalhar com intensidades de cargas subdimensionadas. 

É neste contexto que a presente tese desenvolve uma metodologia de 

monitoramento de todo o processo de degradação estrutural desses materiais sob a ação do 

processo de envelhecimento ambiental, levando em conta, inicialmente, a influência de 

cada parâmetro acima mencionado tanto com incidência de forma separada quanto atuando 

de forma simultânea. O monitoramento tem como base inicial o estudo do envelhecimento 

nas condições de ensaios descritas em uma lâmina de resina poliéster reforçada com manta 

de fibras de vidro/E (denominada de CV) representando a camada externa de qualquer 

estrutura laminar de PRF que sofra a incidência direta do processo de envelhecimento. 

Além do objetivo de compreender e quantificar qual tipo de incidência é a mais 

danosa à integridade estrutural do material, se tenta, também, partir do principio de que se 

modelando o processo de envelhecimento a partir da deterioração da camada de incidência 

do mesmo se possa modelar às perdas ocorridas na integridade estrutural de qualquer 

laminado de PRF desde que o tipo de camada de incidência seja a mesma. Neste sentido, 



Capítulo I - Introdução 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 3 

 

como continuidade do trabalho aqui proposto, foi realizado o envelhecimento ambiental de 

dois laminados de PRF, sendo um deles a base somente de mantas de fibras de vidro/E 

(denominado CV7), e o outro hibridizado com mantas de fibras de vidro/E e manta 

unidirecional de fibras de curauá (denominado de CH7). Ambos os laminados possuem o 

mesmo número de camadas e com a mesma constituição da camada de incidência (lâmina 

CV) do processo de envelhecimento. 

Todo o processo de monitoramento resulta no desenvolvimento de um modelo 

envolvendo as perdas estruturais (propriedades mecânicas) e dimensionais (espessura) 

denominado de “Modelo de Zona de Envelhecimento”. Ressalte-se aqui que o processo de 

envelhecimento desenvolvido teve como princípio as normas ASTM G53 (1996) e ASTM 

G154 (2006), que foram utilizadas para o projeto e construção da câmara de 

envelhecimento, como também para o método de ensaio de forma a acelerar todo o 

processo. 

O trabalho se completa com o estudo da influência da degradação estrutural, em 

suas duas formas de ação: inicialmente nas propriedades físicas de perda de massa e 

espessura, seguida das propriedades mecânicas através da resistência e rigidez. Dentro do 

estudo da influência do processo de envelhecimento ambiental na integridade estrutural 

dos compósitos e especificamente no caso das propriedades físicas, foi desenvolvida uma 

técnica para medição das perdas dimensionais denominada de Técnica de Medição da 

Variação de Espessura (TMVE) com o intuito de simplificar a análise desse tipo de 

deterioração no material. Por último, foi realizado um estudo das características da fratura 

final frente aos carregamentos de tração uniaxial para todos os compósitos estudados, ou 

seja, para a lâmina CV e os laminados CV7 e CH7 e flexão em três pontos para os 

laminados CV7 e CH7. 

Desta forma, este trabalho tem o intuito de subsidiar a comunidade científica e 

tecnológica industrial, com respostas inéditas e que sirvam de referência para que a 

aplicação do PRF na indústria ocorra com segurança e eficiência no seu desempenho como 

elemento estrutural, e se torne cada vez mais um material confiável e previsível. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolvimento de um processo de monitoramento da degradação estrutural, 

estudo das propriedades mecânicas, de plásticos reforçados com fibras (PRF) quando em 

presença de condições ambientais adversas (envelhecimento). O mecanismo de 

envelhecimento é caracterizado por condições ambientais controladas de vapor aquecido 

(VA) e de radiação ultravioleta (UV).  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Proposição de novas técnicas medição e modelagem para o processo de 

monitoramento da degradação estrutural dos plásticos reforçados por fibras; 

 Estudo da degradação estrutural, inicialmente em uma lâmina constituída de matriz 

poliéster orto-tereftálica reforçada com manta de vidro/E (CV), com controle e 

aplicação separada dos parâmetros de envelhecimento ambiental, na condição de 

vapor aquecido (VA) e radiação ultravioleta (UV), e de forma conjunta e alternada 

de envelhecimento (ET). Todo o processo será realizado mediante a utilização da 

câmara de envelhecimento; 

 Estudo da degradação estrutural dos laminados compósitos com matriz poliéster 

orto-tereftálica, sendo o primeiro (CV7) formado de 7 camadas com reforço de 

manta de vidro/E, e o segundo laminado híbrido (CH7) formado de 7 camadas, 

sendo 4 camadas de manta de vidro/E intercaladas com 3 camadas de manta 

unidirecional de fibras de curauá quando submetidos a condição alternada de 

envelhecimento (ET) de vapor aquecido (VA) e radiação ultravioleta (UV), 

mediante a utilização da câmara de envelhecimento; 

 Estudo comparativo do monitoramento da degradação estrutural e das propriedades 

mecânicas de tração uniaxial da lâmina CV no estado original e nas três condições 

de envelhecimento realizada VA, UV e ET; 

 Estudo comparativo do monitoramento da degradação estrutural e das propriedades 

mecânicas de tração uniaxial e flexão em três pontos dos laminados compósitos 

CV7 e CH7 no estado original e na condição de envelhecimento ET; 
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 Análise macroscópica e microscópica ótica e eletrônica de varredura (MEV) da 

característica da fratura final para todos os PRF e condições de ensaios propostas; 

 Desenvolvimento de um estudo comparativo global envolvendo as propriedades 

mecânicas e condições de ensaios propostas, para todas as configurações de PRF 

em estudo. 

 

1.3 Contribuições 

 

As principais contribuições do trabalho proposto são listadas a seguir: 

 Desenvolvimento de técnica de medição e monitoramento da degradação estrutural 

em uma lâmina de compósito de matriz de poliéster reforçada com fibra de vidro/E 

quando em presença do envelhecimento ambiental, de forma a predizer suas perdas 

na integridade estrutural; 

 Verificação do mecanismo e propagação da degradação estrutural em laminados 

compósitos de resina de poliéster reforçada com fibras de vidro/E com 

configuração comumente usada na indústria; 

 Verificação do mecanismo e propagação da degradação estrutural em laminados 

compósitos híbridos de resina de poliéster reforçada com fibras sintéticas de 

vidro/E e fibras naturais de curauá; 

 Conhecimento dos detalhamentos de aspectos importantes na compreensão de todo 

o processo de envelhecimento, como, por exemplo, a responsabilidade 

(quantificação) desses parâmetros na degradação estrutural do material, 

viabilizando, uma vez de posse desse conhecimento, o aumento da vida útil do 

elemento estrutural sob tais condições de serviço. 
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2. MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

2.1 Considerações Gerais 

 

No desenvolvimento de novos materiais, há uma busca de tecnologias que 

permitam a obtenção de materiais ao mesmo tempo possuidores de combinações de 

propriedades, as quais não são atendidas por materiais ditos convencionais, como ligas 

metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos (Felipe, 1997b e Aquino, 1992). Esses novos 

materiais têm sempre como meta atender desempenho satisfatório para diversas condições 

operacionais: temperatura de trabalho; exposição à radiação UV; exposição à umidade 

excessiva; ou uma combinação destes fatores, e que não sofram degradação física. Isto é 

verdadeiro para os materiais com aplicações em: transporte, armazenamento, indústria 

aeronáutica, aeroespacial e náutica, por exemplo, (Callister Jr., 2002). 

Os materiais compósitos (ou simplesmente compósitos) possuem características que 

tendem a atender todos os pré-requisitos acima mencionados, já que os mesmos consistem 

de dois ou mais constituintes fisicamente distintos numa escala microscópica, separados 

por uma interface, onde a especificação destes constituintes tem suma importância nas 

propriedades a serem obtidas. Os constituintes são basicamente a matriz que é o 

constituinte contínuo, em que na maioria dos casos, sempre presente em maior quantidade. 

O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de reforço (em geral 

fibras), que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz, principalmente no que 

diz respeito à aplicação estrutural. 

Outro aspecto a ser considerado é a crescente preocupação com o meio ambiente, 

principalmente com a destinação dos resíduos sólidos oriundos das atividades industriais. 

Dentro da classe dos compósitos, os que mais buscam a utilização de recursos naturais 

renováveis como matéria prima para a sua formação, são os compósitos poliméricos 

(também denominados de plásticos reforçados) e os cerâmicos, visto que as exigências da 

legislação ambiental e uma maior conscientização dos consumidores têm aumentado à 

necessidade de preservação ambiental (Silva, 2003 e Chawla, 2003). 
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Rodrigues (2007) aborda o aspecto da busca por recursos naturais que venham a 

beneficiar a humanidade, não somente na criação de novos produtos, mas também na 

oportunidade da criação de postos de trabalho e geração de renda através do 

desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é uma tendência mundial e o Brasil segue este 

princípio. 

Em relação ao uso de recursos naturais de interesse na obtenção dos compósitos, 

podemos destacar as fibras naturais, de origem vegetal, que são uma alternativa ecológica em 

virtude de sua biodegradabilidade, o que favorece a decomposição desses materiais aos quais 

estão associadas após sua vida útil, e pelo fato destes resíduos não serem poluentes 

(Nothenberg, 1996). No caso dos plásticos reforçados, uma dificuldade reside na adequação 

da substituição de fibras sintéticas como, por exemplo, a fibra de vidro, por fibras vegetais. 

Uma possível solução para suprir esta deficiência é o processo de hibridização: utilizando 

dois ou mais diferentes tipos de fibras, onde as vantagens encontradas em um tipo de fibra 

podem complementar as desvantagens da outra fibra na concepção final do produto (Mota, 

2010 e Neto, 2010). Esses materiais são denominados de materiais compósitos híbridos. 

Como as fibras vegetais têm, comparativamente, boas propriedades mecânicas 

específicas (resistência /peso, módulo elástico/peso), isso faz delas um componente viável 

na concepção desses materiais. Já a principal limitação em encontrar novas aplicações para 

compósitos de fibras vegetais, principalmente em aplicações estruturais, deve-se ao baixo 

desempenho mecânico e alta absorção de umidade destas fibras. O processo de 

hibridização levando em conta a associação de fibras naturais e sintéticas mais uma vez 

vem como uma alternativa para minimizar esse tipo de problema (Joseph et al., 2002 e 

Espert et al., 2004). 

Para a aplicação dos compósitos, principalmente os de matriz polimérica, em 

condições ambientais adversas, o estudo da degradação é de fundamental importância, 

principalmente quando a degradação é uma combinação de vários fatores como 

temperatura, radiação solar e umidade, condições que conduzem ao envelhecimento do 

material com decréscimo das propriedades de resistência e rigidez (Callister Jr., 2002 e 

Rodrigues, 2007). 
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2.2 Compósitos Poliméricos Fibrosos 

 

Esse capítulo apresenta uma revisão sobre compósitos poliméricos, observando os 

seguintes aspectos: 

 Definição; classificação e aplicações; 

 Materiais constituintes: fibras e matrizes; 

 Propriedades mecânicas: fibras e matrizes; 

 Comparativo com materiais convencionais; 

 Mecanismos de dano; 

 Degradação ambiental nos compósitos poliméricos. 

 

2.2.1 Definição 

 

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

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

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

possuidor de propriedades não conseguidas pelos constituintes em separado. Os 

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

completamente um no outro, apesar de agir em conjunto. 

Gay (1991) diferenciou os materiais compósitos dos materiais macroscopicamente 

homogêneos convencionais, definindo como compósitos aqueles obtidos do arranjo de 

fibras (reforço) contínuas ou não, em uma matriz (forma), com resistência inferior a do 

reforço. Já Hancox (1983) definiu os compósitos poliméricos como que, para se obter um 

compósito, é necessária a combinação de um reforço de fibras com uma matriz resinosa de 

modo a se solidificar com segurança num intervalo de tempo desejado. 
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2.2.2 Classificação 

 

Uma classificação usual para os materiais compósitos se dá pela natureza dos 

materiais que os compõem. Hull (1987) considerando a natureza dos constituintes 

classifica os compósitos como: compósitos naturais; microcompósitos e macrocompósitos. 

A Tabela 2.1 apresenta esta classificação, mostrando exemplos para cada classe de 

constituintes. Neste sentido, os compósitos poliméricos são classificados, segundo Hull, 

como plásticos reforçados onde seus constituintes são apenas de natureza sintética. Tendo 

em vista as novas concepções desse tipo de compósito tanto em termos de matriz como de 

reforços, por exemplo, os biocompósitos, esse tipo de classificação se torna imprecisa. 

 

Tabela 2.1 – Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes, 

uma adaptação de (Hull, 1987). 

Classificação dos Materiais Compósitos 

Natureza dos Constituintes Denominação Exemplos 

Naturais Compósito Natural 
Madeira 

Músculos 

Sintéticos 

Microcompósito Plástico reforçado 

Macrocompósito Concreto Armado 

 

Outra forma de classificar os materiais compósitos é proposta por Callister Jr. 

(2002), com a divisão em três grupos principais com relação aos materiais constituintes em 

forma de reforço, que são os compósitos reforçados com partículas, os compósitos 

reforçados com fibras e os compósitos estruturais, sendo que cada uma dessas classes 

possui pelo menos duas subdivisões, conforme mostra a Tabela 2.2. Nessa forma de 

classificação, apenas em função do tipo de reforço, os compósitos poliméricos atendem 

todos os segmentos. 
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Tabela 2.2 – Classificação dos materiais compósitos segundo a forma do reforço e a 

distribuição. 

Classificação dos Materiais Compósitos 

Forma do Reforço Tipo Distribuição 

Reforçado com Partículas 
Partículas Grandes

* 
Uniforme 

Reforçado por Dispersão
** 

Uniforme 

Reforçado com Fibras 

Contínuo Alinhado 

Descontínuo 
Alinhado 

Aleatório 

Estrutural 
Laminados Uniforme 

Painéis Sanduíche Uniforme 

Obs.: * Partículas com diâmetros maiores que 100 nm; ** Partículas com diâmetros entre 10 e 100 nm. 

 

Dentre os materiais compósitos, os que mais se destacam nas aplicações estruturais, 

industriais ou domésticas são os da classe dos materiais microcompósitos, que se 

encontram apresentados na Tabela 2.3 com uma classificação segundo a natureza da 

matriz, apresentando exemplos de tipos de matriz e de reforços mais utilizados e 

estudados. 

Dos microcompósitos, os compósitos poliméricos são os constituídos de uma 

matriz orgânica, com maior destaque para as matrizes termofixas (poliéster insaturado e 

epóxi) reforçadas com diferentes tipos fibras. Esta classe de materiais se destaca dos outros 

microcompósitos de matrizes cerâmicas e metálicas pelas propriedades mecânicas em 

relação ao peso destes materiais, tendo, desta forma, aplicações mais destacadas na área de 

materiais avançados (Hull e Clyne, 2003 e Callister Jr., 2002). 
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Tabela 2.3 – Classificação dos materiais microcompósitos segundo a natureza da matriz 

adaptado de (Hull e Clyne, 2003) e (Antequera et al., 1991). 

Classificação dos Materiais Microcompósitos 

Natureza da Matriz Tipo da Matriz Tipo de Reforço 

Matriz Orgânica 

Termoplástica 

 

Termofixa
 

Fibra de Aramida (Kevlar 29 e 49) 

Fibra de Carbono (HM e HS) 

Fibra de Curauá 

Fibra de Juta 

Fibra de Sisal 

Fibra de Vidro (E, S, C,...) 

Matriz Cerâmica Carbeto de Silício 

Carbono 

Cerâmico 

Metálico 

Matriz Metálica 

Alumínio 

 

Titânio 

Boro 

Carbono 

Cerâmico 

Óxido de Alumínio 

Tungstênio 

 

2.2.3 Aplicações dos Compósitos Poliméricos Fibrosos 

 

Os compósitos fibrosos oferecem grandes vantagens em sua aplicação pela 

indústria devido à capacidade de desenvolvimento de novas formas e projetos, permitindo 

características técnicas e áreas de aplicação cada vez mais amplas. Os países mais 

industrializados se adaptaram à utilização destes materiais, e desenvolveram pesquisas 

buscando respostas às suas indagações sobre o comportamento destes materiais quando 

submetidos a condições severas de trabalho, condições estas cada vez mais importantes 

(Carvalho, 1992; Askeland e Phulé, 2008 e Marinucci, 2011). 
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Pode-se destacar dentre as vantagens para uso dos compósitos fibrosos os seguintes 

aspectos: 

 Fornecem flexibilidade ao projeto; 

 Facilidade de serem construídos com formas complexas; 

 Leveza e facilidade de transporte e instalação; 

 Possibilidade de adicionar detalhes externos e internos aos equipamentos; 

 Construção de equipamentos sem emendas; 

 Possibilidades de recuperação, em virtude de danos, com certa facilidade; 

 Excepcional inércia química, possibilitando seu uso em ambientes agressivos; 

 Permitem introduzir resistência e rigidez em pontos específicos que solicitam estas 

características; 

 Propriedade mecânica específica para a aplicação ao qual se destina o material; 

 Custo inferior ao de equipamentos construídos com aço inoxidável; 

 Superfície lisa, minimizando atrito, visando escoamento de fluidos, ou 

minimizando o desenvolvimento de micro-organismos; 

 Possibilidade de serem fabricados equipamentos translúcidos, opacos ou na 

coloração desejada; 

 Combinação de matérias primas para cada aplicação, de forma a favorecer ao 

melhor desempenho e compatibilidade com as substâncias com que o mesmo terá 

contato. 

 

Os materiais compósitos fibrosos, incluindo os de matrizes poliméricas, têm um 

vasto campo de aplicações, em destaque as aplicações industriais, que são as que mais 

qualificam estes materiais como substitutos dos materiais convencionais, em especial os 

metálicos. A Figura 2.1 apresenta os campos de aplicação segundo o setor industrial. 
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Figura 2.1 – Campo de aplicação segundo o setor da indústria no Brasil (Abmaco, 2011). 

 

 

Serão apresentadas algumas aplicações de materiais compósitos fibrosos de 

destaque no mundo e no Brasil, que demonstram a importância deste seguimento, para o 

desenvolvimento econômico mundial, podendo ser destacadas empregos dos plásticos 

reforçados por fibras, segundo o setor este a que este está vinculado, e quais compósitos 

são utilizados na fabricação dos mesmos. Estas aplicações são mostradas na Figura 2.2 a 

seguir. 
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Figura 2.2 – Quadro demonstrativo de aplicações nos mais diversos setores industriais. 
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2.3 Materiais Constituintes 

 

Dentre os materiais compósitos, como vimos, destacam-se os microcompósitos, e 

desta classe de materiais será dada ênfase aos microcompósitos fibrosos, em particular os 

plásticos reforçados por fibras (PRF), que têm em sua composição um reforço fibroso 

imerso em uma matriz polimérica, podendo ser acrescida de cargas e ou aditivos para 

permitir características específicas ao material, ver Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Composição geral dos plásticos reforçados por fibras (PRF). 

 

2.3.1 Reforços Fibrosos 

 

A partir de 1950 uma variedade de fibras foi desenvolvida e avaliada para uso em 

compósitos, passando a serem usadas principalmente em aplicações estruturais. Com o 

desenvolvimento de tecnologias para obtenção das fibras, sendo estas com uma menor 
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dimensão e uma baixa densidade, passaram a ser obtidas com uma resistência especifica 

elevada (resistência mecânica/densidade), sendo estas, chamadas de fibras avançadas; e, os 

compósitos que em sua composição contêm estes tipos de reforços fibrosos são chamados 

de compósitos avançados segundo Herakovich (1998). 

Conforme Matthews (1994), os reforços fibrosos oferecem aos compósitos, 

resistência e rigidez, melhorando de uma maneira geral a resistência mecânica do material, 

enquanto a matriz é responsável por manter as fibras na posição e direção desejada, agindo 

como um meio de transferência de carga e protegendo as fibras de danos ambientais ou 

mecânicos decorrentes, por exemplo, de altas temperaturas, umidade e abrasão. 

Estes reforços têm suas origens de duas formas: mineral ou orgânica (Felipe, 

1997a), ou em outra classificação, as fibras podem se dividir em sintética ou natural, sendo 

as fibras sintéticas de maior emprego industrial (Herakovich, 1998). As fibras naturais 

podem ser uma alternativa técnica, e economicamente viável, em substituição as fibras 

sintéticas nos casos de aplicações de baixo desempenho estrutural (Mota, 2010). 

Um dos atrativos dos materiais compósitos fibrosos é a capacidade de adaptar seu 

desempenho mecânico pela orientação das fibras conforme Alfrey e Gurnee (1971). Um 

desafio a ser considerado é a produção de estruturas com formas complexas e em um 

número de partes reduzidas. No entanto para alcançar este objetivo, muitas vezes, é 

necessária uma orientação das fibras ao longo do molde, sendo esta tarefa extremamente 

difícil de atingir (Bannister, 2001). 

 

Formas Reforços Fibrosos 

Para a aplicação em materiais compósitos pode-se utilizar fibras longas ou curtas, 

distribuídas de modo aleatório ou orientadas, podem também ser utilizadas de modo 

disperso na forma de mantas (com fibras curtas ou longas) ou na forma de tecidos. As 

fibras também podem se apresentar na forma de construção tridimensional; construção 

cilíndrica, tridimensional e construção de pré-formados (interlook) conforme (Tsai et 

al.,2000), (Bannister, 2001) e (Chou et al., 1986 apud Rodrigues, 2007). 

Os reforços fibrosos estão no mercado na forma roving, mantas, tecidos planos e 

tridimensionais (3D), além dos reforços sanduíches sendo todos estes descritos a seguir: 
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 Roving – São filamentos contínuos e paralelos sem torção, geralmente em 

forma de mechas que posteriormente serão usados na obtenção de tecidos e 

mantas, conforme Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Exemplo de roving Fonte: (Comercial Fiber Glass, 2012). 

 

 

 Manta – São filamentos cortados ou contínuos, aglomerados mediante um 

ligante químico de forma aleatória ou não (Felipe, 1997a), ver Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – Reforços fibrosos em manta. Fonte: Comecial Fiber Glass Ltda. (2012). 
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As mantas se dividem em três tipos:  

o Manta de filamentos cortados – Este tipo de manta é composto por 

filamentos picados numa certa dimensão preestabelecida e unidos de forma 

aleatória, mediante um ligante químico, as características desse tipo de 

reforço se dão pelas características do fio base, característica do ligante e 

gramatura, ver Figura 2.5; 

o Manta de filamentos contínuos – Este tipo de manta é formado por 

filamentos contínuos, disposto de forma aleatória ou orientada, sendo que as 

características desse tipo de reforço se dão pelo fio base; o tipo de 

ensimagem (processo de revestimento das fibras); o tipo do ligante e o nível 

de formabilidade, podendo este ser usado em pré-formados, Figura 2.6a; 

o Manta de superfície (Véu de superfície) - Neste tipo de manta onde os 

filamentos são ligados fortemente e calandrados, sendo esta usada para 

assegurar uniformidade na espessura e proporcionar um melhor acabamento 

superficial. As características determinantes para a seleção de um tipo de 

manta de superfície são: a deformabilidade, a solubilidade e o 

comportamento quando em contato com meio químico agressivo, Figura 

2.6b. 

 

 

Figura 2.6 – a) Manta de filamentos contínuos. Fonte: Composite International Co. 

(2012); b) Véu de fibras de vidro. Fonte: Fabrica veleiros Ltda. (2012). 

http://composite/
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 Tecidos planos– São constituídos a partir de mechas de filamentos roving com 

diferentes títulos, podendo também variar o urdume e a trama. 

 

As formas mais usadas industrialmente dos tecidos planos são: 

 Tecidos bidirecionais – Os fios são dispostos a 90° trançados, na forma de 

urdume e trama, permitindo uma obtenção de propriedades mecânicas em 

função da direção da aplicação da carga em relação à urdume/trama e em 

função dos seus respectivos teores de fibras, Figura 2.7 a; 

 Tecidos unidirecionais – Os filamentos são dispostos em paralelo costurados, 

permitindo a obtenção de elevadas propriedades mecânicas na direção das 

fibras, Figura 2.7 b. 

 

Figura 2.7 – a) Tecido Bidirecional; b)Tecido Unidirecional. Fonte: Composite 

International Co. (2012). 

 Tecido 3D (Tridimensional)– São tecidos fabricados em formas complexas 

dando ao reforço uma forma tridimensional, evitando pelo menos uma etapa no 

processo de fabricação que é o dobramento do tecido ou a superposição de 

laminas (Tong, 2002), podendo este tipo de tecido ser dividido em três grupos: 

o Tecido Multiaxial – São tecidos com filamentos em várias direções 

formando múltiplos planos, com um espaçamento entre as camadas 

de tecido. O esquema desta forma de tecido é apresentado na Figura 

2.8. 

http://composite/
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o Tecido Sanduíche – É um tecido de reforço fabricado a uma 

distância preestabelecida entre lâminas, usado em estruturas 

sanduíche de bom desempenho. Esta técnica permite também a 

incorporação de núcleo de que pode ser de espuma, entre os tecidos. 

O esquema desta forma de tecido é apresentado na Figura 2.9. 

o Tecido Circular 3D – Este tipo de reforço permite à construção de 

dispositivos biomédicos, vigas em I, nervuras para painéis, 

longarinas e bocais de motores conforme mostrado na Figura 2.10. 

Estes são exemplos dos tipos de componentes que podem ser 

produzidos pelo processo de entrançamento 3D. Outras aplicações 

possíveis incluem eixos de hélices das embarcações, vigas e chassis 

automotivos e eixos de transmissão (Tong, 2002). 

 

 

Figura 2.8 – Exemplo de um tecido multiaxial com multicamadas (Bannister, 2001). 

 

 

Figura 2.9 – Exemplo de reforço fibroso com estrutura sanduíche (Bannister, 2001). 
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Figura 2.10 – Trançado circular 3D (Bannister, 2001). 

 

Tipos de Reforços Fibrosos 

Os reforços fibrosos utilizados em plástico reforçado têm sua classificação 

estabelecida segundo a origem das fibras; e, se estas são encontradas na natureza ou são 

produzidas artificialmente. Na Tabela 2.4 é apresentada esta classificação. 

 

Tabela 2.4 - Tipos de fibras mais utilizados nos compósitos poliméricos. 

Reforços Fibrosos 

Tipos Fibras Origem Natureza das Fibras 

Aramida Orgânica Sintética 

Carbono Mineral Sintética 

Vidro Mineral Sintética 

Curauá Orgânica Natural 

Juta Orgânica Natural 

Licuri Orgânica Natural 

Sisal Orgânica Natural 
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Fibras Sintéticas (Manufaturadas) 

É esta classe de fibras que tem o mais amplo campo de aplicação nos compósitos 

estruturais, com a capacidade de obter propriedades físicas e mecânicas que se adaptam às 

solicitações de projeto, sendo estas desde o meio em que a estrutura estará exposta até as 

características mecânicas da estrutura que está sendo projetada. Neste contexto serão 

descritas as principais fibras sintéticas mais usadas como reforços nos matérias compósitos 

poliméricos. 

 

Fibra de Aramida 

A fibra de aramida (poliamida orgânica) comercialmente conhecida como Kevlar, 

que é obtida a partir do processo químico de síntese de poliamida aromática do tipo 

politereftalato de polifenilendiamina. As fibras de aramida se apresentam industrialmente 

em função do processo de fabricação que foram submetidas, sendo dois tipos: (Antequera, 

1991), (Aquino, 1992) e (Neto, 2006). 

 

 Kevlar 29 – conhecida como fibra de baixa rigidez, ou seja, um módulo de 

elasticidade à tração em torno de 60 GPa; (Felipe, 1997a) e (Marinucci, 

2011); 

 Kevlar 49 - conhecida como fibra de alta rigidez, com um módulo de 

elasticidade variando entre 130 a 180 GPa; (Gay, 1991) e (Levy Neto, 

2006). 

 

As fibras de aramida estão no mercado na forma de fios, roving e tecidos, podendo 

ser destacadas as principais características dessas fibras que são: alta resistência à tração; 

alto módulo elástico; grande tenacidade e boa estabilidade química e mecânica. 

Por outro lado pode-se destacar as desvantagens deste tipo fibra que são: uma baixa 

resistência à compressão e baixa aderência as matrizes termoplásticas. 
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Fibra de Carbono 

As fibras de carbono são obtidas a partir de matérias primas como dos fios rayon 

viscosi (celulose regenerada), como o poliacrionitrilo (PAN), além dos piches: isotrópico e 

mesofásico. As fibras de carbono obtidas do PAN, por motivos econômicos, são 

responsáveis por 95% da produção mundial, ou seja, é o material precursor da fibra de 

carbono mais encontrado comercialmente, (Pardine, 1996), (Amico, et al., 1996) e 

(Marinucci, 2011). 

As fibras de carbono se apresentam de três tipos de acordo com o teor de carbono 

alcançado, a partir do processo de fabricação a que elas foram submetidas: (Nohara, 1998) 

e (Marinucci, 2011). 

 Carbono HR – conhecida como a fibra de carbono de alta resistência na 

ordem de 3,4 GPa; 

 Carbono HM – conhecida como a fibra de carbono de alto módulo, com um 

módulo de elasticidade variando entre 358 a 390 GPa; 

 Carbono IM – fibra de módulo elástico intermediário na ordem de 295 GPa. 

 

As fibras de carbono estão disponíveis nas formas de: 

 Mechas “Roving”; 

 Tecidos unidirecional, bidirecional e multidirecional; 

 Tecidos híbridos; 

 Pre-impregnados. 

 

As fibras de carbono têm um coeficiente de dilatação térmico muito baixo, variando 

de 0,02 x 10
-5

 °C
-1

 para o HR até 0,08 x 10
-5

 °C
-1 

para o HM, quando comparado a outras 

fibras, o que possibilita um compósito com boa estabilidade dimensional (Gay, 1991), e 
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dependendo do processamento da impregnação superficial da fibra, se pode atingir uma 

boa estabilidade térmica do reforço de carbono (Nahora et al., 2007). 

O inconveniente encontrado no uso das fibras de carbono se dá pelo fato, de ter esta 

fibra uma baixa resistência ao impacto, e uma grande diferença de potencial elétrico em 

relação aos metais, favorecendo a corrosão do tipo galvânica (Felipe, 1997a). 

 

Fibra de Vidro 

As fibras de vidro, desde a década de 40, ocupam posição de grande destaque na 

indústria de transformação de plástico reforçado, sendo um dos principais agentes de 

reforço empregado na obtenção dos mesmos (Felipe, 1997b). 

As composições mais comuns na produção das fibras de vidro são os minerais que 

tem como base o silício (SiO2), com adição de cálcio, boro, sódio, ferro e alumínio. Estes 

vidros são normalmente amorfos podendo produzir uma pequena cristalização depois de 

um aquecimento prolongado a altas temperaturas, este fenômeno provoca uma redução das 

propriedades de resistência (Hull, 1988). 

Na fabricação de materiais compósitos poliméricos, as fibras de vidro mais 

utilizadas são as de três tipos (Herakovich, 1998): 

 Vidro/E – É a fibra de vidro mais usada em compósito representando mais 

de 90% dos reforços utilizados pela indústria, e se caracteriza por alta 

resistência mecânica e resistividade elétrica, daí o “E” se derivar da sua 

característica elétrica. 

 Vidro/C – É a fibra de vidro que se caracteriza pela resistência a corrosão 

química elevada e uma menor resistência mecânica, a letra “C” se deriva da 

sua condição de resistência à corrosão, e por esta condição são aplicadas em 

camadas mais externas que estejam expostas a intempéries. 

 Vidro/S – É a fibra de vidro que se caracteriza pela alta resistência e alto 

módulo, e pode ser empregada em aplicações especiais que estejam expostas 

a altas temperaturas, justificando seu uso, mesmo com um custo superior, a 

letra “S” se deriva da sua condição de aplicação estrutural (structural) de 

alto desempenho. 
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As vantagens do uso da fibra de vidro se dão por algumas características que se 

seguem (Callister Jr., 2002): 

 A fibra de vidro de alta resistência é de fácil obtenção pelo processo de 

estiramento a partir da massa fundida; 

 É um material de reforço disponível para a composição do PRFV (Plástico 

Reforçado por Fibras de Vidro), e o mais econômico empregado em uma 

ampla variedade de técnicas de fabricação de compósito; 

 Quando associado a diferentes matrizes poliméricas, possui uma inércia 

química que torna o compósito para aplicação em meio a ambientes 

corrosivos, além disso, não sofrem nenhum ataque ou degradação por parte 

de agentes químicos, nem são afetados por fungos e bactérias; 

 Excelente aderência fibra matriz, propiciando alta resistência à tração, e se 

comparada à resistência específica com outras fibras é superior a grande 

maioria; 

 Devido a sua origem mineral, estas são incombustíveis e têm um alto ponto 

de fusão, sendo indicadas para aplicações em altas temperaturas, ficando 

limitadas em função da temperatura de trabalho da matriz polimérica a qual 

esteja adicionada; 

 As fibras de vidro não absorvem umidade mantendo sua resistência 

inalterada na presença desta condição ambiental; 

 As fibras apresentam um coeficiente de dilatação térmica muito baixo, 

variando de 0,3 x 10
-5

 °C
-1

 para o vidro-S até 0,5 x 10
-5

 °C
-1 

para o vidro-E, 

quando comparado aos metais, permitindo seu uso com desempenho 

satisfatório em ambientes com variações térmicas bruscas; 

 

As fibras de Vidro estão disponíveis nas formas de: 

 Mechas “Roving”; 

 Tecidos unidirecional, bidirecional e multidirecional; 
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 Mantas de filamentos cortados ou filamentos contínuos; 

 Véu de superfície; 

 Pre-impregnados. 

 

 

Fibras Naturais 

As fibras naturais vêm se destacando pelo crescimento na aplicação como reforço 

nos compósitos poliméricos em substituição aos reforços sintéticos. Este crescimento 

acentuado da utilização das fibras naturais (a maioria de origem vegetal) se dá, 

principalmente em aplicações estruturais de pequeno e médio desempenho (Silva et al., 

2000). 

Apesar do grande número de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas visando 

ampliar o seu uso, as fibras vegetais ainda não se apresentam como uma escolha imediata 

para reforço de matrizes poliméricas (Rodrigues, 2007), contudo faz-se necessário avançar 

nessa área para obter as respostas que proporcione uma ampliação no uso deste tipo de 

reforço, visto ser uma matéria prima renovável e com um apelo sócio econômico relevante, 

principalmente com a função social de fixação do homem no campo, dando a este, renda e 

cidadania, principalmente nas regiões mais carentes do Brasil e do Mundo. 

Neste contexto serão descritas as principais fibras naturais mais usadas como 

reforço nos materiais compósito poliméricos, com suas características mais relevantes. 

 

Fibra de Curauá 

A fibra de curauá é obtida das folhas da espécie Ananás Erectifolius que é uma 

monocotiledônea pertencente à família das bromélias, ela pode ser encontrado na Região 

Norte do Brasil, próximo aos rios Xingu, Tocantins, Tapajós, Marcuru, Trombetas, Paru, 

Acara e Guama, em áreas onde o índice pluviométrico é elevado (Caraschi, 1999), A 

Figura 2.11 mostra o aspecto da morfologia de uma fibra de curauá. 
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Figura 2.11 – Micrografia da fibra de curauá - aspecto morfológico (Rodrigues, 2007) 

 

A fibra de curauá vem despertando grande interesse pelo fato ser cultivada em uma 

área sensível quanto às questões ambientais, na Amazônia, podendo vir a representar uma 

grande alternativa econômica em substituição à exploração da floresta tropical, ainda pode 

ser cultivada em grande escala em reservas indígenas, tanto isoladamente ou consorciada 

com outras culturas como a mandioca, pois esses povos já possuem larga tradição de 

cultivo dessa planta. O curauá é uma planta em que a folha atinge uma comprimento de 1,5 

m, com bordos lisos sendo encontrado em quatro tipos diferentes desta planta (Melo, 

1981): 

 Curauá Branco – possui folhas verde-claras e fibras resistentes; 

 Curauá Roxo – possui folhas roxo-avermelhadas com melhor 

desenvolvimento que o curauá branco; 

 Curauá Vermelho e o Branco Brilhante – têm suas fibras especialmente 

indicadas para a fabricação de barbantes e cordas finas. 

 

A colheita rende 24 folhas por planta, cerca de 2 kg de fibra em média, onde o 

rendimento de fibra seca é de aproximadamente 6%, independente da variedade do curauá. 

A colheita é manual, e o processamento para obtenção da fibra de curauá se dá através das 

seguintes etapas (Rodrigues, 2007): 
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 Desfibramento – processo manual que consiste na operação de eliminação da 

mucilagem (polpa) que envolve as fibras, e deve ser feito preferencialmente logo 

após a colheita, o desfibramento é somente mecânico este processo se dá até a 

obtenção das fibras; 

 Secagem – processo no qual as fibras são colocadas expostas ao sol, ao ar livre 

por 2 a 3 dias, para a retirada da umidade, não devendo ser expostas a chuvas 

pois provocaria a presença de fungos provocando a degradação da fibra; 

 Amaciamento – o processo de amaciamento se dá através do atrito das folhas 

umas às outras, garantindo uma maior maciez das fibras, processos pelos quais 

as fibras passam para terem uma melhor trabalhabilidade. 

 

 

Fibra de Juta 

A fibra de juta é obtida principalmente da espécie Corchorus da família das 

Filáceas, no Brasil, o seu plantio se dá na região alagadiça da Amazônia, onde encontra 

água em abundância e altas temperaturas. Estas fibras apresentam excelentes propriedades 

ecológicas, pois é biodegradável e durante seu crescimento, o seu cultivo tem uma função 

nobre que é controlar a erosão do solo, a fibra da juta é considerada longa, de até 300 mm 

de comprimento. Este tipo de fibra é usado principalmente na confecção de tecido para 

vários tipos de embalagens e produtos de decoração sendo mais recentemente usado como 

reforço em compósito polimérico agregando valor as fibras de juta (Leão, 2008) e 

(Oliveira, 1997).  

Uma característica desfavorável é a exatamente degradação acentuada das fibras de 

juta que ocorre na presença de umidade e temperatura, os efeitos deste processo nas 

propriedades mecânicas do reforço têm sido estudados, com o intuito de minimizar estes 

efeitos nas propriedadesdos compósitos (Doan, et al., 2006). A Figura 2.12 apresenta um 

tecido confeccionado com esta fibra. 
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Figura 2.12 – Tecido de fibras de juta. Fonte: Catarinense Importadora (2012). 

 

O processo de obtenção das fibras de juta se dá pelo corte, desgalhamento e 

imersão do caule em água. Após a imersão as fibras são facilmente desprendidas da casca, 

em seguida faz-se o desfibramento e lavagem que consiste na retirada da casca das fibras. 

Feito isso as fibras são batidas fortemente na água e lavadas. Para secar, estende-se a juta 

ao ar livre, terminada esta operação as fibras são batidas nas próprias estacas dos varais e 

formadas as meadas ligeiramente torcidas, amarradas e assim enviadas para o local do 

enfardamento. As fibras são classificadas e empregadas na confecção de barbantes e cordas 

(FUNDAJ, 2012). 

 

Fibra de Licuri 

A fibra de licuri é obtida da palmeira de mesmo nome e é conhecida pelo nome 

científico de Syagrus Coronata, encontradas na região semi-árida do Brasil, principalmente 

no Estado da Bahia. Suas folhas passam 2 metros de comprimento como citado na revista 

“Série Cartilhas Temáticas – Licuri” do MEC (2006). 

As fibras de licuri têm sido estudadas, com o propósito de se tornar mais um 

reforço alternativo para os compósitos poliméricos. Estudos foram desenvolvidos por Leão 
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(2008), chegando a resultados promissores tanto na obtenção da fibra como na confecção 

do tecido para reforço como mostrado na Figura 2.13; como também no tratamento 

superficial da fibra com a retirada da cera melhorando a interface fibra matriz, ver Figura 

2.14. 

 

 

Figura 2.13 – Tecido unidirecional de fibra de Licuri (Leão, 2008). 

 

 

 

Figura 2.14– Micrografia da fibra de licuri - aspecto morfológico (Leão, 2008). 
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Fibra de Sisal 

A fibra de sisal é obtida das folhas da espécie Agave Sisalana, que têm suas 

dimensões de (1 a 2) m de comprimento e de (10 a 15) cm de largura, pesando cada folha 

em média 500 g. Cada planta fornece aproximadamente 3 Kg de fibras (Mendes, 1992). As 

fibras são retiradas das folhas pelo processo de desfibramento mecânico, após são 

escovadas para a retirada de pequenos fragmentos da polpa e em seguidas são secas ao ar 

livre ou em estufas, para obtenção de fibras de melhor qualidade. As fibras são 

classificadas e em seguida passam novamente pelo processo de escovagem e posterior 

lavagem e secagem (Nothenberg, 1996) e (De Paula et al., 1996). 

As fibras de sisal são de baixo custo, com baixa densidade e características 

mecânicas, de alta resistência e alto módulo específico. As fibras são de fácil produção e 

encontradas em vários países. Nos últimos anos têm-se incrementado o interesse em 

estudar e buscar novas aplicações para estas fibras, principalmente como reforço em 

compósito polimérico. 

As propriedades da fibra de sisal têm que ser avaliada caso a caso, visto que os 

teores de celulose e os ângulos da espiral formados pelas microfibrilas estão diretamente 

relacionados ao desempenho mecânico destas fibras. Estudo desenvolvido por Li et al. 

(2000), mostraram que o teor de celulose varia de 43 a 88%, e que este teor está 

diretamente relacionado a idade da planta. Outro estudo mostra um avanço na tecnologia 

desta fibra que é o estudo do comportamento de plastização da fibra, como um alto reforço 

para uma retenção maior das propriedades mecânicas quando submetido a um 

envelhecimento em água (Lu et al., 2004). 

Este tipo de fibra quando usado como reforço e incorporado aleatoriamente a resina 

de poliéster, aumentam razoavelmente a resistência ao impacto, atuando como um agente 

absorvedor de energia, já a resistência mecânica à tração diminui, devendo este fato está 

relacionado ao baixo grau de afinidade com a matriz, deixando um vasto campo para 

estudos que permitam melhorar a interface desta fibra com as matrizes poliméricas (Felipe, 

1997a).  

A Figura 2.15 mostra a morfologia típica de uma fibra de sisal. 
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Figura 2.15 – Micrografia da fibra de sisal com seu aspecto morfológico (Iozzi et al., 

2004). 

 

 

 

Propriedades Físicas e Mecânicas dos Reforços Fibrosos 

 

São apresentadas nas Figuras 2.16 a 2.19, as propriedades físicas referentes ao 

diâmetro da fibra e densidade volumétrica, e as propriedades mecânicas de resistência e 

módulo de elasticidade à tração dos reforços fibrosos naturais e sintéticos descritos 

anteriormente. Essas propriedades são apresentadas a partir de uma visão geral e como um 

estudo comparativo entre as mesmas. Em casos que a bibliografia apresentava uma faixa 

de valores, foi usado o valor médio (Gay, 1991), (Neto e Pardine, 2006) e (Rodrigues, 

2007). 
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Figura 2.16 – Gráfico comparativo dos diâmetros das fibras. 

 

 

 

 

Figura 2.17– Gráfico comparativo das densidades volumétricas. 
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Figura 2.18– Gráfico comparativo das resistências à tração. 

 

 

 

 

Figura 2.19 – Gráfico comparativo dos módulos de elasticidade longitudinal. 
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2.3.2 Matrizes Poliméricas Termofixas 

 

As matrizes poliméricas mais usadas em compósitos estruturais são as matrizes 

chamadas de termofixas, caracterizadas pelo fato de não serem passíveis de 

reprocessamento após sua polimerização e cura, características obtidas a partir da estrutura 

tridimensional, formadas por ligações físicas fortes e permanentes, de modo não ser mais 

capaz de ocorrer escorregamento entre as moléculas (Vlack, 1988) e (Marinucci, 2011). 

O mecanismo de cura se processa pela adição de catalisadores, onde a velocidade 

de cura se processa em função das variáveis a seguir: 

 Tipo e concentração dos agentes de cura, catalisador e acelerador; 

 Tempo e temperatura de cura; 

 Uso de processo único de cura ou com uso de pós-cura. 

 

As propriedades de cada resina são obtidas a partir da prática usual estabelecendo 

condições que resulte em propriedades desejáveis. Esta classe de resinas é considerada 

isotrópica com boa estabilidade dimensional, resistência ao calor e boa resistência química 

e elétrica quando comparadas com as resinas termoplásticas (Felipe, 1997a). 

A cura dos compósitos poliméricos à base de matrizes termofixas é exotérmica; e 

com a variação de temperatura envolvida neste processo, e considerando os diferentes 

coeficientes de expansão térmicas dos materiais constituintes usados no compósito, 

possibilitam ao aparecimento, após a cura, de tensões residuais no material. 

As tensões residuais também são chamadas de “tensões de cura”, normalmente são 

responsáveis por favorecer ao aparecimento de microtrincas quando submetidas a 

carregamento (Correia, 1988) e (Hull e Clyne, 2003). 

Dentre as matrizes termofixas, podemos destacar as matrizes de poliéster e a epóxi, 

pois são estas que têm a maior aplicabilidade nos compósitos poliméricos, em seguida 

serão descritas algumas características destas matrizes com um comparativo de suas 

propriedades e uma descrição dos agentes modificantes que são adicionados a elas. 
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Matriz Poliéster 

O poliéster é a resina polimérica de maior aplicação na composição dos compósitos 

reforçados por fibras, em função do seu custo, e da variedade que proporciona 

propriedades e características diferentes a matriz (Callister Jr., 2002). 

As resinas poliéster são polímeros lineares resultantes da condensação de ácidos 

com glicóis, e, para aplicação em compósitos reforçados por fibras o tipo de poliéster 

usado é o insaturado que têm a presença de dupla ligação entre os átomos de carbono que 

formam sua cadeia. Os poliésteres insaturados compõem o grupo de resinas termofixas, 

podendo ser aplicado a uma gama de fibras sintéticas ou naturais, em função das 

características das solicitações mecânicas e químicas do elemento a ser confeccionado 

(Felipe, 1997a). 

Considerada a mais polivalente entre todas as resinas termofixas, a resina de 

poliéster possui uma variedade de propriedades, que podem ser destacadas: 

 Fácil modificação das características para aplicações específicas; 

 Permite a utilização de moldes de simples fabricação; 

 Excelente resistência a ambientes químicos; 

 Excelente estabilidade dimensional; 

 Ótimas propriedades elétricas; 

 Fácil manutenção e reparos; 

 Fácil pigmentação 

 Cura a frio. 

 

A forma de preparação das resinas de poliéster, variando de forma controlada seus 

componentes, as propriedades finais da resina são modificadas amplamente, sendo possível 

encontrar comumente quatro tipos de resina, que são: 

 Ortoftálica – Usada para aplicações em geral, este é o tipo mais comum da 

resina de poliéster, e aplicado em ambientes que não exijam alta inércia 

química; 
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 Isoftálica – Este tipo de poliéster apresenta bom desempenho em ambientes 

com agressividade moderada; 

 Bisfenólica – É o poliéster que apresenta a maior resistência química, sendo 

usado em larga escala em equipamentos para ambientes agressivos, como na 

indústria química; 

 Tereftálica – Apresenta uma elevada resistência química, tendo sua 

aplicação destinada a equipamentos que exigem uma alta inércia química, 

como nas camadas internas de tubulações para escoamento de resíduos 

químicos. 

 

Matriz Epóxi 

Epóxi é a resina polimérica com maior uso em aplicações estruturais com maior 

responsabilidade mecânica, levando em consideração suas propriedades mecânicas, e de 

resistência à umidade, superiores aos poliésteres, sendo sua aplicação destacada em 

aplicações aeroespacial (Callister Jr., 2002). 

As resinas epóxi em geral se encontram no mercado na forma líquida, com 

viscosidade variável, podendo se solidificar e se transformar em material infusível 

mediante a adição de catalisador apropriado, sendo dos tipos que são capazes de agregar-se 

ao ciclo epóxido durante o processo de moldagem e os que desencadeiam a 

copolimerização da resina, e são chamados de endurecedores catalíticos (Felipe, 1997a). 

As matrizes epóxi apresentam características básicas tais como: 

 Boas propriedades mecânicas (resistência e módulo elástico); 

 Bom comportamento a temperaturas elevadas, até 180 ºC; 

 Boa resistência aos agentes químicos; 

 Baixa retração; 

 Elevada viscosidade. 
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Comparativo das Propriedades Físicas e Mecânicas das Matrizes 

A tabela 2.5 apresenta a propriedade física da densidade volumétrica, e as 

propriedades mecânicas de resistência à tração e módulo de elasticidade e deformação das 

matrizes termofixa de poliéster e epóxi, os valores apresentados representam uma faixa 

valores (mínimo e máximo) para cada resina, visto que estes variam segundo a composição 

e o método de cura de cada resina. Os dados apresentados na tabela foram obtidos de (Hull 

e Clyne, 2003). 

 

Tabela 2.5 - Propriedades física e mecânica das matrizes termofixas mais utilizados nos 

compósitos poliméricos. 

Matrizes Termofixas  

Propriedades Poliéster Epóxi 

Densidade Volumétrica (g/cm
3
) (1,2 – 1,5) (1,2 – 1,5) 

Resistência à Tração (MPa) (40 – 90) (35 – 100) 

Módulo de Elasticidade (GPa) (3,0 – 6,0) (2,0 – 4,5) 

Deformação (%) (2) (1,0 – 6,0) 

 

Agentes Modificantes 

As resinas termofixas utilizadas como matrizes nos compósitos, em geral são 

incorporadas a elas agentes modificantes que alteram algumas características de forma a 

possibilitarem desempenho mais satisfatório às solicitações a que o material estará exposto. 

As características adicionadas por cada um dos produtos agregados aos compósitos são os 

seguintes (Herz e Mansur, 1988), (Fernandes, 1997): 

 Melhoria das propriedades do produto acabado: 

 Cargas retardantes de chamas – são agentes que quando adicionados inibem 

a propagação de chamas na matriz (Walz e Baqué, 2009); 

 Agentes absorvedores de ultravioleta – São agentes adicionados às resinas 

com a função de proteger o compósito da radiação UV, pois os mesmos 
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provocam uma degradação principalmente da matriz (Coughlim e Schambony, 

2009); 

 Corantes e pigmentos – São substâncias que adicionada à resina tem a função 

de dar a cor e opacidade ao compósito  

 Agentes antirretração – São agentes responsáveis por melhorar o acabamento 

superficial, principalmente em peças moldadas a quente; 

 Cargas - As cargas adicionadas às resinas podem ser de duas formas: as 

reforçantes e entre elas a mais comum são as de microesferas de vidro que tem 

como objetivo dividir uniformemente os esforços nas peças fabricadas, evitando 

concentrações de tensão; e as cargas não reforçantes que são incorporadas às 

resinas visando a diminuição do preço final das peças fabricadas. 

 Melhoria do processo de fabricação do compósito: 

 Sistema catalítico - substâncias químicas que provocam a solidificação da 

resina. A velocidade da cura se dá em função da viscosidade da resina e do grau 

de atividade do catalisador usado. O tempo de cura da resina pode ser curto para 

fins práticos adiciona-se outro elemento que será responsável pela aceleração da 

reação chamado de acelerador, (Herz e Mansur, 1988); 

 Agentes lubrificantes – Dois são os tipos de agentes lubrificantes: internos que 

são responsáveis pela modificação das forças de coesão diminuindo a 

viscosidade da resina; e os agentes modificantes externos que reduz a 

capacidade da resina de aderir ao molde; 

 Agentes desmoldantes – são agentes aplicados na superfície do molde para 

facilitar a desmoldagem da peça. Os mais usados são as ceras desmoldantes e o 

filme de PVA; 

 Agentes tixotrópicos – são agentes que evitam que a resina escorra quando 

aplicada em moldes na vertical. 
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2.3.3 Comparativo entre Compósitos Fibrosos e os Materiais 

Convencionais 

Neste tópico, será apresentado um estudo comparativo entre os materiais 

compósitos fibrosos, em particular os plásticos reforçados por fibras (PRF), e alguns 

materiais convencionais, para que se tenha uma visão das propriedades mecânicas dos 

compósitos, justificando o seu uso e a sua importância no contexto de novas aplicações. 

O primeiro comparativo será a densidade volumétrica, propriedade física que realça 

as propriedades mecânicas específicas, pois é ela que mostra a leveza dos compósitos 

fibrosos, tornando-os atrativos para aplicações estruturais em substituições principalmente 

aos metais. A Figura 2.20 mostra o comparativo referente à densidade volumétrica, 

enquanto que as Figuras 2.21 a 2.25 apresentam o comparativo entre as propriedades 

mecânicas de resistência à tração, módulo e alongamento, com base em dados de (Hull, 

1997) e (Callister Jr., 2002). Os materiais apresentados em todas as figuras terão como 

base a convenção abaixo: 

CLCE – Compósito laminado unidirecional Carbono/Epóxi, com um teor em 

volume de fibra de 60%, e carregamento na direção longitudinal às fibras; 

CLVP – Compósito laminado unidirecional Vidro/Poliéster, com um teor em 

volume de fibra de 50%;e carregamento na direção longitudinal às fibras; 

CMVP – Compósito moldado de Vidro/Poliéster com distribuição das fibras 

aleatória e um teor em volume de fibra de 20%; 

LALU – Liga de alumínio recozido A1100; 

LACO – Liga de Aço 1020 laminado a quente. 

Na análise do estudo fica evidente a superioridade dos laminados compósitos 

poliméricos frente aos materiais convencionais quando o peso do material (propriedades 

específicas) é de fundamental importância no desempenho final do produto. Esse conceito 

tem destaque na aplicação de estruturas leves ou em estruturas móveis onde o consumo de 

energia é primordial ao seu funcionamento. 
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Figura 2.20 – Gráfico comparativo das densidades volumétricas. 

 

 

 

 

Figura 2.21 – Gráfico comparativo das resistências à tração. 
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Figura 2.22 – Gráfico comparativo das resistências à tração específica. 

 

 

 

Figura 2.23 – Gráfico comparativo dos módulos de elasticidade longitudinal. 
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Figura 2.24 – Gráfico comparativo dos módulos de elasticidade longitudinal específico. 

 

Figura 2.25 – Gráfico comparativo dos alongamentos até a ruptura. 

 

2.3.4 Processos de Fabricação dos Compósitos Poliméricos Fibrosos 

Os processos de fabricação dos compósitos fibrosos com matriz termofixa, tem um 

aspecto importante no desempenho do material obtido, que é a natureza da matriz e do 

reforço, condições da impregnação e a arquitetura da distribuição do reforço, (Hull e 

Clyne, 2003). 

 A indústria do plástico reforçado tem se desenvolvido no setor de fabricação 

aprimorando os processos de moldagem facilitando a confecção de peças de forma mais 
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técnica e complexas. A moldagem de um compósito polimérico reforçado por fibras 

consiste de quatro etapas: impregnação do reforço pela resina, adaptação do compósito ao 

molde, cura e desmolde da peça (Felipe, 1997a). Os processos de fabricação se dividem em 

duas categorias descritas nas Figuras 2.26 e 2.27. 

Processo com Molde Aberto 

 

Figura 2.26 – Processos de fabricação com molde aberto (Kalpakjian e Schmid, 2006). 
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Processos Com Molde Fechado 
 

 

Figura 2.27 – Processos de fabricação com molde fechado (Kalpakjian e Schmid, 2006). 
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2.4  Mecanismo de Dano  

 

Os materiais compósitos poliméricos fibrosos quando em aplicações estruturais 

estão submetidos a vários tipos de carregamentos que dão origens a tensões responsáveis 

pelo desencadeamento complexo do mecanismo de dano que origina a fratura, pela perda 

das propriedades mecânicas durante a aplicação do carregamento (Felipe, 1997b), (Felipe 

et al., 2000) e (Rodrigues, 2007). 

O mecanismo de dano pode ser influenciado por diversos fatores tais como: 

 Propriedades físicas e químicas dos reforços e da matriz; 

 Configuração do compósito; 

 Processo de fabricação do compósito; 

 Tipo de carregamento; 

 Características microestruturais do compósito observando os percentuais de 

fibra, resina e vazios; 

 Condições ambientais como: temperatura de trabalho, umidade do meio e 

tipo de radiação. 

Com a variedade de fatores que interferem no mecanismo de dano dos compósitos, 

é extremamente difícil prever aonde e como o dano irá se formar e, por conseguinte, se 

propagar no elemento estrutural. Mesmo variando apenas um desses fatores haverá 

mudanças significativas na forma e propagação do dano (Kelly e Mileiko. 1991), (Young, 

1994) e (Hull e Clyne, 1998).  

Os mecanismos de dano nos compósitos poliméricos podem ser analisados de duas 

formas diferentes dependendo do enfoque do estudo, ou seja, da formação e propagação da 

fratura mecânica propriamente dita ou de um estudo detalhado do dano microestrutural. No 

primeiro caso, essa análise é denominada de análise macroscópica do dano, enquanto que 

para o segundo caso a mesma é denominada de análise microscópica do dano. Quando o 

estudo do mecanismo de dano se baseia na análise microscópica a mesma, em geral, pode 

ser realizada através da microscopia ótica e/ou através da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 
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2.4.1 Análise Macroscópica do Mecanismo de Dano  

Na análise macroscópica dos mecanismos de danos os mesmos são visíveis a olho 

nu. Dentro dessa análise pode-se destacar pelo menos duas formas de dano: quando o 

mesmo se dá por tempo de uso, principalmente em ambientes agressivos (desgaste no 

material), ou quando o mesmo é originado pela ação de carregamentos externos, ou seja, a 

fratura mecânica do elemento estrutural. 

O dano por desgaste no material por uso em meios agressivos é o que ocorre em 

compósitos poliméricos quando imerso em meio líquido, onde o dano se dá pelo processo 

de osmose, que é o processo de difusão do líquido no meio de concentração mais elevada 

(Líquido de Imersão) para o de menor concentração (Compósito), provocando uma 

mudança na coloração do compósito e, por conseguinte, provocando também mudanças 

nas propriedades mecânicas desses compósitos (Hodzic et al., 2004). A Figura 2.28 mostra 

um comparativo macroscópico de uma amostra de PRFV antes da imersão em água e após 

a imersão durante 2880 horas. 

 

 

Figura 2.28 – Comparativo macroscópico de amostra de PRFV, antes e após imersão em 

água. 

Outro exemplo é o processo de envelhecimento quando submetidos a condições 

ambientais adversas e que levam a uma deterioração superficial visível como mostrado na 

Figura 2.29. A mesma mostra um compósito de PRFV em uso num parque de diversão 
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aquático com exposição constante a radiação solar e a atmosfera de alta umidade com sal, 

pela sua localização a beira mar. 

 

 

Figura 2.29 – Toboágua no Beach Park Fortaleza – CE, Brasil. 

 

Quando o mecanismo de dano é originado por falha mecânica na estrutura 

proveniente da ação de um carregamento externo, a análise macroscópica pode iniciar 

caracterizando o tipo de fratura final, como é o caso dos elementos submetidos a um ensaio 

de tração uniaxial, onde essas formas de fraturas são estabelecidas pela norma ASTM 

D3039 (2008). A Figura 2.30 mostra cada modo de falha (representado por uma sigla) que 

caracteriza exatamente a forma da fratura conforme apresentado na Tabela 2.6. 

A análise macroscópica do dano pode ser desenvolvida a partir de determinadas 

características da fratura observadas nos CP’s fraturados nos mais diversos ensaios 

mecânicos, como por exemplo, o surgimento de microfissuração na matriz, ruptura de 

fibras e em alguns casos o fenômeno da delaminação (desaderência entre as camadas de 

um laminado). A Figura 2.31 exemplifica uma extensa microfissuração na matriz além da 
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ruptura de fibras em um laminado de resina poliéster reforçado com fibras de vidro/E, 

(Tinô, 2010). 

 

Figura 2.30 – Modos de falha de compósito submetidos à tração (ASTM D3039, 2008). 

 

Tabela 2.6 – Código das características do modo de falha segundo a (ASTM D3039, 2008). 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

(normativo) 

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral – inside - top 
Lateral dentro da lingueta da garra 

superior. 

GAT Grip/Tab - at grip/tab - top 
Desaderência da lingueta na garra 

superior. 

LAT Lateral - at grip - top 
Lateral na base da lingueta da garra 

superior 

DGM Edge delamination – gage - middle 
Delaminação na borda do corpo de 

prova e no meio do galgo 

LGM Lateral - gage - middle Lateral e no meio do galgo 

SGM Longitudinal splitting - gage - middle 
No meio do galgo com fendas 

longitudinais 

AGM Angled - gage - middle Angular e no meio do galgo 

XGM Explosive - gage - middle Explosiva e no meio do galgo 
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Figura 2.31 – Características do dano nos plásticos reforçados, (Tinô, 2010). 

 

 

2.4.2 Análise Microscópica do Mecanismo de Dano  

 

Ao avaliar através da análise microscópica as características do dano em um 

compósito polimérico fibroso, as mesmas se apresentam de forma complexa devido a 

variedade da sua formação e propagação interna no material. As principais características 

do dano podem ocorrer principalmente em três fases: 

 Na Interface Fibra/Matriz – Denominada de fratura adesiva e em geral 

ocorrida em regiões da microestrutura rica em fibras, conforme Figura 2.32; 

 Na Matriz – Denominada de fratura coesiva na matriz (na análise 

macroscópica também denominada de microfissuração) e em geral 

propagada em regiões rica em resina, conforme Figura 2.32; 

 Nas Fibras – denominada de fratura coesiva na fibra (diferente da ruptura de 

fibras) e ocorrida de forma longitudinal na fibra, ver Figura 2.33. As Figuras 

2.32 e 2.33 são exemplos de análises microscópicas realizadas através da 

microscopia ótica. 
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Figura 2.32 – Microscopia com características de dano em PRF. (Gautier et al, 1999). 

 

 

Figura 2.33 – Microscopia com características de dano em PRF. (Gautier et al, 1999). 

 

Além da microscopia ótica também é usada a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), que permite uma análise com profundidade e não apenas superficial, se tornando 

uma técnica indispensável para complementar a análise microscópica do mecanismo de 

dano em compósito de PRF. Na Figura 2.34 é possível observar várias características do 

mecanismo de dano. 

 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 52 

 

 

Figura 2.34 – MEV com características de dano em PRF. (Hodzic et al., 2004). 

 

A fratura também pode acorrer entre as camadas, separando as mesmas, fenômeno 

conhecido por delaminação, e presente apenas em estruturas do tipo laminado, sejam ou 

não, na forma de estruturas sanduíche. A delaminação, Figura 2.35, pode ocorrer devido à 

presença de vazios entre as camadas (baixa qualidade no processo de impregnação) ou 

também devido à presença de altas tensões interlaminares devido à alta discrepância entre 

as propriedades mecânicas nas camadas aderidas. 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 53 

 

 

 

Figura 2.35 – Delaminação entre as camadas de fibras em um compósito híbrido. Fonte: 

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

 

 

2.5  Degradação dos Compósitos Poliméricos Fibrosos. 

 

Os materiais poliméricos em particular os compósitos sofrem em suas aplicações 

deterioração através de interações ambientais, essas interações quando indesejável são 

chamadas de degradação. A degradação dos polímeros envolve fenômenos físicos e 

químicos, más nem todo o mecanismo de degradação é bem compreendido devido à 

complexidade química dos polímeros. 

A degradação polimérica ocorre por modos distintos como citado a seguir: 

 Degradação por imersão em meio líquido; 

 Degradação por exposição à energia térmica; 

 Degradação por exposição à radiação; 

 Degradação por intemperismo. 
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2.5.1 Degradação por Imersão em Meio Líquido 

 

O inchamento e a dissolução são as principais formas de degradação de um 

polímero quando imerso em meio líquido. No inchamento o líquido se difunde para o 

interior do material, e é absorvido pelo polímero ocupando posições entre as moléculas 

forçando as macromoléculas a uma separação fazendo com que o material se expanda ou 

inche, e como consequência se tornando mais mole e mais dúctil. Os comportamentos do 

inchamento e da dissolução também são afetados pela temperatura, por exemplo, uma 

diminuição da temperatura causa uma redução na taxa do processo de deterioração 

(Callister Jr., 2002). 

O estudo desenvolvido por Hoffman et al. (2009), mostrou que os polímeros são 

afetados quando submetidos a umidade em temperaturas elevadas, e que esta umidade 

pode levar a uma degradação permanente por cisão hidrolítica da cadeia principal do 

polímero, por outro lado a presença de umidade pode propiciar a plastificação e tornar o 

material mais tenaz. 

Felipe et al. (2000), avaliaram o comportamento mecânico do compósito de 

poliéster ortoftálico  reforçado com manta de fibra de vidro-E, em imersão em água pelo 

período de 2160 horas, tempo suficiente para atingir o estado de saturação de umidade no 

material. Foi observada como efeito desta imersão uma perda da resistência última e da 

rigidez do material quando submetido ao ensaio de tração, enquanto que, com relação ao 

comportamento à flexão foi constatada uma estabilidade nessas propriedades. 

Lu et al. (2004), avaliaram o comportamento da degradação ambiental com 

referência aos efeitos do envelhecimento em água, no solo e em solução enzimática, no 

compósito de sisal alto-reforçado, obtidos pelo processo de prensagem a quente (160 °C e 

9,8 MPa) de fibras curtas de Sisal benziladas. Quando os compósitos de sisal alto-

reforçados foram envelhecidos em água as propriedadesde à flexão de resistência e módulo 

diminuiram, enquanto que a resistência ao impacto aumentou. No condicionamento no 

solo, resultou em uma total decomposição do compósito. Quando o compósito foi colocado 

numa solução enzimática houve uma diminuição na taxa de deterioração do mesmo. 

Doan et al. (2007), avaliaram o efeito do envelhecimento de um compósito de 

polipropileno reforçado por fibras curtas de juta, obtido a partir do processo de injeção do 
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polipropileno. Visto que a umidade é um fator preponderante no uso das fibras naturais, o 

trabalho consistiu em avaliar a influência da absorção de umidade, além de outros 

parâmetros como, teor de fibra e o peso molecular da matriz. A absorção de umidade 

afetou as propriedades mecânicas à tração de (resistência e módulo), e a resistência ao 

impacto. Foi constatado que, o aumento do teor de fibra aumenta a absorção de umidade. A 

absorção de água não deteriorou as propriedades mecânicas à tração ao contrário houve 

uma ligeira melhora na resistência e módulo. 

No tocante a resistência ao impacto também houve uma melhora, quando não uma 

estabilização, e uma diminuição dessa resistência quando aumenta-se o teor de fibra. Essa 

melhora nas propriedades é explicada como um resultado do contato interfacial melhor 

devido ao inchaço das fibras de juta, o que compensa a perda de adesão devido ao 

rompimento das ligações de hidrogênio em presença de água. 

Um levantamento bibliogáfico desenvolvido por Pillay et al. (2008) mostrou que a 

taxa de absorção de umidade pelos materiais compósitos com matriz polímerica é 

dependente da temperatura, umidade relativa, da difusividade de água no polímero, e da 

arquitetura da tecelagem do tecido. A umidade absorvida por um material compósito 

polimérico é dependente da temperatura e da umidade relativa do meio de imersão. Quanto 

maior a temperatura e umidade relativa, mais elevada será a quantidade de umidade a ser 

absorvida pelo material, e a saturação da umidade será alcançada em um tempo 

significativamente mais curto do que a exposição a uma umidade relativa inferior e 

temperatura mais baixa. 

Shen e Springer (1976), avaliaram a resistência à tração do compósito epóxi/grafite 

quando imersos em água, a avaliação foi feita para teores de umidade de 0% (seco) a 1,5% 

quando o compósito alcançara a saturação. Além disso, foi também feita uma análise de 

dados que mostram os efeitos da temperatura e da umidade sobre a resistência à tração 

quando expostos em uma câmera com temperatura e umidade controladas. Para a 

temperatura a variação foi de 300 a 422 K e a umidade variou em valores de 50, 75 e 

100%. Foi constatado que a resistência à tração, dos materiais compósitos foi mais afetada 

pelo aumento da temperatura do que pelo aumento da umidade. 

O foco do estudo desenvolvido por (Pillay et al., 2008) foi o de avaliar a 

deterioração das propriedades mecânicas do compósito de carbono/nylon-6, expondo o 

material a um estado agressivo de umidade, ou seja, imergindo em água a 100 ºC durante 
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100h, após este procedimento as amostras foram então secas num forno de ar com 

recirculação a uma temperatura de 70 ºC. Periodicamente as amostras foram pesadas em 

uma balança com uma resolução de 0,1 mg após a retirada do excesso de umidade das 

amostras, até que a mesma atingisse a saturação. Primeiro foi feito uma observação visual 

das amostras que foram expostas a umidade onde foi observado que havia áreas de 

branqueamento da matriz, no entanto, não houve evidências de degradação completa da 

matriz. Foram verificadas fendas que foram se expandido na superfície devido aos efeitos 

da umidade e da temperatura sobre as amostras. 

A análise feita por (Pillay et al., 2008), referente ao ensaio de flexão, mostrou uma 

redução considerável no módulo elástico e na resistência das amostra, comparadas as 

amostra secas e as amostra após a saturação de umidade. Outra característica observada foi 

que a amostra saturada quando passada pelo processo de secagem recupera 

consideravelmente a sua resistência e o seu módulo elástico. O modo de falha foi uma 

combinação de fratura na face tracionada e enrugamento na face de compressão para a 

amostra seca. No entanto, após a exposição a umidade, o modo de falha foi apenas 

enrrugamento na face de compressão e delaminação para as condições de saturação. O 

modo de falha na amostra seca pode ser atribuído ao elevado grau de cristalinidade do 

nylon-6. Após a exposição à umidade a 100 °C ocorre a plastização da matriz, o que 

provoca falhas típicas de um compósito termoplástico. 

Hodzic et al. (2004), avaliaram três diferentes compósitos poliméricos com reforço 

de tecido unidirecional de vidro-E com gramatura de 900 g/m
2
, sendo dois compósito com 

matriz fenólica e um compósito com matriz de poliéster. As amostras dos compósitos 

foram envelhecidas durante 6 e 11 semanas em imersão em água, à temperatura ambiente e 

testados. Os resultados mostraram um aumento na absorção de água e uma diminuição na 

resistência à tração dos compósitos fenólico/vidro-E. 

Uma análise microscópica revelou um descolamento interfacial, indicando uma 

forte influência da degradação pela imersão em água na propriedade de tenacidade à 

fratura. Para o ganho de peso ficou constatados que o compósito com matriz de poliéster 

apresentou o menor percentual de absorção de umidade que os dois de matrizes fenólicas. 

Na análise moforlógica, através de MEV, foi verificado que as regiões de interfase 

medidas pelos ensaios de nano-scratch, usando duas forças normais diferentes para todas 
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as amostras, verificou-se que o compósito de poliéster/vidro-E não foi afetado pelo 

envelhecimento até 12 semanas de imersão. 

Morii et al. (1997), apresentaram um estudo que trata da avaliação experimental e 

analítica da interfase de plásticos reforçados com fibras, sobre a mudança de peso e a 

influência do descolamento da matriz a partir da imersão em água a 95 °C por periodos de 

3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 e 1000h, do compósito e da resina sem reforço. As 

amostras foram retiradas do processo de imersão e feitas às devidas análises. A mudança 

de peso das amostras foi avaliada, comparando a mudança de peso do compósito com a da 

resina sem reforço. Este método mostrou que o ganho de peso ocorre na interfase, e estas 

alterações estavam estreitamente relacionados com o volume do descolamento da interfase. 

Os resultados calculados mostraram boa concordância com os dados experimentais, e estes 

resultados evidenciaram que o ganho de peso na interfase foi causado pela penetração de 

água na região de descolamento na interfase. Os resultados obtidos mostraram que se pode 

aumentar a resistência à absorção de água através do ligante na interfase. 

No estudo desenvolvido por Wood e Bradley (1996), foi feito uma análise para 

compreender o comportamento de falha e para determinar os efeitos da água do mar sobre 

um compósito híbrido, sendo duas camadas externas de epóxi/grafite e duas internas de 

epoxi/vidro-E. As amostras foram expostas à água do mar e analisadas transversalmente 

por um microscópio eletrônico de varredura. As amostras foram testadas na condição de 

referência (seca), numa segunda etapa após terem atingido a saturação, e numa terceira 

etapa, 8 meses após terem atingido a saturação. Foi observado que o dano foi iniciado nas 

regiões ricas em resina, independentemente do processo de condicionamento. 

Os resultados analíticos que determinaram os valores da tensão na interface 

fibra/matriz revelaram várias descobertas interessantes. Por exemplo, como a umidade é 

adicionada a um compósito, e como aparecem as tensões residuais hidrotérmicas em 

regiões ricas em resina. Assumindo uma tensão constante interfacial, a umidade tem um 

ligeiro efeito sobre a tensão que provoca a degradação interfacial. No entanto, a 

propagação de danos longe das regiões ricas em resina requer um maior esforço para 

iniciar este dano. A umidade ajuda a prender o crescimento do dano. Para a lâmina de 

carbono/epóxi os valores médios indicam que a tensão interfacial diminui com a umidade e 

com o tempo de exposição. 
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2.5.2 Degradação por Exposição à Energia Térmica 

Cunha et al. (2010), afirmam, através de uma revisão de pesquisas realizadas no 

âmbito dos compósitos polimérico reforçados por fibras, que a temperatura é um 

importante agente modificador do comportamento mecânico dos materiais compósitos, 

materiais esses, que estão em constante ascensão devido suas propriedades extraordinárias 

e com grande aceitação em áreas de tecnologias de ponta (aeroespacial, petrolífera, 

bioengenharia). Fica visível a importância de se pesquisar esse agente modificador, 

ampliando a investigação em laboratórios com diferentes tipos de matrizes em conjunto 

com os reforços, mostrando assim as particularidades desse agente nos diversos materiais a 

serem formados, visto que na maioria das vezes pode-se considerar como degradação as 

mudanças de comportamento dos compósitos quando expostos à temperaturas mais 

elevadas ou mais baixas que a do ambiente. 

Esta degradação ocorre pela cisão de cadeias moleculares a temperaturas elevadas, 

provocando reações químicas que produzem componentes gasosos, essas reações se 

evidenciam por uma perda de peso do material. A resistência a esse modo de deterioração é 

chamado de estabilidade térmica de um polímero, e que está relacionado à magnitude das 

energias de ligação entre os vários constituintes atômicos do polímero, quanto maior a 

energia de ligação mais estável termicamente é o material (Callister Jr., 2002). 

A degradação das resinas plásticas constituídas de matérias primas renováveis, 

também conhecidas como biopolímeros, está se destacando em virtude do debate atual 

relativo às mudanças climáticas e a possibilidade de escassez de petróleo. O estudo 

desenvolvido por Ammar-Khodja et al. (2008), foi o de avaliou a influência da temperatura 

em painéis com multi-orifícios, fabricado em compósito de carbono/epóxi com oito 

camadas de tecidos pré-impregnados de fibras de carbono. Os painéis foram envelhecidos 

por 9000 h em fornos com ar circulante a 140, 160 e 180 °C. O envelhecimento termo-

oxidativo apresentou o surgimento de uma camada oxidada na superfície do compósito 

além de danos no início da exposição e progridindo continuamente para o núcleo do 

material e isso ocorre mais rapidamente quanto maior a temperatura de exposição. Os 

resultados também mostraram uma perda de peso e da resistência residual a compressão 

com o aumento do tempo de envelhecimento e da temperatura. 
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Lévêque et al. (2005), em estudo com o compósito de matriz epóxi reforçado com 

fibra de carbono, avaliaram o envelhecimento térmico do compósito observando os 

fenômenos complexos na escala molecular que podem alterar as propriedades mecânicas e 

reduzir o tempo de vida desses materiais. Foram também examinados os efeitos do 

carregamento termomecânico do envelhecimento. Neste artigo a equipe de pesquisadores 

descreve, entre outras análises, que ao expor o compósito a uma temperatura de 180 °C, no 

tempo de exposição de 720 h e de 4400 h houve uma redução da resistência mecânica e um 

aumento da rigidez quando submetido ao ensaio de tração. 

Uma avaliação feita por (Noda et al., 2007) em três tipos de laminados com tecido 

textil de carbono e matriz vinílica (numa combinação de três formas de reforço na matriz), 

com uso na industria naútica, numa exposição de temperaturas variando de 25 °C a 100 °C, 

verificou-se uma redução acentuada da resistência mecânica à flexão e da resistência à 

fadiga com o aumento da temperatura e do tempo de exposição, repercutindo então, na 

vida dos componentes fabricados com este tipo de compósito exposto a temperaturas mais 

altas. 

Cinquin e Medda (2008), investigaram a durabilidade do material com a influência 

do formato da amostra sobre o comportamento da oxidação durante o envelhecimento à 

temperatura isotérmica, numa faixa de temperatura intermediária de 100 à 150 °C. Foi 

verificada a perda de peso devido à oxidação e que pode ser explicada pelo fluxo de 

material degradado saindo da amostra a partir da superfície exposta (as bordas). O 

compósito usado foi o epóxi reforçado com fibra de carbono com módulo de elasticidade 

intermediário. O teor de resina em peso foi 35%, a gramatura do tecido preimpregnado foi 

de 413 g/m
2
 e um teor de fibra de carbono, em volume de 60%. O tempo de exposição 

chegou a aproximadamente 30000 horas, com valores intermediários avaliados. Os 

resultados obtidos confirmaram que a degradação do material compósito permanece na 

superfície exposta do material com a oxidação da matriz e o aparecimento de 

microfissuras. 

Foi visto também que a degradação térmica do compósito foi 2,3 vezes mais 

profunda no interior do material a partir das bordas usinadas do que a partir da superfície 

moldada. Esta conclusão foi obtida através da análise dos resultados da perda de peso e 

observação micrográfica. As propriedades mecânicas residuais são mais afetadas no 

compósito mais fino do que no compósito de espessura maior. Este resultado confirma o 
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fato de que a degradação térmica do material compósito permanece na superfície exposta 

do material. 

Scidaa et al. (2002), avaliaram que para o uso de materiais compósitos em 

aplicações estruturais, é recomendado a análise de parâmetros, tais como o comportamento 

a longo prazo em ambientes agressivos. Para atender a este pressuposto os pesquizadores 

estudaram os efeitos de condições de envelhecimento acelerado sobre tecido de fibras de 

vidro (sarja e cetim) como reforço em duas matrizes diferentes de resina epóxi. As 

amostras dos dois compósitos foram expostas a partir da imerção em água por 1300 horas a 

70 ºC com 95% de umidade relativa. Em seguida foi investigado os parâmetros de 

degradação do compósito sob carga e condições de envelhecimento, para compreender os 

eventos de danos por meio de técnicas como as emissões acústicas e observações 

microscópicas da superfície envelhecida e da fratura. 

Peterson et al. (2008), estudaram a influência da variação de temperatura em um 

compósito de epóxi/carbono, onde as variações intensas de temperaturas (termociclagem), 

podem induzir danos internos no compósito devido a tensões residuais causadas pela 

diferença entre os coeficientes de expansão térmico dos constituintes. No estudo 

desenvolvido pelo grupo, foi apresentado um modelo de dano micromecânico para a 

previsão de fissuras em um compósito de carbono/epóxi unidirecional, resultante da 

exposição à temperaturas abaixo da temperatura ambiente.  

Dois ciclos térmicos foram considerados: resfriamento a partir da temperatura de 

cura do compósito, que foi de 121 °C até 25 °C e de 121 °C para -50 °C. Foi utilizado 

também um modelo em elementos finitos, para determinar as tensões internas devido à 

diferença entre os coeficientes de expansão térmico dos constituintes, e um modelo de 

cisalhamento para predizer o espaçamento das fissuras na matriz. 

Previsões do modelo indicam que, a 25°C, as tensões internas não são grandes o 

suficientemente para causar fissuras na matriz. No entanto, a -50°C, a tensão resultante do 

esforço de tração longitudinal na matriz excede a resistência da matriz epóxi para a maioria 

dos percentuais de volume de fibras, o que irá resultar em fissuras da matriz. O modelo de 

cisalhamento foi utilizado para prever o espaçamento de fenda subsequente, e 

demonstraram uma forte dependência da temperatura de serviço e do espaçamento das 

fibras. As previsões do modelo estão de acordo, qualitativamente com observações 
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experimentais, e indicam que o desenvolvimento de danos em um compósito deve ser 

considerado na concepção de estruturas para ambientes de temperatura baixa. 

 

2.5.3 Degradação por Exposição à Radiação 

Os vários tipos de radiação: raios X, raios β, raios γ e a radiação ultravioleta (UV), 

possuem energia suficiente para penetrar e interagir com os átomos constituintes do 

polímero, provocando uma quebra da ligação covalente, e um rearranjo de átomos no 

ponto da quebra, onde essa quebra provoca uma cisão ou formação de uma ligação cruzada 

(Callister Jr., 2002). 

Kafi et al. (2006), avaliaram o compósito de poliéster insaturado com reforço 

hibrido de fibras de vidro-E na forma de manta juntamente com fibras de juta. O compósito 

foi fabricado pelo processo de hand lay up, onde o teor de fibra de juta foi otimizado para 

obter as melhores propriedades, sendo utilizado para o estudo o teor de fibra de juta 25% 

na proporção de 1:3 em relação ao de fibra de vidro. O teste consistiu em submeter às 

fibras de juta ao envelhecimento com radiação UV. Foi verificada uma melhoria 

substancial nas propriedades mecânicas com o envelhecimento das fibras, justificado por 

uma melhor adesão interfacial entre a juta/vidro e a matriz de poliester insaturado, 

fenomeno monitorado por (MEV). 

Pillay et al. (2008), avaliaram amostras do compósito de carbono/nylon-6, 

envelhecido numa câmara de envelhecimento de UV, com 12 lâmpadas fluorescentes que 

forneciam a radiação UV com comprimentos de onda de 200-400 nm. Os fotons UV 

fornecem energia que está dentro do intervalo das energias de dissociação de ligações de 

polímeros, que é entre 290 e 460 kJ/mol, provocando a cisão de cadeia. As amostras foram 

cortadas e preparadas nas dimensões para o ensaio de flexão e foram removidas no tempo 

de 100, 200, 300, 420, e 600 h de exposição, e em seguida, testadas. Foi observado que não 

houve alteração significativa nas propriedadesde de flexão após a exposição a UV. O 

tempo máximo de exposição (600 h) não causou dano suficiente para a estrutura da matriz, 

um tempo de exposição mais longo é necessário para afetar as propriedades à flexão do 

compósito. 

Josephet al. (2002), estudaram o comportamento da degradação ambiental sobre as 

propriedades físicas e mecânicas do compósito de polipropileno reforçado com fibra de 
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sisal, quando exposto ao envelhecimento por radiação UV por um periodo de 12 semanas. 

A influência nas propriedades de tração do compósito sisal/PP expostas à radiação UV foi 

estudada, e foi observado que as propriedades à tração diminuiram com o aumento do 

tempo de exposição à radiação UV. A redução das propriedades é devido a cisão da cadeia 

e da degradação que ocorre nas moléculas de PP, como um resultado da foto-oxidação 

promovida pela radiação ultravioleta. Como resultado da irradiação UV, também foi 

observado fissuras na matriz sem reforço e com reforço através do MEV. A retenção das 

propriedades à tração foi maior quanto maior foi o teor de reforço mesmo com o 

envelhecimento UV. 

Shokrieh e Bayat (2007) investigaram os efeitos da radiação UV sobre as 

propriedades mecânicas do compósito de poliéster/vidro-E, uma vez que a degradação 

foton (degradação pela radiação UV) é um mecanismo de superfície, e é restrita a 

degradação das propriedades mecânicas da resina, visto que a fibra não é degradada por 

este efeito. A pesquisa inicialmente foi focada então, nas propriedades da resina. As 

amostras para o ensaio da resina de poliéster foram preparadas e expostas a radiação UV 

numa câmara de envelhecimento acelerado. 

Três conjuntos de amostras foram produzidos, com uma espessura nominal de 1 

mm. Para avaliar as propriedades mecânicas da resina de poliéster com a radiação 

ultravioleta, as amostras foram irradiadas em três diferentes intervalos de tempo, o 

equivalente a 3, 6 e 12 meses. As amostras foram testadas à tração e os resultados 

mostraram uma diminuição de até 15% em média na deformação, um decréscimo de até 

30% na resistência à tração e de 18% no módulo de tração após exposição  de 100h. Além 

disso, alterações significativas foram observados na resistência e no módulo de 

cisalhamento.  

Foi analisado também, o efeito de absorvedores de raios ultravioleta (UVA) sobre a 

prevenção da degradação das propriedades mecânicas do poliéster, e, os resultados 

mostraram que as amostras que utilizaram aditivos UVA não foram degradadas após a 

exposição aos raios UV. Após a obtenção das propriedades da matriz, devido à exposição, 

as propriedades mecânicas do laminado compósito unidirecional de poliéster/vidro-E sob 

radiação UV foram simulados utilizando-se teorias da micromecânica. Os resultados da 

simulação foram validados com testes de tração das amostras do compósito laminado 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 63 

 

[0/90]s de vidro-E/poliéster. Os resultados mostraram que o módulo de cisalhamento do 

laminado diminuiu cerca de 20%, devido à exposição à radiação UV. 

 

2.5.4 Degradação por Intemperismo 

Quando o material em sua aplicação é exposto a um ambiente externo, qualquer 

degradação é conhecida como intemperismo que pode ser a combinação de vários 

processos diferentes de deterioração como temperatura, radiação UV e absorção de água. A 

resistência ao intemperismo entre os polímeros se dá de forma diversa para cada um deles, 

como por exemplo, a celulose é afetada pela absorção de água, o que produz uma 

diminuição na sua dureza e na sua rigidez, fatores que influenciam diretamente os reforços 

fibrosos naturais (Callister Jr., 2002). 

O compósito com reforço de fibra de cânhamo impregnado com matriz de poliéster 

insaturado foi estudado por (Dhakal et al., 2007), que o submeteu a imersão em água a fim 

de estudar os efeitos de absorção sobre as propriedades mecânicas. As amostras dos 

compósitos foram obtidas pelo processo de compressão com variação (predeterminada) nos 

teores de fibras, sendo que a temperatura da água deionizada para o teste de absorção foi 

de 25°C e 100°C durante 888 horas. 

As propriedades de tração e flexão das amostras tanto no estado seco quanto as 

submetidas a ambas as condições de envelhecimento, foram avaliadas e comparadas 

mostrando uma diminuição nessas resistências com o aumento do teor de fibra, e um ganho 

na capacidade de deformação. A porcentagem de absorção de umidade aumentou à medida 

que a fração de volume de fibra foi aumentada, devido ao teor de celulose elevada. A 

degradação induzida pela umidade das amostras foi significativa em temperatura elevada. 

O padrão de absorção de água desses compostos à temperatura ambiente segue o 

comportamento Fickiano, enquanto que em temperatura elevada exibiu um comportamento 

não-Fickiano. 

Boukhouda et al, 2006, examinaram o efeito do ângulo de orientação das fibras dos 

compósitos epóxi/vidro-E e epóxi/carbono sobre o fenômeno da difusão de umidade. 

Usando um método analítico de medir a concentração de umidade através da espessura de 

placas, este método também prevê a saturação em umidade e o tempo para a saturação. 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 64 

 

Além disso, estudaram os efeitos das condições ambientais de temperatura e umidade nas 

características mecânicas do compósito avaliado. 

Os resultados mostraram que os valores mais baixos de concentração de umidade 

são para os compósitos com fibras a 90°. A interpretação deste resultado reside no fato de 

que a disposição das fibras forma uma barreira contra a difusão da umidade. Os valores 

maiores de concentração de umidade são para os compósitos com fibras a 0°. A 

modificação das características físicas da resina não é apenas devido à absorção de 

umidade, mas também devido às variações de temperatura. Como resultado desta 

modificação física ocorre um enfraquecimento das características mecânicas do material.  

O comportamento acima foi avaliado por vários testes em amostras secas e 

saturadas, e as características mecânicas (resistência à compressão longitudinal, resistência 

ao cisalhamento interlaminar, resistência à tração perpendicular a direção das fibras) 

diminuem claramente nos materiais secos, quando a temperatura aumenta. A influência da 

umidade ambiente é notada quando os dois fatores temperatura e umidade estão agindo  

simultaneamente. A degradação das características da resina é devido às distorções térmica 

e expansão higroscópica. O efeito do aumento da temperatura é idêntico ao da dilatação 

térmica em que as tensões aparecem especialmente transversalmente às fibras. Como a 

resina é isotrópica, a dilatação térmica é homogênea. As fibras de carbono que são 

anisotrópicas têm uma tendência para retrair sob o efeito da temperatura enquanto que a 

resina tende a se dilatar. 

Shin e Hahn (2005), avaliaram a integridade estrutural das estruturas de transporte 

ferroviário Coreano através das propriedades do compósito grafite/epóxi degradadas pela 

exposição a condições de envelhecimento acelerado, incluindo radiação ultravioleta, spray 

de água, temperatura e umidade. O objetivo foi de predizer a longo prazo o desempenho 

dos materiais compósitos expostos a condições ambientais exteriores por meio de um teste 

de curta duração. Neste sentido, para o ensaio de envelhecimento acelerado foi utilizado 

uma câmara de envelhecimento que usa lâmpadas de Xenon, spray de água, com controle 

de temperatura e umidade. 

Em intervalos específicos de tempo de envelhecimento, as amostras foram 

removidas e avaliadas suas propriedades mecânicas. As condições de envelhecimento 

usadas foram ciclos alternados de: sem luz e com spray de água por 60 min; com luz por 

40 min; com luz e com spray de água por 20 min; com luz por 60 min. No ciclo com luz a 
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temperatura foi de 60 °C e no ciclo sem luz a temperatura foi de 10 °C e a umidade fixa de 

85%. A radiação da luz foi de 0,37 W/m
2 

para um tempo de exposição de 0, 500, 

1000,1500 e 2000 h. 

Após os testes foi verificado que as propriedades mecânicas à tração dos 

compósitos, após a exposição em ambiente de envelhecimento acelerados, eram inferiores 

a das amostras antes da exposição, e que estas propriedades diminuíram à medida que 

aumentava o tempo de envelhecimento. Os resultados mostraram também que a 

integridade estrutural da estrutura dos transportes ferroviários é afetada pela degradação 

dos compósitos que os compõe durante a sua vida sob intemperismo. 

Joseph et al. (2002), estudaram o comportamento da degradação ambiental sobre as 

propriedades físicas e mecânicas de um compósito de polipropileno reforçado com fibra de 

sisal. O compósito foi estudado com especial referência à influência de condições de 

envelhecimento por imersão em água destilada em temperaturas diferentes de 28, 50 e 70 

°C. Verificou-se que a absorção de água aumenta com o aumento do teor de fibra, devido 

principalmente ao aumento do teor de celulose. O aumento de temperatura até 70ºC foi 

acompanhado por um aumento da taxa de absorção de água e profundidade de penetração. 

Todos os compósitos de fibras modificadas quimicamente apresentaram menor 

captação do que os compósitos não modificados. Isto porque todos os tratamentos 

químicos indicados para a fibra de sisal reduzem sua capacidade de absorção de água 

favorecendo a adesão interfacial forte entre a fibra e matriz de PP. A influência da 

absorção de água sobre as propriedades de tração dos compósitos sisal/PP foi estudada, 

observando-se que as propriedades de tração diminuiram com a captação de água, tempo 

de imersão e se recuperaram com aumento do teor de fibras. 

No estudo desenvolvido pelo grupo (Gautier et al, 1999), dois tipos de compósitos 

de matriz poliéster reforçada com fibra de vidro foram estudados, as amostras desses 

compósitos foram imersos em água às temperaturas de 30, 50, 70 e 100 °C por um periodo 

de 1200 h, tempo suficiente para atigir a saturação das amostras. As amostras foram 

submetidas a pesagem, ensaios mecânicos, e observações microscópicas. Três tipos de 

danos foram identificados: fissuras osmótica na matriz, desaderência na interface e o 

processo de delaminação. Esses danos têm sido considerados como responsáveis pelo 

comportamento mecânico dos compósitos. A medição da mudança de peso se apresenta 

como uma ferramenta adequada para acompanhar a degradação da matriz, e pode dar uma 
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idéia sobre a absorção de água na interfase. Foi constatada, também, uma diminuição da 

resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS) explicada principalmente pela 

desaderência interfacial, induzida pela diferença de dilatação dos contituintes, e pela 

fissura osmótica na interfase. 

Shim et al. (2003) avaliaram a degradação das propriedades mecânicas e físicas do 

compósito (grafite/epóxi) onde um grupo de amostras foi exposto em ambiente natural 

durante 5 anos, e outro grupo de amostras do compósito foi exposto a condição de 

envelhecimento ambiental acelerado, incluindo radiação ultravioleta, temperatura e 

umidade, por 2000 h. Verificou-se que as propriedades mecânicas à flexão foram mais 

sensíveis aos danos ambientais. A fissura da matriz e a perda de matriz foram observadas 

na superfície das amostras envelhecidas, através da microscopia eletrônica de varredura. A 

fim de alcançar o mesmo efeito sobre o material em um período de tempo mais curto, um 

fator de aceleração, foi introduzido para várias propriedades mecânicas, por meio de 

equações de degradação propostas para as propriedades dos materiais e considerando um a 

relação linear entre o tempo natural e envelhecimento acelerado. 

A degradação de um compósito epóxi reforçado com fibra carbono foi estudado por 

(Kumar et al., 2002) através da exposição à radiação ultravioleta e/ou condensação no 

compósito. Com base nas observações de degradação física e química do compósito 

estudado, ficou estabelecido que a combinação de parâmetros de envelhecimento funciona 

de maneira sinérgica, e faz com que haja erosão extensa da matriz de resina epóxi, 

resultando numa redução das propriedades mecânicas. 

As propriedades da matriz foram mais afetadas, com uma redução de 29% da 

resistência à tração após 1000 h de exposição cíclica de radiação UV e condensação. Foi 

observado que as fibras longitudinais não foram afetadas pelo processo no tempo de 

exposição investigado. Verificou-se que a erosão extensa da matriz acabaria por limitar a 

transferência de carga eficaz para as fibras, o que conduziria à deterioração das 

propriedades mecânicas, mesmo ao longo da direção das fibras. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados todos os materiais e a metodologia utilizada 

durante a parte experimental deste estudo. Seis etapas foram desenvolvidas: 

 Concepção e fabricação industrial dos compósitos;  

 Aspectos Microestruturais dos compósitos: densidade volumétrica e 

composição;  

 Ensaio de envelhecimento ambiental acelerado; 

 Avaliação morfológica dos corpos de prova na condição original e 

envelhecidos: inspeção visual, instabilidade estrutural e modelagem; 

 Confecção dos corpos de prova e avaliação das propriedades mecânicas dos 

corpos de prova nas condições original e envelhecido; 

 Análise da fratura dos corpos de prova nas condições original e envelhecido. 

 

3.1 Concepção e Fabricação dos Compósitos PRF 

 

3.1.1 Configuração da Lâmina e dos Laminados 

Os compósitos de plásticos reforçados com fibras (PRF) desenvolvidos nesse 

estudo foram concebidos em 03 (três) formas diferentes: O primeiro na forma de uma 

lâmina com reforço de manta de fibras de vidro/E (denominado de CV) com uma 

espessura aproximada 1 mm; o segundo na forma de um laminado constituído de 7 

camadas também com reforço de manta de fibras de vidro/E (denominado de CV7) e por 

último um laminado híbrido com 7 camadas com reforço de mantas de fibras de vidro/E e 

mantas unidirecional de fibras de curauá (denominado de CH7), ambos os laminados 

ficaram com uma espessura aproximada de 6 mm. A escolha dos laminados, na 

composição de sete camadas, se deu pelo fato de ser uma configuração típica para a 

confecção de tanques, tubulações e vasos. As configurações estão ilustradas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Configurações da lâmina (CV) e dos laminados (CV7 e CH7). 

 

A finalidade de se estudar inicialmente uma lâmina (CV), é justificado pelo fato da 

mesma ser a camada externa dos laminados CV7 e CH7, e consequentemente, a camada 

exposta ao processo de envelhecimento ambiental acelerado. Neste sentido, o objetivo 

central será o de simular o comportamento de um laminado estrutural sob esse mesmo 

processo de envelhecimento estudando apenas o comportamento da camada exposta. 

Os compósitos foram fabricados industrialmente utilizando o processo de 

moldagem manual (hand lay up). Esta etapa foi desenvolvida na indústria Tecniplas 

Indústria e Comércio Ltda. A fabricação utilizada pela indústria de processamento de 

plástico reforçado por fibras (PRF), faz com que a pesquisa se aproxime ao máximo da 

condição real de fabricação dos elementos estruturais, os quais estão submetidos às 

condições adversas de trabalho como, por exemplo, o intemperismo ambiental. 

 

3.1.2 Materiais da Lâmina e dos Laminados 

 

A matriz polimérica utilizada na fabricação tanto da lâmina como dos dois 

laminados foi a resina de poliéster insaturada orto-terefitálica (L-120) do fabricante 

Novapol, com as especificações técnicas mostradas na tabela 3.1. O sistema de cura 

utilizado foi o peróxido de metil-etil-cetona (MEKP) numa proporção de 1% do volume de 

resina, sem adição de acelerador, com a cura à temperatura ambiente. 
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Tabela 3.1 – Especificações técnicas da resina de poliéster Novapol L-120. 

Novapol L-120 

Descrição Unidade Especificações 

Viscosidade Brook (SPD 2/60 rpm) cP 250-350 

Densidade volumétrica à 25 °C g/cm
3 

1,12 

Gel Time (1% MEKP) à 25 °C min 9-13 

Pico Exotérmico °C 150-190 

Índice de Acidez
 

Mg KOH/g Máximo 30 

 

Os reforços usados foram de dois tipos: 

 Fibras de Vidro/E – O reforço usado foi na forma de manta de fibras curta com 

distribuição aleatória, com um comprimento da fibra em torno de 50 mm e uma gramatura 

de 450 g/m
2
. Esse mesmo tipo de reforço foi usado na fabricação da lâmina CV e dos 

laminados CV7 e CH7. A manta de fibra de vidro foi fornecida pela indústria Tecniplas 

Indústria e Comércio Ltda.; 

 Fibras de Curauá – A fibra usada foi da variedade denominada de curauá roxo, 

fornecida pala Embrapa da Amazônia e foram utilizadas na forma de mantas de fibras 

contínuas unidirecional na fabricação do laminado híbrido juntamente com a manta de 

fibras de vidro/E. Para a confecção das mantas de fibras de curauá, inicialmente foi feita 

uma seleção das fibras de maior comprimento. Estas foram penteadas manualmente com 

uma carda, separadas em mechas, cortadas com 65 cm de comprimento e pesadas em uma 

balança de precisão. O peso aproximado de cada mecha foi de 1,2 g o que corresponde a 

16615 den. Ao final as mechas foram alinhadas, lado a lado, e suas extremidades fixadas 

com fita adesiva formando uma manta de fibras contínuas com 65 cm de comprimento e 95 

cm de largura. Vale salientar que as fibras foram utilizadas “in natura”, sem qualquer 

tratamento prévio, no intuito de não adicionar novos parâmetros ao processo e custos à 

produção do laminado (Rodrigues, 2007). 
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3.2 Aspectos Microestruturais dos Compósitos: Densidade e 

Composição 

 

A propriedade física de densidade volumétrica dos compósitos foi determinada pelo 

método de flutuação em líquido segundo a norma ASTM D792 (2008). A densidade foi 

calculada pela equação 3.1, transcrita a baixo. 

 

 

(3.1) 

Onde: D – Densidade do compósito, (g/cm
3
); 

a – Peso da mostra seca, (g); 

w – Peso do pendurador da amostra imerso em água sem a amostra, (g); 

b – Peso do pendurador com a amostra imersa em água, (g). 

Para a determinação das composições do CV e do CV7, foram realizados os 

ensaios de calcinação dos compósitos para determinação dos percentuais de resina, fibras e 

vazios, seguindo a norma ASTM D3171 (2004). Para o processo de calcinação foi usado 

um forno do tipo Mufla, fabricado pela Fornitec – Indústria e Comércio, com temperatura 

controlada com temperatura máxima de 1200 °C. As amostras foram colocadas no forno a 

uma temperatura de 750 °C por 45 minutos para a queima completa da resina ficando uma 

massa residual de fibra de que é o parâmetro inicial para a determinação dos teores de 

fibra, resina e vazios. Os cálculos dos teores seguem a sequência de equações listadas 

abaixo de (3.2 a 3.6) (Felipe, 1997a). 

 

 
(3.2) 

Onde: Mf– Teor em peso de fibra, (g/cm
3
); 

mf – Peso de fibra após a queima completa da matriz, (g); 

mt – Peso total da amostra, (g); 

Considerando que o peso total da amostra é Mf + Mm, temos que: 
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 (3.3) 

Onde: Mm – Teor em peso da matriz; 

Mf – Teor em peso de fibra; 

 

Para a determinação dos teores em volume temos: 

 

(3.4) 

Onde: Vf – Teor em volume de fibra; 

D – Densidade do compósito obtida pela equação (3.1), (g/cm
3
); 

Dm – Densidade da matriz obtida pela equação (3.1), (g/cm
3
); 

Mf – Teor em peso de fibra. 

 

 
(3.5) 

Onde: Vm – Teor em volume da matriz; 

D – Densidade do compósito obtida pela equação (3.1), (g/cm
3
); 

Dm – Densidade da matriz obtida pela equação (3.1), (g/cm
3
); 

Mm – Teor em peso da matriz. 

 

Com a determinação dos teores em volume de fibra e matriz pelas equações (3.4 e 

3.5), podemos determinar o teor em volume de vazios pela equação (3.6). 

 

 (3.6) 

Onde: Vv – Teor em volume de vazios; 

Vf – Teor em volume de fibra; 

Vm – Teor em volume da matriz. 
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A densidade e a composição foram determinadas a partir do valor médio de cinco 

amostras quadradas com 25 mm de lado e a espessura em função da característica física de 

cada compósito. Foram utilizados neste ensaio uma balança eletrônica digital Sartorius, 

modelo BP 210S, com capacidade máxima de 210 g, com uma resolução de 0,1 mg. 

Para o caso específico do compósito laminado híbrido (CH7) foi possível 

determinar apenas o teor de fibra de vidro, visto que a fibra de curauá também calcinou 

juntamente com a matriz, ficando impossível determinar os teores em volume da matriz e 

da fibra de curauá, além do teor de vazios. 

 

3.3 Ensaio de Envelhecimento Ambiental Acelerado 

 

O ensaio de envelhecimento acelerado foi executado utilizando uma fonte de 

exposição artificial caracterizada por uma câmara de envelhecimento acelerado, construída 

conforme a normas ASTM G53 (1996) e a ASTM G154 (2006). A câmara e seus módulos 

estão apresentados nas Figuras 3.2 e 3.3. 

O processo de envelhecimento se deu a partir da radiação UV que foi gerada 

utilizando quatro lâmpadas fluorescentes do fabricante Reflexpower, com uma potência de 

80 W cada uma, gerando radiação UV do tipo A. 

Para a geração de vapor aquecido na câmara, fez-se o uso de resistências elétricas, 

as quais ficam posicionadas em dois reservatórios contendo água, para que mediante 

aquecimento das mesmas ocorra à geração de vapor aquecido; além disso, a câmara possui 

duas ventoinhas posicionadas cada uma das extremidades da câmara, sendo desta forma 

possível haver uma melhor distribuição do calor e equilíbrio do sistema durante o 

condicionamento dos corpos de prova; para isto as ventoinhas permanecem ligadas para 

todas as condições de ensaio.  
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Figura 3.2 – Câmara de envelhecimento acelerado parte 1. 
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Figura 3.3 – Câmara de envelhecimento acelerado parte 2. 

 

O ensaio de envelhecimento ambiental acelerado ocorre em ciclos alternados e 

intermitentes. Para um ciclo diário, a geração de vapor aquecido ocorreu durante um tempo 

de 6h com uma temperatura média de 50,7 ºC e umidade relativa do ar 54% e para a 
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radiação UV o tempo foi de 18h com temperatura média de 59,5 ºC e umidade relativa do 

ar 43%. Na câmara de envelhecimento acelerado foram condicionados corpos de prova 

referentes aos compósitos CV, CV7 e CH7 distribuídos segundo a destinação, como 

mostrado na Tabela 3.2. Para facilitar a identificação dos processos de envelhecimento 

ambiental acelerado usado, segue um glossário de abreviaturas referentes a este processo: 

 UV – Processo de envelhecimento acelerado com ciclo de (Radiação UV); 

 VA – Processo de envelhecimento acelerado com ciclo de (Vapor Aquecido); 

 ET – Processo de envelhecimento acelerado total composto do ciclo alternado 

de (Radiação UV e de Vapor Aquecido). 

Os corpos de prova expostos ao ciclo de radiação (UV) e (VA) foram retirados e 

condicionados diariamente conforme o tempo do ciclo diário. 

Tabela 3.2 – Distribuição dos corpos de prova segundo a destinação. 

Envelhecimento Ambiental Acelerado 

Amostras Quantidade Destinação 

CV-UV 8 Ensaio de tração uniaxial 

CV-VA 8 Ensaio de tração uniaxial
 

CV-ET 8 Ensaio de tração uniaxial 

CV7-ET 16 
8 CP para ensaio de tração uniaxial e 8 para 

ensaio de flexão 

CH7-ET 16 
8 CP para ensaio de tração uniaxial e 8 para 

ensaio de flexão 

 

O objetivo da realização de exposições separadas de vapor aquecido e radiação UV 

além do ciclo alternado para o caso da lâmina foi o de se entender melhor o processo de 

envelhecimento, incluindo a determinação de qual parâmetro tem maior influência na 

deterioração do material. 

Desta forma, o primeiro grupo de amostras composto dos corpos de prova de (CV-

ET, CV7-ET e CH7-ET) ficaram expostos ao ciclo alternado (ET) durante o tempo de 

2016 h, o segundo grupo de amostras composto dos corpos de prova (CV-UV) ficaram 



Capítulo III – Materiais e Métodos 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 76 

 

expostos somente à radiação (UV) durante o tempo de 1512 h, e o terceiro grupo composto 

dos corpos de prova de (CV-VA) ficaram expostos somente à condição de vapor aquecido 

(VA) por 504 h. 

Acrescentando ainda ao procedimento de envelhecimento, apenas a face originada 

do contado com o molde durante o processo de fabricação dos corpos de prova (face lisa) 

foi exposta ao processo de envelhecimento. O esquema do procedimento do ensaio de 

envelhecimento acelerado é mostrado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama esquemático do processo de envelhecimento ambiental acelerado. 
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3.4 Avaliação Morfológica dos Corpos de Prova nas Condições: 

Original e Envelhecido. 

 

A avaliação morfológica se deu em três etapas listadas a seguir: 

 Análise microscópica e macroscópica; 

 Instabilidade estrutural referente às propriedades mecânicas; 

 Monitoramento dos processos de envelhecimento em relação à instabilidade 

estrutural. 

 

Análise Microscópica e Macroscópica 

Este ensaio foi realizado com o intuito de monitorar os aspectos macro e micro 

estruturais, para correlacionar com o envelhecimento das amostras e estabelecer as 

características de instabilidade estrutural, ou seja, possíveis variações dimensionais e nas 

propriedades mecânicas sejam através de ganho ou perda de massa, e bem como a partir da 

presença de deterioração superficial (surgimento de arranque de fibras, sulcos e ranhuras 

na matriz, etc.) nos compósitos após o seu envelhecimento. 

As amostras tiveram sua superfície digitalizada através do scanner de mesa HP 

Photosmart C3180, com imagem colorida e com resolução de 600 ppp. Também foram 

feitas inspeções com a microscopia ótica na seção transversal das amostras para verificar 

distribuição do reforço, presença de inclusões e vazios, utilizando o microscópio Olimpus 

MG, com a imagem digitalizada. Além disso, foi realizado um estudo utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) através do microscópio eletrônico Modelo 

SSX-550 Superscan SHIMADZU. Neste estudo, foi possível avaliar a propagação do dano 

devido ao envelhecimento tanto na superfície quanto ao longo da seção transversal dos 

CP’s. 

 

Instabilidade Estrutural 

Com o objetivo de analisar quantitativamente o processo de deterioração ocorrido 

nos compósitos para cada condição de envelhecimento, foi desenvolvida uma técnica com 
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base na determinação da variação de espessura do corpo de prova aqui denominada de 

TMVE (Técnica de Medição de Variação de Espessura). A TMVE foi aplicada a todos os 

corpos de prova submetidos aos ensaios de tração que foram envelhecidos, por serem eles 

os que têm uma característica física que permite estabelecer pontos para a verificação da 

espessura, esta técnica foi aplicada somente após o término do ensaio de envelhecimento. 

Foram estabelecidos seis pontos como mostrado na Figura 3.5, e as medições foram 

realizadas antes e depois do envelhecimento. O instrumento usado para a medição de 

espessura foi o micrômetro mecânico de fricção, Starret, com resolução de 0,01 mm. Esta 

inspeção foi usada para monitorar a espessura e estabelecer a variação após o 

envelhecimento, e a quantificação desta variação foi obtida a partir da média de 8 

amostras, para cada tipo de compósito e para cada característica do processo de 

envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.5 - Configuração dos pontos de monitoramento da espessura. 

 

A técnica TMVM objetiva analisar quantitativamente o processo de deterioração 

ocorrido nos compósitos para cada condição de envelhecimento, através da medição da 

variação de massa dos corpos de prova envelhecidos sendo observada a perda ou ganho de 

massa. Nessa técnica os corpos de prova são retirados da câmara de envelhecimento 

pesados e recolocados na câmera de envelhecimento em períodos pré-determinados até 

completar o tempo total de ciclo para cada condição de envelhecimento. A técnica foi 

aplicada semanalmente quando os corpos de prova eram retirados da câmara de 

envelhecimento e reposicionados para uniformização do envelhecimento. 

A TMVM foi realizada utilizando-se uma balança analítica Sartorius com 

resolução de 0,1 mg, para todas as condições de envelhecimentos. O cálculo para a 

determinação da variação de massa seguiu a equação (3.7) descrita a seguir: 

 

Pontos de Medição 
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 (3.7) 

Onde: ΔM – Variação de massa da amostra, (%); 

Me – Massa da amostra envelhecida, (g); 

Mo – Massa da amostra original, (g). 

 

Para o caso específico do compósito CV, foi realizado o ensaio de absorção de 

umidade por imersão em água até atingir a saturação, nesse caso, para servir como 

referência para a condição do envelhecimento em exposição ao vapor aquecido. Para este 

ensaio foi utilizado a mesma equação (3.7), e os valores obtidos foram referentes à média 

de cinco corpos de prova nas dimensões nominais de (50x25x1)mm, comprimento, largura 

e espessura, respectivamente. 

As amostras usadas para técnica TMVM e para a determinação de absorção de 

umidade por imersão foram inicialmente acondicionadas numa estufa a 50±3 °C, durante 

24 horas, onde após este período de acondicionamento, as mesmas foram pesadas e 

destinadas cada uma na especificidade do seu envelhecimento. As pesagens se deram a 

cada 7 dias de condicionamento. Para a absorção de umidade por imersão foi utilizado a 

norma ASTM D570 (1998). 

 

Modelagem dos Processos de Envelhecimento 

Como foi aplicada a técnica TMVE a todos os corpos de prova submetidos aos 

ensaios de tração, então foi feito uma correlação da perda de espessura dos corpos de prova 

(λ) equação (3.8) para cada condição de envelhecimento com a perda de resistência à 

tração (ξ) equação (3.9), destes mesmos corpos de prova, criando um diagrama da zona de 

envelhecimento (DZE), obtida pelos limites estabelecidos por três pontos que são: perda 

de resistência em função da variação de espessura dos corpos de prova para cada condição 

de envelhecimento (CV-VA; CV-UV e CV-ET). 
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(3.8) 

Onde: λ – Perda de espessura dos CP´s, (ad.); 

eor – Espessura dos CP´s na condição original (referência), (mm); 

eenv – Espessura dos CP´s para cada condição de envelhecimento, (mm). 

 (3.9) 

Onde: ξ – Perda de resistência dos CP´s, (ad.); 

 σor – Tensão última dos CP´s na condição original (referência), (MPa); 

 σenv – Tensão última dos CP´s para cada condição de envelhecimento, (MPa). 

 

Deterioração Superficial dos Compósitos 

O desgaste superficial ocorrido nos compósitos CV, durante os ensaios de 

envelhecimento foi avaliado qualitativamente envolvendo análises tanto de variação de 

cor, ou seja, considerando o aspecto visual do compósito, quanto de possíveis danos 

ocorridos na matriz e/ou na interface fibra/matriz, nesse último caso com influência direta 

no desempenho final do compósito. As características morfológicas, nos estados original e 

envelhecido, foram determinadas utilizando os equipamentos scanner (HP Photosmart 

C4280), microscopia ótica com o microscópio (Olimpus MG), e a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), modelo SSX-550 Superscan SHIMADZU. 

A avaliação do aspecto visual da lâmina utilizando o scanner teve como objetivo 

detectar variação de cor na superfície dos corpos de prova ocorrida durante os processos de 

envelhecimento. Esta avaliação ocorreu mediante a seleção e captação da imagem de uma 

determinada área do corpo de prova em três períodos diferentes sendo na condição original 

(antes do envelhecimento); 35 dias de envelhecimento e ao término do ensaio 84 dias 

(envelhecimento final). 
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O estudo envolvendo a microscopia ótica se desenvolveu na seção transversal do 

corpo de prova. O procedimento foi caracterizado por uma escolha prévia de uma 

determinada região do corpo de prova na condição original e em seguida essa mesma 

região foi analisada após ser submetida ao processo de envelhecimento. Esse procedimento 

foi feito para cada tipo de ensaio de envelhecimento proposto. O objetivo principal foi o de 

comprovação de possível variação de espessura do corpo de prova (instabilidade 

dimensional) que por ventura viesse a ocorrer durante todos os processos de 

envelhecimento. 

Com relação ao uso da análise por microscopia eletrônica de varredura a mesma foi 

realizada nas superfícies dos corpos de prova com o objetivo de se analisar com maior 

precisão todos os tipos possíveis danos ocorridos na matriz e principalmente na interface 

fibra/matriz durante os processos de envelhecimento. As análises foram desenvolvidas nas 

superfícies dos corpos de provas no estado original; nas superfícies dos corpos de provas 

expostas ao envelhecimento e nas superfícies dos mesmos corpos de prova oposta ao 

referido processo. Nesta última análise se tenta detectar a profundidade do desgaste sofrido 

pela lâmina através de toda a camada da mesma. 

 

3.5 Avaliação das Propriedades Mecânicas dos CP’s nas Condições: 

Original e Envelhecido 

 

3.5.1 Confecção dos Corpos de Prova 

 

Para o corte dos corpos de prova utilizou-se de precauções de forma a minimizar a 

influência do dano causado por esse processo nas características mecânicas e físicas do 

compósito. Essa preocupação passa principalmente com relação aos cuidados para evitar 

entalhes, ranhuras, arranque de fibras e superaquecimento, que conduzam a concentrações 

de tensão (Felipe, 1997a). Os cortes de todos os corpos de prova foram com disco 

diamantado de corte a seco com fio de diamante. Todas as amostras foram lixadas com 

lixas d’água nos números (220, 360, 420, 600). Já os corpos de prova submetidos à análise 

microscópica foram lixados com a lixa n° 1000 e submetidas ao polimento com pasta de 

alumina com partículas de 1 µm em politriz com controle de rotação. As dimensões dos 
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corpos de prova estão especificadas em cada item referente aos respectivos ensaios 

mecânicos observando normas técnicas ou procedimentos referenciados. 

 

3.5.2 Ensaio de Tração Uniaxial 

 

O ensaio de tração uniaxial foi realizado nos compósitos CV, CV7 e CH7 no 

estado original e após o envelhecimento, objetivando encontrar a tensão última, o módulo 

de elasticidade (medido na direção de aplicação da carga) e a deformação até a ruptura, 

para todas as condições de envelhecimento estudadas. Para a quantificação das 

propriedades foi utilizada a média de cinco corpos de prova para cada tipo de exposição e 

para cada tipo de compósito. No caso dos compósitos que foram submetidos aos processos 

de envelhecimento foram determinados, também, os módulos de elasticidade residuais. 

Os corpos de prova foram ensaiados utilizando uma máquina de Ensaios Universal 

Mecânica (AGI-250 KN Shimadzu). As dimensões dos corpos de prova e os parâmetros de 

ensaios foram definidos utilizando-se a norma ASTM D3039 (2008). A velocidade de 

carregamento para o ensaio de tração foi de 1 mm/min, e as dimensões dos corpos de prova 

estão mostradas na Figura 3.6, e todos os ensaios foram realizados a uma temperatura 

ambiente de 25±2 ºC. 

 

 

Figura 3.6 – Configuração dos CP’s para os ensaios de tração (dimensões em mm). 

 

Os valores da tensão última à tração e das deformações na ruptura foram obtidos 

segundo a equação (3.10) e (3.11), respectivamente. Os módulos de elasticidade foram 

quantificados a partir da observação da região elástica no diagrama tensão x deformação 

(antes do inicio do dano) para cada corpo de prova e calculado através da equação (3.12). 
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                                                                                                    (3.10) 

Onde: σt– Tensão última de tração, (MPa); 

P – Carga aplicada, (N); 

A – Área da seção transversal do corpo de prova, (mm
2
). 

 

                                                                                                    (3.11) 

Onde: ε – Deformação, (%); 

L0 – Comprimento útil do corpo de prova, (mm); 

ΔL – Variação do comprimento (L-L0), (mm). 

 

                                                                                      (3.12) 

 

Onde: E – Módulo de elasticidade longitudinal, (MPa); 

Δσ – Variação da tensão na região linear, (MPa); 

Δε – Variação da deformação na região linear, (%). 

 

3.5.3 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado com o objetivo de se determinar a 

resistência à flexão, módulo de elasticidade e deflexão máxima dos compósitos CH7 e 

CV7 e avaliar a influência do envelhecimento nessas propriedades. Para este ensaio foi 

utilizada os parâmetros especificados pela norma ASTM D790 (2010). Para o ensaio foi 

utilizada a máquina de ensaios mecânicos marca SHIMADZU, modelo AG-1, equipada 
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com dispositivo para ensaio de flexão em três pontos, com células de cargas de 50 KN e 

100KN, respectivamente, uma velocidade de carregamento de 2,6 mm/min. As dimensões 

dos corpos de prova estão mostradas na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7 – Configuração dos CP’s dos laminados CV7 e CH7, para o ensaio de flexão 

(dimensões em mm). 

 

Para a quantificação das propriedades foi usados a média de cinco corpos de prova. 

A resistência à flexão foi definida como sendo a tensão originada pela carga de fratura do 

corpo de prova. Os valores referentes ao módulo de elasticidade, resistência à flexão, e da 

deflexão máxima foram determinadas através das equações (3.13), (3.14) e (3.15), 

respectivamente. Essas equações estão normalizadas através da norma ASTM D790 

(2010). O módulo de elasticidade, igualmente ao ensaio de tração, foi obtido a partir da 

observação do comportamento do diagrama carga x deflexão da região elástica, ou seja, 

antes do inicio do dano. Todos os ensaios foram realizados na temperatura ambiente de 

25±2 ºC. 

 

                                                                             (3.13) 

Onde: σf – Tensão de flexão, (MPa); 

P – Carga aplicada, (N); 

L – Distância entre os apoios, (mm); 

b – Largura do corpo de prova, (mm); 

d – Espessura do corpo de prova, (mm). 
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                                                                                                (3.14) 

Onde:  – Deflexão máxima, (%); 

D – Flecha máxima do centro do corpo de prova, (mm); 

d – Espessura do corpo de prova, (mm); 

L – Distância entre os apoios, (mm). 

 

                                                                                           (3.15) 

Onde: E – Módulo de elasticidade à flexão, (MPa); 

m – Tangente do ângulo formado pela curva, na região elástica na curva 

(carga x deslocamento), (N/mm); 

L – Distância entre os apoios, (mm); 

b – Largura do corpo de prova, (mm); 

d – Espessura do corpo de prova, (mm). 

 

3.6 Análise da Fratura dos Corpos de Prova nas Condições: Original e 

Envelhecido 

 

A análise da característica da fratura dos compósitos foi realizada após os corpos de 

provas terem sido submetidos aos ensaios mecânicos, tanto para o estado original quanto 

para o estado envelhecido. O objetivo é o de caracterizar (de forma comparativa) a fratura 

final dos compósitos sob a influência de cada tipo de envelhecimento. As análises foram 

realizadas em níveis macroscópico e microscópico, a fim de verificar a formação e a 

distribuição do dano ao longo do comprimento do corpo de prova. As análises 

microscópicas foram feitas envolvendo tanto a microscopia ótica com o microscópio 

(Olimpus MG), quanto a microscopia eletrônica de varredura utilizando o microscópio 

eletrônico modelo SSX-550 Superscan SHIMADZU. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos a partir de análise e 

ensaios realizados nos compósitos descritos no capítulo anterior de materiais e métodos, 

observando os parâmetros normativos e a metodologia indicada. 

Para uma melhor compreensão este capítulo estará dividido em seis etapas: 

 Aspectos microestruturais como: densidade volumétrica, percentuais de 

volumes de fibras, matriz e vazios dos compósitos CV, CV7 e CH7, diâmetro 

das fibras; 

 Avaliação morfológica e propriedades mecânicas do compósito CV nos 

estados: original e envelhecido; 

 Análise da fratura mecânica do compósito CV nos estados: original e 

envelhecido; 

 Avaliação morfológica e propriedades mecânicas dos compósitos CV7 e CH7 

nos estados: original e envelhecido; 

 Diagrama Global das propriedades mecânicas para os compósitos CV, CV7 e 

CH7; 

 Análise da fratura mecânica dos compósitos CV7 e CH7 nos estados: original 

e envelhecido. 

 

4.1 Aspectos Microestruturais dos Compósitos CV, CV7 e CH7 

 

A primeira caracterização realizada foi referente à densidade volumétrica da matriz 

utilizada na confecção de todos os compósitos tanto da lâmina como dos laminados, pois a 

densidade volumétrica fornecida pelo fabricante é referente à resina líquida, e para o 

cálculo da mesma nos compósitos e dos aspectos microestruturais (teores de matriz, fibras 

e vazios), se faz necessário o conhecimento da densidade volumétrica da matriz após a 

cura. 
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Após a determinação da densidade volumétrica da matriz, foram determinadas as 

densidades dos compósitos CV, CV7 e CH7, ver Tabela 4.1, e os parâmetros 

microestruturais de percentuais de volumes de fibra, matriz e vazios, conforme mostrado 

na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1 – Densidades volumétricas da matriz e dos compósitos à temperatura de 23 °C. 

Material 
Densidade Volumétrica 

(g/cm
3
) 

Matriz 1,23 

Lâmina CV 1,52
 

Laminado Compósito CV7 1,47 

Laminado Compósito CH7 1,39 

 

 

Tabela 4.2 – Valores quantitativos dos parâmetros microestruturais. 

Material 

Volume de 

Vidro-E 

(%) 

Volume de 

Matriz 

(%) 

Volume de 

Vazios 

(%) 

Lâmina CV 23,9 74,4 1,6
 

Laminado Compósito CV7* 17,6 78,2 4,2 

Laminado Compósito CH7* 12,6
 

87,4** 

*(Rodrigues, 2007); ** - Somatório dos teores de matriz, fibras de curauá e vazios.  

 

Os valores das densidades volumétricas da matriz e dos compósitos se 

apresentaram de forma condizente, com uma relação direta com os teores de fibras de 

vidro-E, pois é quanto maior o teor de fibra de vidro-E nos compósitos, maior é a 

densidade do compósito visto que a densidade da fibra de vidro é de 2,5 g/cm
3
, o dobro da 

densidade da matriz e da fibra de curauá, a densidade da fibra de curauá é de 1,2 g/cm
3
 

referenciada no tópico 2.3.1 na figura 2.17, e esta é aproximadamente a densidade medida 
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da matriz que foi de 1,23 g/cm
3
, ficando então a fibra de vidro responsável por influenciar 

diretamente na densidade volumétrica dos compósitos CV, CV7 e CH7. 

 

Os resultados apresentados na tabela 4.2 mostram um teor de fibra de vidro 

decrescente condizente com o processo de fabricação e as configurações dos compósitos, 

visto que para o compósito CV o percentual de fibra de vidro de 23,9% é maior que o 

17,6% do CV7. Este fato se explica uma vez que o CV só tem uma camada sendo mais 

fácil a sua impregnação total, ou seja, com um volume menor de resina e possibilitando um 

percentual de vazios de 1,6%, valor ótimo para o processo de fabricação de hand lay up. 

Para o compósito CH7 o percentual de fibra de vidro de 12,6 %, está coerente já 

que este compósito é composto de apenas quatro camadas de fibra de vidro, e três camadas 

de fibras de curauá, diminuindo então, na composição, o volume de fibra de vidro. 

Reforçando também este argumento é que se a espessura nominal dos laminados CH7 e 

CV7 tem o mesmo valor, e ao diminuir o número de camadas das fibras de vidro, será 

diminuído, também, o seu percentual no compósito. 

Por último na caracterização da matéria prima usada na confecção de todos os 

compósitos tanto da lâmina como dos laminados foi o diâmetro das fibras usadas como 

reforço. Os valores obtidos para a média dos diâmetros de três amostras e de dez medições, 

com seus respectivos desvio padrão, são apresentados a seguir: 

 Fibra de Vidro/E – Diâmetro de (23,8±1,7) µm; 

 Fibra de Curauá – Diâmetro de (231,7±4,1) µm. 

 

Complementando a caracterização das fibras são mostradas através da Figura 4.1 e 

4.2 as imagens das fibras de vidro/E e de curauá onde podemos verificar a característica da 

superficial das mesmas, e fica evidenciado um aspecto qualitativo das fibras no tocante a 

uniformidade de diâmetro e de uniformidade superficial, a fibra de vidro/E é mostrada na 

Figura 4.1 onde se observa a uniformidade dimensional e da superfície, enquanto a fibra de 

curauá na Figura 4.2, se apresenta com uma maior variação dimensional e uma superfície 

bastante irregular, característica das fibras naturais. 
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Figura 4.1 – Imagem da fibra de vidro/E. 

 

 

 

Figura 4.2 – Imagem da fibra de curauá. 
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4.2 Avaliação Morfológica, Propriedades Mecânicas e Característica 

da Fratura da Lâmina CV 

 

Neste tópico os resultados serão apresentados e discutidos em seis etapas: 

 Inspeção visual da lâmina CV nas condições: original e envelhecido; 

 Deterioração superficial da lâmina CV após o envelhecimento; 

 Instabilidade estrutural em termos de variação dimensional e de massa; 

 Instabilidade estrutural em termos de perdas nas propriedades mecânicas da 

lâmina CV para todas as condições de envelhecimento; 

 Característica da fratura nos estados: original e envelhecido; 

 Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE) - Modelagem da instabilidade 

estrutural segundo a deterioração e perdas nas propriedades da lâmina CV; 

 

 

4.2.1 Inspeção Visual da Lâmina CV nas Condições: Original e 

Envelhecido 

 

Inicialmente, por meio do processo de escaneamento eletrônico, foi feito um 

monitoramento morfológico nos CP’s ao longo do período de envelhecimento. Esse 

monitoramento foi realizado inicialmente no estado original e nos períodos de 35 e 84 dias 

de envelhecimento, para cada condição de ensaio e levando em conta o tempo específico 

de cada uma das condições. Nesse processo foi possível visualizar macroscopicamente as 

características referentes ao seu aspecto visual, para uma posterior análise do nível de 

propagação da degradação, devido ao envelhecimento. 

A Figura 4.3 mostra um quadro comparativo das imagens referentes ao aspecto 

visual da lâmina CV, retiradas sempre de um mesmo ponto do corpo de prova, onde é 

possível verificar uma mudança considerável na cor, já a partir de 35 dias de exposição, 

para as condições de envelhecimento devido à radiação UV e ao ciclo alternado (ET) de 

vapor aquecido VA e radiação UV. Esta variação de cor acontece exatamente devido ao 

processo de fotoxidação, sendo também detectado o aparecimento das fibras de vidro para 

ambas as condições, causada pela perda de resina; além disso, o aumento do número de 

fibras expostas vai crescendo, até o término do ensaio. No entanto ao se observar a 
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condição de envelhecimento por vapor aquecido VA, verifica-se apenas uma variação de 

cor, passando da cor original para uma cor amarelada. Além da mudança de cor da matriz, 

verificou-se também perda de massa na superfície da resina possibilitando o aparecimento 

de fibras para ambas as condições de envelhecimento UV e ET a partir dos 35 dias de 

exposição. Esse processo fica mais acentuado para o caso do envelhecimento total (ET) e 

com o tempo máximo de exposição de 84 dias. 

O processo de variação de cor na superfície do compósito foi também encontrado 

por Zainuddin et al. (2011), fenômeno denominado pelo grupo como processo de 

fotoxidação. As imagens expostas representam as três condições de envelhecimento, ou 

seja, vapor aquecido (VA), radiação UV (UV) e o ciclo alternado de envelhecimento total 

(ET), em três períodos diferentes: antes da exposição, 35 dias e 84 dias de exposição, 

sendo a última análise coincidente com o término do ensaio na câmara de envelhecimento. 

Condições de Envelhecimento  

Números 

de dias 
VA UV ET 

0 

   

35 

   

84 

   

Figura 4.3 – Mudança de cor em função do tempo de condicionamento. 
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4.2.2 Deterioração Superficial da Lâmina CV após o Envelhecimento 

 

Por meio da microscopia ótica foi feito um estudo observando a distribuição do 

reforço na matriz, presença de vazios e seus aspectos relevantes, para uma posterior análise 

do nível de propagação da degradação, devido ao envelhecimento, ao longo dos corpos de 

prova. A Figura 4.4 mostra a micrografia típica da seção longitudinal (espessura) de um 

CP da lâmina CV no estado original, representativa dos corpos de prova anteriormente 

citados e que mostram uma uniformidade na distribuição de fibras na resina e uma 

presença muito pequena de vazios ao longo dos corpos de prova analisados. 

 

 

Figura 4.4 – Seção longitudinal da lâmina CV na condição original. 

Dando inicio as análises qualitativas do desgaste superficial (degradação) ocorrido 

na lâmina, o estudo da morfologia superficial dos corpos de prova mostra imagens 

captadas, mediante a análise por microscopia ótica, antes e após as condições de 

envelhecimento, sendo estas realizadas na seção longitudinal (espessura) dos mesmos.  

As Figuras 4.5 e 4.6 mostram o desgaste ocorrido na seção referente a espessura do 

corpo de prova, para o caso da condição de envelhecimento por vapor aquecido (VA) antes 

e após a exposição, respectivamente. No caso do corpo de prova envelhecido, Figura 4.6, 

observa-se pontos de incrustações e bem como a visualização de algumas fibras de vidro 

isoladas, no entanto, observa-se uma preservação da borda do corpo de prova. 
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Figura 4.5 – Seção longitudinal da lâmina CV na condição original. 

 

 

 

Figura 4.6 – Seção longitudinal da lâmina CV envelhecida por VA. 

 

No que se refere à análise do desgaste devido a condição de envelhecimento por 

radiação UV, as Figuras 4.7 e 4.8, mostram a seção longitudinal dos corpos de prova antes 

e após o envelhecimento, respectivamente. Na análise observa-se uma variação de cor 

apresentado no material, referente à condição envelhecida, devido ao processo de 

fotoxidação, sofrido pela resina; além disso, verifica-se na extremidade do corpo de prova, 

a visualização e perda de fibras de vidro devido à degradação da resina. Esta perda de 

fibras se deve também ao processo de perda de aderência ou degradação da interface 

fibra/matriz (Chang e Chow, 2010). 
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Figura 4.7 – Seção longitudinal da lâmina CV na condição original. 

 

 
Figura 4.8 – Seção longitudinal da lâmina CV envelhecida por UV. 

 

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram imagens no que se refere à análise micrográfica da 

seção longitudinal do corpo de prova antes e após as condições de envelhecimento por 

exposição ao vapor aquecido VA e a radiação UV em ciclos alternados caracterizando o 

processo de envelhecimento total (ET). 
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Figura 4.9 – Seção longitudinal da lâmina CV na condição original. 

 

 

Figura 4.10 – Seção longitudinal da lâmina CV envelhecida por ET. 

 

Desta forma, observa-se na Figura 4.9 uma borda bem definida e íntegra, enquanto 

que a Figura 4.10, na região da borda, se vê uma perda acentuada de resina e de fibras de 

vidro (influenciando diretamente na espessura), ocasionada pela migração de umidade na 

interface da fibra/matriz e com isso enfraquecendo a respectiva interface. Já à radiação 

UV, contribui para que a resina fique mais frágil ainda, ou seja, quebradiça; e como os 
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ciclos acontecem alternadamente quando o processo de condensação é acionado, faz com 

que o material fique úmido e esta umidade tende a limpar o material; e como, a resina já 

está quebradiça, facilmente ela é retirada da superfície do corpo de prova, ocorrendo então 

uma perda de resina e consequentemente de fibras. 

Este fenômeno de desgaste da matriz com perda de fibra, também foi constatado 

pala pesquisa desenvolvida por Zainuddin et al. (2011), onde ao final do ensaio de 

envelhecimento o compósito de epóxi/vidro apresentou desgaste da matriz com 

aparecimento de fibra devido a fragilização da resina ficando mais quebradiça mesmo com 

parâmetros de envelhecimento diferentes como matriz também diferente. Outro trabalho de 

pesquisadores encontraram característica semelhante a esta de degradação, que foi o de 

Sharma et al. (2006). 

Outra etapa da análise morfológica se deu a partir da análise das superfícies dos 

corpos de prova da lâmina CV antes e depois do envelhecimento. Este tipo de análise foi 

realizado através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). O MEV foi realizado em 

três tipos de superfícies listadas a seguir: 

 Superfície original típica do compósito CV a ser posteriormente exposta às três 

condições de envelhecimento e usada como referência nas análises; 

 Superfície envelhecida para cada condição de envelhecimento (VA, UV e ET); 

 Superfície oposta à do envelhecimento para cada condição (VA, UV e ET). 

 

Ressalta-se que o objetivo de se analisar possíveis degradações na superfície oposta 

ao envelhecimento é o de conhecer a profundidade do ataque, fator importante quando se 

trata de se estudar o processo de envelhecimento em laminados compósitos. 

Os resultados obtidos através da análise por microscopia eletrônica de varredura do 

desgaste ocorrido na lâmina CV são apresentados nas Figuras de 4.11 a 4.16. A Figura 

4.11 mostra as micrografias da superfície do corpo de prova antes e após a condição de 

envelhecimento por vapor aquecido (VA). Observa-se na imagem da Figura 4.11 (a) uma 

área bastante uniforme e lisa, enquanto que nas Figuras 4.11 (b e c), pode ser verificada a 

superfície do corpo de prova da face oposta ao referido envelhecimento, e nessa condição 

de envelhecimento, não são visualizadas fibras de vidro, porém verificam-se regiões 

isoladas de erosão da matriz, como mostrado na Figura 4.11 (b) e de forma ampliada na 
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Figura 4.11 (c). Isso mostra que o processo de deterioração da resina atravessa a camada da 

lâmina só que em pontos isolados da superfície. 

 

 

Figura 4.11 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície oposta a do envelhecimento (VA); c) Detalhe da erosão da matriz. 

 

A Figura 4.12 apresenta as micrografias da superfície do corpo de prova exposta à 

mesma condição de envelhecimento, ou seja, de vapor aquecido e nela se consegue 

visualizar que houve um forte desgaste. A condição de VA apresenta um desgaste da 

superfície proveniente do atrito com o vapor d’água que tende a lavar a mesma e 

consequentemente desgastar a matriz. Um processo de fissuração mais intenso é 

observado, conforme Figura 4.12 (b), e de forma mais detalhada na Figura 4.12 (c). 
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Figura 4.12 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície exposta ao envelhecimento VA; c) Detalhe da fissuração da matriz. 

 

 

A análise morfológica para a lâmina CV exposta ao envelhecimento por radiação 

UV, inicia-se mais uma vez pela face oposta ao envelhecimento e é mostrada na Figura 

4.13. Observa-se nesta figura o surgimento de forma isolada de deterioração na matriz 

como a escamação, porém mais intensa que a deterioração observada no envelhecimento 

por vapor aquecido VA, mas sem a visualização de contorno de fibras, mostrando apenas a 

fragilidade da matriz quando exposta a radiação UV.  
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Figura 4.13 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície oposta ao envelhecimento UV; c) Detalhe do dano na matriz. 

 

 

Continuando ainda a análise da superfície envelhecida devido à radiação UV, agora 

analisado a superfície exposta, onde se observa com bastante intensidade o dano na matriz, 

caracterizado pela presença de sulcos, além da visualização do contorno de fibras, 

resultante da desaderência na interface fibra/matriz, ver Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície exposta ao envelhecimento UV; c) Detalhe do contorno de fibras. 

 

A Figura 4.15 retrata a análise da superfície do corpo de prova oposta a superfície 

exposta ao envelhecimento total (ET), ou seja, com os ciclos alternados de vapor aquecido 

e radiação UV. Mais uma vez observa-se de forma isolada a deterioração da resina, 

contudo a deterioração fica constatada que esta atravessa toda a camada da lâmina CV, 

mesmo que com pouca capacidade de comprometimento das camadas posteriores quando 

de um laminado de várias camadas estiver exposto à mesma condição de envelhecimento. 
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Figura 4.15 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície oposta ao envelhecimento ET; c) Dano na matriz de forma isolado. 

 

A Figura 4.16 mostra uma imagem referente à superfície exposta à condição de 

ensaio de envelhecimento total, apresentando um estado de deterioração agressiva quando 

comparada às outras condições de envelhecimento. Na análise morfológica é possível ver 

uma área bastante extensa de visualização de contorno de fibras, presença de sulcos na 

matriz, ocasionado exatamente pela perda de fibras; além disso, a grande maioria das fibras 

que estão expostas apresenta uma superfície bem limpa, mostrando então uma 

desaderência na interface fibra/matriz. Esse fenômeno pode ter ocorrido devido ao 
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enfraquecimento da matriz, tornando-a quebradiça devido à exposição à radiação UV; e 

como o ciclo é alternado, durante a exposição de vapor aquecido VA, a umidade gerada 

tende a facilitar a desaderência da resina da superfície da fibra, acarretando uma limpeza 

superficial da fibra. 

 

 

Figura 4.16 – Micrografia da superfície do CP. a) Superfície original de referência; b) 

Superfície exposta ao envelhecimento ET; c) Detalhe deterioração da matriz de forma 

acentuada. 

 

Com isso, vale ressaltar que ao comparar todas as condições de ensaio que a lâmina 

CV foi exposta, as análises feitas mediante microscopia ótica e microscopia eletrônica de 
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varredura, mostraram que o ciclo alternado de envelhecimento total (ET), no que diz 

respeito ao desgaste superficial, foi o ensaio de envelhecimento que provocou uma maior 

degradação da lâmina CV. Também se pode concluir que todas as faces opostas ao 

processo de exposição foram atingidas pela degradação, embora com menor intensidade, 

mesmo na condição de envelhecimento por vapor aquecido (VA), considerada a menos 

prejudicial ao compósito. 

 

 

4.2.3 Instabilidade Estrutural – Variação Dimensional e de Massa 

 

A instabilidade estrutural em termos da variação dimensional e de massa foi 

avaliada de duas formas distintas, primeiro com a técnica desenvolvida com base na 

determinação da variação de espessura dos corpos de prova denominada de TMVE 

(Técnica de Medição de Variação de Espessura) e em seguida pela TMVM (Técnica de 

Medição de Variação de Massa) que estabeleceu o comportamento do ganho ou perda de 

massa da lâmina CV. 

 

Técnica de Medição de Variação de Espessura 

 

Os resultados são apresentados na Tabela 4.3 onde é possível se verificar a variação 

de espessura dos corpos de prova quando submetidos ao envelhecimento por exposição ao 

vapor aquecido (VA), a radiação (UV) e ao ciclo alternado de vapor aquecido e radiação 

UV (ET). Em análise aos resultados observa-se que para a condição de envelhecimento 

VA praticamente não houve variação da espessura dos corpos de prova quando comparado 

com a condição original (antes do envelhecimento). 

Já para a condição de envelhecimento (UV), ao término da exposição para um 

tempo de 1512 h, observou-se que houve uma perda de espessura no corpo de prova de 

aproximadamente 1,18%. No entanto, ao se submeter à condição de envelhecimento total 

(ET), por um tempo de 2016 h, observa-se também uma perda de espessura maior numa 

média de 1,45% quando comparado ao valor na condição original, sendo desta forma uma 

perda superior comparando-se com as outras condições de ensaio. 
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Essas perdas mostraram coerência com as análises morfológicas, uma vez que o 

efeito da deterioração da lâmina CV foi crescente para as condições VA, UV e ET, 

respectivamente.  

 

Tabela 4.3 – Variação de espessura dos corpos de prova após o envelhecimento. 

Variação de Espessura dos Corpos de Prova da Lâmina CV 

Tipo de Lâmina CV 
Variação Média 

(µm) 

Desvio Padrão 

(µm) 

CV-VA 1,0 ±2,0 

CV-UV 14,0 ±4,7 

CV-ET 16,3 ±3,5 

 

A figura 4.17 mostra um estudo comparativo da instabilidade estrutural, no caso 

mais especifico caracterizada pela instabilidade dimensional, da lâmina CV em termos de 

percentuais de perdas nas espessuras dos corpos de prova. 

 

Figura 4.17 – Variação percentual de espessura em função das condições de 

envelhecimento. 
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Desta forma, se pode concluir como já comentado anteriormente, que para a 

condição de envelhecimento total (ET) houve uma maior perda de espessura. Esta perda de 

espessura se deve ao fato de que durante a condição de ensaio na câmara frente ao vapor 

aquecido, o vapor d’água, na forma de gotículas, tende a remover produtos originados da 

fotoxidação ocorrida durante o processo de radiação UV; e assim com a continuidade do 

ciclo, a superfície exposta fica mais limpa e susceptível a um novo processo de degradação 

causado pela radiação UV. A perda de espessura em compósito também foi verificada por 

Sharma et al. (2006), quando da exposição ao envelhecimento alternado de UV e aspersão 

com água no compósito polimérico de matriz termoplástica (polipropileno) reforçada por 

vidro. 

 

Técnica de Medição de Variação de Massa 

A técnica da medida de variação de massa segue a normatização descrita na seção 

3.4, a variação de massa medida em intervalos pré-estabelecidos durante os ensaios de 

envelhecimento para todas as condições em que os corpos de prova foram expostos, pode 

ser observada na Figura 4.18. 
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Figura 4.18 – Comportamento da variação de massa para cada condição de 

envelhecimento em função do tempo de exposição. 
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Vale ressaltar que na Figura 4.18 observa-se que, após os processos de 

envelhecimentos nas condições de envelhecimento ET e UV, os corpos de prova 

registraram uma perda de massa, e de forma mais acentuada a partir das 400 h de 

exposição, e observando o comportamento das curvas de perda de massa apresentam-se 

com um mesmo comportamento (perfil). No entanto ao se analisar a condição apenas de 

envelhecimento mediante vapor aquecido VA, observa-se um ganho de massa. Este ganho 

pode ter ocorrido devido à migração da umidade pela interface fibra/matriz e/ou pelo 

próprio processo de absorção de umidade da matriz. 

Na Figura 4.19, é possível se fazer uma análise comparativa da variação em 

percentual de massa após a finalização dos processos de envelhecimento em que foram 

expostos os corpos de prova. A variação percentual foi determinada com relação aos dados 

de massa dos corpos de provas na condição original. 

 

 

Figura 4.19 – Variação de massa em função das condições de envelhecimento. 

 

A condição de envelhecimento (ET) apresentou uma perda de massa superior 

chegando a 0,61%, sendo este mesmo comportamento observado, quando comparado à 

perda de espessura para a mesma condição; podendo então concluir que esta perda, tanto 

de massa como de espessura, se deve ao próprio processo cíclico de VA e UV, pois a 

matriz sofre decomposição devido ao envelhecimento por radiação UV e no momento em 
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que se coloca vapor aquecido, esta tende a lavar a superfície do corpo de prova, eliminando 

então possíveis partículas que estejam aderidas superficialmente. A perda de massa para a 

condição de envelhecimento (UV) foi um pouco menor chegando a 0,58%, sendo também 

confirmada pela perda de espessura para o mesmo condicionamento. 

Para a condição de envelhecimento por vapor aquecido (VA), houve um ganho em 

percentual de massa de 0,23%, este ganho se dá devido ao processo de migração de 

umidade, principalmente por parte da resina, e mostrando coerência com a TMVE, já que 

para essa condição praticamente não houve perda na espessura.  

Para comparar o dano ocasionado pelo processo de envelhecimento VA, com o 

ganho de peso das amostras de CV-VA, foi realizado o processo de envelhecimento por 

imersão em água (CV-IA), onde ficou estabelecido o percentual máximo de absorção que 

amostra do CV poderia alcançar caso permanecesse ainda em processo de envelhecimento 

com vapor aquecido ou até mesmo um pouco mais, visto que, a temperatura da condição 

VA foi superior a do processo de imersão que foi a temperatura ambiente. O percentual 

que equivale à saturação de umidade da amostra CV-IA, que foi de 1,87% num tempo de 

1200 h está apresentado na Figura 4.20, valor este muito superior ao alcançado pelo CV-

VA que foi de 0,23% em 504 h. Vale ressaltar ainda que pela técnica de TMVE não foi 

encontrada nenhuma variação na espessura das amostras analisadas para a condição IA. 
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Figura 4.20 – Comportamento da variação de massa em função do tempo de imersão. 
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Em estudo desenvolvido por Pillay et al. (2008), foi constatado também que a taxa 

de absorção de umidade pelos compósitos com matriz polimérica é um fenômeno 

dependente da temperatura e da umidade relativa do meio a que o material está exposto, 

outro aspecto a ser considerado na avaliação da absorção de umidade é o tipo de matriz 

utilizada no compósito, como estudado por Hodzic et al. (2004). 

A análise macroscópica feita inicialmente por meio do processo de escaneamento 

eletrônico possibilita uma análise comparativa mostrando o estado original da lâmina antes 

de qualquer procedimento de envelhecimento e após a finalização do envelhecimento pela 

exposição ao vapor aquecido (VA) e pela imersão em água (IA), conforme apresentado na 

Figura 4.21. É possível visualizar macroscopicamente duas imagens e serem feitas as 

seguintes considerações: 

 Em relação à coloração das amostras, a amostra CV-VA apresenta uma coloração 

mais amarelada que a amostra CV-IA, o que sugere que a mesma, apesar de menos 

tempo de exposição, foi afetada pela condição ambiental mais agressiva que foi a 

temperatura média de 50,7 °C, bem superior à temperatura média da água, que foi 

de 25 ºC; 

 

 Em relação à opacidade das amostras, a amostra CV-IA apresenta uma condição de 

opacidade maior que a CV-VA, o que decorre da comprovada maior absorção de 

umidade em CV-IA, de aproximadamente 1,87%, enquanto a de CV-VA foi de 

apenas 0,23%. Outro aspecto relevante da opacidade diz respeito à presença visível 

de vazios na amostra na condição original (OR), frente a uma diminuição da 

visibilidade desses vazios na amostra CV-VA e a uma ausência dos mesmos na 

amostra CV-IA, reforçando a conclusão de que houve uma absorção maior de água 

na amostra CV-IA 
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Condição de Envelhecimento 

CV-VA CV-IA 

  

Figura 4.21 – Mudança de coloração em função da condição de envelhecimento. 

 

Em uma análise das técnicas usadas na avaliação do processo de deterioração da 

lâmina CV frente ao envelhecimento ambiental, as técnicas TMVE e TMVM se 

mostraram coerente com todo o processo desenvolvido, podendo ser utilizadas de forma 

quantitativa no sentido de conhecer o tipo de processo de envelhecimento mais danoso a 

esse tipo de estrutura laminar como também pode ser usada para o monitoramento deste 

processo de degradação. Para a obtenção de resultados mais precisos, não apenas uma 

tendência de avaliação, para a aplicação da TMVE sugere-se um acréscimo no número de 

pontos de medição nos corpos de prova. 

Como o objetivo de aplicar a técnicas de medição de variação de espessura e de 

massa é analisar quantitativamente o processo de deterioração ocorrido nos compósitos 

para cada condição de envelhecimento, a diferença básica quando comparada à TMVM 

(Técnica de Medição da Variação de Massa), seja para o caso de perda ou ganho de massa, 

com a (Técnica de Medição da Variação de Espessura) TMVE é que esta última só foi 

aplicada após o término do ensaio de envelhecimento (procedimento mais simples), fato 

que não acontece com a medição da variação de massa onde os corpos de prova são 

retirados da câmara de envelhecimento e recolocados em períodos pré-determinados. 
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4.2.4 Instabilidade Estrutural – Propriedades Mecânicas 

 

Outra forma de se analisar a instabilidade estrutural da lâmina CV se deu a partir da 

avaliação do comportamento mecânico para todas as condições de envelhecimento, nesse 

estudo em particular, através do ensaio de tração uniaxial. O comportamento foi avaliado a 

partir da obtenção das propriedades de tensão última, módulo de elasticidade (na direção 

de aplicação da carga), deformação de ruptura. As Figuras de 4.22 a 4.25 mostram os 

diagramas de Tensão x Deformação, obtidos para os CP’s no estado original (CV-OR) e 

para todas as condições de envelhecimento (CV-VA, CV-UV e CV-ET), onde se observa 

um comportamento praticamente linear até a fratura final para todas as condições 

estudadas e com uma boa reprodutividade. De acordo com os diagramas obtidos e 

mostrados nas Figuras 4.23, 4.24 e 4.25 as deteriorações ocorridas na lâmina CV, durante 

os processos de envelhecimento, não influíram diretamente nessa característica de resposta 

do material à solicitação do carregamento, ou seja, mantendo o comportamento da curva 

inalterado. 
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Figura 4.22 – Comportamento da lâmina (CV-OR) à tração: Diagrama Tensão x 

Deformação. 
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Figura 4.23 – Comportamento da lâmina (CV-VA) à tração: Diagrama Tensão x 

Deformação. 
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Figura 4.24 – Comportamento da lâmina (CV-UV) à tração: Diagrama Tensão x 

Deformação. 
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Figura 4.25 – Comportamento da lâmina (CV-ET) à tração: Diagrama Tensão x 

Deformação. 

 

Numa análise comparativa em relação ao comportamento do gráfico, (tensão x 

deformação) de todas as lâminas (CV-OR, CV-VA, CV-UV e CV-ET), ficou 

caracterizado como um comportamento praticamente linear até a fratura final para todas as 

condições estudadas. As deteriorações ocorridas nas lâminas CV de PRFV, durante os 

processos de envelhecimento não influíram diretamente nesse comportamento que é a 

característica de resposta do material a solicitação do carregamento, mantendo-se o 

comportamento da curva inalterado, característica comum à maioria dos compósitos à base 

de resina poliéster reforçados com fibras de vidro (Aquino et al., 2007). 

A Tabela 4.4 mostra de forma sucinta, os valores médios e seus respectivos desvios 

padrões, das propriedades mecânicas referentes ao ensaio de tração uniaxial. Ressalta-se 

que os módulos de elasticidade foram determinados antes da carga de inicio do dano de 

forma a evitar influência direta do mesmo nos respectivos cálculos. Os valores dos desvios 

apresentados em todos os ensaios são considerados baixos, característica de quando se 

trabalha com compósitos poliméricos reforçados por fibras de vidro, e principalmente para 

aqueles reforçados por manta (Tinô, 2010). 
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Tabela 4.4 – Propriedades mecânicas na lâmina CV – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas à Tração 

Amostras 

Tensão Última 
Módulo de 

Elasticidade  

Deformação de 

Ruptura 

Média 

(MPa) 

Desvio 

Padrão 

(MPa) 

Média 

(GPa)  

Desvio 

Padrão 

(GPa) 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

(%) 

CV-OR 62,54 ± 6,18 5,38 ± 0,25 1,38 ± 0,20 

CV-VA 56,72 ± 3,85 5,27 ± 0,28 1,22 ± 0,15 

CV-UV 49,03 ± 4,10 5,04 ± 0,04 1,16 ± 0,12 

CV-ET 54,64 ± 2,71 5,21 ± 0,12 1,25 ± 0,09 

 

Apesar das análises morfológicas da deterioração ocorrida na lâmina mostrar um 

dano mais intenso para a condição de envelhecimento ET, já foi discutido anteriormente 

que de alguma forma essa intensidade do dano não se refletiu proporcionalmente nas 

perdas registradas nas propriedades mecânicas na lâmina. 

Numa análise comparativa entre as propriedades de tensão última, deformação de 

ruptura e módulo de elasticidade à tração, pode ser observada, através das Figuras 4.26, 

4.27 e 4.28, que em todas as amostras envelhecidas, independente da condição de 

envelhecimento a que foram submetidas, ocorreu uma diminuição das propriedades 

mecânicas à tração (tensão última, módulo e deformação). No entanto vale ressaltar que 

para a tensão última e o módulo de elasticidade, o processo que menos afetou estas 

propriedades foi o envelhecimento pelo vapor aquecido (VA), seguido das amostras 

envelhecidas pelo processo de envelhecimento total (ET), e o de maior perda foram às 

amostras envelhecidas por radiação (UV). No caso da deformação de ruptura o processo de 

envelhecimento que menos afetou foi o de ET, provavelmente por parte da energia 

desprendida pela radiação UV foi utilizada para a evaporação da umidade que ficou na 

superfície das amostras durante o processo de envelhecimento por vapor aquecido (VA), 

diminuindo a agressividade do processo de envelhecimento da radiação UV. 
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Figura 4.26 – Comparativo da tensão última à tração da lâmina CV. 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Comparativo da deformação de ruptura à tração da lâmina CV. 
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Figura 4.28 – Comparativo do módulo de elasticidade longitudinal da lâmina CV. 

 

 

As perdas dessas propriedades são melhores visualizadas através das Figuras 4.29, 

4.30 e 4.31 para todas as condições de envelhecimento estudadas. Também se pode 

observar as respectivas dispersões dessas perdas e ressaltando que o estudo apresenta essas 

propriedades no aspecto de propriedades residuais, que corresponde com o quanto às 

amostras ficaram de cada propriedade (percentualmente) após cada processo de 

envelhecimento. Os valores residuais das propriedades são obtidos pelo quociente entre o 

valor obtido da propriedade e o valor dessa mesma propriedade antes do processo de 

envelhecimento, multiplicado por cem para termos valores em percentuais. Outro aspecto a 

ser considerado diz respeito à influência dos processos de envelhecimento no módulo de 

elasticidade, que afetou esta propriedade de forma muito discreta, ao diminuir no máximo 

de 6,3% para a condição UV e 2% e 3% para as amostras envelhecidas pelas condições VA 

e ET, respectivamente. 

Observa-se também que esta diferença encontra-se dentro do desvio padrão e este 

fenômeno é justificado, pois, como o processo de envelhecimento afeta a interface 

fibra/matriz diminuindo a aderência e afetando a rigidez da matriz (tornando-a mais frágil), 

e na combinação desses dois parâmetros é que o módulo de elasticidade apresenta esta 
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condição conservativa. As maiores perdas nas propriedades ocorreram nas amostras 

envelhecidas pelo processo de radiação UV, e atingiu uma redução para a tensão última de 

21,6%, e para a deformação de ruptura de 16%. 

 

 

Figura 4.29 – Comparativo da tensão última residual à tração da lâmina CV. 

 

 

 

Figura 4.30 – Comparativo do módulo de elasticidade residual à tração da lâmina CV. 
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Figura 4.31 – Comparativo da deformação residual à tração da lâmina CV. 

 

Um diagrama global foi desenvolvido com o objetivo de que se possam visualizar 

de forma simultânea as perdas ocorridas na tensão última e no módulo de elasticidade 

residual, ver Figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32 – Diagrama global correlacionando tensão última à tração e módulo de 

elasticidade longitudinal para lâmina CV. 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 118 

 

 

Desta maneira pode-se observar que houve uma queda considerável tensão última á 

tração quando o CP foi exposto à condição UV, também comprovado com as análises 

feitas nas superfícies mediante o MEV e nas seções longitudinais (espessura) com o uso da 

microscopia ótica. As mesmas apresentaram um maior desgaste na matriz, desaderência 

fibra/matriz, bem como a presença de sulcos ocasionados pela retirada de fibra como 

também pela degradação da matriz. No que se refere ao módulo de elasticidade para a 

condição de envelhecimento por radiação UV, observou-se também uma maior perda 

quando comparada com as outras condições de ensaio. 

O processo de degradação das propriedades mecânicas à tração dos compósitos 

poliméricos pelo envelhecimento ambiental foi já estudado e comprovado por Doan et al. 

(2007), em estudo realizado com matriz termoplástica reforçada com fibra natural, 

constatou uma diminuição das resistência e módulo à tração, constatação também feita por 

Shen e Springer (1976), com o compósito de epóxi/grafite em imersão em água e 

temperatura variada. Outro trabalho correlato a este fenômeno foi desenvolvido por 

Hodizic et al. (2004) com compósitos de matriz fenólica e poliéster reforçadas por fibra de 

vidro imersos em água observando ao final do processo de envelhecimento, uma redução 

da resistência à tração do compósito. 

 

4.2.5 Característica da Fratura da Lâmina CV nas Condições: Original e 

Envelhecido 

 

Neste tópico será apresentado um estudo da fratura dos CP’s da lâmina CV, 

submetidos ao ensaio de tração uniaxial até a fratura final. Este estudo se desenvolveu 

através da análise macroscópica com o uso de scanner e câmera fotográfica, da 

microscopia ótica e da microscopia eletrônica de varredura (MEV). O estudo será 

apresentado inicialmente para a lâmina na condição original (OR) e em seguida após cada 

processo de envelhecimento, VA, UV e ET. 
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Característica da Fratura da Lâmina (CV-OR) 

Iniciando com a análise macroscópica da fratura, a Figura 4.33 apresenta corpos de 

prova fraturados após o ensaio de tração uniaxial na lâmina CV-OR, onde observa-se que 

a fratura foi bastante localizada, permanecendo o corpo de prova sem a presença de dano 

nas regiões mais afastadas da seção de fratura final. De acordo com a norma ASTM D3039 

(2008), o tipo de fratura observada foi a LGM (lateral no meio do galgo), o que segundo a 

norma é perfeitamente caracterizado como um ensaio válido. A Fratura do compósito CV-

OR ocorreu de forma frágil com uma deformação na fratura final de no máximo 1,38%. 

 

 

Figura 4.33 – Característica da fratura final após tração uniaxial da lâmina CV-OR. 

 

Com relação à análise micrográfica da fratura, na Figura 4.34 é mostrada uma 

micrografia ótica da região próxima à fratura final, onde é possível visualizar a propagação 

de uma microfissura transversal (com relação a direção de aplicação da carga) se 

propagando tanto por região rica em fibra quanto rica em matriz. No processo de 

propagação a mesma origina as fraturas dos tipos: coesiva na matriz e adesiva 

(desaderência da interface fibra/matriz). 
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Figura 4.34 – Microfissura na espessura da lâmina CV-OR submetida à tração. 

Observa-se também na região da fratura final o surgimento de fendas intralaminares 

propagando-se no sentido do carregamento (longitudinalmente) como apresentado na 

Figura 4.35. Ressalta-se que as fissuras ao se propagarem longitudinalmente podem 

ocasionar arranque de fibras, caracterizando uma fratura adesiva. 

 

Figura 4.35 – Arranque de fibras e fenda longitudinal na lâmina CV-OR submetida à 

tração. 
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A aderência fibra/matriz pode ser avaliada e constatada através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) mostrada através das Figuras 4.36, da seção de fratura final 

da lâmina CV-OR, onde se visualiza as fendas na matriz caracterizando fratura coesiva na 

matriz, além disso, apresenta fratura do tipo adesiva com o arranque de fibras evidenciada 

pela presença de furos na matriz e ruptura de fibras. 

 

 

Figura 4.36 – Fenda na matriz, arranque e fratura de fibras na lâmina CV-OR submetida à 

tração. 

 

Característica da Fratura da Lâmina (CV-VA) 

Na Figura 4.37 são apresentadas imagem de três corpos de prova após o ensaio de 

tração uniaxial na lâmina CV-VA, onde se observa que a fratura foi bastante localizada, 

permanecendo o corpo de prova sem a presença de dano nas regiões mais afastadas da 

fratura final. De acordo com a norma ASTM D3039 (2008), o tipo de fratura observada foi 

a LGM (lateral no meio do galgo), de forma abrangente. A Fratura do compósito CV-VA 

ocorreu de forma frágil com uma deformação na fratura final de no máximo 1,22%. 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Raimundo Nonato Barbosa Felipe 122 

 

 

Figura 4.37 – Característica da fratura final após tração uniaxial da lâmina CV-VA. 

 

Na Figura 4.38 é mostrada uma micrografia ótica da região próxima à fratura final, 

onde é possível visualizar a propagação de microfissuras transversais ao longo da 

espessura do CP. Em detalhe uma microfissura intralaminar originando fraturas nas 

formas: coesiva na matriz e adesiva. 

 

 

Figura 4.38 – Microfissuras na espessura da lâmina CV-VA submetida à tração. 
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A baixa aderência fibra/matriz pode ser avaliada e constatada através da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrada através das Figuras 4.39 e 4.40 e 

realizadas na seção da fratura final da lâmina CV-VA. Nas mesmas se visualizam 

microfissuras na matriz, arranque de fibras e a presença de fibras fraturadas, como 

mostrado na Figura 4.39, o que denota ter regiões com aderência fibra/matriz alta e baixa; 

onde a aderência foi baixa, possivelmente ocorreu devido à penetração do vapor aquecido 

nos espaços vazios da interface fibra/matriz, ocasionando a expansão destes. 

 

 

 
Figura 4.39 – Microfissura na matriz, arranque e ruptura de fibras na lâmina CV-VA 

submetida à tração. 

 

A Figura 4.40 mostra regiões com fratura adesiva na interface fibra/matriz 

fenômeno responsável pela diminuição da tensão última da lâmina, em decorrência dos 

efeitos do vapor aquecido na matriz polimérica o que provoca uma cisão das ligações da 

cadeia molecular, com a presença da temperatura e da umidade (Callister Jr., 2002). 
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Figura 4.40 – Fratura adesiva e fenda na matriz na lâmina CV-VA submetida à tração. 

 

Característica da Fratura da Lâmina (CV-UV) 

 

Numa análise macroscópica a fratura final dos corpos de prova submetidos à tração 

uniaxial da lâmina CV-UV, podem ser observadas através da Figura 4.41, onde estas se 

apresentam de forma uniforme e localizada. De acordo com a norma ASTM D3039 

(2008), o tipo de fratura observada foi a LGM (lateral no meio do galgo). A Fratura do 

compósito CV-UV, ocorreu de forma frágil com uma deformação na fratura final de no 

máximo 1,16%. 

Na análise através da microscopia ótica, a Figura 4.42 mostra as características da 

fratura ao longo da espessura do CP e em região próxima à fratura final, onde é possível 

visualizar a propagação de microfissuras transversais passando ora por região rica em fibra 

e ora em região rica em resina. Nessa análise observa-se também a presença de fratura 

coesiva na matriz e de fratura adesiva. 
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Figura 4.41 – Característica da fratura final após tração uniaxial da lâmina CV-UV. 

 

 

 

Figura 4.42 – Fenda e microfissura transversal na lâmina CV-UV submetido à tração. 

 

A baixa aderência fibra/matriz pode ser detectada através da microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) mostrada na Figura 4.43 (seção transversal fraturada da lâmina), onde 
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se visualiza a presença de arranque de fibras. Este efeito pode ter sido acrescido pela 

presença da radiação UV como citado por Callister Jr. (2002), que na matriz polimérica 

este fenômeno pode provocar uma diminuição da aderência fibra/matriz parâmetro 

responsável pela variação das propriedades mecânicas do compósito. Também pode ser 

constatada nestas figuras a presença de ruptura de fibras e fendas na matriz. 

 

 

Figura 4.43 – Fenda na matriz, arranque e ruptura de fibras na lâmina CV-UV submetido 

à tração. 

 

 

Característica da Fratura da Lâmina (CV-ET) 

 

O tipo de fratura originada na lâmina CV-ET após o ensaio de tração uniaxial é 

mostrado na Figura 4.44, onde a mesma se mostra, também, de forma localizada. De 

acordo com a norma ASTM D3039 (2008), o tipo de fratura observada foi a LGM (lateral 

no meio do galgo). A Fratura da lâmina (CV-ET) ocorreu de forma frágil com uma 

deformação na fratura final de no máximo 1,25%. 
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Figura 4.44 – Característica da fratura final após a tração uniaxial da lâmina CV-ET. 

Na Figura 4.45 é mostrada a micrografia ótica da região próxima à fratura final, 

onde é possível visualizar a propagação de várias microfissuras ao longo da espessura do 

CP. Em alguns pontos essas microfissuras se transformam em fendas e se propagam tanto 

na direção transversal como na longitudinal com relação à direção de aplicação da carga. É 

possível também visualizar fraturas de forma coesiva na matriz. 

 

Figura 4.45 – Região com fendas e microfissuras na lâmina CV-ET submetida à tração. 
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Com o processo de fragilização da matriz devido a radiação UV e a energia térmica 

do vapor aquecido provoca uma diminuição aderência fibra/matriz que pode ser detectada 

através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostrada na Figura 4.46 (seção 

transversal fraturada da lâmina), onde se visualiza a presença fibras rompidas, arranque de 

fibras, fendas na matriz e fratura adesiva. 

 

 

Figura 4.46 – Arranque e ruptura de fibras e fenda na matriz na lâmina CV-ET submetida 

à tração. 

 

Este fenômeno de degradação em compósito polimérico e em particular nos PRFV 

pode ser caracterizado pela penetração da radiação UV responsável pela cisão (quebra) da 

cadeia molecular do polímero combinado com a presença de oxigênio, acelerando a 

degradação da matriz (Guy, 1980), processo responsável pela diminuição das propriedades 

mecânicas à tração da matriz, em menor escala quando comparada ao envelhecimento 

apenas com UV, pois parte da energia térmica desprendida da radiação UV foi absorvida 

pela umidade deixada nos corpos de prova pelo vapor, para sua total evaporação. 
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Comparativo da Fratura para Lâmina CV nas Condições: Original e 

Envelhecidas (VA, UV e ET) 

O fluxograma mostrado através da Figura 4.47, apresenta de forma sucinta o 

comparativo das características da fratura observadas nas lâminas (CV) de PRFV na 

condição original (OR), e para as varias condições de envelhecimento (VA, UV e ET). 

 

 

Figura 4.47 – Esquema comparativo da fratura da lâmina (CV). 

 

4.2.6 Modelagem da Instabilidade Estrutural: Diagrama da Zona de 

Envelhecimento  

Com os resultados apresentados anteriormente, referentes aos ensaios de inspeção 

através da técnica de medição da variação de espessura (TMVE), e pelo ensaio mecânico 

de tração uniaxial para o monitoramento da integridade estrutural através das propriedades 

mecânicas de tensão última, módulo de elasticidade e deformação de ruptura, possibilitou 

ao desenvolvimento de um Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE), mostrado na 

Figura 4.48. 
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Figura 4.48 – Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE). 

 

O diagrama proposto é obtido a partir dos dados referentes à perda de resistência 

em função da perda de espessura para cada condição de envelhecimento (CV-VA, CV-UV 

e CV-ET), os quais delimitam uma região chamada de zona de envelhecimento, que 

permitirá o monitoramento de estruturas de PRFV que estejam expostas a estes modos de 

degradações ambientais estudados. O monitoramento poderá ser feito através da técnica 

TMVE com o uso de instrumento de medição que possibilite a determinação da espessura 

num ponto preestabelecido do equipamento a ser inspecionado, seja através de um 

micrômetro, relógio comparador ou mesmo por medição por ultrassom, de forma que seja 

conhecida a variação de espessura do ponto a ser monitorado. 

Com o valor da perda de espessura (designado por ) e o conhecimento do tipo de 

degradação que a superfície do equipamento está submetida tem-se uma faixa de perda da 

resistência do material (designada por ) delimitada pelas linhas de contorno da zona de 

envelhecimento. Vale ressaltar que este diagrama é proposto para as condições 

apresentadas neste estudo e para o tempo de cada ciclo com os respectivos parâmetros de 
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temperatura e umidade. Para outras condições faz-se necessário construir em bases 

experimentais uma série de diagramas que contemple as condições a serem aplicadas no 

processo de uso do equipamento a ser monitorado. 

Os cálculos dos parâmetros envolvidos estão descritos na seção 3.4. Como exemplo 

de aplicação do modelo é mostrado na Figura 4.49 uma situação de um compósito com 

uma perda de espessura () de 0,01 que provocará uma possível perda da resistência () na 

faixa de 11,8% a 20%.  

 

 

Figura 4.49 – Exemplo de uso do Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE). 

 

 

Diante disso, fica evidenciado que quanto mais o valor da perda de espessura se 

aproxima de um determinado vértice, maior será a influência desta condição de 

envelhecimento no comportamento mecânico do compósito. Para essa perda de espessura 

fica evidente que o material não poderia estar exposto unicamente ao processo de vapor 

aquecido. 
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4.3 Avaliação Morfológica, Propriedades Mecânicas e Características 

da Fratura dos Laminados Compósitos CV7 e CH7 

 

Neste tópico os resultados serão apresentados em quatro etapas como se segue: 

 Inspeção visual dos laminados compósitos CV7 e CH7 nas condições: original 

e envelhecido; 

 Instabilidade estrutural em termos de variação dimensional e de massa dos 

laminados compósitos CV7 e CH7 após o envelhecimento; 

 Instabilidade estrutural em termos de propriedades mecânicas dos laminados 

compósitos CV7 e CH7 após o envelhecimento; 

 Características das fraturas nas condições: Original e envelhecido. 

 

4.3.1 Inspeção Visual do Laminado Compósito CV7 e CH7 nas 

Condições: Original e Envelhecido 

 

Inicialmente, por meio do processo de escaneamento eletrônico, foi feito um 

monitoramento ao longo do período de envelhecimento, no tempo inicial e nos períodos de 

35 e 84 dias de envelhecimento. A condição de envelhecimento ambiental acelerado se deu 

através de ciclos alternados e independentes de radiação UV e exposição ao vapor 

aquecido VA, conforme descrito na seção 3.3. Ressalta-se que o tempo total de exposição 

foi de 2016 h. O objetivo do monitoramento é o de visualizar macroscopicamente, as 

características referentes ao seu aspecto visual, para uma posterior análise do nível de 

propagação da degradação, devido ao envelhecimento, ao longo dos corpos de prova. 

A Figura 4.50 mostra as imagens dos corpos de prova dos laminados compósitos 

CV7 e CH7 que foram usados no ensaio de tração uniaxial. Estas imagens mostram um 

estudo comparativo macrográfico da condição original (OR), os corpos de prova na 

condição de envelhecimento total (ET) para 35 dias de exposição (840 h) e 84 dias de 

exposição (2016 h), respectivamente, no tocante à mudança de coloração e do estado de 

degradação a que eles atingiram. 
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Na Figura 4.50 com o quadro geral comparativo das imagens referentes ao aspecto 

visual dos laminados compósitos CV7 e CH7, imagens essas, retiradas sempre de um 

mesmo ponto do corpo de prova, é possível verificar a variação de cor das mesmas, 

tornando a superfície opaca, tanto para as amostras de CV7 como para as amostras CH7, já 

a partir dos 35 dias de exposição (840 h), esta variação de cor acontece exatamente devido 

ao processo de degradação de fotoxidação da matriz. 

Analisando as amostras após o período de envelhecimento para um tempo de 

exposição de 84 dias (2016 h), se detecta o aparecimento das fibras de vidro para ambas as 

amostras CV7 como na CH7, causada pela perda de matriz; além disso, o aumento do 

número de fibras expostas vai crescendo, até o término do ensaio. Vale ressaltar que já a 

partir dos 35 dias de exposição, se verifica o aparecimento de fibras de vidro no laminado 

CH7. Mesmo fenômeno ocorrido com a lâmina CV com o envelhecimento, e já discutido 

anteriormente no item 4.2.1. 

Tempo de Envelhecimento  

Amostras Original 35 dias 84 dias 

CV7-ET 

   

CH7-ET 

   

Figura 4.50 – Mudança de coloração em função do tempo de envelhecimento para os 

laminados compósitos CV7 e CH7. 
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4.3.2 Instabilidade Estrutural dos Laminados CV7 e CH7 com o 

Envelhecimento – Variação Dimensional e de Massa 

 

A instabilidade estrutural foi avaliada de duas formas distintas, primeiro com a 

técnica desenvolvida com base na determinação da variação de espessura dos corpos de 

prova denominada de TMVE (Técnica de Medição de Variação de Espessura) e em 

seguida pela TMVM (Técnica de Medição de Variação de Massa) que estabeleceu o 

comportamento da perda de massa dos laminados compósitos CV7 e CH7. 

 

Técnica de Medição de Variação de Espessura (TMVE) 

 

Os resultados referentes a variação de espessura estão apresentados na Tabela 4.4 a 

onde é possível verificar a variação de espessura para os corpos de prova CV7 e CH7, 

quando submetidos ao envelhecimento na condição ET. Numa análise dos resultados 

observa-se que tanto o laminado compósito CV7 quanto o laminado CH7 variaram de 

espessura quando comparado à espessura da condição original (antes do envelhecimento), 

com a espessura depois do envelhecimento total ET.  

 

Tabela 4.5 – Variação de espessura dos laminados após o envelhecimento. 

Variação de Espessura dos CP’s dos Laminados CV7 e CH7 

Tipo do Laminado 
Variação Média 

(µm) 

Desvio Padrão  

(µm) 

CV7-ET 14,4 ±4,5 

CH7-ET 44,8 ±10,6 
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Analisando os valores apresentados referentes a variação de espessura nos corpos 

de prova de CV7 e CH7, observa-se que o processo de envelhecimento afetou a 

integridade estrutural muito mais fortemente no compósito CH7 do que no compósito 

CV7, provavelmente pela presença da fibra natural de Curauá, que é mais suseptível a 

variação de temperatura no tocante a contração da fibra principalmente devido a presença 

da lignina na fibra (Ledo, 2005). Os valores apresentados da variação da espessura dos 

corpos de prova de CH7 são três vezes maior do que a do laminado CV7 a variação 

absoluta como a relativa apresentada na Figura 4.51. 

 

 

Figura 4.51 – Comparativo da variação de espessura dos corpos de prova CV7 e CH7. 

 

Numa análise comparativa entre os laminados compósitos CV7 e CH7 com a 

lâmina CV, todos envelhecidos na condição de envelhecimento total (ET), constata-se 

através dos resultados obtidos da técnica de medição da variação de espessura TMVE, que 

o laminado compósito (CV7-ET) com uma variação de espessura de 0,014 mm ficou 

muito próximo dos 0,016 mm que foi o desgaste supeficial atingido pela lâmina (CV-ET), 

ver Figura 4.52, caracterizando desta forma, que no caso do reforço de fibra de vidro 

independe do número de camadas a instabilidade dimensional poderá ser prevista caso se 

consiga obter a variação de espessura da camada de incidência direta do processo de 

envelhecimento. 
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Segundo os resultados obtidos já não se pode afirmar o mesmo quando a camada 

adjacente à camada de incidência do envelhecimento for de composta por reforço 

diferente, nesse caso fibras de vidro/fibras de curauá. Esse comportamento pode ser 

justificado pela diferentes propriedades das fibras frente as condições adversas impostas. 

Neste sentido, os laminados compósitos híbridos apresentam comportamento peculiar a 

esse tipo de compósito frente á instabilidade dimensional provocada pelo envelhecimento 

ambiental acelerado. 

 

 

Figura 4.52 – Variação de espessura dos compósitos com o envelhecimento ET. 

 

 

Técnica de Medição de Variação de Massa (TMVM) 

A variação de massa dos laminados compósitos CV7 e CH7, após o término do 

ensaio de envelhecimento na condição (ET), em que os corpos de prova foram expostos 

pode ser observado na Figura 4.53. 
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Figura 4.53 – Comportamento da variação de massa ao longo do envelhecimento ET. 

 

 

O comportamento da perda de massa em função do tempo se constata que os corpos 

de prova iniciaram a perda de massa em tempos diferentes de envelhecimento. Para os 

corpos de prova de CV7 a perda de massa se deu a partir de 400 h de exposição enquanto 

para o laminado compósito CH7 a perda de massa teve inicio em 200 h de exposição. 

Como a resina foi a mesma para os dois laminados compósitos, só resta a influência da 

susceptibilidade da fibra natural de curauá, referente a umidade e a temperatura. 

Outro aspecto a ser considerado é que no laminado compósito CH7 a degradação 

ocorreu de forma mais acentuada do que o compósito CV7, a tingindo o valor de perda de 

massa três vezes maior do que o ocorrido com o CV7. A Figura 4.54 registra uma perda de 

massa ao final do processo de 0,28% e 0,78% para CV7 e CH7, respectivamente. A 

variação percentual foi determinada com relação aos dados de massa dos corpos de provas 

na condição original. 
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Figura 4.54 – Variação de massa (percentual) dos corpos de prova CV7 e CH7. 

 

Vale ainda ressaltar que a degradação medida pela TMVE apresentou uma variação 

percentual aproximada a da obtida pela técnica TMVM, o que indica consistência nos 

levantamentos feitos e sendo possível serem aplicadas, essas técnicas, em condições 

satisfatórias no monitoramento de estruturas de PRFV em condições ambientais próximas 

as da pesquisa realizada. 

No tocante ao laminado compósito (CH7-ET) ficou evidenciado que o desgaste 

superficial na camada externa, que era uma lâmina de fibras de vidro, não foi a única 

responsável pela diminuição de espessura do laminado, o outro componente de reforço 

responsável pela hibridização do compósito que foi a fibra de curauá, teve uma parcela 

considerável de responsabilidade neste fenômeno, provavelmente sendo ela suceptível a 

diminuição do diâmetro da fibra, após a exposição a degradação ambiental pela condição 

de envelhecimento ET (radiação UV, a temperatura e o vapor aquecido VA), parâmetros 

responsáveis pelas mudanças nas propriedaes físicas da fibra de curauá. 

Observando agora o comportamento da variação de massa dos corpos de prova dos 

laminados compósitos (CV7-ET e CH7-ET) e da lâmina CV-ET envelhecidos, ver Figura 

4.55, constata-se pela técnica de medição da variação de massa TMVM que o compósito 

laminado (CV7-ET) atingiu uma variação percentual de massa de 0,28% um pouco menos 
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da metade do que foi a perda de massa atingida pela lâmina (CV-ET) que foi de 0,61%, se 

aproximando mais da perda registrada no laminado híbrido de 0,78%. 
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Figura 4.55 – Variação de massa com o envelhecimento ET dos CP’s: CV, CV7 e CH7. 

 

Ainda no tocante ao compósito (CH7-ET) fica evidenciado que a perda de massa 

não se restringiu a camada externa, que era uma lâmina de vidro idêntica a lâmina (CV-

ET), o outro elemento de reforço da hibridização que foi a fibra de curauá, teve uma 

parcela considerável de responsabilidade neste fenômeno, provavelmente sendo 

responsável pela perda de parte das impurezas da superfície da fibra, que é mais suseptível 

ao calor provocado pela exposição a radiação UV e ao vapor aquecido durante o processo 

de envelhecimento. Este fenômeno de perda de massa também foi constatado pelo trabalho 

desenvolvido por Ammar-Khodja et al. (2008), com o compósito epóxi/carbono em forma 

de painéis exposto a variadas temperaturas. 
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4.3.3 Instabilidade Estrutural dos Laminados CV7 e CH7 – 

Propriedades Mecânicas e Fratura 

 

Outra forma de se analisar a instabilidade estrutural dos laminados CV7 e CH7 é a 

partir da avaliação do comportamento mecânico frente aos ensaios de tração uniaxial e 

flexão em três pontos, além das características da fratura para cada tipo de ensaio. Nesse 

estudo em particular, todas as amostras foram submetidas à condição de envelhecimento 

total (ET). Através dos ensaios realizados foram analisados os comportamentos das curvas 

tensão x deformação, onde as propriedades avaliadas foram à tensão última, módulo de 

elasticidade longitudinal e a deformação de ruptura, para os ensaios de tração uniaxial, e 

resistência à flexão, módulo de elasticidade e deflexão máxima para os ensaios de flexão 

em três pontos. Todos os ensaios foram realizados para os estados: original (OR) e 

envelhecido (ET).  

 

4.3.3.1 Propriedades Mecânicas à Tração do Laminado (CV7-OR e CV7-

ET) 

 

Propriedades Mecânicas do Laminado (CV7-ET) 
 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para o laminado (CV7-OR) no estado 

original (antes do envelhecimento), a Figura 4.56 mostra o diagrama tensão x deformação 

para essa condição, onde se verifica um comportamento que pode ser considerado 

linearmente elástico até a carga de inicio do dano, que corresponde em média a 50% da 

carga de fratura. Ressalta-se que a curvatura inicial observada no diagrama  x  

corresponde ao ajuste automático dos CP’s às garras da máquina de ensaio mecânico. 

Os valores médios obtidos para a tensão última à tração, para o módulo de 

elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de 

ruptura no laminado compósito (CV7-OR), são mostrados na Tabela 4.6 com os seus 

respectivos desvios padrão da média. Ressalta-se que os valores de todos os módulos de 

elasticidade (independente do tipo de ensaio e condições de envelhecimento) foram 
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medidos através da relação  x  antes da carga de inicio do dano de forma a evitar 

possível influência do mesmo na rigidez do material.  
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Figura 4.56 – Diagrama Tensão x Deformação à tração para o laminado CV7- OR. 

 

Tabela 4.6 -Propriedades mecânicas - Tração uniaxial do laminado CV7-OR. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Tensão Última (MPa) 94,39 ±5,94 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,67 ±0,36 

Deformação de Ruptura (%) 3,97  ±0,26 

 

Propriedades Mecânicas do Laminado (CV7-ET) 

A Figura 4.57, mostra o diagrama tensão x deformação no que se refere ao ensaio 

de tração uniaxial para o laminado compósito (CV7-ET) na condição de envelhecido (ET), 

podendo esse comportamento ser também considerado linearmente elástico entre a tensão e 
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a deformação limitado à carga de inicio do dano. Neste sentido, pode-se dizer que o 

processo do envelhecimento não alterou esse perfil do material. Os valores médios obtidos 

para a tensão última à tração, para o módulo de elasticidade longitudinal (medido na 

direção de aplicação da carga) e para a deformação de ruptura, para o laminado compósito 

(CV7-ET), são mostrados na Tabela 4.7 com os seus respectivos desvios padrão da média. 
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Figura 4.57 – Diagrama Tensão x Deformação à tração para o laminado CV7-ET. 

 

 

Tabela 4.7 - Propriedades mecânicas - Tração uniaxial do laminado CV7-ET. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Tensão Última (MPa) 78,84 ±4,08 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,66 ±0,22 

Deformação de Ruptura (%) 3,15  ±0,15 
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4.3.3.2 Propriedades Mecânicas à Tração do Laminado (CH7-OR e CH7-

ET) 

 

Propriedades Mecânicas do Laminado (CH7-OR) 

As propriedades mecânicas à tração do laminado compósito híbrido (CH7-OR), no 

estado original (antes do envelhecimento) foram obtidas a partir do diagrama tensão x 

deformação, resultante do ensaio de tração uniaxial. Para esta condição dos CP’s, a Figura 

4.58 mostra um comportamento da curva que pode ser considerado linear até atingir a 

carga de início de dano, correspondente a algo em torno de 50% da carga de fratura final. 

Visualiza-se também, uma curvatura inicial no diagrama  x  correspondente ao ajuste 

automático dos CP’s às garras da máquina de ensaio mecânico. 
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Figura 4.58 – Diagrama Tensão x Deformação à tração para o laminado CH7-OR. 

 

As propriedades de tensão última à tração, módulo de elasticidade longitudinal 

(medido na direção de aplicação da carga) e a deformação de ruptura, foram calculados 
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seguindo o estabelecido no capítulo anterior no item 3.5.1. Os valores médios obtidos para 

estas propriedades do laminado compósito (CH7-OR) são mostrados na Tabela 4.8. Os 

valores de tensão usados no cálculo do módulo de elasticidade foram medidos antes da 

carga de início de dano para evitar possível influência desta característica na rigidez do 

laminado. 

 

Tabela 4.8 -Propriedades mecânicas - Tração uniaxial do laminado CH7-OR. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Tensão Última (MPa) 91,33 ±5,52 

Módulo de Elasticidade (GPa) 4,17 ±0,46 

Deformação de Ruptura (%) 3,69 ±0,19 

 

Propriedades Mecânicas do Laminado (CH7-ET) 

Para o ensaio de tração uniaxial no laminado compósito híbrido envelhecido (CH7-

ET), as propriedades mecânicas foram obtidas a partir do diagrama tensão x deformação. 

Os diagramas para esta condição dos CP’s são apresentados na Figura 4.59, onde se 

observa um comportamento da curva com características de linearidade, ou seja, perfil 

semelhante obtido para o laminado na condição original. Chama-se mais uma vez a 

atenção para a curvatura inicial observada no diagrama  x  correspondente ao ajuste 

automático dos CP’s às garras da máquina de ensaio mecânico. A carga de início de dano 

se deu em torno de 50% da carga de fratura final. 

Os valores mostrados na Tabela 4.9, com os seus respectivos desvios padrão da 

média, foram calculados para as propriedades de tensão última, módulo de elasticidade 

longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de ruptura. 

Para o cálculo foi observado todas as orientações estabelecida e normatizada no capítulo 

anterior no item 3.5.1. 
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Figura 4.59 – Diagrama Tensão x Deformação à tração para o laminado CH7-ET. 

 

Tabela 4.9 -Propriedades mecânicas - Tração uniaxial do laminado CH7-ET. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Tensão Última (MPa) 66,04 ±2,39 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,81 ±0,37 

Deformação de Ruptura (%) 2,64 ±0,16 

 

4.3.3.3 Comparativo das Propriedades à Tração Entre os Laminados 

(CV7-ET e CH7-ET) e a Lâmina (CV-ET) 

 

A influência direta do processo de envelhecimento ambiental acelerado nas 

propriedades mecânicas tanto da lâmina CV quanto dos laminados CV7 e CH7 são 

analisadas através de estudo comparativo. O mesmo tem inicio para o ensaio de tração 

uniaxial, finalizado com o ensaio de flexão em três pontos. Inicialmente cada tipo de 
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laminado é analisado por separado e em seguida um diagrama comparativo global é 

desenvolvido levando em conta o processo de envelhecimento total para a lâmina (CV-

ET). De forma a quantificar as perdas ocorridas nas propriedades mecânicas de tensão 

última e rigidez dos compósitos pesquisados, um estudo comparativo das propriedades 

residuais se fez necessário. 

Dentro da análise dos comportamentos obtidos nos diagrama tensão x deformação 

entre os compósitos, a mesma mostra que tanto a lâmina CV quanto os laminados CV7 e 

CH7 frente aos carregamentos de tração uniaxial e flexão em três pontos, não foi detectado 

influência do envelhecimento nesse perfil, já que todos os compósitos mostraram um 

comportamento que pode ser considerado como linear elástico até a carga de inicio do 

dano para os ensaios de tração e até a fratura final para os ensaios de flexão em três pontos. 

Neste sentido, as deteriorações ocorridas na lâmina (CV-ET) e nos laminados (CV7-ET e 

CH7-ET), durante o processo de envelhecimento não influíram diretamente na 

característica de resposta do material a solicitação do carregamento, mantendo o 

comportamento da curva inalterado. 

Para o caso do laminado CV7, a análise comparativa entre as propriedades à tração 

de tensão última, módulo de elasticidade e deformação de ruptura, pode ser observada 

através das Figuras 4.60, 4.61 e 4.62 em que o laminado envelhecido (CV7-ET) apresenta 

redução na sua tensão última e deformação de ruptura, porém com um ganho na sua rigidez 

quando comparado ao comportamento do mesmo laminado antes do envelhecimento 

(CV7-OR). Nesta análise chega-se aos seguintes valores de variação: 

 Tensão última à tração: uma redução de 16,5%; 

 Módulo de elasticidade: um acréscimo de 37,0%; 

 Deformação de ruptura: uma redução de 18,0%. 

 

A redução da tensão última é um fator a ser considerado de maior relevância, e essa 

perda de resistência detectada deve ser considerada quando da elaboração de projetos 

estruturais de elementos e ou equipamentos que fiquem expostos a intempéries como as 

que o laminado (CV7) ficou exposto.  
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Figura 4.60 – Comparativo da tensão última à tração – CV7-OR e CV7- ET. 

 

 

 

 

Figura 4.61 – Comparativo do módulo de elasticidade à tração - CV7-OR e CV7- ET. 
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Figura 4.62 – Comparativo da deformação de ruptura à tração - CV7-OR e CV7- ET. 

 

 

Outro aspecto importante a ser considerado é que o processo de envelhecimento 

ambiental tornou o laminado CV7 mais rígido, podendo nesse caso ter o envelhecimento 

influenciado o comportamento da carga de inicio do dano, já que o módulo é medido antes 

da ocorrência do mesmo. O mesmo não ocorre com a propriedade de tensão última uma 

vez que a mesma é medida na fratura final do material. 

As Figuras 4.63, 4.64 e 4.65, mostram a análise comparativa entre as propriedades à 

tração, de tensão última, módulo de elasticidade e deformação de ruptura e as variações 

ocorridas entre o laminado envelhecido (CH7-ET) em relação ao laminado antes do 

envelhecimento (CH7-OR). São os seguintes valores de variação:  

 Tensão última á tração: uma redução de 27,7%; 

 Módulo de elasticidade: uma redução de 8,7%; 

 Deformação de ruptura: uma redução de 28,5%. 
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Figura 4.63 – Comparativo da tensão última à tração - CH7-OR e CH7- ET. 

 

 

 

Figura 4.64 – Comparativo do módulo de elasticidade à tração - CH7-OR e CH7- ET. 

 

 

Analisando os resultados obtidos foi detectada uma redução de todas as 

propriedades à tração sendo de forma mais acentuada a tensão última e a deformação de 

ruptura, reduzindo em mais de um quarto do valor original, característica de compósito que 

tem em sua composição fibra natural, mesmo que em combinação (hibridização) com a 
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fibra de vidro. Ressalta-se aqui que a fibra natural se degrada mais na presença de umidade 

elevada e temperatura, como no caso da exposição ao envelhecimento cíclico e alternado 

de vapor aquecido e a radiação UV. 

 

 

Figura 4.65 – Comparativo da deformação de ruptura à tração - CH7-OR e CH7- ET. 

 

 

Em termos de rigidez, observa-se que a carga de inicio do dano foi influenciada 

pelo processo de envelhecimento de forma diferente quando comparada ao laminado 

somente de fibra de vidro (CV7). Mais uma vez a presença de fibras naturais na 

composição do laminado tem influência direta em todo o processo. Esta característica deve 

ser considerada quando forem desenvolvidos projetos de elementos mecânicos, bem como 

de equipamentos industriais que ficarão expostos às intempéries com características 

similares do processo de envelhecimento que os laminados compósitos foram submetidos. 

As variações ocorridas nas propriedades mecânicas dos compósitos estudados são 

melhores visualizadas através das Figuras 4.66 e 4.67, que apresentam essas propriedades 

no aspecto de propriedades residuais. As mesmas correspondem o quanto os compósitos 

ficaram de cada propriedade, percentualmente, após o processo de envelhecimento. Nesta 

análise o estudo comparativo engloba a lâmina (CV-ET) visto que para os laminados 

estudados (CV7-ET e CH7-ET) a lâmina representa a camada externa para os dois 

laminados, e é a exatamente a camada de incidência direta do processo de envelhecimento. 
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Para a tensão última residual foi verificada que a lâmina (CV) reteve mais esta 

propriedade chegando a 87,37%, enquanto que os laminados (CV7-ET e CH7-ET) 

retiveram 83,53% e 72,31%, respectivamente. Essa característica que pode ser justificada 

pela presença de um teor de fibra de vidro superior para a lâmina (CV) em relação aos 

laminados estudados.  Ressalta-se aqui que a fibra de vidro é exatamente a fibra menos 

afetada pelo processo de envelhecimento, quando comparada ao reforço natural que é mais 

suscetível a degradação pelo processo de envelhecimento ambiental. 

Justificativa também plausível para o modulo de elasticidade residual, por ser a 

matriz mais suscetível ao processo de degradação (fragilização) pelo processo de radiação 

UV e temperatura elevada, é que o compósito (CV7) obteve um ganho nesta propriedade, 

em relação à lâmina (CV) e o laminado (CH7). 

 

 

Figura 4.66 – Tensão última residual à tração - CV-ET, CV7-ET e CH7-ET. 
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Figura 4.67 – Módulo de elasticidade residual à tração - CV-ET, CV7-ET e CH7-ET. 

 

Com os resultados obtidos para os laminados compósitos CV7 e CH7 com relação 

às perdas registradas em suas resistências (tensão última) e nas dimensões (variações de 

espessuras), a aplicabilidade do modelo do Diagrama de Zona de Envelhecimento (DZE), 

desenvolvido tomando como base a deterioração ocorrida considerando apenas a camada 

de incidência do processo de envelhecimento, verifica-se que na constituição de um 

laminado a partir dessa camada, o tipo da camada adjacente, ou seja, se é do mesmo 

material ou de materiais diferentes (compósitos híbridos), influi diretamente no 

comportamento do laminado frente ao processo de envelhecimento ambiental.  

Esse fato é comprovado na Figura 4.68 onde para as perdas obtidas para as 

espessuras CV7-ET = 0,00230 e CH7-ET = 0,0074, as perdas nas respectivas resistências, ou 

seja, CV7-ET = 0,165 e CH7-ET = 0,277 fogem ao escopo do Diagrama de Zona de 

Envelhecimento. Neste sentido, modelar a influência do processo de envelhecimento 

ambiental em laminados compósitos a partir de um estudo restrito à camada de incidência 

do mesmo, pode levar a resultados considerados subdimensionados para o elemento 

estrutural. 

O estudo detalhado dos processos de envelhecimentos na lâmina CV foi de 

fundamental importância para o entendimento de todo o processo de envelhecimento, 
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incluindo qual o tipo de incidência adversa (vapor aquecido, radiação UV ou a combinação 

destes) é o mais nocivo à estabilidade estrutural do elemento em exposição. 

 

 

 

Figura 4.68 – Aplicação do Diagrama (DZE) – CV7-ET e CH7-ET. 

 

Um diagrama global, enfatizando as propriedades residuais da tensão última e do 

módulo de elasticidade, foi desenvolvido com o objetivo de visualizar de forma simultânea 

o ganho e/ou perda nestas propriedades. O diagrama global pode ser visualizado através da 

Figura 4.69. 
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Figura 4.69 – Diagrama global das propriedades à tração para os compósitos (CV-ET, 

CV7-ET e CH7-ET). 

 

 

4.3.3.4 Característica da Fratura do Laminado (CV7-OR e CV7-ET) 

Submetido ao Ensaio de Tração 

 

Características da Fratura do Laminado (CV7-OR) 

 

Na Figura 4.70 são apresentados alguns corpos de prova após o ensaio de tração 

uniaxial no compósito laminado (CV7-OR) onde se observa que a fratura foi bastante 

localizada, permanecendo o corpo de prova sem a presença de dano nas regiões mais 

afastadas da seção de fratura final. De acordo com a norma ASTM D3039 (2008), o tipo 

de fratura observada foi a LGM (lateral no meio do galgo). 

A Fratura do compósito (CV7-OR) ocorreu de forma frágil com uma deformação 

na fratura final de no máximo 3,97%. Na Figura 4.71 é mostrada uma micrografia ótica de 

uma região próxima à da fratura final, onde é possível visualizar a propagação de 
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microfissuras que se propagam transversalmente e longitudinalmente em relação a 

aplicação da carga. 

 

Figura 4.70 – Característica da fratura final após tração uniaxial do laminado CV7-OR. 

 

 

Figura 4.71 – Microfissuração da matriz do laminado CV7-OR submetido à tração. 
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Em determinados trechos essas fissuras se transformam em fendas, as quais se 

propagam longitudinalmente e internamente às camadas. Em se aproximando da região da 

fratura final é possível visualizar fendas propagando-se nas mais variadas direções com 

relação à do carregamento além da presença de ruptura de fibras, como apresentado na 

Figura 4.72. 

 

 

Figura 4.72 – Fendas e ruptura de fibras no laminado CV7-OR submetido à tração. 

 

A Figura 4.73 apresenta uma micrografia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) que mostra características da fratura da seção transversal fraturada do 

laminado (CV7-OR) submetido à tração, onde se pode visualizar microfissuras e fendas na 

matriz e ainda a presença de ruptura de fibras e uma pequena região com arranque de 

fibras. Foi constatada também a ausência, nas regiões analisadas, de delaminação no 

laminado (CV7-OR). 
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Figura 4.73 – Microfissura e fenda na matriz, e ruptura de fibras no laminado CV7-OR 

submetido à tração. 

 

 

Características da Fratura do Laminado (CV7-ET) 

Com a mesma característica da fratura final dos CP’s submetidos ao ensaio de 

tração uniaxial do laminado (CV7-OR), o processo de fratura do laminado (CV7-ET) se 

mostrou de forma localizada. Na Figura 4.74 são apresentados alguns corpos de prova 

fraturados. De acordo com a norma ASTM D3039 (2008), o tipo de fratura observada foi a 

LGM (lateral no meio do galgo), confirmando que a mesma é característica desse tipo de 

laminado independente do processo de envelhecimento. 

A Fratura do laminado compósito (CV7-ET) ocorreu de forma frágil com uma 

deformação na fratura final de no máximo 3,15%, menor que a condição original de não 

envelhecida (OR). 
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Figura 4.74 – Característica da fratura final após tração uniaxial do laminado CV7-ET. 

 

Na análise macrográfica da fratura, a mesma apresenta um processo semelhante ao 

encontrado para o laminado (CV7-OR) em termos de características comuns de dano, ou 

seja, a presença de microfissuras transversais na matriz originando em sua propagação as 

fraturas do tipo coesiva na matriz e adesiva (desaderência na interface fibra/matriz), ver 

Figura 4.75. As mesmas características citadas anteriormente podem ser visualizadas na 

micrografia (MEV) da região de fratura do laminado (CV7-ET) através da Figura 4.76, 

apresentando uma região com arranque de fibra caracterizando fraturas adesivas e fraturas 

coesivas na matriz.  

Vale ressaltar ainda, que referente as observações feitas através da microscopia 

ótica e através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), que não foi detectada a 

presença de delaminação em nenhum trecho dos corpos de prova analisado. 
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Figura 4.75 – Microfissura e fraturas adesiva e coesiva no laminado CV7-ET submetido à 

tração. 

 

 

 

Figura 4.76 – Microfissuras e fendas na matriz, arranque e ruptura de fibras no laminado 

CV7-ET submetido à tração. 
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Comparativo da Fratura do Laminado CV7 - Tração Uniaxial 

O fluxograma mostrado através da Figura 4.77, apresenta de forma sucinta as 

características da fratura observadas no laminado compósito CV7 na condição original 

(OR) e na condição envelhecida (ET), originadas a partir do ensaio de tração uniaxial. 

 

 

Figura 4.77 – Esquema comparativo da fratura para o laminado CV7 nas condições: 

original e de envelhecimento, submetido à tração. 

 

4.3.3.5 Característica da Fratura do Laminado (CH7-OR e CH7-ET) 

Submetido ao Ensaio de Tração 

 

Característica da Fratura do Laminado (CH7-OR)  

A Figura 4.78 mostra uma análise macroscópica da fratura final após o ensaio de 

tração uniaxial de três corpos de prova do compósito laminado (CH7-OR). A mesma 

possibilita a visualização da fratura de forma bastante concentrada e limitada á região de 

fratura final. De acordo com a norma ASTM D3039 (2008), o tipo de fratura observada foi 

a LGM (lateral no meio do galgo), caracterizando como um ensaio válido. Vale ressaltar 
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que a fratura final ocorreu de forma frágil, para o compósito (CH7-OR) com uma 

deformação de no máximo 3,69%. 

 

Figura 4.78 – Característica da fratura final após tração uniaxial do laminado CH7-OR. 

 

Numa análise micrográfica através da microscopia ótica de uma região próxima à 

fratura final do laminado (CH7-OR) e mostrada na Figura 4.79, é possível visualizar a 

propagação de uma microfissura transversal, em relação ao direcionamento do 

carregamento, se propagando por regiões ricas em resina e em regiões ricas em fibras, 

originando fraturas dos tipos coesivas na matriz e adesivas (desaderência fibra/matriz). A 

análise tem ênfase na região correspondente às camadas de fibras de vidro. 

 

Figura 4.79 – Microfissura no laminado CH7-OR submetido à tração. 
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Na Figura 4.80 apresenta uma micrografia do CP do laminado CH7-OR onde é 

possível visualizar a presença microfissura transversal ao carregamento de tração na região 

rica em matriz mostrando também a presença de fibras de curauá e de vidro. Observa-se 

que, neste caso, a microfissura não rompe a fibra de curauá e nem se propaga pela interface 

da mesma com a resina. Já a microscopia eletrônica de varredura (MEV) da seção 

transversal fraturada do laminado CH7-OR, mostrada na Figura 4.81, permite a 

visualização do arranque de fibras de curauá muito acentuado o que denota uma baixa 

aderência fibra/matriz, característica do compósito de fibra natural como reforço da matriz 

de poliéster, e ainda é possível visualizar nesta micrografia a ruptura de fibra vidro bem 

como de fibra de curauá. 

 

Figura 4.80 – Microfissura transversal no laminado CH7-OR submetido à tração. 

 

Figura 4.81 - Ruptura e arranque de fibras - Laminado CH7-OR submetido à tração. 
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Característica da Fratura do Laminado (CH7-ET)  

Com a mesma característica da fratura final do laminado (CH7-OR) descrito no 

tópico anterior, a fratura de três corpos de prova do compósito laminado envelhecido 

(CH7-ET) após o ensaio de tração uniaxial, é apresentada na Figura 4.82. Através da 

análise macroscópica, a fratura se apresenta do tipo LGM (lateral no meio do galgo), de 

acordo com a norma ASTM D3039 (2008), e caracterizado como uma fratura para um 

ensaio válido. Pode-se destacar da análise macroscópica que a fratura foi bastante 

localizada, permanecendo o corpo de prova sem a presença de danos em regiões afastadas 

da fratura final. Pode-se destacar que a fratura do laminado (CH7-ET) ocorreu de forma 

frágil com uma deformação na fratura final de no máximo 2,64%, valor menor que a 

deformação do laminado condição original de não envelhecido. 

 

 

Figura 4.82 – Característica da fratura final após tração uniaxial do laminado CH7-ET. 

 

Na Figura 4.83 é mostrada uma micrografia ótica de uma região próxima à fratura 

final, onde é possível visualizar a propagação de uma microfissura transversalmente ao 

carregamento. Em sua propagação através de regiões ricas em resina, a mesma dá origem á 

fratura do tipo coesiva na matriz e ao se propagar em regiões ricas em fibras, seja de vidro 

ou de curauá, a fratura originada é do tipo adesiva, gerando uma desaderência da interface 
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fibra/matriz, para ambas as fibras. É visível na micrografia que a microfissura se propaga, 

ao atingir a fibra de curauá, de forma longitudinal pela região de interface fibra matriz, 

caracterizando uma baixa aderência da fibra de curauá com a matriz de poliéster, fato 

relevante justificando um baixo desempenho à tração do laminado (CH7-ET), este fato é 

resultado do envelhecimento que ataca principalmente a região de interface fibra/matriz, 

ocorrendo este fenômeno também, com a interface da fibra de vidro com a matriz de 

poliéster só que de forma menos agressiva. 

 

 

Figura 4.83 – Microfissuras longitudinal e transversal no laminado CH7-ET submetido à 

tração. 

 

A Figura 4.84 mostra uma micrografia da seção transversal fraturada do laminado 

envelhecido (CH7-ET) obtida através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

onde pode ser observada uma região com arranque de fibra de curauá caracterizando 

fratura do tipo adesiva, o que denota uma baixa adesão fibra/matriz, como foi constatado 

também quando da análise do laminado no estado original (CH7-OR). Também é visível 

regiões com rupturas de fibras de curauá e fibras de vidro. 
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Figura 4.84 – Ruptura e arranque de fibras do laminado CH7-ET submetido à tração. 

 

Comparativo da Fratura do Laminado CH7 – Tração Uniaxial 

 

A Figura 4.85 apresenta um fluxograma com as características da fratura 

observadas nos laminados híbridos (CH7-OR) na condição de não envelhecido (estado 

original) como para a condição envelhecimento (CH7-ET), ambos submetidos ao ensaio 

de tração uniaxial até a fratura final. As características da fratura são apresentadas de 

forma sucinta, estabelecendo o que cada laminado híbrido apresentou de característica. 

Vale ressaltar em nenhum dos casos de envelhecido e não envelhecido, os laminados 

avaliados não apresentaram delaminação. 
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Figura 4.85 – Esquema comparativo da fratura do laminado CH7 submetido à tração.  

 

 

4.3.3.6 Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CV7-OR e CV7-

ET) 

 

Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CV7-OR) 

No que se refere ao ensaio de flexão em três pontos, para o laminado (CV7-OR) no 

estado original (antes do envelhecimento), a Figura 4.86 mostra o diagrama tensão x 

deflexão para essa condição, onde se verifica um comportamento linearmente elástico entre 

a tensão e a deflexão até a fratura final. Os valores médios obtidos para a resistência à 

flexão, para o módulo de elasticidade à flexão e para a deflexão máxima do laminado 

compósito (CV7-OR), seguiram os procedimentos normativos descritos no capítulo 

anterior no item 3.5.1 e estão apresentados na Tabela 4.10. 
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Figura 4.86 – Diagrama Tensão x Deflexão para o laminado CV7-OR submetido à flexão. 

 

Tabela 4.10 - Propriedades mecânicas - Flexão em três pontos do laminado CV7-OR. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência (MPa) 152,28 ±12,33 

Módulo de Elasticidade (GPa) 6,76 ±0,28 

Deflexão Máxima (%) 2,42  ±0,13 

 

Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CV7-ET) 

A Figura 4.87 mostra o diagrama tensão x deflexão obtido no ensaio de flexão em 

três pontos para o laminado (CV7- ET), ou seja, na condição envelhecida. Verifica-se um 

comportamento linearmente elástico entre a tensão e a deflexão. Mesmo perfil de 

comportamento foi obtido para esse laminado na condição original. As propriedades de 

resistência, módulo de elasticidade e de deflexão máxima são mostradas na Tabela 4.11, 
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com os seus respectivos desvios padrão da média. Todos os cálculos seguiram os 

procedimentos normativos descritos no capítulo anterior no item 3.5.1. 
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Figura 4.87 – Diagrama Tensão x Deflexão para o laminado CV7-ET submetido à flexão. 

 

Tabela 4.11 - Propriedades mecânicas - Flexão em três pontos do laminado CV7-ET. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência (MPa) 180,26 ±8,34 

Módulo de Elasticidade (GPa) 8,92 ±0,28 

Deflexão Máxima (%) 2,21  ±0,08 

 

4.3.3.7 Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CH7-OR e 

CH7-ET) 

 

Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CH7-OR) 

Para o ensaio de flexão em três pontos realizados no laminado híbrido (CH7-OR) 

no estado original, a Figura 4.88 mostra o diagrama tensão x deflexão para essa condição e 
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verifica-se que a resposta do laminado foi semelhante quando comparado ao laminado 

CV7 nas condições original e envelhecido, ou seja, com a mesma característica de 

linearidade elástica entre a tensão e a deflexão até ruptura final. 
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Figura 4.88 – Diagrama Tensão x Deflexão para o laminado CH7-OR submetido à flexão. 

 

A tabela 4.12 mostra os valores médios obtidos para a resistência à flexão, para o 

módulo de elasticidade à flexão e para a deflexão máxima do laminado compósito híbrido 

(CH7-OR). Todas as propriedades foram calculadas seguindo os procedimentos 

normativos descritos no capítulo anterior no item 3.5.1. 

Tabela 4.12 - Propriedades mecânicas - Flexão em três pontos do laminado CH7-OR. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência (MPa) 144,49 ±5,48 

Módulo de Elasticidade (GPa) 8,15 ±0,13 

Deflexão Máxima (%) 1,98  ±0,08 
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Propriedades Mecânicas à Flexão do Laminado (CH7-ET) 

O ensaio de flexão em três pontos para o laminado híbrido na condição de 

envelhecido (CH7-ET) se apresentou com as mesmas características obtidas para o ensaio 

de flexão para laminado (CH7-OR) analisado no tópico anterior, em ralação ao 

comportamento da curva tensão x deflexão. O mesmo mostra um comportamento 

linearmente elástico até a fratura como pode ser visualizado na Figura 4.89.  
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Figura 4.89 – Diagrama Tensão x Deflexão para o laminado CH7-ET submetido à flexão. 

 

Os valores obtidos para as propriedades à flexão de resistência, módulo de 

elasticidade e deflexão máxima do compósito laminado híbrido (CH7-ET) são mostrados 

na Tabela 4.13 com os seus respectivos desvios padrão. Vale salientar que todos os 

cálculos obedeceram aos procedimentos normativos descritos no capítulo anterior no item 

3.5.1. 
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Tabela 4.13 - Propriedades mecânicas - Flexão em três pontos do laminado CH7-ET. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência (MPa) 117,98 ±4,99 

Módulo de Elasticidade (GPa) 7,34 ±0,13 

Deflexão Máxima (%) 1,81  ±0,11 

 

4.3.3.8 Comparativo das Propriedades à Flexão Entre os Laminados 

(CV7 e CH7) 

 

Uma análise comparativa entre as propriedades de resistência, módulo de 

elasticidade e deflexão máxima obtidas nos ensaios de flexão em três pontos entre o 

laminado envelhecido (CV7-ET) e o mesmo laminado antes do envelhecimento (CV7-

OR), podem ser observadas através das Figuras 4.90, 4.91 e 4.92, e os valores 

correspondentes a esse estudo são os seguintes: 

 Resistência à flexão: um acréscimo de 18,4%; 

 Módulo de elasticidade à flexão: um acréscimo de 32,0%; 

 Deflexão máxima: uma redução de 8,7%. 

 

O acréscimo na resistência é um fator a ser analisado, visto que este se coloca em 

oposição ao que foi encontrado no ensaio de tração para a mesma condição de 

envelhecimento. Essa característica pode ser justificada pela exposição das fibras de vidro 

na face tracionada, devido à perda de resina, visto que é esta camada a mais externa, e é ela 

a responsável pela resposta inicial do material ao carregamento de flexão. Esta 

característica também foi observada por (Rodrigues, 2007), mesmo com parâmetros de 

envelhecimento temperatura e umidade diferente. 
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Figura 4.90 – Comparativo da resistência à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 

 

 

No entanto não se podem gerar expectativas para os responsáveis por projetos que, 

para a condição de envelhecimento que o laminado foi exposto uma estrutura que use este 

material terá um aumento da resistência à flexão com o envelhecimento; visto que para o 

ensaio de flexão os corpos de prova são em dimensões muito pequenas favorecendo 

possivelmente a que as fibras de vidro expostas devido ao envelhecimento, estejam mais 

em contato com os pontos de cargas dos dispositivos de ensaios. 

 

O módulo de elasticidade também apresentou um acréscimo em decorrência do 

aumento da rigidez provocado pela fragilização da matriz, originada pelo efeito da 

radiação UV e pela temperatura do vapor aquecido, ficando comprovado pela diminuição 

da deflexão máxima para os CP’s envelhecidos. Essa característica também ocorreu para o 

ensaio de tração. 
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Figura 4.91 – Comparativo do módulo de elasticidade à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 

 

 

 

Figura 4.92 – Comparativo da deflexão máxima à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 

 

As Figuras 4.93, 4.94 e 4.95 mostram uma análise comparativa entre as 

propriedades à flexão, de resistência, módulo de elasticidade e deflexão máxima, 
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observadas entre o laminado envelhecido (CH7-ET) e o mesmo laminado antes do 

envelhecimento (CH7-OR). 

Nesta análise chegam-se as seguintes considerações: 

 Resistência à flexão: uma redução de 18,3%; 

 Módulo de elasticidade à flexão: uma redução de 9,9%; 

 Deflexão máxima: uma redução de 8,6%. 

 

Analisando os resultados obtidos foi detectada uma redução de todas as 

propriedades à flexão sendo de forma mais acentuada a resistência à flexão, o que sugere 

que o efeito do envelhecimento na fibra de curauá se sobrepôs ao fenômeno detectado para 

o laminado (CV7), que aumentou a resistência à flexão, mesmo a camada mais externa do 

laminado híbrido sendo de manta de vidro-E; esta deterioração das propriedades vem a 

compactuar com o já relatado na inspeção através da TMVE, que detectou uma perda de 

espessura muito superior do laminado (CH7) quando comparada à dos demais compósitos 

de fibras de vidro, ou seja, tanto a lâmina (CV) quanto o laminado (CV7). 

 

 

 

Figura 4.93 – Comparativo da resistência à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 
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Figura 4.94 – Comparativo do módulo de elasticidade à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 

 

 

 

Figura 4.95 – Comparativo da deflexão máxima à flexão - CV7-OR e CV7- ET. 

 

O estudo das propriedades mecânicas residuais na flexão em três pontos está 

representado nas Figuras 4.96 e 4.97. Essas propriedades são apresentadas como a 
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capacidade do material retê-las, percentualmente, após o processo de envelhecimento. O 

estudo comparativo se deu entre os laminados estudados (CV7-ET e CH7-ET). 

 

 

Figura 4.96 – Resistência residual à flexão dos compósitos - CV7-ET e CH7-ET. 

 

 

No tocante a resistência residual à flexão foi constatada que o laminado (CV7-ET) 

não só reteve 100% da resistência do estado original como ampliou em 18,4%, enquanto 

que o laminado (CH7-ET) reteve 81,7%, característica que pode ser justificada pela 

presença da fibra de curauá mais afetada pelo processo de envelhecimento já discutido 

anteriormente. Para o modulo de elasticidade residual à flexão, que o laminado compósito 

(CV7-ET) com o mesmo comportamento da resistência ampliou o módulo em mais 31,9%, 

enquanto o laminado (CH7-ET) reteve do módulo original em apenas 90%. 

Em estudo desenvolvido por Pillay et al. (2008), após o processo de 

envelhecimento foi também constatado uma redução das propriedades mecânicas de 

resistência e módulo, analisados num compósito de matriz termoplástica (nylon-6) 

reforçada com fibras de carbono. 

Na Figura 4.98 é apresentado um diagrama global, onde é possível visualizar as 

propriedades de resistência e módulo de elasticidade residual à flexão de forma simultânea, 
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o que possibilita uma análise de qual laminado obteve ganho ou perda dessas propriedades 

após o processo de envelhecimento. 

 

 

Figura 4.97 – Módulo de elasticidade residual à flexão - CV7-ET e CH7-ET. 

 

 

Figura 4.98 – Diagrama global (resistência residual x módulo residual) à flexão para os 

compósitos CV7-ET e CH7-ET. 
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Estudo Comparativo Global (CV7 e CH7) 

As propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de tração uniaxial e flexão em três 

pontos são visualizadas de forma mais clara através do estudo comparativo global para os 

laminados (CV7 e CH7), apresentado na figura 4.99, correlacionando o tipo de ensaio a 

que foram submetidos os CP´s para as condições de antes e após o envelhecimento com 

suas respectivas propriedades de resistência e módulo de elasticidade, obtidas para cada 

situação. 

 

 

Figura 4.99 – Diagrama global das propriedades mecânicas à tração uniaxial e à flexão em 

três pontos para os laminados CV7 e CH7. 

 

4.3.3.9 Característica da Fratura do Laminado (CV7-OR e CV7-ET) 

Submetido ao Ensaio de Flexão 

 

Característica da Fratura do Laminado (CV7-OR) Submetido à Flexão 

Na Figura 4.100 são apresentados alguns corpos de prova após o ensaio de flexão 

em três pontos no compósito laminado (CV7-OR), mostrando a propagação da fratura 

tanto na largura quanto na espessura dos mesmos. Na propagação ao longo da espessura 
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dos CP’s, a fratura inicia na região tracionada e vai em direção à linha neutra (1/2 da 

espessura). Ressalta-se aqui a ausência de dano na região comprimida dos CP’s. A Fratura 

do laminado (CV7-OR) ocorreu de forma frágil com uma deflexão na fratura final de no 

máximo 2,42%. 

 

 

Figura 4.100 – Fratura final do laminado CV7-OR submetido à flexão. 

 

 

A micrografia ótica mostrada na Figura 4.101 é de uma região próxima à fratura 

final, onde é possível visualizar a propagação de fendas longitudinais que vão se 

propagando em alguns trechos internamente nas camadas e em outros na interface entre 

camadas dando início a delaminação. Nessa micrografia observa-se a presença de 

microfissuras que se propagam transversalmente na espessura do CP de (CV7-OR). A 

Figura 4.102 mostra uma região com fendas ramificadas transversal e longitudinalmente. 
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Figura 4.101 – Microfissura, fendas e delaminação no laminado CV7-OR submetido à 

flexão. 

 

 

Figura 4.102 – Fendas ramificadas no laminado CV7-OR submetido à flexão. 
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Característica da Fratura do Laminado (CV7-ET) Submetido à Flexão 

 

A Figura 4.103 mostra a imagem de três corpos de prova após o ensaio de flexão 

em três pontos do laminado (CV7-ET), onde se observa a fratura final bastante localizada 

apresentando uma área amarelada entorno da fratura final característica do processo de 

desaderência fibra/matriz. Pode-se visualizar também que a fratura propagou da face 

tracionada em direção á linha neutra e, em muitos casos, aproximadamente 2/3 da 

espessura, ou seja, adentrado na face comprimida do CP. Essa forma de propagação da 

fratura diferencia do laminado CV7 na condição original, observando-se a influência do 

processo de envelhecimento da face tracionada. Os corpos de prova do laminado (CV7-

ET) submetidos ao ensaio de flexão apresentaram uma fratura de forma frágil com uma 

deflexão máxima de 2,21%. 

 

 

Figura 4.103 – Fratura final do laminado CV7-ET submetido à flexão. 

 

Na análise da fratura através da microscopia ótica, Figura 4.104, é possível 

visualizar a propagação de fendas tanto internamente quanto na interface entre as camadas. 

Ressalta-se que as fendas longitudinais propagadas na interface dão início ao processo de 
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delaminação. Pode-se visualizar ainda microfissuras transversais e que se propagam ao 

longo da espessura dos CP’s. Essas microfissuras dão origem às fraturas dos tipos coesivas 

na matriz e na fibra, além da fratura adesiva (interface fibra/matriz), e são mostradas nas 

Figuras 4.105 e 4.106. 

 

Figura 4.104 – Microfissuras, fendas e delaminação no laminado CV7-ET submetido à 

flexão. 

 

Figura 4.105 – Microfissura e fratura coesiva na matriz e na fibra no laminado CV7-ET 

submetido à flexão. 
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Figura 4.106 – Microfissura, fratura coesiva e adesiva no laminado CV7-ET submetido à 

flexão. 

 

 

Comparativo da Fratura do Laminado CV7 Submetido ao Ensaio de 

Flexão em Três Pontos 

 

A Figura 4.107 mostra um fluxograma representativo de uma síntese das 

características da fratura dos corpos de prova do laminado CV7 na condição original 

(CV7-OR) e na condição envelhecida (CV7-ET), após os ensaiados por flexão em três 

pontos. O mesmo tem como base as principais características da fratura para condição de 

ensaio realizada. 
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Figura 4.107 – Esquema comparativo da fratura para os laminados CV7 submetidos à 

flexão. 

 

 

4.3.3.10 Característica da Fratura do Laminado (CH7-OR e CH7-ET) 

Submetido ao Ensaio de Tração 

 

Característica da Fratura do Laminado (CH7-OR) Submetido à Flexão 

 

Uma análise macroscópica da fratura final do laminado compósito (CH7-OR) 

submetidos ao ensaio de flexão em três pontos pode ser feita a partir da Figura 4.108, onde 

é apresentado a macrografia de três corpos de prova com visualização da fratura tanto na 

largura quanto na espessura dos CP’s. Na mesma se observa que a fratura foi do tipo frágil 

com uma deflexão na fratura final de no máximo 1,98% e bastante localizada não afetando 

regiões afastadas da seção de fratura final. A fratura se propagou da face tracionada até 

aproximadamente a linha neutra no sentido do centro do CP, atingindo apenas as duas 
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primeiras camadas tracionadas, ou seja, a camada reforçada com fibras de vidro e exposta 

ao envelhecimento, e a camada adjacente reforçada com fibras de curauá. 

 

 

Figura 4.108 – Fratura final do laminado CH7-OR submetido à flexão. 

 

Na Figura 4.109 é mostrada uma micrografia ótica de uma região próxima à fratura 

final, onde é possível visualizar a propagação de microfissura transversal na matriz de 

forma coesiva. Também é visível uma microfissura longitudinal de forma adesiva na 

região de interface fibra de curauá/matriz não provocando nenhum dano visível na fibra. A 

fenda transversal visualizada se propaga na matriz desde a face tracionada do CP até 

encontrar a segunda camada reforçada com fibras de vidro. A mesma fenda se propaga em 

direção a interface entre as camadas reforçadas com fibras de vidro/curauá originando a 

delaminação. 
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Figura 4.109 – Fendas e microfissuras no laminado CH7-OR submetido à flexão. 

 

Característica da Fratura do Laminado (CH7-ET) Submetido à Flexão 

 

Através da Figura 4.110, pode ser visualizada a fratura final de três corpos de prova 

após o ensaio de flexão em três pontos no laminado compósito híbrido (CH7-ET). Na 

mesma se observa uma fratura de forma frágil com uma deflexão na fratura final de no 

máximo 1,81%, e bastante localizada, permanecendo o corpo de prova sem apresentar 

danos em regiões afastadas da fratura final. A fratura se propagou da face tracionada em 

direção ao centro do CP (linha neutra) atingindo apenas a segunda camada que é 

exatamente a camada com reforço de fibra de curauá.  
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Figura 4.110 – Característica da fratura final do laminado CH7-ET submetido à flexão. 

 

Na Figura 4.111 é mostrada uma micrografia ótica da região da fratura final, onde é 

possível visualizar a propagação de fendas de forma ramificada com início na região da 

camada tracionada se propagando, de forma coesiva na matriz, em direção à linha neutra 

passando pela primeira camada de fibra de curauá até atingir a segunda camada de fibra de 

vidro. 

 

Figura 4.111 – Fenda ramificada no laminado CH7-ET submetido à flexão. 
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Na Figura 4.112 podem ser visualizados outros tipos de dano como a delaminação 

na interface entre as camadas de fibras de vidro/curauá, além de fendas transversais. 

 

 

Figura 4.112 – Fenda longitudinal e transversal no laminado CH7-ET submetido à 

flexão. 

 

Comparativo da Fratura do Laminado CH7 Submetido ao Ensaio de 

Flexão em Três Pontos 

 

O comparativo da fratura é apresentado através do fluxograma na Figura 4.113, de 

forma sucinta com as principais características da fratura observadas nos laminados CH7 

na condição original (CH7-OR) e na condição envelhecida (CH7-ET), submetidos ao 

ensaio de flexão em três pontos.   
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Figura 4.113 – Esquema comparativo da fratura do laminado CH7 submetido à flexão.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados e discussões apresentadas segue as conclusões do trabalho 

desenvolvido: 

5.1 Aspectos Microestruturais dos Compósitos CV, CV7 e CH7 

 Os valores das densidades dos compósitos foram coerentes com os teores de 

reforços quantificados; 

 

5.2 Estudo da Degradação dos Compósitos CV, CV7 e CH7 

 Ocorreu variação de cor na superfície da lâmina CV exposta ao envelhecimento 

para todas as condições de envelhecimento, sendo a mesma observada a partir do 

trigésimo quinto dia; 

 No que se refere à superfície exposta ao envelhecimento, houve um maior desgaste 

superficial na lâmina CV quando submetida ao envelhecimento total (ET), 

evidenciando uma maior perda de matriz e de fibras de vidro; 

 Com relação à superfície não exposta (oposta) ao envelhecimento, observa-se em 

pontos isolados, ao longo da área analisada, que a degradação atravessa a espessura 

da lâmina, tanto na lâmina CV-UV como na CV-ET; já na lâmina CV-VA a 

degradação atravessa com menor intensidade; 

 O processo de envelhecimento atinge a camada adjacente à de incidência e a 

configuração do laminado pode influir na resposta do mesmo frente a essas 

condições de serviço; 

 

5.3 Instabilidade Dimensional e de Massa dos Compósitos CV, CV7 e 

CH7 

 Para a degradação estrutural, a lâmina CV-ET apresentou uma maior perda de 

espessura e de massa seguida da lâmina CV-UV, enquanto que a lâmina CV-VA 

apresentou uma estabilidade dimensional e um ganho de massa; 
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 As técnicas de medição da degradação estrutural TMVM e TMVE se mostraram 

coerentes quando comparadas com as análises referentes ao desgaste superficial, da 

lâmina CV-ET comprovando que esta sofreu um maior dano quando comparado 

com as outras condições de envelhecimento; 

 Ao se utilizar as técnicas TMVE e TMVM foi detectada perda espessura e de 

massa para ambos os laminados compósitos envelhecidos (CV7 e CH7), sendo essa 

perda maior no laminado híbrido, justificada pela presença da fibra natural de 

curauá sem tratamento superficial, consequentemente, contendo impurezas na 

superfície da fibra e ficando esta mais suscetível ao processo de degradação. 

 A degradação medida pelas técnicas de TMVE e TMVM apresentou coerência nos 

resultados, sendo então possível a sua utilização no monitoramento de estruturas 

fabricadas em PRF; 

 

5.4 Diagrama da Zona de Envelhecimento (DZE) 

 O Diagrama de Zona de Envelhecimento (DZE) desenvolvido poderá servir como 

ferramenta auxiliar no desenvolvimento de projeto. O mesmo prediz as perdas na 

resistência em função da instabilidade dimensional ocorrida no elemento estrutural, 

no entanto é importante destacar que o material a ser projetado terá que ser o 

mesmo e deverá ser exposto às mesmas condições para o qual o diagrama foi 

elaborado. 

 A aplicação do diagrama da zona de envelhecimento (DZE) modelado com dados 

referentes à lâmina CV quando aplicados para os laminados CH7 e CV7 não se 

mostrou satisfatório podendo levar a resultados considerados subdimensionados, 

em termos de perdas na resistência. 

 

5.5 Propriedades Mecânicas dos Compósitos CV, CV7 e CH7 

 Em se tratando de propriedade mecânica à tração uniaxial da lâmina CV, houve 

perdas na tensão última, no módulo de elasticidade e na deformação para as todas 

as condições de envelhecimento. No entanto, foi observada uma maior perda da 

tensão última e no módulo de elasticidade na lâmina CV-UV, seguido das lâminas 

CV-ET e CV-VA; 
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 Os laminados compósitos CV7 e CH7 após o envelhecimento, no que se refere as 

propriedades mecânicas à tração, apresentaram perda na tensão última e na 

deformação, e para a rigidez o laminado CV7 apresentou um acréscimo; 

 No que se refere aos comportamentos à flexão em três pontos dos laminados CV7 e 

CH7 para as duas condições de ensaios (OR e ET), todos apresentaram linearidade 

entre a tensão e a deflexão até a fratura final; 

 Quanto à resistência e ao módulo de elasticidade à flexão o laminado CV7 tanto na 

condição original quanto envelhecida apresentou melhores propriedades que o 

laminado CH7; 

 Após o período de envelhecimento (ET) as propriedades mecânicas à flexão de 

resistência e rigidez apresentaram um acréscimo para o laminado CV7, e uma 

redução para o laminado CH7, para a deflexão ocorreu redução para ambos os 

laminados; 

 O laminado CH7 independente do carregamento submetido (tração uniaxial e 

flexão em três pontos) após o envelhecimento foi o laminado que menos reteve as 

propriedades mecânicas (propriedades residuais) avaliadas; 

 

5.6 Caracterização da Fratura dos Compósitos CV, CV7 e CH7 

 Quanto à análise macroscópica da característica da fratura final após ensaio de 

tração uniaxial, para a lâmina CV e para os laminados CV7 e CH7, foi do tipo 

LGM para todas as condições ensaiadas. 

 Na análise microscópica da região da fratura da lâmina CV foram detectados vários 

tipos de danos como fratura adesiva, coesiva na matriz e na fibra, microfissuras e 

fendas em todas as condições de ensaios (OR, VA, UV e ET). A intensidade, 

formação e propagação da fratura dependem do tipo do processo de 

envelhecimento; 

 A característica da fratura final após o ensaio de tração dos laminados compósitos 

CV7 e CH7, original e envelhecidos, quando analisada microscopicamente, 

apresentou vários de tipos de danos como fratura adesiva, fratura coesiva na matriz 

e na fibra, ruptura de fibras, microfissuras e fendas, a intensidade, formação e 

propagação da fratura dependem do tipo do laminado; 
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 Quanto à característica da fratura final após o carregamento de flexão em três 

pontos quando analisada macroscopicamente, no laminado CV7 

independentemente da condição de ensaio, a fratura foi bastante concentrada na 

região tracionada do CP com a sua propagação através da linha neutra para o 

laminado CV7, já para o laminado CH7 para as mesmas condições a propagação se 

deu antes da linha neutra, ou seja, restrita às camadas tracionadas; 

 Na analise microscópica ficou evidenciado os danos ocorridos nos CP’s ensaiados 

à flexão, independentemente do laminado e da condição de ensaio, foram 

microfissuras, delaminação, fraturas adesivas, fraturas coesivas e fendas, no entanto 

sua formação e propagação dependem do tipo de laminado. 
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