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RESUMO 
 

A crescente demanda na utilização de materiais compósitos torna imprescindível uma 

melhor compreensão do seu comportamento frente às mais diversas condições de carga e 

serviço, bem como sob as variadas formas de conexões (fixações) envolvendo mecanismos 

nos projetos estruturais. Sabe-se que a maioria dos elementos estruturais é projetada com 

presença de descontinuidades geométricas (furos, entalhes, ranhuras, etc) em suas seções 

longitudinais e/ou transversais, e que essas descontinuidades alteram a resposta mecânica 

desses elementos. Este trabalho tem como objetivo analisar um estudo da resposta mecânica, 

quando em presença de descontinuidade geométrica, de laminados compósitos de matriz 

polimérica/fibras de vidro frente ao ensaio de tração uniaxial. A descontinuidade geométrica é 

caracterizada pela presença de um furo concêntrico na seção transversal do compósito. Nesse 

estudo, diferentes tipos de configurações são testados, com e sem a presença do furo, de forma 

a proporcionar melhor entendimento das propriedades mecânicas. Neste sentido, dois 

laminados compósitos poliméricos foram estudados: o primeiro é unicamente reforçado com 

sete camadas de mantas de fibras curtas de vidro-E (CM) e o segundo onde o reforço de fibras 

de vidro-E vem na forma de tecido bidirecional (CT), com apenas quatro camadas. O 

laminado CT tem a presença da anisotropia (sentido das fibras contínuas com relação à carga 

aplicada) como principal parâmetro influenciando no comportamento mecânico do mesmo, 

comportamento este, não observado para o CM. Além das propriedades mecânicas, também 

foi estudado as características da fratura desenvolvidas em cada laminado compósito. Os 

resultados mostraram que, em um estudo comparativo, a presença do furo concêntrico na 

seção transversal diminuiu a resistência última dos laminados e alterou a característica final da 

fratura em todos os tipos de laminados compósitos estudados.  

 

Palavras-chave: Compósitos Poliméricos, Furo Concêntrico, Fratura, Resistência, Rigidez. 

 



 ix 

ABSTRACT 
 

The growing demand in the use of composite materials necessitates a better 

understanding its behavior to many conditions of loading and service, as well as under several 

ways of connections involved in mechanisms of structural projects. It is know that most of the 

structural elements are designed with presence of geometric discontinuities (holes, notches, 

etc) in their longitudinal sections and / or transversals, and that these discontinuities affect the 

mechanical response of these elements. This work has aims to analyze a study of the 

mechanical response, when in the presence geometric discontinuity, of polymer matrix 

composite laminates (orthophthalic polyester) to the uniaxial tensile test. The geometric 

discontinuity is characterized by the presence of a center hole in the transversal section of the 

composite.  In this study, different kinds of stacking sequences are tested, with and without 

the presence of the hole, so as to provide better understanding of the mechanical properties. 

This sense, two laminates were studied: the first is only reinforced by with seven layers short 

mats of fiberglass-E (CM) and the second where the reinforcement of fiberglass-E comes in 

the form of bidirectional fabric (CT), with only four layers. The laminate CT has the presence 

of anisotropy (sense of continuous fibers with respect to the applied load) as the main 

parameter influencing its mechanical behavior, behavior this, not observed for the CM. In 

addition to the mechanical properties was also studied the fracture characteristics   developed 

in each composite laminated. The results also showed that the presence of the hole in the 

transversal section decreased the ultimate strength of laminates and changed the final 

characteristic of fracture in all kinds of composite laminated studied. 

 

Keywords: Polymer Composites, Center Hole, Fracture, Strength, Stiffness. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar as propriedades mecânicas (resistência e 

rigidez) e característica final da fratura em laminados compósitos poliméricos a base de fibra 

de vidro, submetidos ao ensaio de tração uniaxial, quando em presença de descontinuidade 

geométrica (furo concêntrico) na seção transversal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos poliméricos 

reforçados com mantas de fibras de vidro-E (CM), quando submetidos ao carregamento de 

tração uniaxial e sem presença de furo concêntrico; 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos poliméricos 

reforçados com mantas de fibras de vidro-E (CM), quando submetidos ao carregamento de 

tração uniaxial e com presença de furo concêntrico; 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos poliméricos 

reforçados com tecidos bidirecionais de fibras de vidro-E (CT), quando submetidos ao 

carregamento de tração uniaxial e sem presença de furo concêntrico; 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos poliméricos 

reforçados com mantas de fibras de vidro-E (CT), quando submetidos ao carregamento de 

tração uniaxial e com presença de furo concêntrico; 

 Estudo comparativo relacionados aos parâmetros estudados com e sem presença de furo 

concêntrico; 

 Análise da característica final da fratura, em níveis macroscópicos e microscópicos para 

todos os laminados e condições estudadas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A busca incessante de novos materiais que possam combinar alto desempenho e 

facilidade de conformação (fabricação) vem sendo a tônica de muitos trabalhos de 

investigação nas últimas décadas. Os materiais compósitos e principalmente os plásticos 

reforçados tem tido um espaço importante nessas investigações, já que os mesmos atendem 

bem aos requisitos mencionados acima, somando-se ainda a vantagem de possuírem baixo 

peso, parâmetro imprescindível em muitas aplicações estruturais. Devido à simplicidade e 

baixo custo o processo de fabricação por moldagem manual (hand lay-up) é o mais utilizado, 

mesmo que este venha a apresentar deficiências com relação ao processo de impregnação das 

fibras.  

A resposta mecânica dos materiais compósitos depende de uma gama de fatores como 

a natureza de seus constituintes, ou seja, tipos de reforço e matriz, o percentual de seus 

constituintes, assim como também a distribuição e orientação das fibras. Neste sentido, o grau 

de anisotropia é um fator importante a ser avaliado nestes materiais (Herakovich, 1997). 

Somado a essa complexidade, as aplicações desses elementos estruturais podem 

apresentar, também, variações bruscas na área de seção transversal, tais como: furos, ranhuras 

e entalhes dos mais diversos tipos.  Esses tipos de descontinuidades geométricas muitas vezes 

são necessários para viabilização de conexões entre mecanismos de projetos estruturais. A 

presença dessas descontinuidades geométricas pode gerar sérios problemas com relação à 

distribuição das tensões internas ao elemento estrutural originando “áreas de concentração de 

tensão” (Zhao et al., 2000; Yang e Pitchumani, 2004;  Zhou e Wagner, 1999; Mittelstedt e 

Becker, 2004; Pihtili, 2008). Esse fenômeno influi diretamente na resposta mecânica da peça, 

principalmente se a mesma é constituída de um material considerado “quebradiço” como é o 

caso dos compósitos poliméricos em geral. 

O efeito da concentração de tensões torna-se muito mais complexo quando se refere 

aos materiais compósitos, pois não depende apenas da geometria e do tipo de carregamento, 

como nos materiais ditos convencionais (Wu, 1968 apud Awerbuch e Madhukar, 1985), por 

isso, ao longo dos anos alguns modelos teóricos e experimentais vêm buscando este 

entendimento, com objetivo de quantificá-lo. Devido a essa complexidade, o estudo da 
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Resistência Residual, que é determinada pela razão da resistência do laminado com e sem 

descontinuidade geométrica, também é muito difundida para o estudo da influência da 

presença de descontinuidades geométricas em laminados compósitos.   

Este trabalho de investigação estuda a influência da presença de descontinuidades 

geométricas na área de seção transversal dos laminados compósitos em questão, CM e CT, 

nas propriedades mecânicas de resistência e rigidez e característica da fratura, sob 

carregamento de tração uniaxial. Dentro desse estudo se destaca a presença da anisotropia 

referente ao laminado CT, já que a orientação das fibras em suas camadas (configuração) com 

relação à direção da carga aplicada pode exercer, de forma simultânea, influência nessas 

propriedades (Yeh e Rashid, 2006).  

A configuração do compósito CM envolve a presença de 7 (sete) camadas de mantas de 

fibras (curtas) de vidro-E, enquanto a do CT envolve a presença de 4 (quatro) camadas da 

mesma fibra, agora na forma de tecido bidirecional. Os números de camadas escolhidos para 

os laminados se devem, no primeiro caso, ao tipo de laminado comumente usado pela 

indústria de plástico reforçado na confecção de reservatórios de médio porte, enquanto que, no 

segundo caso, o número de camadas atendeu a mínima espessura exigida na norma ASTM D 

5766-02 para o caso de laminados a base de tecidos como reforços. 

 Os compósitos foram fabricados industrialmente (Tecniplas Nordeste Indústria e 

Comércio Ltda) e obtidos através do processo de laminação manual (hand-lay-up). A resina de 

poliéster ortofitálica foi utilizada para a impregnação de todas as configurações. A fibra de 

vidro foi escolhida pelo seu baixo custo e potencial de aplicação em elementos estruturais. 

As propriedades mecânicas estudadas, tais como resistência última à tração, módulo de 

elasticidade longitudinal (mesma direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura, 

foram determinadas a partir da realização do ensaio estático de tração uniaxial, para o CM e 

CT. Para facilitar o entendimento dessas propriedades, os laminados compósitos foram 

definidos como CM e CT para o estudo dos mesmos sem a presença de descontinuidade 

geométrica, enquanto que, CMD e CTD, se referem aos laminados com a presença de 

descontinuidade geométrica. A descontinuidade na seção transversal é caracterizada por um 

furo concêntrico de diâmetro igual a 6,0 mm. È importante salientar que, para o estudo da 

influência da anisotropia com e sem presença de furo concêntrico foram utilizados dois tipos 
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de configurações para o CT: o CT ±45º (equiangular) e o CT 0/90º. As direções estão 

definidas com relação à direção da carga aplicada. 

No presente trabalho, o fenômeno da concentração de tensão foi levado em conta apenas 

de forma qualitativa, sem a determinação do fator de concentração de tensão K, já que as 

alterações sofridas com relação à resistência dos laminados têm como fundamento o cálculo 

de Resistência Residual (RS). 

Por fim, as análises efetuadas com relação às características finais da fratura em nível 

microscópico foram realizadas através das microscopias: óptica e Eletrônica de Varredura 

(MEV).
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 – Introdução 

 

Neste capítulo será feita uma revisão sobre a definição, a classificação e os processos 

de fabricação dos materiais compósitos, com o propósito de demonstrar os conceitos básicos 

ligados a estes tipos de materiais. Será abordada, também, toda a teoria que fundamenta a 

presença de descontinuidades geométricas nos materiais compósitos, ou seja, quais os efeitos 

causados pela mesma na resposta final do material.    

 

2.2 – Materiais compósitos 

 

A tecnologia dos materiais compósitos, especificamente dos plásticos reforçados (PR), 

teve um significante progresso no início dos anos 40, pois foi neste período que houve um 

grande crescimento no que diz respeito a sua aplicação em elementos estruturais. São várias as 

definições atribuídas a esses materiais dependendo do entendimento de cada autor. De uma 

forma geral pode-se definir materiais compósitos como um termo genérico e amplo, que 

traduz a combinação de elementos com características isoladamente diferentes, a fim de obter 

um produto final com propriedades bem específicas e em alguns casos não encontradas nos 

materiais convencionais (Herakovich, 1997; Mano, 1991). 

Gay (1991) define material compósito como sendo um material formado por diferentes 

materiais, sendo que quando analisado macroscopicamente o mesmo é homogêneo. Por outro 

lado, o mesmo possui fibras contínuas ou não, que oferecem resistência mecânica e a matriz 

que dá forma ao produto final. 

Segundo a norma ASTM D 3878-95, compósito é uma substância constituindo de dois 

ou mais materiais, insolúveis entre si, que são combinados para formar um material de 

engenharia útil com certas propriedades que não se encontram nos materiais isoladamente.  

Os compósitos possuem dois ou mais constituintes fisicamente distintos numa escala 

microscópica, separados por uma interface, sendo muito importante à especificação destes 

constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre presente em maior 
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quantidade. O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de reforço, 

que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz (Mathews e Rawlings, 1994). 

Um dos tipos de matrizes mais utilizadas são os polímeros sintéticos. O processamento 

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

requer altas temperaturas. Também, os problemas associados com a degradação do reforço 

durante a manufatura são menos significativos para os compósitos com matrizes poliméricas 

do que para os compósitos com outras matrizes (metálicas, concreto, entre outros). Ainda, os 

equipamentos necessários para se obter compósitos com matrizes poliméricas, em sua maioria, 

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

se rapidamente e logo se tornaram aceitos para aplicações estruturais (Matthews e Rawlings, 

1994). 

A qualidade da interface entre a matriz e o reforço é um fator de grande importância no 

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

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

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

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

1991). 

A interface envolve a existência de uma região de transição química e física ou 

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

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

al., 1989). As características da interface dependem da união na mesma, da configuração, da 

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

resultado, a interface tem uma forte influência na resposta final do compósito (Yosomiya et 

al., 1989). 

Em geral as ligações na interface são descritas em termos de forças intermoleculares e 

energia livre na superfície. Na prática, os fatores que influem na interação interfacial são: (1) 

umidade, (2) reação química, (3) adsorção e difusão, (4) camada de tensão residual, (5) 

morfologia da superfície e (6) efeito da rugosidade (Yosomiya et al., 1989). 

Uma das principais vantagens do uso dos materiais compósitos em relação aos 

materiais ditos convencionais tem como base o alto módulo de elasticidade específico (módulo 

elástico/massa específica) e a alta resistência específica (resistência última/massa específica) 
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(Herakovich, 1997). Algumas conclusões podem ser tiradas da analogia entre os materiais 

compósitos especificamente os de matriz polimérica e os materiais ditos convencionais 

envolvendo suas propriedades mais relevantes. A conclusão mais importante diz respeito à 

constatação de que alguns materiais compósitos possuem propriedades específicas superiores 

aos ditos materiais convencionais como, por exemplo, os metais; isto pode ser verificado nas 

figuras 2.1 e 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Comparativo da resistência á tração específica entre materiais compósitos 

(lâminas unidirecionais) analisadas no sentido paralelo à fibra e os metais (Banco de dados da 

BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Comparativo do módulo elástico específico entre materiais compósitos (lâminas 

unidirecionais) analisadas no sentido paralelo à fibra e os metais (Banco de dados da BPMCC 

– DEM/UFRN, 2008). 
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2.2.1 – Aplicações dos materiais compósitos 

 

Como já mencionado anteriormente a principal vantagem dos materiais compósitos são 

suas altas propriedades mecânicas específicas, portanto, são inúmeras as aplicações reservadas 

aos materiais compósitos, onde se podem destacar os seguintes setores (disponível em: 

<www.saintgobain.com>): 

 

 Indústria aeroespacial – a estabilidade é um importante critério para todos os materiais 

usados na indústria aeroespacial. As principais aplicações nesta área são: compartimentos de 

bagagens, banheiros de aviões, hélices de helicópteros e trem de pouso. A figura 2.3 mostra 

um exemplo prático da importância dos materiais compósitos na fabricação de um avião;  

 

Figura 2.3 – Comparativo entre os principais materiais que compõem a fabricação de um avião 

(Reinforced Plastics, 2005). 

 

 Indústria naval – materiais compósitos podem ser usados em uma grande variedade de 

aplicações no mercado naval, incluindo os materiais usados na construção, manutenção, 

reparos e na equipagem de barcos de corrida, barcos à vela entre outros;  

http://www.saintgobain.com/
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 Resistência à corrosão e aplicações industriais – ao contrário de outros materiais, 

compósitos são ideais para ambientes corrosivos e hostis. Aplicações neste mercado incluem 

todos os tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de petróleo, hastes de sucção, 

água, tubulações de drenagem e irrigação, controle de inundação e estruturas de navegação em 

canais (portas de represas, dutos), estrutura de produção de energia para óleo e produção de 

gás (plataformas marítimas, dutos) dentre outros; 

 Automotiva – painéis exteriores de portas, radiadores, componentes de ignição, capôs, 

coletores de admissão construção de bugue e veículos de corrida como os carros de fórmula 1, 

são exemplos de inúmeras aplicações na área automotiva. Atualmente os acessórios de tunning 

tem sido uma aplicação em ascensão no ramo automotivo devido à grande flexibilidade de 

forma proporcionada pelos materiais compósitos, pára-choques, saias, espoileres, aerofólios, 

acessórios de interiores entre outros (Reinforced Plastics, 2007); 

 Construção civil – em banheiros, suportes de lâmpadas painéis decorativos, cortinas, 

etc. Materiais compósitos são ideais para o uso em construções por possuírem estabilidade 

dimensional, altas resistência, peso reduzido, resistência ao impacto, baixa inflamabilidade 

(dependendo da escolha da resina utilizada), baixa manutenção e flexibilidade em projetos; 

 Infra-estrutura – em construções de pontes, reforço em produtos de concreto, 

restauração de estruturas, segurança de rodovias, reforços de pavimentos. Eliminam o custo 

com equipamentos pesados e o tempo de construção é diminuído. Compósitos apresentam alta 

durabilidade; eles não são atacados pela corrosão como o aço ou deterioram como madeira, o 

custo de manutenção e restauração é reduzido; 

 

 Elétrica e eletrônica - aplicações de materiais compósitos neste ramo incluem caixas de 

junção (compósitos dielétricos), placas de componentes, maletas de computadores, copiadoras 

e fax. 

 Esporte e lazer – estas aplicações incluem esquis para água e neve, pranchas para a 

prática esportiva, caiaques, tacos de golfe, varas de pescar, piscinas e raquetes de tênis, por 

exemplo; 

 Medicina - próteses, órteses, adesivos, fios, entre outros. Como em Queiroz (2008), no 

qual foi idealizada uma configuração de compósito híbrido para a fabricação de próteses de 

membros inferiores. 
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2.2.2 – Classificação dos materiais compósitos 

 

De forma geral os materiais compósitos estão divididos em duas grandes categorias 

que são: materiais compósitos naturais, aqueles criados pela natureza e materiais compósitos 

sintéticos, aqueles fabricados pelo homem (Hull, 1988). A tabela 2.1 esquematiza esta 

classificação e mostra exemplos de compósitos sintéticos e naturais. 

Ainda segundo Hull (1988) dentre os materiais compósitos sintéticos ainda existe uma 

subdivisão que os classifica em materiais macrocompósitos e microcompósitos. O próprio 

nome destes materiais induz a uma conclusão bastante lógica, os macrocompósitos são aqueles 

nos quais as fases do material são macroscópicas, ou seja, podem ser vistas a olho nu, 

enquanto que, os materiais microcompósitos são aqueles nos quais as fases do material só 

podem ser identificadas com o auxílio de microscopia. 

 

Tabela 2.1 - Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes 

(Hull, 1988). 
 

NATUREZA DOS MATERIAIS EXEMPLOS 

 

 

Materiais 

Compósitos 

 

Naturais 

- Madeira; 

- Ossos 

- Músculos; 

 

Sintéticos 

Microcompósitos - Plástico reforçado; 

Macrocompósitos - Concreto Armado; 

 
 

Existem outras classificações, como por exemplo, pode-se citar que segundo Callister 

Jr. (2007) os materiais compósitos podem ser classificados em três grandes classes: reforçados 

por partícula, reforçados por fibra e os estruturais; onde existem pelo menos duas subdivisões 

para cada uma. 

Apesar desta classificação bastante ampla dos materiais compósitos e feitas por 

diversos autores, na prática, o que realmente se considera como materiais compósitos são os 

materiais microcompósitos (Chiaverini, 1986; Antaquera et al., 1991; Herakovich, 1997).  



Cap. 2 - Revisão Bibliográfica 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   12 

 

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

ao grande número de aplicações estruturais, são os compósitos fibrosos a base de matriz 

polimérica. Os materiais compósitos de matriz polimérica podem ser fabricados através da 

união de matrizes termofixas ou termoplásticas com diversos tipos de reforços, como por 

exemplo, fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, fibras de boro e até mesmo 

fibras vegetais (Antequera et al., 1991). 

Já segundo Hull (1988), a mais relevante classificação dos materiais compósitos é 

quanto ao tamanho, forma e distribuição dos reforços como mostrado na tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Classificação dos materiais compósitos sintéticos microcompósitos, quanto à 

forma, ao tamanho e distribuição dos reforços (Hull, 1988). 

 

FORMA TAMANHO DISTRIBUIÇÃO 

Fibras imersas em matrizes Contínua 

Curta 

Alinhada ou aleatória 

Aleatória 

Particulados imersos em matrizes Indefinido Aleatória 

Estrutura laminar Indefinido Ordenada 

Aleatória 

Multicomponentes (híbridos) Indefinido Ordenada 

Aleatória 

 

2.2.3 – Materiais compósitos fibrosos 

 

Os materiais compósitos fibrosos são constituídos de fibras aderidas a uma matriz, 

normalmente fibras que possuem alto módulo de elasticidade e alta resistência mecânica, 

envolvidas na matriz com interface entre elas. Desta forma, as mesmas conservam suas 

identidades, ou seja, tanto a fibra quanto a matriz conservam suas identidades produzindo um 

conjunto de propriedades que separadamente não possuiriam (Matthews e Rawlings, 1994). 

Para o uso de materiais compósitos as fibras podem ser distribuídas de modo aleatório 

ou não, e podem possuir um comprimento longo ou curto dependendo da dimensão da peça 
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obtida (ver figura 2.4). Estas também podem se apresentar na forma de tecidos, onde os tipos 

mais comuns englobam: o uniaxial, biaxial e triaxial. No caso da orientação aleatória a fibra 

encontra-se na forma de manta de fios curtos ou contínuos (Chou et al., 1986; Bannister, 2001, 

Tsai et al., 2000). 

 

Tecido Unidirecional

Tecido Bidirecional Manta com fios contínuos

Manta com fios curtos

 

Figura 2.4 - Formas mais comuns de utilização de fibras na fabricação de materiais 

compósitos (Chou et al., 1986). 

 

No que diz respeito aos tipos de fibras fabricadas atualmente, pode-se destacar as fibras 

de vidro, de carbono, de aramida (kevlar) e de boro. As fibras de vidro são as mais utilizadas 

mundialmente devido a sua diversidade encontrada nas propriedades físicas e mecânicas, a sua 

grande aderência para a maioria dos sistemas fibra/matriz e seu baixo custo. Ressalta-se, 

também, um crescimento acentuado da utilização de fibras naturais (a maioria de origem 

vegetal), inclusive em aplicações estruturais de pequeno e médio desempenho (Silva et al., 

2000). 
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2.2.4 – Matrizes poliméricas 

 

As matrizes poliméricas são componentes orgânicos de elevado peso moleculares, 

produto de reações de polimerização por adição ou condensação de diferentes componentes 

básicos (Callister Jr., 2007).   

 Nos materiais compósitos, as matrizes têm como função básica atuar como um 

caminho da transferência de carga para os reforços através das tensões cisalhantes, assim 

como também proteger o reforço da abrasão e da ação do ambiente externo, que este venha a 

sofrer. As matrizes se classificam em: orgânicas (poliméricas), metálicas e cerâmicas, sendo 

esta primeira a mais difundida no mercado (Correia, 1988; Vincenzine, 1995).  

Comumente as matrizes poliméricas são classificadas de acordo com os métodos de 

preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. Quanto ao método de 

preparação da estrutura química, os polímeros podem ser classificados em etapas. As reações 

de polimerização podem gerar diferentes tipos de cadeias poliméricas, que são classificadas 

como: cadeia linear sem ramificações; cadeia linear com ramificações e cadeia com ligações 

cruzadas, tridimensionais ou reticuladas. 

As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas dos 

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

acordo com as características de fusão, podem ser classificadas em termoplásticas ou 

termofixas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a diferentes 

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

mesmas. A característica mais marcante que diferencia um termoplástico de um termofixo é a 

capacidade que este apresenta de ser reciclado, isso devido a sua estrutura química 

(Vincenzine, 1995). 

 

2.2.4.1 - Matrizes termofixas 

 

 As matrizes termofixas são materiais poliméricos, cuja polimerização leva a uma 

estrutura tridimensional, no qual ocorrem varias ligações químicas covalentes entre diferentes 

cadeias, de modo que não é mais possível ocorrer um escorregamento entre as moléculas, por 
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isso quando curadas não podem mais ser fundidas ou dissolvidas (Smith, 1998; Callister Jr., 

2007).  

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

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

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

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

única ou com pós-cura e a interação destes fatores (Hancox, 1991). 

 Essa característica marcante de não poder ser fundida nas matrizes termofixas, tornam 

as mesmas limitadas para uso de componentes estruturais, pois elas perdem suas propriedades 

elásticas quando aquecidas na temperatura de distorção; porém, tem melhor estabilidade 

dimensional, resistência ao calor; resistência química e elétrica do que as resinas 

termoplásticas (Pickering, 2006). 

 A cura das resinas termofixas geralmente ocorre à temperatura ambiente, porém pode 

ocorrer sob temperatura e tempo controlados, tentando desta forma obter propriedades ótimas. 

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

extremamente exotérmico e devido às variações de temperatura envolvidas e nos diferentes 

coeficientes de expansão térmica entre a matriz e o reforço, surgem tensões residuais ou 

“tensões de cura” no material, e que costumam favorecer o aparecimento de microtrincas 

quando da solicitação de cargas externas (Correia, 1988; Hull, 1988). 

 

 Resina de poliéster 

 

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

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

versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e resinas. 

Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os átomos de 

carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados 

em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos enquanto 

os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (Callister Jr., 2007). 

Os poliésteres insaturados são usados industrialmente em combinações com reforços 

fibrosos, como vidro, amianto, etc. As resinas de poliéster possuem uma gama de 
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propriedades, caracterizando-a como a mais polivalente entre todas as resinas termofixas, 

quanto as suas aplicações. Algumas dessas propriedades podem ser ressaltadas (Smith, 1998): 

 

- Flexibilidade e dureza; 

- Resistência mecânica, química e térmica; 

- Excelente estabilidade dimensional; 

- Fácil pigmentação; 

- Cura a frio; 

- Permite a utilização de moldes simples e baratos; 

- Fácil modificação para aplicações especiais. 

 Existe ainda uma variação de resinas poliéster do tipo ortoftálicas, tereftálicas, 

isoftálicas, dentre outras, que são diferenciadas pela adição de seus constituintes na reação de 

condensação para a obtenção das mesmas. O principal tipo de resina de poliéster é a 

ortoftálica, que é a mais comum, usada para aplicações gerais que não exigem alta inércia 

química. (Antequera et al., 1991; Carvalho, 1992). 

 

2.2.5 - Reforços fibrosos 

 

A fibra é o elemento constituinte que confere ao material compósito suas 

características mecânicas: rigidez, resistência à ruptura, etc. O tipo de reforço mais utilizado 

na fabricação de plásticos reforçados é o fibroso, podendo ser apresentado na forma de fibras 

contínuas ou curtas, onde na maioria dos casos podem ser tecidas (Hage, 1989).  

 Em geral, as fibras são os principais membros de transporte de cargas, enquanto a 

matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como um transportador médio de 

carga e protegendo as fibras de danos ambientais. As fibras têm que serem aglutinadas a uma 

matriz, caso contrário, perde a sua função estrutural. Estas possuem um pequeno diâmetro e 

grande comprimento, permitindo um alto valor na relação área superficial/volume; e como 

conseqüência, a área interfacial fibra/matriz disponível para transferência por unidade de 

volume da fibra aumenta em função da relação comprimento/diâmetro (Mallick, 1988). 

 São vários os fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos 

poliméricos reforçados com fibras, sendo os principais: módulo e resistência da fibra, 
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estabilidade química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras, 

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

descontínuas com distribuição aleatória o comprimento e a fração volumétrica são parâmetros 

importantes no seu desempenho (Joseph, 1996). 

 A eficiência de um compósito também depende da transferência de carga entre a matriz 

e a fibra. Isto pode ser maximizado intensificando-se a interação e adesão entre as duas fases e 

também pela maximização do comprimento da fibra no compósito (Rowell et al., 1997). 

 

2.2.5.1 - Fibras de vidro 

 

Constitui o tipo de reforço mais utilizado nos materiais compósitos. Apresentam 

excelente aderência fibra/matriz, devido ao tratamento que as mesmas recebem para serem 

utilizadas junto às matrizes orgânicas, possuem boas propriedades elétricas e grandes 

vantagens no que diz respeito à aplicação e custo. E a partir da década de 40, as fibras de vidro 

têm proporcionado o uso crescente dos plásticos reforçados em aplicações antes reservados 

exclusivamente aos metais e suas ligas (Aquino; Carvalho, 1992).   

Estes tipos de fibras possuem diferentes composições, porém a mais utilizada é a base 

de sílica (SiO2) associada a óxidos de cálcio, boro, sódio, ferro e alumínio. A variedade dos 

percentuais desses constituintes implica em diferentes tipos de fibras de vidro. O tipo mais 

usado industrialmente é a fibra de vidro do tipo E, a qual se destaca, por possuir baixo teor de 

álcali e excelentes propriedades elétricas, isolantes, além de boas propriedades de resistência 

mecânica, rigidez e desgaste (Van Vlack, 1989).  

Segundo Aquino e Carvalho (1992), as principais características das fibras de vidro, 

que a tornam tão atraentes, proporcionando vantagens significativas são: 

- Quando modelado o compósito, a fibra apresenta excelente aderência em relação à matriz; 

- Material com baixo custo de aquisição; 

- Fácil processamento devido a sua molhabilidade; 

- Resistência à tração: comparada com outras fibras têxteis (principalmente as de origem 

vegetal), sua resistência à tração específica (por densidade) é superior. 
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- Resistência ao calor e ao fogo: devido sua origem inorgânica (mineral), as fibras de vidro são 

incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são indicadas para aplicações em meios com 

temperatura elevada. 

- Resistência química: não sofre nenhum tipo de ataque ou degradação por parte dos agentes 

químicos. 

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

se desintegram além de manter em sua máxima resistência mecânica na presença de umidade. 

- Resistência térmica: estas fibras apresentam um coeficiente de dilatação linear térmico muito 

baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, a que garante um excelente 

desempenho em ambientes com variações térmicas bruscas. 

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

usadas como isolantes elétricos. 

As fibras de vidro são comercializadas nas mais diferentes formas e gramaturas como 

fios e tecidos roving, tecidos uni e bidirecionais, manta de fios contínuos, mantas de fios 

picados, entre outros (Aquino; Carvalho, 1992). Neste trabalho destaque será dado para as 

fibras de vidro na forma de: 

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

diferentes em trama e urdume, são comercialmente encontrados em dois tipos: 

- Tecidos unidirecionais – onde o número de fios é predominantemente mais 

elevado em um sentido e os fios estão dispostos em paralelo e unidos entre si, por fios 

de dimensões muito pequenas, permitindo a obtenção de elevadas propriedades 

mecânicas na direção das fibras; 

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

forma de trama e urdume. 

 Mantas – são constituídos a partir de fibras curtas de aproximadamente 5,0 cm. As 

fibras estão dispostas de forma aleatória em várias camadas ao longo do tecido. 

Na figura 2.5 ilustram-se as formas mais comuns de comercialização da fibra de vidro-

E nos plásticos reforçados em geral.  
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              (a)                                                                   (b) 

Figura 2.5 - (a): Tecido bidirecional de fibras de vidro; (b): Manta de fibras de vidro (Aquino, 

1992). 

 

2.2.6 - Processos de fabricação de compósitos poliméricos 

 

Os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos poliméricos podem 

ser classificados de várias formas, porém a classificação mais comum trás os mesmos 

divididos em dois grupos que são: os processos de fabricação com molde aberto e com molde 

fechado. Como o próprio nome diz a característica principal do processo de fabricação com 

molde aberto é possuir uma das faces do molde exposta ao ambiente, enquanto que no 

processo de fabricação com molde fechado nenhuma das faces do molde fica exposta 

(Antequera et al., 1991; Correia, 1988). 

Dentro da categoria de processos de fabricação com molde aberto pode-se citar a 

moldagem manual (hand lay-up), a moldagem à pistola (spray-up), a moldagem por 

centrifugação e a moldagem por enrolamento (filament winding). Já a moldagem por 

compressão (SMC, BMC, etc.), a injeção e a pultrusão são exemplos de processos de 

fabricação com molde fechado (Callister Jr., 2007). 

De forma geral a moldagem de um compósito com fibras consta das seguintes 

operações básicas esquematizadas na figura 2.6. 

Estas etapas podem ser realizadas segundo diferentes procedimentos, cuja seleção se 

efetua em função de parâmetros como: forma, dimensão, propriedades características 

mecânicas desejadas e séries de fabricação. 

 

 
 



Cap. 2 - Revisão Bibliográfica 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   20 

 

 

Figura 2.6 - Etapas de Fabricação dos Compósitos.  

 

2.2.6.1 - Processo de fabricação por moldagem manual (hand lay-up) 

    

O processo de moldagem por contato manual ou laminação manual (hand lay-up), é 

assim denominado devido às baixas pressões que necessitam, sendo esta a primeira técnica a 

ser aplicada na fabricação de plástico reforçado com fibras de vidro. No entanto, até hoje é o 

processo mais utilizado em produções de pequenas séries e peças de grande superfície. É 

também o método mais econômico ao apresentar a necessidade de baixo investimento e não 

requerer uma mão de obra especializada. Por outro lado, apresenta o inconveniente de uma 

produção baixa, maior necessidade de mão de obra, maior possibilidade de defeitos de 

fabricação (Ex: bolhas de ar) e acabamento liso somente numa face (Carvalho, 1992). 

O processo de moldagem por contato manual consiste na colocação de mantas ou 

tecidos de fibra sobre a superfície de um molde, seguido da aplicação de resina. Nesse 

processo a resina é aplicada com o auxílio de rolos que servem também para a compactação 

das fibras e eliminação das bolhas de ar. Este processo se realiza a temperatura ambiente, 
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podendo o tempo de polimerização ser diminuído caso venha a se aumentar controladamente a 

temperatura. Depois é efetuada a desmoldagem; e, a para a finalização do processo o 

acabamento final da peça moldada (Herakovich, 1997). 

 

2.2.7 – Sensibilidade à descontinuidade geométrica nos materiais compósitos  

 

 Como já dito anteriormente um dos muitos fatores que influenciam diretamente na 

resistência mecânica final do material compósito é a presença de descontinuidade geométrica, 

seja ela dos mais diversos tipos, como ranhuras, entalhes e furos, dentre outros. Assim como 

nos materiais convencionais, nos materiais compósitos, a alteração brusca da seção de área de 

um elemento estrutural leva a um fenômeno denominado de concentração de tensão 

(Awerbuch e Madhukar, 1985; Shigley e Mischke, 1989; Aquino e Tinô, 2009). 

 Essa concentração de tensão ocorre devido a um acúmulo de energia, no qual o fluxo 

de tensão na vizinhança (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor 

bem maior em relação à tensão média no elemento (determinada mais afastada da 

descontinuidade geométrica), e é exatamente nessa região onde começam e se propagam as 

trincas até a ruptura final do material (Awerbuch e Madhukar, 1985).  

O fenômeno da concentração de tensão pode, também, ser definido como um 

fenômeno extremamente localizado caracterizado pela não uniformidade na distribuição da 

tensão devido à aplicação de uma carga pontual ou presença de descontinuidade geométrica na 

seção (Shigley e Mischke, 1989).  

Como exemplo, a figura 2.7 mostra uma placa qualquer de dimensões finitas submetida 

a uma tensão e contendo um furo circular, no qual a região de maior concentração de energia é 

consequentemente, a de maior concentração de tensão. 

Para a maioria dos materiais o fator de concentração de tensão K é sempre o parâmetro 

quantitativo da intensidade do fenômeno da concentração de tensão. O mesmo é definido pela 

razão entre a tensão máxima que ocorre na vizinhança da descontinuidade geométrica e a 

tensão média determinada nesta mesma seção, porém longe da descontinuidade geométrica 

(Shigley e Mischke, 1989).  
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Figura 2.7 – Região de intensa energia devido à concentração de tensão (Awerbuch e 

Madhukar, 1985).  

 

Para todos os materiais estruturais, incluindo os compósitos, sabe-se que um fator 

preponderante são suas propriedades mecânicas e o estudo desse comportamento torna-se 

imprescindível, já que a simples presença, por exemplo, de um furo no material leva o mesmo 

a suportar cargas menores devido ao efeito da concentração de tensão (Al-Qureshi, 1986; Lin 

Ye et al., 1998).  

Ainda segundo Lin Ye et al. (1998) essa diminuição da resistência do material, 

também denominado de Resistência Residual, é dada pela simples razão: 

 

SD

CDRS



                                                     (2.1) 

  

Onde σCD refere-se à resistência última do material com presença de descontinuidade 

geométrica e o σSD a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. Neste 

sentido, através do fator RS pode-se quantificar o grau de nocividade da descontinuidade 

geométrica no elemento estrutural. É importante salientar que σCD é a tensão média calculada 

na área maior da seção transversal, ou seja, a seção sem a presença da descontinuidade 

geométrica.  

Para a maioria dos materiais, a sensibilidade ao entalhe influi diretamente na resposta 

mecânica final, pois a resistência do material com entalhe, levando em conta a redução de área 

Região de 

intensa energia 
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transversal, é tipicamente muito inferior à resistência dos materiais sem o entalhe (Wu e Mu, 

2003). Como demonstrado em (Adams, 1986 apud Wu e Mu, 2003), no qual reduções de 

resistência de 40 a 60% têm sido relatadas em peças de plásticos reforçados com fibras de 

vidro utilizadas em estrutura de navios de grande porte.  

A complexidade do estudo deste fenômeno nos materiais compósitos é agravada pelo 

fato dos mesmos não serem considerados homogêneos e isotrópicos, como os metais, por 

exemplo, no qual a concentração de tensão pode ser mensurada de forma mais simples onde 

existem tabelas e/ou gráficos que dão o valor aproximado da concentração de tensão, apenas 

com dados do tipo de carregamento e da geometria da peça (Shigley e Mischke, 1989; 

Awerbuch e Madhukar, 1985; Lindhagen e Berglund, 1997).  

Para os materiais compósitos de fato a técnica mais viável, sem dúvida, é a 

experimental, apesar de existirem modelos teóricos como o critério da tensão média, critério 

da tensão pontual, além de modelos baseados na mecânica linear da fratura (Awerbuch e 

Madhukar, 1985).  

As principais técnicas experimentais, modelos numéricos e teóricos usados para o 

estudo da presença da descontinuidade geométrica em materiais compósitos são (Aquino, 

1992; O’Higgins et al., 2008; Zhao et al., 2000; Mollenhauer et al., 2006; Hallett et al., 

2009): 

 

- Fotoelasticidade: este ensaio consiste na incidência de luz polarizada no material que está 

sendo submetido a um carregamento, que por sua vez produz franjas que provocam luzes de 

diferentes cores no material, onde cada cor representa uma faixa de tensão e/ou deformação.  

- ESPI (interferômetro eletrônico padrão a laser): método de ensaio não-destrutivos que é 

utilizado para esse fim, como o, que segundo Toubal et al. (2005), pode ser útil no estudo da 

concentração de tensão em compósitos contendo furo circular;  

- Radiografia: Esta técnica é usada para mapeamento e estudo da progressão do dano para 

materiais compósitos. Vale lembrar que está técnica não determina valores de tensão ou de 

deformação, apenas mostra o dano que ocorre próximo à descontinuidade geométrica; 

- Ensaio mecânico: através de normas, como a ASTM D 5766-02 utilizada neste trabalho, 

onde o ensaio é realizado em corpos de prova normalizados e o valor da tensão e o da 

deformação à tração uniaxial é aferido. Vale lembrar também que através desta norma é 
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possível obter apenas os valores médios das propriedades mecânicas calculadas na maior área 

de seção transversal, não sendo possível mensurar o valor de tensão máxima na 

descontinuidade geométrica;  

- Elementos Finitos: Os programas comerciais mais difundidos pra esse fim são o ANSYS e o 

ABAQUS; 

- Critério da Tensão Pontual (PSC): Neste critério assume-se que a falha ocorre quando a 

tensão, σy, a certa distância, d0, longe da descontinuidade geométrica, é igual ou superior a 

resistência última do laminado sem presença de descontinuidade geométrica (σ0), sendo 

definido pela equação 2.2 (Whitney e Nuismer, 1974 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).  

 

  0dRxy 0
0,x                                                       (2.2) 

 

 O critério da Tensão Pontual está esquematizado na figura 2.8, sendo aplicado para 

furos circulares: 

 

 

Figura 2.8 – Representação esquemática do PSC para laminados contendo furo circular 

(Nuismer e Whitney, 1975 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).  

 

- Critério da Tensão Média (ASC): Neste critério assume-se que a falha ocorre quando a 

tensão média, σy, a certa distância, a0, iguala-se a resistência última do laminado sem presença 
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de descontinuidade geométrica (σ0), sendo definido pela equação 2.3 (Whitney e Nuismer, 

1974 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).  

 dxx
a

aR

R
y




0

0,
1

0

0                                                      (2.3) 

 

O Critério da Tensão média para furos circulares está ilustrado esquematicamente na 

figura 2.9.  

 

 

Figura 2.9 – Representação esquemática do ASC para laminados contendo furo circular 

(Nuismer e Whitney, 1975 apud Awerbuch e Madhukar, 1985). 

 

2.2.8 – Fatores que influenciam o comportamento mecânico dos compósitos frente a 

descontinuidades geométricas 

 

 A influência nas propriedades mecânicas dos materiais compósitos em presença de 

descontinuidades geométricas depende basicamente dos seguintes fatores: tipo e tamanho da 

descontinuidade geométrica, propriedades do material e orientação da fibra (anisotropia); claro 

que todos esses fatores sempre aliado a natureza do carregamento aplicado e condições 

normais de serviço (Hull, 1988; Awerbuch e Madhukar, 1985). 
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2.2.8.1 - Tipo e tamanho da descontinuidade geométrica 

 

 A sensibilidade ao entalhe para os materiais compósitos varia de acordo com o tipo de 

descontinuidade geométrica presente, onde segundo Hull (1988), para um orifício elíptico em 

uma placa plana e isotrópica sob a ação de um carregamento perpendicular, essa sensibilidade, 

ou em outras palavras a concentração de tensão, será maior do que em uma mesma placa com 

orifício circular. Portanto, quanto mais aguda for essa descontinuidade geométrica, maior será 

a concentração de esforços e por conseqüência, a concentração de tensão. 

 O furo circular sem dúvida é uma das descontinuidades geométricas mais usadas na 

engenharia, uma dessas razões que já foi falada anteriormente, é pra evitar descontinuidades 

bruscas (agudas) e a outra é um maior número de trabalhos e pesquisas na área. Ainda em 

relação ao orifício circular, é importante salientar que, a variação de seu diâmetro, também 

leva a um diferente comportamento mecânico, ou seja, a propriedades mecânicas diferentes 

(Kremer e Schürmann, 2007). 

 Segundo Lin Ye et al.(1998) compósitos poliméricos de resina epóxi com fibras de 

carbono [0/90]4s, se mostraram bastantes sensíveis à variação do diâmetro do furo, pois à 

medida que o diâmetro do furo foi aumentando a Resistência Residual foi diminuindo, ou seja, 

se mostrando inversamente proporcional. Portanto, ao mesmo tempo em que, o diâmetro do 

furo aumentava a resistência última do material diminuía.  

 Sempre que se fala em furo circular em um material compósito, outra razão geométrica 

importante é w/d, ou seja, a relação entre a largura (w) do corpo de prova e o diâmetro do furo 

(d). Segundo a norma ASTM D 5766-02, esta razão deve ser mantida de 6,0 (seis), sempre que 

for usado um material compósito considerado isotrópico.  Caso seja um material considerado 

ortotrópico, outra razão entre a espessura (t) e o diâmetro do furo deve também ser obedecida 

e ficar entre 1,5 e 3,0. 

 Em Kameo et al. (1999) um compósito de fibra de aramida impregnado com resina 

epóxi, contendo um furo circular de diâmetro 6,0 mm foi testado para larguras de 12, 18, 24, 

30 e 42 mm, mostrando que para o ensaio de tração uniaxial, quando a razão w/d aumenta a 

Resistência Residual diminui. 
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2.2.8.2 - Propriedades do material  

 

 A capacidade do material compósito de resistir a esforços mecânicos, como dito 

anteriormente, depende claramente da natureza do reforço e da matriz, portanto, não poderia 

ser diferente quando se trata da presença de descontinuidades geométricas na seção 

transversal.  

 Segundo Hull (1988) a sensibilidade ao entalhe cresce à medida que cresce a força de 

união, pois um compósito com baixa adesão na interface fibra/matriz leva à falha no material 

abaixo da tensão necessária para a ruptura da fibra, portanto, eliminando uma possível falha 

devido à concentração de tensão. No entanto, os materiais de adesão interfacial forte tornam-

se mais débil no que diz respeito à presença de descontinuidades geométricas.  

 A influência do comportamento da interface fibra/matriz tem sido considerado um 

fator chave na resposta mecânica final dos materiais compósitos, isso porque uma boa adesão 

interfacial implica em uma melhor transferência de tensões entre a fibra e a matriz, e melhor 

propagação e acúmulo de dano (Lin Ye et al., 1998).  

 Ainda segundo Lin Ye et al. (1998), seus experimentos mostraram que para um 

compósito de carbono/epóxi com fibras tratadas antes da impregnação tiveram melhor adesão 

interfacial, mas por outro lado, se mostraram mais sensíveis a presença de furos circulares, ou 

seja, os laminados com forte adesão fibra/matriz possuem uma Resistência Residual menor. 

 A relação entre Resistência Residual e a adesão fibra/matriz não é só para 

carregamentos estáticos. Como em Afaghi-Khatibi et al. (2001), que usando um compósito 

polimérico de carbono/epóxi, determinou que a Resistência Residual na fadiga para os 

compósitos contendo furos concêntricos com baixa adesão fibra/matriz são superiores aos com 

alta adesão fibra/matriz.  

 Outro parâmetro importante a ser observado nos materiais compósitos é o grau de 

heterogeneidade, ou seja, de que forma as fibras estão distribuídas na matriz, pois segundo 

Feraboli et al. (2009), essa heterogeneidade do material pode levá-lo a uma concentração de 

tensão, fora da seção da descontinuidade geométrica, superior a que possa ser causada pela 

presença de uma descontinuidade geométrica, e desta forma, podendo ser justificável que a 

região de fratura final não seja na seção da mesma. 
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 Ainda segundo Feraboli et al. (2009), pré-impregnados fabricados com fibra de 

carbono/epóxi pelo processo SMC (Sheet Molding Compounds) , no qual as fibras 

encontram-se em forma de chips (granulados), que é bastante usado em partes da janela do 

avião “Boeing 787 Dream-liner”, quando em presença de furos pequenos, pode ser 

considerado insensível ao entalhe. Isto se justifica pelo grau de heterogeneidade do material 

que leva o mesmo a concentrar tensões muito maiores fora da região do furo.          

  

2.2.8.3 - Orientação da fibra no compósito 

 

 Outro parâmetro importante e que influência diretamente na resposta mecânica do 

material, é a orientação da fibra, sobretudo quando em presença de descontinuidades 

geométricas. Isto se deve ao fato de, às vezes, a configuração do material compósito leva o 

material a ser quase insensível ao entalhe (Hull, 1988). 

 

 Compósitos reforçados por manta 

 

 Para os materiais compósitos reforçados por mantas de fibras, considerados na macro-

mecânica como tendo um comportamento isotrópico, a presença de uma descontinuidade 

geométrica qualquer leva na maioria das vezes a concentração de tensão para a região da 

mesma. Isso ocorre devido à presença de fibras distribuídas em praticamente todas as direções 

conduzirem a uma distribuição de tensões, internas no material, mais homogênea, o que 

acarreta num não aparecimento de regiões de concentração de tensões fora da seção do furo, 

como por exemplo, em regiões com presença de excesso de fibras e/ou resinas (Lindhagen e 

Berglund, 1997). 

 As equações construtivas para estes materiais tornam-se mais simples, porque estes 

podem se aproximar mais daqueles materiais considerados convencionais. O valor do fator de 

concentração de tensão K inclusive já é conhecido e igual ou muito próximo de 3,0 (três) 

(Awerbuch e Madhukar, 1985). 

 Para Hull (1988) o fato do laminado reforçado por manta ter praticamente uma 

distribuição de tensões uniforme em sua estrutura, quando submetida a uma carga de qualquer 

natureza, a concentração de tensão irá ficar muito mais restrita a mudança brusca de seção de 
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área (na descontinuidade geométrica), e que, portanto, será totalmente influente na resposta 

mecânica final do laminado, pois diminuirá a resistência última do mesmo. Inclusive a 

Resistência Residual para este tipo de material compósito é de aproximadamente 0,7, ou seja, 

a presença de uma descontinuidade geométrica leva o compósito a uma diminuição de sua 

resistência última cerca de 30% (Awerbuch e Madhukar, 1985). 

 Compósitos reforçados por tecido 

 

 Este tipo de material compósito é caracterizado pela presença de fibras contínuas, ou 

presença de anisotropia, como fator preponderante em sua resposta mecânica final. Um dos 

tecidos mais utilizados como reforço para os materiais compósitos é o bidirecional, seja com 

as fibras orientadas a 0/90º ou a ±45º com relação à aplicação da carga. Neste último caso, 

inclusive, quando impregnado em uma matriz recebe o nome de compósito equiangular (Hull, 

1988; Herakovich, 1997). 

 Quando o compósito apresenta fibras orientadas a 0/90º, num ensaio de tração uniaxial 

essas tensões são passadas à fibra, desta forma em presença de descontinuidade geométrica, a 

tensão máxima na seção do furo pode ser aliviada devido às fibras na direção de 0º. Portanto, 

se comparado com os materiais compósitos reforçados por mantas de fibras, os laminados 

0/90º tem uma menor perda em sua resistência mecânica, por exemplo, quando em presença 

de furos (Hallett e Wisnom, 2006).   

 Para o laminado compósito equiangular sob um carregamento de tração uniaxial, o 

laminado fica submetido diretamente às direções em que atuam as tensões cisalhantes, o que 

leva este tipo de material possuir algumas características específicas como (Hufner e Accorsi, 

2009):  

- Apresentar linearidade entre a tensão/deformação até cerca de 25% da carga total aplicada, 

portanto zona de regime elástico; 

- Começo de fissuração na matriz;  

- Saturação da matriz e começo do dano na fibra; 

- Por fim, região de falha na fibra até a ruptura final;    

   Todas estas características, segundo Hufner e Accorsi (2009), tornam-se mais 

acentuadas quando em presença de descontinuidades geométricas, devido o efeito da 

concentração de tensão que leva o material a perdas de suas propriedades mecânicas. 
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 O efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe do material pode ser 

observado na figura 2.10, no qual as regiões de maiores tensões estão nas seções das 

descontinuidades geométricas e o dano ocorre na direção das fibras (Hull, 1988). 

 

 

Figura 2.10 – Efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe (a) laminado 

reforçado por manta, (b) laminado a 0/90º e (c) laminado a ±45º (Hull, 1988). 

 

2.2.9 – Mecanismo de dano em materiais compósitos 

 

A ocorrência de prejuízo ocorrido nas propriedades mecânicas durante a ação de um 

carregamento de qualquer natureza dá origem a um mecanismo complexo com vários tipos de 

fratura, que são denominados como “dano” (Reifsnider, 1982). O tipo e a forma de dano 

podem ser influenciados por diversos fatores, como o tipo e o sentido da carga aplicada, as 

propriedades físicas, químicas e mecânicas da fibra e da matriz, o processo de fabricação, a 

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

absorvida, a temperatura de trabalho e a presença de elementos concentradores de tensão como 

descontinuidades geométricas (Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997; Awerbuch e 

Madhukar, 1985).    

Devido à grande variedade de fatores é extremamente difícil prever onde e como um 

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

que, mesmo variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá variações 

Regiões de 

concentração 

de tensões 

(a) (c) (b) 
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significativas na formação e propagação do dano (Hull, 1988). É importante salientar que 

segundo a norma ASTM D 5766-02, para a característica da fratura final em laminados com 

presença de um furo concêntrico sempre deverá ser na seção de área do mesmo, para que o 

ensaio seja válido. 

O modo de falha para ensaio de tração uniaxial segundo as normas ASTM D 5766-02 e 

ASTM D 3039-08, ou seja, para laminados com ou sem a presença de descontinuidade 

geométrica pode ser codificado de acordo com as seguintes siglas da tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Codificação dos modos de falha aceitáveis para o ensaio de tração uniaxial 

(ASTM D 3039-08; ASTM D 5766-02). 

 
 

CÓDIGO 

 

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral no topo e dentro da lingüeta 

GAT No topo e dentro da lingüeta 

LAT No topo e dentro da lingüeta, mas lateral 

DGM Delaminação na borda e no meio do galgo 

LGM Lateral e no meio do galgo 

SGM No meio do galgo com fendas longitudinais 

AGM Angular e no meio do galgo 

XGM Explosiva e no meio do galgo 

 

Segundo a literatura (Hull, 1988; Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997), os principais 

tipos de danos encontrados nos materiais compósitos são: 

 

 Fissuração na matriz – ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material 

compósito (fratura coesiva na matriz). As microfissuras internamente na matriz podem gerar 

03 (três) tipos de fraturas diferentes: 

Coesiva na matriz - Fissura se propagando na matriz próxima da interface fibra/matriz 

(interface fibra/matriz mais resistente); 

Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura longitudinal da fibra (ao longo do seu eixo) e não na 

seção transversal da mesma (interface fibra/matriz mais resistente); 
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Adesiva – Fissura propagando-se na interface fibra/matriz provocando desaderência na nessa 

interface. 

A figura 2.11 mostra um exemplo de fratura adesiva e coesiva num laminado 

compósito de manta de fibra de vidro. 

 

 

Figura 2.11 – Fratura adesiva e coesiva no laminado (Banco de dados da BPMCC – 

DEM/UFRN, 2008).  

 Delaminação – desaderência entre as camadas de um laminado compósito conforme 

observado na figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Delaminação entre as camadas de fibras em um compósito híbrido (Banco de 

dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008).  
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 Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal ou longitudinal da fibra (fratura 

coesiva na fibra) conforme observado na figura 2.13. 

 

Figura 2.13 – Ruptura da fibra de vidro em um laminado compósito (Banco de dados da 

BPMCC – DEM/UFRN, 2008).  

 

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

em qualquer material compósito fibroso, porém a delaminação ocorre apenas para compósitos 

laminados. É importante salientar que o aumento do dano no material compósito prejudica as 

propriedades mecânicas do laminado de modo que ocorre um decréscimo das suas constantes 

elásticas (Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997; Freire Jr., 2001). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 Neste capítulo ressaltam-se com detalhes todos os procedimentos experimentais 

usados, com destaque para os materiais e métodos utilizados nesse trabalho. 

3.1 – Materiais utilizados nos laminados compósitos 

 

- Tipos de reforços 

 Foram utilizados para confecção dos laminados compósitos os seguintes reforços 

(fornecidos pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda): 

 Mantas de fibras curtas de vidro-E, com uma gramatura de 450 g/m
2
 e 5,0 cm de 

comprimento, utilizada no laminado fabricado apenas com essas mantas e definido 

como “Compósito/Manta” (CM). 

 Tecido têxtil bidirecional de fibra de vidro-E com uma gramatura de 600 g/m
2
 e 

utilizado na confecção do laminado definido como “Compósito/Tecido” (CT).  

- Resina poliéster 

 Foi utilizada a resina de poliéster insaturada ortoftálica como matriz plástica para 

confecção dos laminados compósitos. Como agente do sistema catalítico (cura a temperatura 

ambiente) foi usado o MEEK (metil-etil-ketona), catalisador utilizado em vasta escala na 

indústria de plásticos reforçados. 

3.2 – Processo de fabricação e configuração do laminado CM  

 

O processo de fabricação utilizado foi o de moldagem manual (hand lay-up) para a 

confecção do laminado CM. O mesmo foi confeccionado na forma de 01 (uma) placa 

constituída por sete camadas de mantas.  A figura 3.1 mostra a manta utilizada ressaltando a 

distribuição aleatória das fibras. A área da placa foi de 1,0 m
2
, e com espessura média de 6,0 

(seis) mm. A mesma foi fabricada pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda. Ressalva se faz 
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que esse tipo de laminado é de uso tradicional na indústria, principalmente na fabricação de 

reservatórios de médio porte.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Tipo de reforço do laminado CM – Manta de fibras curtas de vidro- E. 

 

3.3 - Processo de fabricação e configuração do laminado CT 

 

O processo de fabricação utilizado nesse laminado foi, também, o de moldagem 

manual (hand lay-up), no qual foi obtida uma placa do laminado CT. A mesma possui 1,0 m
2
 

de área e espessura média de 3,7 mm. O laminado é constituído de quatro camadas de tecido e 

fabricado pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda. O tecido utilizado na confecção do 

laminado é mostrado na figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Tipo de reforço utilizado no laminado CT. Tecido bidirecional de fibra de vidro- 

E.  
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3.3.1 – Compósitos laminados CT 0/90º e CT ±45º 

 

No caso dos laminados CT foram idealizadas duas configurações com as orientações 

das fibras nas camadas diferentes com relação a direção de aplicação da carga. São eles: CT 

0/90º e CT ±45º conforme mostra a figura 3.3.  

A razão da escolha de um número de camadas menor para o CT deu-se através de uma 

exigência da norma ASTM D 5766-02, na qual determina que para materiais compósitos 

ortotrópicos, caso do laminado CT, é aconselhável usar uma razão entre o diâmetro do furo e a 

espessura do laminado de valor em torno de 1,5 a 3, enquanto para os materiais compósitos 

considerados isotrópicos, caso do laminado CM, deve-se obedecer a uma razão entre largura e 

diâmetro do furo igual a 6.   

É importante salientar que para ambos os laminados CT, na obtenção dos corpos de 

prova foi utilizado à mesma placa, sendo que a orientação da fibra a ±45º ou 0/90º deu-se em 

função da direção do corte dos mesmos, determinando assim, diferentes orientações da fibra 

no que diz respeito à direção de aplicação da carga.  

 

 

 

 
 

Figura 3.3 – Sentido de corte e direção de aplicação de carga para os corpos de prova a 0/90º e 

a ±45º.  
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3.4 - Determinação da densidade e fração volumétrica dos componentes 

  

A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada pelo método, imersão dos 

corpos de prova, segundo a norma ASTM D 792-08, utilizando-se um total de 10 amostras. A 

fração volumétrica de fibras, resina e vazios foi determinada através de um ensaio de 

calcinação (Cahn 1993, ASTM D 3171-99). Para a densidade volumétrica dos laminados, 

amostras de 25 x 25 mm foram previamente medidas e pesadas em uma balança digital com 

capacidade máxima de 210 g e resolução de 0,1 mg. A densidade volumétrica dos laminados 

foi calculada utilizando a equação 3.1: 

  

dwc

c0,9975
D


                                                     (3.1) 

 

Na qual c é o peso da amostra seca (g), w é o peso do fio parcialmente imerso em água 

(g), d é o peso do fio com a amostra imersos em água (g), D é a densidade volumétrica do 

laminado em gramas por centímetro cúbico (g/cm3) e 0,9975 é o valor da densidade da água a 

23ºC, temperatura na qual foi realizado o ensaio. 

Para o ensaio de calcinação as amostras foram submetidas, inicialmente, a uma pirólise 

ao ar livre para a eliminação de gases tóxicos provenientes da resina e logo após, foram 

levadas a um forno na temperatura de aproximadamente 650
o 

C durante cerca de 40 minutos. 

Nesta temperatura o restante da resina é queimada restando apenas às fibras de vidro. De posse 

dos valores de densidade dos componentes (obtidos pelo fabricante) e das medidas das 

dimensões e peso do compósito (antes da queima), determinam-se as frações volumétricas de 

resina, fibra e vazios, de acordo com as equações abaixo. 

 

100
m

m
M

t

f

f                                                      (3.2) 

 

fm M100M                                                      (3.3)    
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)VV(100V mfv                                                      (3.6) 

 

Nas quais, Mf  é o percentual mássico de fibra, mf  é a massa de fibra (g), mt é a massa 

total do laminado (g), Mm é o percentual mássico de resina (matriz), Vf é o percentual 

volumétrico de fibra, Df é a densidade volumétrica da fibra (g/cm3), Dm é a densidade 

volumétrica da matriz (g/cm3) e Vm e Vv são os percentuais volumétricos de resina (matriz) e de 

vazios, respectivamente. 

 

3.5 – Corte e confecção dos corpos de prova  

 

Para efetuar o corte dos corpos de prova, utilizou-se um disco de corte diamantado 

(DIFER D252), a seco, de forma a evitar um possível “arranque” de fibras ou quaisquer outros 

tipos de danos. 

Para uma melhor obtenção dos corpos de prova, foi retirada uma rebarba de 

aproximadamente 5,0 cm, nas laterais, em todas as placas dos compósitos, com intuito de 

eliminar possíveis descontinuidades e mau acabamento, como por exemplo, variações da 

espessura e maiores percentuais de defeitos internos provenientes do processo de fabricação. 

Todos os corpos de prova foram cortados das respectivas placas (manta e tecido). No 

caso da placa CT é importante salientar que os mesmos foram obtidos seguindo um sentido 

previamente definido no laminado, ou seja, as fibras ficaram nas direções 0/90º e ±45º com 

relação à aplicação da carga, como já definido e mostrado anteriormente na figura 3.3. 

Após a obtenção das dimensões apropriadas dos corpos de prova, foram realizados os 

procedimentos de lixamento e polimento nas regiões onde o disco de corte foi aplicado. Para 
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tanto, utilizou lixas d’água aquecido de números 150, 180, 240, 320, 400 e 600, e o polimento 

foi feito em uma politriz motorizada, utilizando como abrasivo a alumina de 0,01 mícron. 

Como a espessura dos laminados apresenta variações em função do processo de 

fabricação utilizado, foram necessários pelo menos 5 (cinco) medidas na região do galgo para 

a obtenção do valor médio das dimensões de cada corpo de prova utilizando-se um paquímetro 

digital do fabricante Starret com resolução de 0,01 mm. 

Os laminados CM e CT com presença de descontinuidade (furo concêntrico) foram 

definidos como: 

CMD (Compósito/Manta/Descontinuidade) e  

CTD (Compósito/Tecido/Descontinuidade). 

 Além disso, para os corpos de provas desses laminados (CMD, CTD 0/90º e CTD 

±45º), os mesmos foram confeccionados a partir de um pré-furo de 2,0 mm, cujo 

procedimento contínuo de brocagem se deu até atingir o diâmetro normalizado (ASTM D 

5766-02) do furo de 6,0 mm. As brocas utilizadas no processo possuem fio diamantado, 

evitando assim, possíveis irregularidades na superfície do furo.  

 

3.6 - Ensaio de Tração Uniaxial 

 

Para determinar as propriedades mecânicas de resistência última, módulo de 

elasticidade e alongamento (deformação) na fratura dos laminados CM e CT, os corpos de 

prova foram selecionados e ensaiados à tração uniaxial segundo a norma ASTM D 3039-08. Já 

para a confecção dos corpos de prova dos laminados CMD, CTD 0/90º e CTD ±45º foi 

utilizada a norma ASTM D 5766-02. Ressalta-se que segundo essa norma a resistência última 

à tração desses laminados é determinada na área de maior seção. Os ensaios mecânicos foram 

realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do Cento de Tecnologia do Gás- 

CTGÁS/RN.  

Ressalva se faz para o cálculo do módulo elástico, ou seja, o mesmo é determinado 

considerando os valores de tensão e deformação até 50% da carga de ruptura de forma a evitar 

influência do início do dano no mesmo. Esse procedimento foi adotado para cálculo de todos 

os módulos elásticos independente do carregamento e tipo de configuração. 
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As dispersões calculadas em todos os parâmetros estudados se referem ao “erro 

absoluto”, ou seja, diferença entre os valores máximos e mínimos obtidos nos ensaios. Para 

efeito de estudos comparativos foram usados os valores médios para todos os parâmetros 

estudados. 

 Para a realização dos ensaios foram confeccionados 7 (sete) corpos de prova para cada 

uma das configurações com e sem furo concêntrico, totalizando 42 amostras. Os ensaios foram 

realizados utilizando uma máquina de Ensaios Universal Mecânica (AGI-250 KN Shimatzu) 

com capacidade máxima de 25 T, mostrada na figura 3.4. Todos os ensaios foram realizados à 

temperatura ambiente (25±2)°C. 

 

 

Figura 3.4 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica utilizada no ensaio de tração uniaxial.  

 

Durante a realização dos ensaios, foram tomados alguns cuidados especiais, tais como 

ajustes dos corpos de prova nas garras da máquina, para minimizar os problemas de “arraste” 

no inicio do carregamento e garantir, dimensões precisas do comprimento útil do Cp. 
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 As figuras 3.5 (a) e (b) mostram as dimensões para os corpos de prova com e sem a 

presença de furo concêntrico. É importante lembrar que estes obedecem a uma tolerância, de 

acordo com as normas, impreterivelmente de ±1%. 

 

 

 

Figura 3.5 - Dimensões em (mm) dos corpos de prova para os laminados: (a) CM, CT 0/90º e 

CT ±45º; (b) CMD, CTD 0/90º e CTD ±45º.  

 

3.7 – Análise dos Danos Obtidos nos Ensaios 

  

Para o estudo da característica final da fratura (corpos de prova já fraturados) foram 

realizadas análises macroscópicas e microscópicas do material na região de fratura. A análise 

macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do processo de fratura ao longo de 

todo o comprimento do corpo de prova e segundo a norma ASTM D 3039-08. 

(a) 

(b) 
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Com relação às análises microscópicas foram desenvolvidos estudos envolvendo tanto 

a microscopia óptica quanto a eletrônica de varredura (MEV). Para a primeira forma de 

análise utilizou-se um microscópio ótico MG da marca Olimpus, com ampliações entre 100 e 

500 vezes para a obtenção das imagens das regiões fraturadas. Com relação à análise por 

MEV, foi utilizado um microscópio da marca Shimadzu SSX550. A análise da fratura de todos 

os ensaios foi realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de Tecnologia do 

Gás – CTGÁS/RN. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo são apresentados, inicialmente, os resultados obtidos nos ensaios 

preliminares de densidade volumétrica e de calcinação para os laminados CM e CT. Em 

seguida são mostrados os resultados dos ensaios de tração uniaxial para todas as 

configurações, primeiramente sem a presença do furo concêntrico e posteriormente com 

presença do furo concêntrico. Além disso, também são expostos estudos das características da 

fratura obtidas, em nível macroscópico, assim como, em nível microscópico para os ensaios 

acima relacionados. 

 A próxima etapa está relacionada a um estudo comparativo entre os resultados obtidos 

para todas as configurações no que diz respeito à influência da presença do furo concêntrico 

em relação à direção de reforço, ou seja, isotropia e grau de anisotropia presente no laminado. 

Esses resultados estão relacionados às propriedades mecânicas tais como resistência última à 

tração, módulo de elasticidade (determinado na direção de aplicação da carga) e deformação 

de fratura.  

Por fim um fluxograma é desenvolvido com o objetivo de mostrar de forma 

comparativa todas as características da fratura, características estas observadas nas análises 

macroscópica e microscópica da fratura final nos corpos de prova ensaiados. 

 

4.1 – Ensaio de Densidade volumétrica e Calcinação  

 

As densidades volumétricas dos compósitos estudados são apresentadas na tabela 4.1. 

Por estes resultados, percebe-se que ambos os laminados possuem uma densidade próxima, 

com uma diferença percentual de 7% do CT em relação ao CM. Mesmo com a diferença do 

número de camadas entre laminados CM (manta - 7 camadas) e o CT (tecido – 4 camadas), 

não houve uma superioridade da densidade do primeiro em relação ao segundo, devido 

certamente, a diferença de gramatura existente entre os reforços (manta - 450 g/m
2
 e tecido – 

600 g/m
2
) utilizados, e também ao maior percentual volumétrico de fibras no laminado CT.  
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Tabela 4.1 – Densidade volumétrica dos compósitos. 

Laminado CM CT 

Densidade (g/cm
3
) 1,47 1,58 

 

 

Os resultados dos ensaios de calcinação para a determinação dos percentuais 

volumétricos dos constituintes são apresentados na figura 4.1. O compósito CM possui um 

baixo teor de fibras e conseqüentemente um alto percentual de resina o que condiz com os 

valores geralmente obtidos em processos de laminação manual e utilizando mantas de fibras 

curtas (Hull, 1988). Com relação ao compósito CT observa-se um teor de fibra de vidro 35% a 

mais que no CM, o que condiz também com o uso de tecidos e método de impregnação usado, 

já que o tecido requer menos quantidade de resina que a manta para um mesmo processo de 

impregnação.  

Percebe-se também, que o percentual de vazios nas duas configurações é baixo, quando 

se leva em consideração o processo de fabricação manual utilizado, apesar de industrial, 

havendo uma diferença de 20% a mais para o CT em relação ao CM. 

 Esse percentual de vazios maior no tecido pode ser explicado pelas regiões ricas em 

resina que se forma nos pontos de trama do tecido bidirecional. Vale salientar também que, 

essa diferença existente entre os percentuais volumétricos de ambos os laminados é apenas 

uma pequena parcela de uma possível diferença entre suas propriedades mecânicas, pois o 

fator mais determinante, sem dúvida, está intrínseco ao tipo e direção do reforço utilizado com 

relação à direção de aplicação da carga.  

 

         
 

Figura 4.1 – Resultados do ensaio de calcinação para os laminados CM e CT. 

CM CT 
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4.2 – Ensaios de Tração Uniaxial para o laminado CM  

 

 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para o compósito reforçado com manta 

de fibra de vidro-E e sem presença de furo concêntrico, a figura 4.2, mostra o gráfico Tensão x 

Deformação para esse laminado. Pode-se considerar um comportamento linear elástico entre a 

tensão e a deformação para este laminado, característica esta comum a maioria dos laminados 

à base de resina poliéster reforçados com fibras de vidro (Aquino et al., 2007).  
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Figura 4.2 – Gráfico Tensão x Deformação para o CM. Tração uniaxial. 

 

Os valores médios obtidos para a resistência última à tração, para o módulo de 

elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de 

ruptura, para o CM, são mostrados na tabela 4.2.  

A tabela 4.2 mostra também as dispersões percentuais as quais, de modo geral, são 

consideradas baixas. Essa característica é peculiar aos compósitos poliméricos somente a base 

de fibras de vidro, principalmente para aqueles reforçados por manta. Ressalta-se que as 

dispersões se referem à diferença absoluta ocorrida entre os valores máximos e mínimos 



Cap. 4 - Resultados e Discussão 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   48 

 

obtidos no ensaio, para cada parâmetro analisado. Vale salientar que em todos os tipos de 

laminados, o cálculo da dispersão, foi realizado da mesma forma.  

 

Tabela 4.2 - Propriedades mecânicas do CM à Tração uniaxial. 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 93,89  7,47 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,21  4,07 

Deformação de ruptura (%) 4,00  7,50 

 

4.2.1 – Característica da fratura do CM submetido à tração uniaxial 

 

Na figura 4.3 são apresentados alguns corpos de prova pós-ensaio do compósito CM 

(sem furo concêntrico). Observa-se que a fratura foi bastante localizada, permanecendo o 

corpo de prova sem grandes variações nas regiões distantes da fratura final.  

De acordo com a norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura observado foi o LGM 

(lateral na região mediana do galgo), o que segundo a mesma é perfeitamente válido para o 

ensaio.  

 

 

Figura 4.3 – CP’s pós-ensaio do compósito CM. Tração uniaxial. 
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A fratura do compósito CM ocorreu de forma frágil com uma deformação de no 

máximo 4% fratura final. Na Figura 4.4 é mostrada uma micrografia óptica de uma região 

próxima à fratura final, onde é possível visualizar a propagação de uma microfissura entre as 

camadas de fibras de vidro.  

Na figura 4.4 observa-se inicialmente que as fissuras se propagam transversalmente à 

direção da carga e logo em seguida tomam forma de fendas intralaminar propagando-se no 

sentido do carregamento (longitudinalmente). Também se observa que as fissuras ao se 

propagarem longitudinalmente podem provocar uma “ruptura” da fibra com relação à matriz, 

caracterizando uma fratura adesiva. 

As fissuras quando propagadas somente na matriz são denominadas de fraturas 

coesivas na matriz enquanto que as mesmas ao cortarem longitudinalmente as fibras são 

denominadas de fraturas coesivas na fibra, ver figura 4.5.  

O compósito CM não apresentou delaminação entre as camadas, fato já esperado uma 

vez que o mesmo é formado apenas por mantas de fibras de vidro o que origina pouca 

discrepância entre as tensões interlaminares. 

 

 

                           

Figura 4.4 – Região próxima à fratura final - Tração uniaxial CM.  
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Figura 4.5 – Fratura coesiva e adesiva próxima a região de fratura final - Tração uniaxial CM.  

 

4.3 – Ensaios de Tração Uniaxial para o laminado CT 0/90º 

 

A primeira configuração a ser ensaiada à tração uniaxial para o laminado compósito 

reforçado com tecido bidirecional de fibras de vidro-E foi com orientação de fibras a 0/90º 

com relação à aplicação da carga, ou seja, o CT 0/90º.  

A figura 4.6, mostra o gráfico Tensão x Deformação para o laminado onde a 

linearidade entre a tensão e a deformação não é mantida, assim como para o CM, certamente 

pelo diferente tipo de reforço utilizado e a orientação da fibra. 

A tabela 4.3 mostra os resultados obtidos com os valores médios de resistência à tração 

(MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da 

carga) e deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas dispersões 

calculados sob mesmos parâmetros citados em 4.2. 

 É importante observar que os valores das dispersões são superiores aos obtidos no 

laminado CM, isso devido ao tipo de reforço (tecido bidirecional) e consequentemente a 

presença da anisotropia.  

Fratura coesiva 

na fibra 

 
Fratura 

adesiva 

 

Fratura coesiva 

na matriz 

 



Cap. 4 - Resultados e Discussão 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   51 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

40

80

120

160

200

T
en

sã
o
 (

M
P

a
)

Deformação (%)
 

Figura 4.6 – Gráfico Tensão x Deformação para o laminado CT 0/90º. Tração uniaxial. 
 

Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas do CT 0/90º à Tração uniaxial.  

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 186,59 15,13 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,03 9,63 

Deformação de ruptura (%) 5,89 27,38 

 

4.3.1 – Característica da fratura do CT 0/90º submetido à tração uniaxial 

 

A característica da fratura para o CT 0/90º inicia-se com uma fissuração progressiva 

intensa e transversalmente à aplicação da carga que se propaga em todo o comprimento útil 

dos CP´s, ver figura 4.7, apresentando estado de saturação da mesma antes da fratura final. 

Apresentou também, o fenômeno do “rasgamento” na região final da fratura, dano 

característico dos compósitos poliméricos a base de tecidos (Freire Júnior e Aquino, 2002). É 

importante lembrar que esse “rasgamento” torna-se perceptível após a retirada dos corpos – de 

- prova das garras da máquina.    



Cap. 4 - Resultados e Discussão 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   52 

 

A figura 4.8 mostra a região de fratura final do laminado CT 0/90º, que segundo a 

norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura é lateral na região mediana do galgo (LGM), 

portanto, válida para este tipo de ensaio. 

 
 

Figura 4.7 – Estado de saturação da fissuração transversal na matriz para o laminado CT 

0/90º. Tração Uniaxial. 

 

 

 

 
Figura 4.8 – Região de fratura final dos cp’s do laminado CT 0/90º. Tração uniaxial. 

 

Na análise da fratura em nível microscópico além da fissuração na matriz, também 

denominada de fratura coesiva na matriz, foram observadas características de dano como 
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fratura adesiva, delaminação e ruptura de fibras. A microscopia óptica revelou que as fissuras 

transversais na matriz quando propagadas até a interface entre as camadas do laminado 

originou as delaminações, como mostra a figura 4.9. Já a fratura adesiva (desaderência na 

interface fibra/matriz) é mostrada nas figuras 4.10 e 4.11, além da presença de bifurcações de 

fissuras.  

 

 

 
Figura 4.9 – Características da fratura no laminado CT 0/90º. Tração uniaxial. 

 

 
 

Figura 4.10 – Bifurcação da fissura e fratura adesiva no laminado CT 0/90º. Tração uniaxial. 
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É interessante observar que apesar da existência de defeitos de fabricação no laminado, 

ver figura 4.11, o mesmo não originou qualquer tipo de dano durante todo o carregamento, 

muito pelo contrário verifica-se a presença de uma fratura adesiva muito próxima ao mesmo, 

porém em uma região sem qualquer tipo de defeito aparente. 

 

 
Figura 4.11 – Defeito de fabricação sem originar qualquer tipo de dano no material. Tração 

uniaxial.  

 

A análise obtida na microscopia eletrônica de varredura (MEV), ver figura 4.12, 

mostra uma região de fratura adesiva (interface fibra/matriz) e com a presença de alguns 

vestígios de resina na mesma, ou seja, caracterizando a fratura coesiva na matriz. 

 

 
 

Figura 4.12 – Região de fratura adesiva com resquícios de resinas nas fibras. Tração uniaxial. 
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4.4 – Ensaio de Tração Uniaxial para o laminado CT ±45º  

 

A figura 4.13, mostra o gráfico Tensão x Deformação para o laminado CT ±45º obtido 

no ensaio de tração uniaxial. A linearidade entre a tensão e a deformação é mantida até certo 

valor da carga de ruptura e coincidente com o inicio do processo de fissuração da matriz. A 

mesma ocorre de forma intensa, levando o gráfico a ter uma característica não linear.  

Outro fator que pode influir nesse comportamento é a forte presença do cisalhamento 

se sobrepondo ao de tração devido à orientação das fibras frente à direção do carregamento. 

Vale salientar que esse comportamento é típico de um compósito considerado ortotrópico com 

reforço a 45º em relação à aplicação da carga (Hufner e Accorsi, 2009).  

Os valores médios das propriedades mecânicas de resistência à tração (MPa), módulo 

de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e 

deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas dispersões para o laminado 

CT ±45º, são mostrados na tabela 4.4.   
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Figura 4.13 – Gráfico Tensão x Deformação para o laminado CT ±45º. Tração uniaxial. 
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É importante observar que a resistência à tração deste laminado foi inferior ao CM e 

ao CT 0/90º, o que é atribuído as tensões cisalhantes que são preponderantes devido a direção 

do reforço utilizado (a ±45º) frente à direção da carga, levando a um resistência últimaà tração 

inferior em relação aos demais laminados.  

 

Tabela 4.4 - Propriedades mecânicas do CT ±45º à Tração uniaxial.   

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 76,14 8,89 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,28 7,71 

Deformação de ruptura (%) 5,51 19,08 

 

4.4.1 – Característica da fratura do CT ±45º submetido à tração uniaxial 

 

Para o compósito CT ±45º, a característica da fratura mostrou de forma similar à do 

laminado CT 0/90º, ou seja, primeiramente ocorreu o processo de fissuração de toda a matriz 

de forma progressiva e transversal à aplicação da carga, apresentando estado de saturação da 

mesma antes da fratura final, ver figura 4.14. Por ser um compósito reforçado com tecido, 

apresentou também o fenômeno do “rasgamento” de fibras, como mostrado na mesma figura, 

só que menos intenso que o laminado CT 0/90º. 

 

 
 

Figura 4.14 – Análise macroscópica da região de fratura do CT ±45º. 
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 Com relação ao tipo de fratura do laminado segundo a norma ASTM D 3039-08, 

também foi do tipo lateral na região mediana do galgo, ou seja, LGM como mostrada na 

figura 4.15, onde também se pode ver nitidamente a direção do reforço utilizado. 

 

 
 

Figura 4.15 – Região da fratura lateral e no meio do galgo. 

 

 A análise microscópica da fratura para este laminado mostrou que não ocorreram 

delaminações entre as camadas. As fissuras ocorreram todas a 45º (figura 4.16), na direção do 

cisalhamento, também foram observadas fraturas na interface fibra matriz (adesiva) e fraturas 

coesivas, além da presença de fendas entre os cruzamentos das mechas. 

 

 
 

Figura 4.16 – Microfissuras a 45º que ocorreram no laminado CT ±45º. 
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 Uma característica importante para este laminado foi à presença, em todo o 

comprimento útil dos corpos de prova de fendas em toda a região do cruzamento das mechas, 

como é observado na figura 4.17, devido ao forte cisalhamento que ocorre na direção do 

reforço a 45º. A figura 4.18, evidencia o efeito dessa fragilidade dos cruzamentos das mechas, 

através do surgimento de fendas longitudinais e intralaminares. Observa-se também que 

através delas, originam-se fraturas adesivas na interface fibra/matriz e coesivas na fibra e na 

matriz.  

 

 
 

Figura 4.17 – Ocorrência de fendas na região do cruzamento das mechas.  

 

 
 

Figura 4.18 – Fendas, fraturas adesiva e coesiva no laminado CT ±45º. 
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4.5 – Ensaios de Tração Uniaxial para o laminado CMD  

 

No estudo da influência da presença do furo concêntrico na seção transversal de todos 

os laminados compósitos estudados no comportamento mecânico do mesmo, será abordado 

apenas possíveis perdas nos parâmetros de resistência última à tração, módulo de elasticidade 

na direção da carga e deformação (alongamento) na fratura.  

Esse estudo segue a norma ASTM D 5766-02, onde a máxima tensão desenvolvida no 

laminado é determinada na maior área da seção transversal e não na seção onde se verifica o 

fenômeno da “concentração de tensão”. Isso porque o estudo com base nesse fenômeno exige 

a necessidade do cálculo do “fator de concentração de tensão (K)”, para a determinação da 

tensão máxima, o qual requer metodologia e ensaios técnicos ou experimentais específicos.  

 A metodologia mais empregada no estudo citado anteriormente tem como base o 

Método dos Elementos Finitos para a discretização da região do fenômeno (na vizinhança do 

furo) e técnicas como a fotoelasticidade na visualização e cálculo do fator K em termos 

experimentais. Todo esse estudo já está previsto como continuidade do presente trabalho de 

investigação. 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para o compósito reforçado com manta 

de fibra de vidro-E e com presença do furo central, CMD, a figura 4.19 mostra o gráfico 

Tensão x Deformação obtido. Observou-se um comportamento que pode ser considerado não 

linear elástico entre a tensão e a deformação, em outras palavras, a presença de um furo central 

no CMD alterou significativamente o comportamento do material com relação à linearidade 

entre a tensão e a deformação, se comparado com o CM.  

A tabela 4.5 mostra os valores médios do resistência última à tração (MPa), módulo de 

elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e deformação 

de ruptura (%). São apresentados, também, os valores referentes às suas respectivas 

dispersões, caracterizadas pela diferença absoluta ocorrida nos valores máximos e mínimos 

obtidos no ensaio.  

Para o CMD a maior dispersão foi verificada para o módulo de elasticidade 

longitudinal, apesar de todas as propriedades apresentarem valores considerados altos, 
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principalmente por se tratar de manta de fibras curtas como reforço e também quando 

comparados aos obtidos para o laminado em questão sem a presença de furo concêntrico. 
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Figura 4.19 - Gráfico Tensão x Deformação para o CMD. Tração uniaxial. 

    

Tabela 4.5 - Propriedades Mecânicas médias do CMD à Tração Uniaxial. 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 62,79 11,01 

Módulo de elasticidade (GPa) 1,93 22,14 

Deformação de ruptura (%) 3,12 16,88 

 

4.5.1 – Característica da fratura do CMD submetido à tração uniaxial 

 

Quanto ao estudo da característica final da fratura para o CMD, a análise macroscópica 

mostrou um dano extremamente localizado (região de fratura final) e já esperado devido ao 

tipo de reforço utilizado (manta de fibras curtas com distribuição aleatória). 
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Esse tipo de laminado pode ser considerado em ter um comportamento 

macroscópicamente isotrópico com relação às propriedades elásticas (característica da 

deformação). O dano ocorrido no CMD foi concentrado na seção transversal onde está 

localizado o furo conforme previsto na norma ASTM D 5766-02. 

A sua fratura é classificada como lateral ao furo e no meio do galgo (LGM), e só é 

valida se e somente se, a fratura for na região do furo, devido o efeito da concentração de 

tensão que nele ocorre. As figuras 4.20 (a) e (b) mostram, respectivamente, os cp’s antes e 

após o ensaio de tração uniaxial. 

 

 

(a) 

 

     

(b) 

Figura 4.20 – Figuras (a): CP antes do ensaio e (b) região de fratura final após o ensaio, ambos 

para o CMD.  
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Nas Figuras 4.21 e 4.22 são mostradas micrografias ópticas das regiões próximas à 

fratura final, onde é possível visualizar, por exemplo, a presença de muitas fissuras 

transversais na matriz. Observa-se também um “descolamento” da fibra com relação à matriz, 

caracterizando uma fratura adesiva, além da fratura coesiva que ocorre na matriz e fendas 

tanto transversais como longitudinais.  

 

 

Figura 4.21 – Presença de fraturas adesiva e coesiva no CMD. 

 

 

Figura 4.22 – Presença de fendas transversais no CMD. 
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O compósito CMD não apresentou delaminação entre as camadas, fato já esperado 

uma vez que o mesmo é formado apenas por mantas de fibras de vidro o que origina pouca 

discrepância entre as tensões interlaminares. 

As imagens mostradas nas figuras 4.23 a 4.25 foram obtidas no MEV para o laminado 

CMD. Características da fratura como a presença de fendas na matriz e de fratura adesiva 

(interface fibra/matriz) são observadas, além da presença de arranque e de ruptura das fibras. 

Através destas imagens também é possível observar a configuração do laminado, ou seja, 

nota-se a presença de fibras totalmente aleatória, caracterizando assim o tipo de reforço 

utilizado. 

A figura 4.23 mostra um grande número de ruptura e de arranque de fibras (fratura 

adesiva) que acontece na região de fratura final, devido ao alto nível de tensões que são 

transferidos para a fibra, através da matriz, levando as mesmas a ruptura. Se pode observar 

também algumas fissuras na matriz.  

Na figura 4.24, observa-se a superfície do furo (à esquerda e à direita) e por 

conseqüência a região onde ocorrem as maiores tensões, ou seja, local onde há concentração 

de tensão, e por conseqüência onde se inicia a falha do material. 

 

     

 

 
 

Figura 4.23 – Arranque, ruptura de fibras e fissuras na matriz no laminado CMD. 
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Figura 4.24 – Região de fratura próximo à superfície do furo, imediatamente à esquerda e à 

direita, para o CMD. 
 

 Já na figura 4.25 se pode observar com mais detalhes algumas características da fratura 

como a fratura adesiva e a fissuração na região com grande volume de matriz. 

 

 
 

Figura 4.25 – Análise da fratura adesiva e da presença de fissuras para o CMD. 
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4.6 – Ensaios de Tração Uniaxial para o laminado CTD 0/90º 

 

 Para o laminado CTD 0/90º, o gráfico Tensão x Deformação obtido nos ensaios de 

tração uniaxial é mostrado na figura 4.26. O comportamento entre a tensão e a deformação 

pode ser considerado linearmente elástico, se comparado com o laminado CT 0/90º sem a 

presença do furo concêntrico. 

 A partir dos valores obtidos para os corpos de prova ensaiados, os valores médios das 

propriedades mecânicas para o laminado CTD 0/90º foram calculados. A tabela 4.6 mostra o 

resistência últimaà tração (MPa), o módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na 

direção de aplicação da carga) e a deformação de ruptura (%) para este laminado; além dos 

respectivos valores de suas dispersões. 

 Verifica-se que os resultados encontrados para as dispersões, também como no caso do 

laminado CMD, são considerados elevados e principalmente quando comparados aos do 

mesmo tipo de laminado sem o furo concêntrico.  
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Figura 4.26 – Gráfico Tensão x Deformação para o CTD 0/90º. Tração uniaxial. 
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Tabela 4.6 - Propriedades Mecânicas médias do CTD 0/90º à Tração Uniaxial. 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 152,99 20,77 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,15 17,14 

Deformação de ruptura (%) 4,73 15,99 

 

 

4.6.1 – Característica da fratura do CTD 0/90º submetido à tração uniaxial 

 

O estudo macroscópico da característica final de fratura para o CTD 0/90º mostra um 

dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à aplicação da carga, e que 

progressivamente se propaga ao longo de todo o comprimento do corpo de prova; 

apresentando estado de saturação da mesma antes da fratura final. 

 Assim, como no CMD, a fratura final no CTD 0/90º ocorre na seção do furo o que é 

previsto pela norma ASTM D 5766-02, e sua fratura final é classificada como lateral ao furo e 

no meio do galgo (LGM).  

As figuras 4.27 (a) e (b) mostram, respectivamente, os corpos de prova antes e após o 

ensaio de tração uniaxial para o laminado CTD 0/90º. A análise macroscópica da região de 

fratura mostra o fenômeno do “rasgamento”, típico para laminados reforçados com tecido. É 

importante observar também, que a simples presença do furo no laminado não alterou o 

comportamento da fratura final se comparado com o laminado CT 0/90º.    

A região de fratura final apresentou-se com saturação na matriz, se observado na figura 

4.28, as fissurações transversais que ocorrem na matriz ficam bem menos espaçadas na região 

do furo, caracterizando de fato o fenômeno da concentração de tensão. 

No que diz respeito à análise da microscopia óptica, para CTD 0/90º ocorreram 

fissuras transversais na matriz, fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura coesiva na 

fibra e na matriz, delaminações entre as camadas e a presença de alguns defeitos de fabricação 

que originaram fissurações no laminado.  
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(a) 

 

 
 

 

 

(b) 
 

Figura 4.27 – Figuras (a) corpo de prova antes do ensaio e (b) região de fratura; ambos para o 

CTD 0/90º. 
 

 

 

 
 

 

 
Figura 4.28 – Fissurações na matriz que ocorreram no CTD 0/90º. 
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Os defeitos de fabricação são inerentes ao tipo do processo de fabricação usado, e por 

isso podem levar a falhas nos materiais, a figura 4.29 mostra que a bolha formada no processo 

de impregnação do laminado compósito originou uma fissura no mesmo, que se propaga ao 

longo da camada da fibra e da matriz, caracterizando fraturas do tipo adesiva e coesiva. 

 

 
 

 

 

Figura 4.29 – Presença de bolha e que originou a formação de uma fissura. 

 

 Também foram encontradas fissuras que se propagaram na interface das mechas, 

mostrado na figura 4.30, semelhante ao comportamento do CT ±45º. A figura 4.30, também 

mostra claramente a direção das fibras, ou seja, as fibras com aspecto circular estão a 0º 

enquanto as com aspecto elíptico estão a 90º, em relação ao carregamento. Além disso, a 

figura 4.30 também mostra fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura coesiva na matriz 

e na fibra (tanto na fibra a 0º como a 90º). 
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Figura 4.30 – Fissuração que foi transmitida na interface da mecha.  

 

Na figura 4.31 observa-se a desaderência entre as camadas do compósito laminado, ou 

seja, a delaminação que ocorreu entre as camadas de fibra de vidro devido às discrepâncias 

ocorridas nas distribuições de tensões no laminado. 

 

 
 

Figura 4.31 – Presença de delaminação entre as camadas do laminado CTD 0/90º. 
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 Para o laminado CTD 0/90º, com as imagens obtidas no MEV, observa-se a presença 

de fendas na matriz na região com excesso de resina, de fratura adesiva ocorrida na interface 

fibra/matriz, que podem ser observadas na figura 4.32.  

 
 

Figura 4.32 – Fenda na matriz e fratura adesiva encontradas no laminado CTD 0/90º. 

 

 A figura 4.33, obtida no MEV, mostra a presença de fratura adesiva, no qual se 

observa a existência de fibras com superfície limpa de matriz além do arranque de fibras 

transversais, após a fratura do corpo de prova.  

 

 
 

Figura 4.33 – Ruptura de fibras e fratura adesiva observadas no MEV. 
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4.7 – Ensaios de Tração Uniaxial para o laminado CTD ±45º  

 

 A resposta do laminado com furo concêntrico do tipo CTD ±45º frente ao 

carregamento de tração uniaxial é mostrada no gráfico Tensão x Deformação da figura 4.34. 

De forma semelhante, como ocorreu neste mesmo laminado sem a presença do furo 

concêntrico, a linearidade entre a tensão e a deformação é mantida até o inicio do dano 

(fissuração na matriz) correspondendo a uma pequena parcela da carga de ruptura do material 

como citado em Hufner e Accorsi (2009). Vale lembrar que, para este tipo de orientação das 

fibras,a forte presença do cisalhamento também é responsável pela característica na resposta 

do laminado. 

Na tabela 4.7 são mostrados os valores médios das propriedades mecânicas de 

resistência à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção 

de aplicação da carga) e deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas 

dispersões. 
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Figura 4.34 – Gráfico Tensão x Deformação para o CTD ±45º. 
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 Em análise às dispersões obtidas se observa mais uma vez que os mesmos são mais altos 

quando comparados aos obtidos para o mesmo tipo de laminado sem o furo concêntrico. Neste 

sentido, se pode comprovar que a alta dispersão de uma forma geral se deve a presença do furo 

concêntrico nos laminados estudos, independente inclusive da direção da orientação das fibras, 

já que todos apresentaram essa característica nos ensaios de tração uniaxial. Observa-se 

também que as maiores dispersões estão relacionadas com a capacidade de deformação e 

consequentemente influenciando no módulo de elasticidade. 

 

Tabela 4.7 - Propriedades mecânicas do CTD ±45º à Tração uniaxial. 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 67,44 13,68 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,65 18,75 

Deformação de ruptura (%) 4,26 25,01 

 

4.7.1 – Característica da fratura do CTD ±45º submetido à tração uniaxial  

 

 Em relação à característica da fratura final para o laminado CTD ±45º, a análise 

macroscópica mostra também, um dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à 

aplicação da carga como mostra a figura 4.35 (b). As mesmas se propagam de forma 

progressiva ao longo de todo o corpo de prova, comportamento este que se repetiu para todos 

os laminados reforçados com tecido bidirecional, seja com ou sem a presença de furo 

concêntrico. Este laminado apresentou também estado de saturação da fissuração na matriz 

antes da fratura final.  

A fratura final para o laminado CTD ±45º foi concentrada na seção do furo conforme 

previsto na norma. De acordo com a norma ASTM D 5766-02, a fratura é definida pela sigla 

LGM, ou seja, lateral no meio do galgo, o que é perfeitamente válido para este ensaio. 

 A figura 4.35 (a) e (b) mostra um corpo de prova antes e durante o ensaio de tração 

uniaxial, no qual se observa a formação de trincas na seção do furo, local onde estão 

concentradas as tensões.  
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 4.35 – (a) Cp antes do ensaio mecânico e (b) início do dano na seção do furo com 

fissuras no cp; ambos para o laminado CTD ±45º.  

 

 A figura 4.36 mostra a região final de fratura na seção do furo, que como dito 

anteriormente, foi caracterizada por ser na seção de área do furo. Para todos os laminados aqui 

estudados e reforçados com tecido têxtil o rasgamento de fibras foi encontrado, o que pode ser 

observado na figura 4.36 para o laminado CTD ±45º.  

 

 

 

 
 

 

Figura 4.36 – Fenômeno do rasgamento de fibras no laminado CTD ±45º. 
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 No que diz respeito à análise da fratura realizada com a microscopia óptica, a fratura 

do laminado CTD ±45º foi caracterizada pela presença de fendas mais intensas na região mais 

próxima a fratura, fissuração no encontro das mechas do reforço, características estas que 

também foram encontradas neste laminado sem furo concêntrico. A fratura final foi bastante 

localizada não sendo observado delaminação entre as camadas.  

Fendas transversais internas e na camada de fibra de vidro (intralaminar) também 

foram detectadas. Estas fendas estão restritas na região de fratura final como mostra a figura 

4.37.  

Na figura 4.38 é evidenciada a presença de fratura adesiva, ou seja, desaderência na 

interface fibra/matriz na camada de fibra de vidro, esta se dá devido à fissuração que ocorre na 

região do cruzamento das mechas e que depois se propaga no sentido transversal da camada de 

fibra de vidro. 

 A figura 4.39 mostra que essa fissuração que começa no cruzamento das mechas, além 

de atingir a camada do reforço (fissura intralaminar), provoca fissurações na matriz e todas na 

direção de 45º aproximadamente. 

 

 
 

Figura 4.37 – Fenda transversal intralaminar no laminado CTD ±45º. 
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Figura 4.38 – Fratura adesiva na interface fibra/matriz no laminado CTD ±45º. 

 

 
 

 

Figura 4.39 – Fissuras na matriz na direção do reforço, a 45º, na matriz e intralaminar. 

Fissuras na 

matriz a 45º 

 

Fissuração na região 

do cruzamento das 

mechas 

 

Fratura 

adesiva 

 



Cap. 4 - Resultados e Discussão 

Sérgio Renan Lopes Tinô, fevereiro/2010.   76 

 

4.8 – Comparativo entre os laminados CM e CMD na Tração Uniaxial  

 

Um estudo comparativo relacionando as propriedades mecânicas de resistência última 

à tração, módulo de elasticidade na direção de carga aplicada e deformação de ruptura, é 

apresentado na figura 4.40. 

 

          
  

 

 
 

 

Figura 4.40 – Propriedades mecânicas dos laminados CM e CMD. (a) Resistência última à 

tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial. 

 

A influência da presença do furo concêntrico no laminado CMD resultou na perda das 

propriedades mecânicas do mesmo sobre CM correspondendo aos seguintes valores: 

(a) 

(c) 

(b) 
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 Resistência última á tração: - 30,33%; 

 Módulo de elasticidade: - 12,67% e 

 Deformação de ruptura: - 20,00%.  

 Observa-se que há uma pequena diferença, na ordem de 0,28 GPa, do CM em relação ao 

CMD no que diz respeito ao módulo de elasticidade. Este fato se dá por conta da dispersão 

existente no ensaio e que fica mais acentuada ainda em materiais compósitos. Pois, levando 

em consideração que a rigidez de um material é uma propriedade intrínseca ao mesmo, o 

simples fato da presença de uma descontinuidade geométrica (furo concêntrico), não alterou 

significativamente o seu módulo elástico e sim a relação entre a tensão e a deformação, que, 

por exemplo, para os materiais convencionais e no regime elástico, obedece a Lei de Hooke. 

 

4.9 – Comparativo entre os laminados CT 0/90º e o CTD 0/90º na Tração Uniaxial  

 

 A figura 4.41 mostra um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas dos 

laminados com e sem furo concêntrico para os laminados com reforços do tipo tecido 

bidirecional a 0/90º. Observa-se que não foi registrado um comportamento uniforme com 

relação às propriedades mecânicas como um todo, já que na propriedade referente ao módulo 

elástico ocorreu ganho. 

 As diferenças percentuais no que diz respeito às propriedades mecânicas médias entre 

os laminados CTD 0/90º e o CT 0/90º foram de: 

 Resistência última á tração: - 18,01%; 

 Módulo de elasticidade: + 3,96% e 

 Deformação de ruptura: - 19,69%.  
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Figura 4.41 – Propriedades mecânicas em tração uniaxial dos laminados CT 0/90º e CTD 

0/90º. (a) Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação de ruptura. 

 

 Ressalta-se que houve uma perda de resistência deste laminado (cerca de 18%) quando 

na presença de um furo concêntrico, demonstrando a influência do furo concêntrico no 

mesmo, devido à concentração de tensão existente.  

 Em relação ao módulo de elasticidade, levando em consideração a dispersão existente, 

este não teve uma alteração significativa, apesar de o laminado CT 0/90º ter apresentado um 

valor inferior ao laminado CTD 0/90º. Para a deformação de fratura, houve uma razão 

proporcional com a resistência última, ou seja, a presença do furo concêntrico levou a uma 

perda da resistência em proporções iguais a perda da deformação máxima. 

(a) 

(c) 

(b) 
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4.10 – Comparativo entre os laminados CT ±45º e o CTD ±45º na Tração Uniaxial  

 

 Os gráficos da figura 4.42 mostram os valores médios das propriedades mecânicas dos 

laminados compósitos a ±45º, com e sem furo concêntrico, reforçados com tecido bidirecional, 

para um devido estudo comparativo entre os mesmos.  

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.42 – Propriedades mecânicas em tração uniaxial dos laminados CT ±45º e CTD 

±45º. (a) Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação de ruptura. 
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Semelhante ao laminado CTD 0/90º observa-se, mais uma vez, que não foi registrado 

um comportamento uniforme com relação às propriedades mecânicas como um todo, já que o 

módulo elástico também registrou ganho. 

Ao analisar a influência da presença da descontinuidade geométrica (furo concêntrico), 

em termos da relação entre as propriedades mecânicas do laminado CTD ±45º com o 

laminado CT ±45º, teremos os seguintes valores: 

 Resistência última á tração: -11,43%; 

 Módulo de elasticidade: +11,28% e 

 Deformação de ruptura: - 22,69%.  

 De forma geral a perda de resistência deste laminado foi bem inferior aos outros, 

apenas 11,43%, mas que mesmo assim deve ser um valor a se considerar no que diz respeito a 

projetos estruturais, pois houve uma nocividade do furo concêntrico no mesmo.  

 Se observarmos apenas os valores de resistência última à tração para laminados com e 

sem furo concêntrico, a maior diferença percentual foi encontrada para o laminado isotrópico, 

ou seja, reforçado por manta de fibra de vidro. Esse comparativo global será mais bem 

detalhado a seguir com o gráfico da figura 4.43. 

 

4.11 – Resistência Residual para os laminados compósitos 

 

Para materiais considerados isotrópicos e quase-isotrópicos, o valor do fator de 

concentração de tensão é de aproximadamente 3 (três), o que leva a uma razão da resistência 

do material com descontinuidade geométrica/sem descontinuidade geométrica, denominada de 

Resistência Residual (RS), de aproximadamente 0,68 (O’Higgins et al., 2008), valor este 

próximo ao calculado para o laminado CM (equação 4.1 da página 77). Essa influência 

negativa é resultado da presença da “concentração de tensão”, fenômeno esse bastante 

localizado e na vizinhança da descontinuidade geométrica.  

No que diz respeito à Resistência Residual pode-se dizer que o menor valor foi 

encontrado para o laminado reforçado por manta (CM), enquanto o maior valor foi para o CT 

±45º. Ao contrário do que se possa pensar o material considerado macro-mecânicamente 

isotrópico é o mais sensível a presença de furos concêntricos em sua seção transversal.   
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De forma geral, quando necessário a escolha de uma configuração mais insensível a 

presença de “furos”, é necessário optar por uma configuração com a presença de fibras 

contínuas em relação à direção de aplicação da carga, como nos laminados CT 0/90º e CT 

±45º.  

A Resistência Residual para todos os laminados em estudo foram calculados, de acordo 

com a equação 2.1 da página 20: 
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4.12 – Visão geral do comportamento mecânico dos compósitos na Tração Uniaxial  

 

Sabendo-se que a resposta mecânica dos materiais compósitos exibe uma forte 

influência das propriedades de seus constituintes, como tipos de reforços e matrizes, 

percentuais desses constituintes e principalmente da distribuição e orientação das fibras 

(anisotropia) (Herakovich, 1997). A propriedade de anisotropia torna-se, inclusive, um 

limitante em termos de aplicação para os materiais compósitos na forma de estrutura laminar.  

Na figura 4.43 é mostrada uma visão global da influência tanto da presença do furo 

concêntrico quanto do tipo de configuração dos compósitos em estudo. 

Independentemente da configuração, em todos os casos, o furo concêntrico apresentou 

um grau de nocividade à resistência final do material. Percebe-se que para o laminado 

reforçado com manta de fibra de vidro, essa nocividade foi mais acentuada (aproximadamente 
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30%) se comparado com os laminados reforçados com tecido, mostrando que para materiais 

considerados isotrópicos essa influência é mais relevante.  
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Figura 4.43 – Comportamento mecânico dos laminados CM, CT 0/90º e CT ± 45º com e sem 

furo concêntrico frente ao carregamento de Tração Uniaxial. 

 

Em termos gerais, o laminado CT 0/90º apresentou um comportamento mecânico 

superior em relação aos outros dois, o que era esperado devido o tipo de reforço (tecido 

bidirecional) e configuração utilizados. A menor diferença percentual entre a resistência 

última à tração, considerando apenas a presença do furo, foi encontrada para o laminado a 45º, 

de aproximadamente 11%.  

Um parâmetro importante a ser analisado é a influencia da orientação da fibra para os 

laminados em estudo, por isso fez-se necessário um estudo mais detalhado apenas da 
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influência da orientação do reforço nestes laminados em relação à resistência última e ao 

módulo elástico, os seguintes valores de diferença percentual foram obtidos de acordo com as 

figuras 4.44 e 4.45. 

 

 

Figura 4.44 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os laminados com 

relação à resistência última à tração. 
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Figura 4.45 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os laminados com 

relação ao módulo elástico. 

Com relação à resistência última podemos dizer que quando comparado o laminado a 

0/90º com os outros dois laminados, houve uma coerência no que diz respeito à orientação da 

fibra, ou seja, quando comparado os laminados sob mesmas condições, ou ambos com furo ou 

ambos sem furo, as diferenças percentuais ficaram próximas. Já para o comparativo entre os 

laminados reforçados por manta e por tecido a ±45º essa diferença percentual não obedeceu a 

uma relação coerente, pois quando comparado ambos os laminados sem o furo houve 

superioridade do CM sobre o CT ±45º, enquanto para ambos com furo ocorreu o inverso.  

Para o módulo de elasticidade observa-se que ao se comparar a influência da 

configuração entre os laminados, a que envolve a orientação das fibras a ± 45º resulta em um 

comportamento complexo já que a presença do cisalhamento de alguma forma altera a 

capacidade de deformação desse laminado frente às outras configurações, principalmente entre 

as configurações isotrópicas (CM e CMD) e às anisotrópicas (CT ± 45º e CTD ± 45º).    

Observa-se também que para os materiais compósitos considerados anisotrópicos esta 

relação varia de acordo com muitos fatores como o grau de anisotropia, configuração do 

laminado, natureza dos constituintes, direção da carga, como é o caso dos laminados CT 0/90º 

e CT ± 45º, inclusive para este último a presença direta das tensões cisalhantes levaram o 

mesmo a uma resistência última de aproximadamente 41% em relação ao primeiro, 

diferentemente do que acontece com os materiais convencionais, onde segundo Shigley e 

Mischke (1989), a resistência última ao cisalhamento de um material é 50% de sua resistência 

última à tração. 

De forma geral a presença de elementos que possam concentrar tensão nos materiais 

compósitos precisa ser considerada em qualquer configuração e independentemente do grau de 

anisotropia do mesmo, apesar de Feraboli et al. (2009) considerar em seu trabalho que para 

um pré-impregnado descontínuo de carbono/epóxi a concentração de tensão se dá devido a 

heterogeneidade do material e não pela existência da descontinuidade geométrica, e que 

portanto, considera o material insensível ao entalhe.  
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4.13 – Comparativo das características da fratura para os laminados em estudo 

submetidos à Tração Uniaxial. 

 

  O esquema da figura 4.46 mostra de forma sucinta os tipos de fratura observados nos 

laminados estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Fluxograma comparativo das características da fratura dos laminados em estudo. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

- A densidade volumétrica do laminado CT foi um pouco superior ao laminado CM (cerca de 

7%), certamente devido à diferença de gramatura de seus reforços e a um maior percentual 

volumétrico de reforço contido no mesmo; 

 

- Em relação ao percentual de constituintes, o laminado CT apresentou um percentual 

volumétrico mais elevado de reforço em sua estrutura, característica típica para materiais 

reforçados por tecido têxtil;  

 

- A presença do furo concêntrico teve uma influência negativa no que diz respeito às 

propriedades mecânicas de resistência última e deformação de fratura. Especificamente, 

ocorrendo uma perda de resistência de aproximadamente 30%, 20% e 10%, respectivamente 

para os laminados CMD, CTD 0/90º e CTD ±45º;  

 

- Ainda com relação às propriedades mecânicas, observou-se que há uma perda maior de 

resistência para o laminado reforçado com manta em relação ao reforçado com tecido, em 

presença de descontinuidade geométrica (furo concêntrico); 

 

- A configuração com menor resistência última foi para o laminado a ±45º, isso devido à 

influência direta das tensões cisalhantes que ocorrem a 45º no ensaio de tração uniaxial, além 

da não presença de fibras na direção de aplicação da carga. A maior resistência última foi 

encontrada para o laminado a 0/90º; 

 

- O laminado do tipo CM se mostrou o mais sensível a presença do furo central, com perda de 

sua resistência perto de 30%, portanto é considerado o material com maior sensibilidade ao 

entalhe;  

 

- Dependendo do projeto em questão e se o coeficiente de segurança utilizado for alto, o 

laminado a ±45º submetidas às condições aqui estudadas (furo concêntrico, carregamento de 
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tração uniaxial e razão entre largura/diâmetro de 6:1), pode até ser considerado em apresentar 

baixa sensibilidade ao entalhe, visto que a perda de resistência foi na casa de 10%; 

 

- No que diz respeito à Resistência Residual o menor valor foi encontrado para o laminado 

CM, ou seja, o mesmo possui a maior sensibilidade ao entalhe quando em presença de furo 

central em comparação aos demais laminados. Para os laminados considerados anisotrópicos 

(CT 0/90º e CT ±45º) a sensibilidade ao entalhe é inferior ao considerado isotrópico (CM), 

pois os mesmos possuem maior Resistência Residual; 

 

- Quanto ao comportamento à fratura dos laminados CM, CMD, CT 0/90º, CTD 0/90º, CT 

±45º e CTD ±45º, de uma forma geral, apresentaram fratura final do tipo LGM;  

 

- Na análise micrográfica do dano observou-se a presença de fraturas coesiva na matriz, na 

fibra e adesiva (interface fibra/matriz) para todos os laminados estudados, já a presença de 

delaminações (desaderência entre as camadas do laminado) ocorreu apenas nos laminados tipo 

CT 0/90º e CTD 0/90º;  

 

- Quanto ao comportamento à fratura, dos laminados em estudo, destaque se faz para um 

processo de fissuração intenso na matriz ao longo de todo o comprimento do corpo de prova 

para os laminados apenas reforçados por tecido bidirecional, com uma característica bem 

peculiar ao laminado a ±45º, no qual as fissurações ocorreram na direção do reforço; 

 

- De uma forma geral quando se projeta, não só materiais convencionais assim como materiais 

compósitos, deve-se ter uma preocupação bastante significativa no que diz respeito à presença 

de elementos concentradores de tensão, pois estes podem levar a falhas no projeto para cargas 

de intensidades menores. Neste sentido, estudos mais detalhados com relação a esses fatores 

concentradores de tensão devem ser desenvolvidos com objetivo de quantificar, localmente, 

principalmente as perdas verificadas nas resistências dos laminados estudados. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

1- Estudo do efeito de diferentes tamanhos de furo, na resposta final dos compósitos. 

2- Estudo do efeito de outros tipos de descontinuidades geométricas em laminados 

compósitos. 

3- Estudos em carregamento de fadiga com presença de furos concêntricos em diferentes 

tipos de compósitos. 

4- Determinação experimental do fator de concentração de tensão K para os materiais 

compósitos. 

5- Utilização de técnicas como a fotoelasticidade ou a interferometria para quantificar os 

valores e regiões de tensões máximas que ocorrem no material compósito com presença de 

descontinuidade geométrica. 

6- Modelagem computacional através do método de elementos finitos (ANSYS ou 

ABAQUS) para determinar o fator de concentração de tensão K.   

7- Estudo dos efeitos causados pelo envelhecimento ambiental: em laminados com e sem 

presença de descontinuidades geométricas. 
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