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RESUMO 

 

A crescente demanda na utilização dos materiais compósitos híbridos torna imprescindível 

uma melhor compreensão do seu comportamento frente às mais diversas condições de projeto, 

como a presença de descontinuidades geométricas nos elementos estruturais. Nesse sentido, a 

proposta desta dissertação é um estudo envolvendo a resposta mecânica (resistência e rigidez), 

os modos (características) da fratura e Resistência Residual de um laminado compósito 

híbrido de matriz polimérica com e sem presença de descontinuidade geométrica em sua 

seção longitudinal (com redução da seção transversal), sob a ação de tração uniaxial. Essa 

descontinuidade geométrica é caracterizada por furos centrais de diferentes diâmetros. O 

laminado compósito híbrido foi confeccionado na forma de placa e composto por matriz 

poliéster orto-tereftálica reforçada por 04 camadas externas de tecidos bidirecionais de fibras 

de juta e 01 camada central de tecidos bidirecionais de fibras de vidro-E. O laminado foi 

fabricado industrialmente (Tecniplas Nordeste Indústria e Comércio Ltda.), obtido através do 

processo de laminação manual (hand lay-up). Inicialmente, foi feito um estudo da densidade 

volumétrica do laminado, de modo a comprovar sua aplicação em estruturas leves. Foram 

realizados estudos comparativos entre as propriedades mecânicas nas condições dos corpos de 

prova sem o furo e com os diferentes diâmetros do furo. Para a avaliação de possível 

influência da presença dos furos centrais na estabilidade estrutural do laminado, a Resistência 

Residual foi determinada para cada caso de variação do diâmetro do furo. Como estudo 

complementar, análises macroscópicas da característica de fratura final dos laminados foram 

desenvolvidas. A presença do furo central, independente do diâmetro, influiu de forma 

danosa, principalmente na resistência última à tração. Quanto ao módulo de elasticidade, por 

outro lado, a diferença encontrada entre os corpos de prova apresentou-se dentro da faixa da 

dispersão dos ensaios, mostrando estabilidade com relação à rigidez do laminado. 

 

Palavras Chave: Compósitos Poliméricos Híbridos; Furo Central; Propriedades Mecânicas; 

Resistência Residual; Fratura. 

 



ABSTRACT 

 

The growing demand in the use of hybrid composite materials makes it essential a better 

understanding of their behavior face of various design conditions, such as the presence of 

geometric discontinuities in the cross section of structural elements. This way, the purpose of 

this dissertation is a study of the mechanical response (strength and stiffness), modes 

(characteristics) of fracture and Residual Strength of an hybrid polymeric composite with and 

without a geometric discontinuity in its longitudinal section (with a reduction in the cross 

section) loaded by uniaxial tension. This geometric discontinuity is characterized by central 

holes of different diameters. The hybrid composite was fabricated as laminate (plate) and 

consisting of ortho-tereftalic polyester matrix reinforced by 04 outer layers of Jute fibers 

bidirectional fabrics and 01 central layer of E-glass bidirectional fabric. The laminate was 

industrially manufactured (Tecniplas Nordeste Indústria e Comércio Ltda.), obtained by the 

hand lay-up technique. Initially, a study of the volumetric density of the laminate was made in 

order to verify its use in lightweight structures. Also were performed comparative studies on 

the mechanical properties and fracture modes under the conditions of the specimens without 

the central hole and with the different holes. For evaluating the possible influence of the holes 

in the structural stability of the laminate, the Residual Strength of the composite was 

determined for each case of variation in hole diameter. As a complementary study, analyses of 

the macroscopic final fracture characteristic of the laminates were developed. The presence of 

the central hole of any sizes, negatively changed the ultimate tensile strength. Regarding the 

elastic modulus, moreover, the difference found between the specimens was within the range 

of tests’ displacement, showing the laminate stability related to the stiffness. 

 

Keywords: Hybrid Polymeric Composites; Open Hole; Mechanical Properties; Residual 

Strength; Fracture. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Dentro da área da Engenharia, um ramo cada vez mais importante é o de 

desenvolvimento de novos materiais, visando atender às mais variadas condições de serviço, 

aliando, na maioria dos casos, propriedades de alto desempenho estrutural (leveza, facilidade 

de manuseio e elevada resposta mecânica) aos baixos custos de produção e operação.  

Com base nesse desenvolvimento, uma possibilidade cada vez mais viável para 

substituição de materiais “convencionais” (como os metais e algumas cerâmicas) vem sendo 

encontrada nos materiais compósitos poliméricos. Dentro dessa classe, a necessidade de obter 

materiais para aplicações cada vez mais específicas dá destaque aos materiais compósitos 

híbridos, principalmente quando o processo de hibridização envolve materiais que vêm 

mesclando fibras sintéticas e naturais. 

Uma grande área de aplicações desses materiais está na confecção de tubulações e 

reservatórios de pequeno e médio porte, além das indústrias de aviação, transportes de massa, 

energética, etc. (COMPOSITESWORLD ...2013). Essas aplicações são cada vez mais 

frequentes uma vez que a pesquisa envolvendo a parceria entre a Universidade e a Indústria 

vem buscando aliar as aplicações estruturais a um baixo custo de produção. Baseado nessas 

mais frequentes aplicações faz-se necessário conhecer, precisamente, o comportamento 

mecânico desses materiais, nas mais diversas condições de projeto. 

Uma das condições de projeto mais frequentes nos elementos estruturais é a presença 

de descontinuidades geométricas nos mesmos, tais como furos, ranhuras e entalhes de mais 

diversos tipos (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005). A influência desses tipos de 

descontinuidades na prevenção de falha desses elementos estruturais, seja na determinação de 

sua resistência última e/ou modo de fratura, é determinante. 

Nesse sentido, a proposta dessa Dissertação é um estudo investigativo envolvendo a 

resposta mecânica (Resistência Última à Tração, Módulo de Elasticidade Longitudinal e 

Deformação de Ruptura), os modos (características) da fratura e a Resistência Residual de um 

laminado compósito híbrido (CH) de matriz polimérica com presença de descontinuidades 

geométricas em sua seção longitudinal (com redução da seção transversal), sob a ação de 

tração uniaxial. Essas descontinuidades geométricas são caracterizadas por furos centrais de 

diferentes diâmetros. Para a avaliação do fenômeno da “concentração de tensão” a Resistência 

Residual do compósito foi determinada para cada caso de variação do diâmetro do furo. 

O laminado CH foi confeccionado na forma de placa e constituído por matriz poliéster 

orto-tereftálica e 05 (cinco) camadas de reforço, sendo 01 (uma) camada central de tecido 
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bidirecional de fibras de vidro-E e as outras 04 (quatro) camadas de tecidos bidirecionais de 

fibras de juta. O mesmo foi idealizado para aplicações em estruturas leves, como por 

exemplo, próteses ortopédicas, placas de revestimentos, envoltórias de equipamentos, etc. 

O laminado CH é de fabricação industrial (Tecniplas Nordeste Indústria e Comércio 

Ltda.) e obtido através do processo de laminação manual (hand lay-up).  

Foram realizados estudos comparativos entre as propriedades mecânicas e as 

Resistências Residuais, nas condições dos corpos de prova sem o furo central e com os furos 

de diferentes diâmetros. Por fim, foi realizada uma análise comparativa entre as características 

de fratura final para as todas as condições estudadas. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar a influência da variação do diâmetro de 

um furo central nas propriedades mecânicas (Resistência Última à Tração, Módulo de 

Elasticidade Longitudinal e Deformação de Ruptura), Resistência Residual e na característica 

da fratura final de um laminado compósito híbrido a base de fibras de juta e de vidro, 

submetido ao carregamento de tração uniaxial. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Idealização e fabricação industrial do laminado compósito híbrido para aplicação em 

estruturas leves, como próteses ortopédicas, por exemplo;  

 Determinar a densidade volumétrica do laminado compósito híbrido de modo a 

justificar a sua aplicação em estruturas leves; 

 Estudo das propriedades mecânicas relacionadas à resistência e à rigidez do laminado 

compósito híbrido de matriz polimérica de poliéster, reforçado por tecidos 

bidirecionais de fibras de Juta e de fibras de Vidro-E, quando submetido à tração 

uniaxial, na condição original (sem a presença de descontinuidade geométrica (furo)); 

 Estudo das propriedades mecânicas relacionadas à resistência e à rigidez do laminado 

compósito híbrido, com presença de descontinuidades geométricas na seção 

longitudinal, ou seja, com redução da seção transversal (furo central), em diferentes 

diâmetros, quando submetidos à tração uniaxial; 
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 Estudo comparativo da influência da presença do furo central, para cada diâmetro do 

mesmo, nas propriedades mecânicas do laminado compósito híbrido; 

 Determinação da influência do diâmetro do furo na Resistência Residual dos CPs com 

presença de descontinuidade geométrica; 

 Análise da característica final da fratura, em nível macroscópico para todas as 

condições estudadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será feita uma revisão sobre as definições, as classificações, aplicações 

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. Além disso, serão 

demonstrados os tipos mais comuns de mecanismos de dano nesses materiais. 

 

2.2 MATERIAIS COMPÓSITOS 

 

Define-se, de acordo com a norma ASTM D3878 (2007), os materiais compósitos 

como aqueles formados pela combinação de dois ou mais materiais, insolúveis entre si, em 

que a combinação desses materiais forma um material útil para a engenharia que possui 

propriedades diferentes das encontradas nos componentes isolados. 

Os compósitos possuem dois ou mais constituintes fisicamente distintos numa escala 

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

constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre presente em maior quantidade. 

O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de reforço, que atua, de forma 

geral, aprimorando as propriedades mecânicas da matriz (MATTHEWS; RAWLINGS, 1994). 

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

de um compósito de matriz polimérica geralmente envolve baixas pressões e requer baixas 

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

manufatura são menos significativos para os compósitos com matrizes poliméricas que para 

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

equipamentos necessários para a obtenção de compósitos com matrizes poliméricas, em sua 

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

desenvolveram rapidamente e logo se tornaram aceitos para aplicações estruturais.  

A qualidade da interface entre a matriz e o reforço é um fator de grande importância 

no desempenho mecânico do compósito, já que antes de tudo a mesma é responsável pela 

transferência de carga entre a matriz e o reforço. Para que ocorra interação entre componentes 

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

de uma área de contato comum entre elas. Quanto maior for essa área, maior a possibilidade 
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de ocorrer entre os dois componentes uma interação de natureza física, química ou físico-

química (MANO, 2000). 

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

gradiente na fronteira entre os componentes. 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., 1990).  

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: 

umidade, reação química, adsorção e difusão, camada de tensão residual, morfologia da 

superfície e efeito da rugosidade (YOSOMIYA et al., 1990). 

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 de elasticidade/densidade) e a alta resistência específica (resistência 

última/densidade) com um baixo peso (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. Isso encontra-se ilustrado na figura 2.1. 

 
Figura 2.1 – Comparação entre materiais convencionais e materiais compósitos, em relação às 

propriedades específicas. 

 

Fonte: Traduzido de Deutsch (1978 apud CHAWLA, 1998). 

 

2.2.1 Classificações dos Materiais Compósitos 

 

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

materiais compósitos naturais (aqueles encontrados na natureza) e materiais compósitos 

sintéticos (aqueles fabricados pelo homem) (HULL; CLYNE, 1996). A tabela 2.1 

esquematiza esta classificação e mostra exemplos de compósitos sintéticos e naturais. 
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Ainda segundo Hull e Clyne (1996), 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; 

CLYNE, 1996). 

 
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 destas classificações bastante amplas dos materiais compósitos e feitas por 

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

materiais microcompósitos (ANTEQUERA; JIMENES; MIRAVETE, 1991; CHIAVERINI, 

1986; HERAKOVICH, 1997).  

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 ou fibras 

vegetais (ANTEQUERA; JIMENES; MIRAVETE, 1991). 

Já segundo Hull e Clyne (1996), a mais relevante classificação dos materiais compósitos 

é quanto ao tamanho, forma e distribuição dos reforços, como mostrado na tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Classificação dos materiais compósitos sintéticos microcompósitos, quanto à forma, ao 

tamanho e distribuição dos reforços (HULL; CLYNE, 1996). 

FORMA TAMANHO DISTRIBUIÇÃO 

Fibras imersas em matrizes 
Contínua Alinhada ou aleatória 

Curta Aleatória 

Particulados imersos em matrizes Indefinido Aleatória 

Estrutura laminar Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Multicomponentes (híbridos) Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

 

2.2.2 Aplicações dos Materiais Compósitos 

 

São inúmeras as aplicações reservadas aos materiais compósitos, onde se podem 

destacar os seguintes setores (COMPOSITESWORLD ...2013): 

 Indústria Aeroespacial – O mercado aeroespacial é um dos maiores e 

indiscutivelmente o mais importante para a indústria de compósitos. Aeronaves comerciais, 

militares, helicópteros, jatos executivos, entre outros, fazem o uso substancial de materiais 

compósitos, tanto em seu interior, quanto no exterior. Na figura 2.2, é mostrado o avião 

Boeing 787 Dreamliner, o qual é composto (em massa) por 50 % de materiais compósitos e 

20 % em alumínio (BOEING, 2013).  

 
Figura 2.2 – Percentual em massa de materiais utilizados em uma aeronave Boeing 787 Dreamliner. 

 

Fonte: Boeing (2013). 
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 Indústria naval – O mercado marítimo é outro em que a indústria de compósitos 

tem forte influência. Devido à necessidade de redução de peso, iates, veleiros e outras 

embarcações fazem uso substancial de compósitos sanduíches, em que se aplicam largamente 

resinas poliméricas, materiais de núcleo e fibras de vidro ou carbono (MARINE ...2013).  

 Resistência à corrosão e aplicações industriais – ao contrário de outros materiais, os 

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

diversos tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de petróleo, tanques para 

armazenamento de 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 (figura 2.3);  

 
Figura 2.3 – Tanques de armazenagem de processamento de minerais da PITSA (Plasticos Industriales de 

Tampico), um fabricante mexicano de produtos de PRF resistentes à corrosão. 

 

Fonte: The Markets ... (2012). 

 

 Construção civil e infraestrutura – os compósitos são utilizados na construção 

civil, principalmente como material de reforço. Ultimamente, a construção de pontes 

apresenta-se como uma aplicação particularmente promissora (figura 2.4) 

(CONSTRUCTION/INFRASTRUCTURE ...2013). Rafi e Nadjai (2011) utilizaram barras de 

polímero reforçado por fibras de carbono em substituição à armação convencional de aço em 

estruturas de concreto armado. 
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Figura 2.4 – Concreto reforçado por barras de PRFV utilizado em base de trilhos de trem. (a) Armação 

pronta para receber o concreto; (b) Estrutura pronta. 

       

Fonte: Malnati (2011). 

 

 Indústria Automobilística – os materiais compósitos têm sido muito utilizados em 

carros e caminhões, em componentes exteriores e interiores. Apenas veículos que requerem 

alto desempenho utilizam as fibras de carbono por muitos anos, porém, atualmente, devido a 

novas tecnologias de produção, a fibra de carbono vem sendo aplicada em veículos de 

produção em série (AUTOMOTIVE ...2013).  

Além do uso de fibras sintéticas nesse tipo de aplicação, é notável a aplicação de fibras 

naturais na indústria automobilística (figura 2.5), como é o exemplo da utilização de fibras de 

curauá, em substituição à fibra de vidro, na confecção de peças como a tampa dos porta-malas 

e o teto de alguns veículos produzidos no Brasil (UM CARRO ...2009). 

 
Figura 2.5 – Carro conceito desenvolvido no Brasil utilizando fibras naturais. 

 

Fonte: Guilherme (2013). 
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 Aplicações militares – uma das primeiras utilizações dos materiais compósitos foi 

para fins militares, onde se destacam aviões de combate, helicópteros e embarcações. Este 

importante mercado final continua a ser um inovador de materiais, buscando e aplicando 

novas tecnologias de fabricação de compósitos (figura 2.6). (DEFENSE ...2013). 

 
Figura 2.6 – Coldre fabricado em um processo patenteado de laminação a quente que combina tecido de 

nylon ou uretano com uma chapa extrudada de acrílico/PVC. 

 
Fonte: Black (2012). 

 

 Aplicações esportivas – Tacos de golfe, raquetes de tênis, tacos de hóquei e 

bicicletas se beneficiam da alta resistência e leveza dos compósitos - particularmente 

compósitos de fibra de carbono. O principal processo de fabricação aplicado nesses produtos 

é o enrolamento filamentar (filament winding). A figura 2.7 mostra a estrutura de uma 

bicicleta de competição, fabricada em PRFC. (SPORTS ...2013). 

 
Figura 2.7 – Estrutura de uma bicicleta que utiliza fibras de carbono para obter maior rigidez. 

 
Fonte: Black (2011). 
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 Transporte de massa – Trens, ônibus e metrôs utilizam largamente materiais 

compósitos em painéis, gabinetes de ar-condicionado e peças do interior. Para reduzir o 

consumo de combustível e danos ambientais, necessita-se cada vez mais reduzir peso. Para 

isso, são utilizados os materiais compósitos. A figura 2.8 mostra o ônibus elétrico EcoRide 

BE35, cuja carcaça é fabricada em material compósito. (MASS ...2013). 

 
Figura 2.8 – (a) Ônibus elétrico EcoRide BE35; (b) Sua carcaça é baseada em materiais compósitos. 

       

Fonte: Winkel (2009). 

 

 Geração de energia – Energia eólica é o mercado que mais cresce para aplicação de 

materiais compósitos. Pás eólicas, estruturas de plataformas de petróleo, molduras de painéis 

solares e outras estruturas que estão previstas para utilizar mais materiais compósitos que 

qualquer outro mercado na próxima década. A figura 2.9 mostra um aerogerador com pás de 

aproximadamente 55 m de comprimento, fabricadas utilizando fibras de carbono e de vidro. 

(WIND/ENERGY ...2013). 

 
Figura 2.9 – Aerogerador com capacidade de 3,0 MW, com pás de aproximadamente 55 m, fabricadas 

utilizando fibras de carbono e de vidro. 

 

Fonte: Wood (2012). 

(b) (a) 
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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, onde 

essa adesão se dá através de uma interface entre elas. Desta forma, tanto a fibra quanto a 

matriz conservam suas identidades produzindo um conjunto de propriedades que 

separadamente não possuiriam (MATTHEWS; 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 

obtida. Estas também podem se apresentar na forma de tecidos, onde os tipos mais comuns 

englobam o uniaxial e o biaxial, conforme ilustrado na figura 2.10. No caso da orientação 

aleatória, a fibra encontra-se na forma de manta de fios curtos ou contínuos (BANNISTER, 

2001; CHOU; MCCULLOUGH; PIPES, 1986; TSAI; CHIU; WU, 2000). 

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

fibras de vidro, de carbono, de 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; 

MENDES; LADCHUMANANANDASIVAM, 2000). 

 
Figura 2.10 - Formas mais comuns de utilização de fibras na fabricação de materiais compósitos. 

Tecido Unidirecional

Tecido Bidirecional Manta com fios contínuos

Manta com fios curtos  

Fonte: Chou, Mccullough e Pipes (1986). 
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2.2.4 Materiais Compósitos Híbridos 

 

 Os materiais compósitos híbridos apresentam, na sua estrutura, combinações de vários 

tipos de reforços, como fibras e partículas no mesmo material ou ainda como mais de um tipo 

de fibra ou de partícula no mesmo material (OLIVEIRA, 2005). 

 Os materiais compósitos híbridos vêm se tornando comuns e são geralmente 

constituídos de várias camadas (estrutura do tipo laminado), com vários tipos de fibras 

misturadas ou não. As fibras podem estar misturadas em uma única camada, no caso de tecido 

híbrido (usando diferentes tipos de fibras), ou camada por camada (tecidos com um único tipo 

de fibras a cada camada), (AQUINO et al., 2007; SILVA; AQUINO, 2008; SILVA et al., 

2009). Estes compósitos são projetados para beneficiar as diferentes propriedades das fibras 

empregadas. Alguns materiais compósitos híbridos são reforçados com uma mistura de fibras 

e particulados (MATTHEWS; RAWLINGS, 1994). 

 

2.2.5 Matrizes Poliméricas 

 

As matrizes poliméricas são componentes orgânicos de elevados pesos moleculares, 

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

básicos (CALLISTER JR., 2007).   

 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, (VINCENZINE, 1995). 
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2.2.5.1 Matrizes termofixas 

 

 As matrizes termofixas são materiais poliméricos cuja polimerização leva a uma 

estrutura tridimensional, na qual ocorrem varias ligações químicas covalentes entre diferentes 

cadeias, de modo que não é mais possível ocorrer um escorregamento entre as moléculas, por 

isso quando curadas não podem mais ser fundidas ou dissolvidas. 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, catalisador e/ou acelerador, tempo e temperatura, cura única ou com pós-cura 

e a interação destes fatores. 

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

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

ocorrer sob a ação de 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; CLYNE, 1996). 

 

2.2.6 Fibras de Vidro 

 

As fibras de vidro constituem o tipo de reforço mais utilizado nos materiais 

compósitos em termos de aplicações industriais. Apresentam excelente aderência fibra/matriz, 

devido ao tratamento que as mesmas recebem (denominado de encimagem) 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 (CARVALHO, 1992).   

As fibras de vidro possuem diferentes composições, porém todas são à base de sílica 

(SiO2) associada a óxidos de cálcio, boro, sódio, ferro e alumínio. A variedade dos 
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percentuais desses constituintes implica em diferentes tipos da fibra. O tipo mais usado 

industrialmente é a fibra de vidro/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 (TINÔ, 2010).  

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

tornam tão atraentes e assim 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; 

 Maior resistência à tração específica (com relação à densidade), quando comparada 

com outras fibras têxteis (principalmente as de origem vegetal); 

 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, mechas (roving), tecidos uni e bidirecionais, manta de fios contínuos, mantas de fios 

picados, entre outros. São duas as principais formas de comercialização das fibras de vidro: 

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

diferentes em trama e urdume: 

o 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, 
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por fios de dimensões muito pequenas, permitindo a obtenção de elevadas 

propriedades mecânicas na direção das fibras; 

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

forma de trama e urdume. 

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

fibras estão dispostas de forma aleatória em várias camadas. 

Na figura 2.11, ilustram-se as formas mais comuns de comercialização da fibra de 

vidro-E nos plásticos reforçados em geral. 

 
Figura 2.11 – Formas comerciais mais comuns de fibras de vidro: (a) Tecido unidirecional de fibras de 

vidro; (b) Tecido bidirecional de fibras de vidro; (c) Manta de fibras de vidro. 

     

Fontes: (a)/(b): Fibtex (2012); (c): Carvalho (1992). 

 

2.2.7 Fibras Naturais Vegetais 

 

Em geral, as fibras naturais são aquelas encontradas na natureza. Elas podem ser 

classificadas em diversas categorias, de acordo com a sua origem, conforme tabela 2.3. 

Conforme mostrado na tabela 2.3, dentro do grupo das fibras naturais, estão inclusas as de 

origem vegetal, tais como, a juta, coco, algodão e o sisal entre outras. São matérias primas 

muito importantes para a indústria em geral, e também muito usadas na fabricação de artigos 

artesanais, como é o caso do Agave sisalana (Sisal). 

 
Tabela 2.3 – Classificação das fibras naturais, segundo a sua origem (NISHINO, 2004) 

FIBRAS 

NATURAIS 

Fibras de Madeira 
Madeiras macias e duras 

(diversas espécies) 

Fibras Vegetais 
Algodão, Cânhamo, Juta, 

Rami, Kenaf, etc. 

Fibras Animais 
Seda, Lã, Seda da Aranha, 

Penas, etc. 

Fibras Minerais Amianto, Basalto, etc. 

 
 

(a) (b) (c) 
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As fibras vegetais são classificadas de acordo com a sua origem nas plantas e podem 

ser agrupadas em: fibras de caule, fibras de folha, fibras de semente e fibras de fruto.  

Existem cerca de 250.000 espécies de plantas superiores, mas menos de 0,1% são 

comercialmente importantes como fontes de fibras (YOUNG, 1994). Na tabela 2.4 apresenta-

se uma classificação mais detalhada dessas fibras. 

 
Tabela 2.4 – Principais fontes de fibras vegetais (YOUNG, 1994). 

PARTE DA PLANTA DE ONDE 

SÃO EXTRAÍDAS AS FIBRAS 
ESPÉCIE 

Caule 

 Linho 

 Juta 

 Cânhamo 

 Kenaf 

 Bagaço de Cana 

Folhas 

 Sisal 

 Rami 

 Curauá 

 Bananeira 

 Abacaxi 

Sementes 
 Algodão 

 Kapok 

Frutos 
 Coco 

 Paina 

 

Fisicamente, as fibras vegetais são compostas de várias fibrilas, microfibrilas em 

matrizes de lamelas e lamelas médias. O mecanismo de ligação das fibras é, portanto, 

mecânico e químico, unido pelo material ligante da planta. As fibras são constituídas por um 

número de células que apresentam um tubo de polígonos irregulares com cavidades centrais 

ocas, cujo espaço é ocupado por um protoplasma celular denominado lúmen, 

(HIMMERFARD, 1969 apud OLIVEIRA, 2005).  

Como desvantagens, há inicialmente a baixa temperatura de processamento devido à 

possibilidade de degradação e/ou emissões voláteis a temperaturas mais elevadas, que podem 

afetar as propriedades do compósito. A temperatura de processamento é limitada a 

aproximadamente 200 °C, embora seja possível usar maiores temperaturas por curtos períodos 

(RODRIGUES, 2007). 
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No caso de compósitos com resinas termofixas, essa característica não é limitante, 

uma vez que a cura das resinas ocorre, geralmente, em temperaturas inferiores. Uma segunda 

desvantagem é a alta absorção de umidade que pode causar o inchaço das fibras e influir na 

estabilidade dimensional do compósito (RODRIGUES, 2007). 

A deterioração das fibras surge como resultado da perda de aderência química ou 

mecânica, ou seja, pela quebra das ligações de hidrogênio das moléculas celulares, 

deterioração das microfibrilas e/ou fibrilas da fibro-célula. A deterioração das fibras pode 

surgir também da deterioração das lamelas e/ou lamelas médias (TOLÊDO FILHO, 1993). 

A longa exposição das fibras vegetais a ambientes úmidos leva à sua decomposição 

biológica. Isso surge como resultado da desintegração gradual das lamelas, conduzindo à 

separação das paredes das células. A maioria dos ambientes agressivos conduz ao mecanismo 

de ataque químico. Eles causam deterioração da fibra atacando quimicamente as microfibrilas 

e/ou lamelas coloidais (TOLÊDO FILHO, 1993). 

Quanto à composição química, as fibras vegetais são constituídas essencialmente por 

celulose e lignina, associada a outros materiais em pequenas quantidades. Na tabela 2.5, 

apresentam-se as composições de algumas fibras vegetais. Estes valores são considerados 

típicos, apesar das variações existentes, em função da origem das fibras e/ou tratamentos a 

que as mesmas são submetidas. 

 
Tabela 2.5 – Composição química de algumas fibras vegetais (YOUNG, 1994). 

Fibra 
Celulose 

(%) 

Hemi-

Celulose (%) 

Pectina 

(%) 

Lignina 

(%) 

Extrativos 

(%) 

Graxas 

e Pó (%) 

Outros 

(%) 

Algodão 91,80 6,30 - - 1,10 0,70 0,10 

Juta 71,50 13,30 0,20 13,10 1,20 0,60 0,10 

Linho 71,20 18,50 2,00 2,20 4,30 1,60 0,20 

Sisal 73,10 13,30 0,90 11,00 1,30 0,30 0,10 

Coco 36 – 43 0,15 – 0,25 3 – 4 41 – 45 - - - 

 

A seguir, tem-se um descritivo dos principais componentes de fibras vegetais: 

 Celulose: é a mais abundante substância polimérica natural, existindo em maior 

proporção nas plantas, sua estrutura elementar é a anidrido-D-glicose consistindo de uma 

cadeia linear de no mínimo 10 mil unidades iguais de celobiose (MENDES, 1992). 

 Hemicelulose: é o termo genérico dado aos polissacarídeos das fibras vegetais. São 

polímeros de glicose, maltose, xilose, galactose e outras hexoses e pentoses, cujo grau de 
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polimerização é inferior ao da celulose. O termo hemicelulose (ou polioses) refere-se a uma 

mistura de polissacarídeos de cadeia ramificada e baixa massa molecular (cerca de 200 

unidades), os quais são intimamente associados com a celulose nos tecidos das plantas. Nas 

plantas, as polioses são responsáveis pela flexibilidade das mesmas e atuam como agente de 

ligação entre a celulose e a lignina (FENGEL; WEGENER, 1989). 

 Pectina: é encontrada em todos os vegetais superiores, sendo um termo genérico 

usado para grupos de polissacarídeos, caracterizado pelo alto conteúdo de ácido úrico e 

presença de grupos metil-éster. 

 Lignina: é uma substância polimérica amorfa que é encontrada nos tecidos de todas 

as plantas, com exceção do algodão. É quase impossível separar a lignina das fibras detendo a 

alteração ou degradação de sua estrutura. Como resultado, sua exata estrutura é desconhecida. 

Admite-se a lignina como um polímero de fenil-propano com uma variedade de grupos 

funcionais. A lignina, após a celulose, é o material orgânico de origem vegetal mais 

abundante que atua como um cimento nas plantas fornecendo rigidez e dureza às mesmas 

(FENGEL; WEGENER, 1989). A lignina é encontrada em muitas plantas do reino vegetal, 

porém, sua constituição não é a mesma em todas elas. Portanto, a lignina não deve ser 

considerada como uma substância química única, mas sim como uma classe de materiais 

correlatos (FENGEL; WEGENER, 1989). 

 Extrativo vegetal: são substâncias que podem ser extraídas por solventes consistindo 

em mono e dissacarídeos, graxas, gorduras, e ésteres ácidos de alta massa molecular. 

O processamento para separação dessas fibras pode se dar através do apodrecimento 

controlado, por enzimas ou bactérias (bioquímicos e/ou biológico), que agem na pectina do 

caule ou da folha. Outros métodos de apodrecimento fazem uso de orvalho, sol, fungos, água. 

Métodos físicos e químicos geralmente utilizam hidróxido de sódio, carbonato de sódio, 

detergentes ou ácidos minerais. As alternativas químicas são as mais caras e não produzem 

fibras de melhor qualidade. (YOUNG, 1994). 

Na seleção das fibras para aplicações industriais faz-se necessário o conhecimento de 

sua composição e estrutura, como também, das características chave para o seu desempenho 

como: comprimento, resistência, cor, densidade entre outras. De um modo geral as fibras são 

higroscópicas e suas propriedades mecânicas são determinadas pelas características físicas, as 

quais sofrem influência do ambiente que foram produzidas, levando a diferentes resultados 

para um mesmo tipo de fibra. Consequentemente, nas análises mais acuradas, deve levar em 

consideração a procedência das amostras. (HIMMERFARD, 1969 apud OLIVEIRA, 2005). 
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A alta resistência mecânica específica (com relação à densidade) e baixo custo dessas 

fibras, aliada à necessidade de busca de novas aplicações de recursos naturais, abundantes em 

nosso país, tem atraído a atenção de pesquisadores de diversas áreas para o desenvolvimento 

de compósitos reforçados com fibras naturais (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.2.7.1 Fibras de Juta (Corchorus capsularis L. e Corchorus olitorius L.) 

  

 A fibra de juta se apresenta ao longo do caule da planta, em forma de massa anular, 

composta por mais de uma capa de fibras. As fibras comerciais, tal como se obtém da planta, 

têm de 150 a 300 cm de comprimento e, quando se observa ao microscópio, sua seção 

transversal mostra de 6 a 20 células poligonais, de paredes grossas, contendo cada uma, um 

canal central (lúmen) que, em algumas partes, se alarga consideravelmente e, nesse caso, as 

paredes são mais delgadas (OLIVEIRA, 2005). Algumas características da fibra de juta são 

apresentadas na tabela 2.6. 

 
Tabela 2.6 – Características e propriedades da fibra de juta (BARKAKATY, 1976). 

Comprimento da fibra Fibra técnica com 1,2 a 3,0 m 

Diâmetro da fibra Aproximadamente 25 µm 

Densidade Volumétrica 1,5x10³ Kg/m³ 

Higroscopicidade 
Muito alta, até 35% do peso seco. Em clima 
normal, a fibra absorve de 12,5 a 14% de umidade.  

Comportamento com ácidos e lixívias Muito sensível a ácidos. Lixívias não prejudicam. 

Cor Em geral, cinza para marrom avermelhado. 

Superfície da fibra Lisa. 

Teste de combustão Queima como outras fibras vegetais. 

 

 Na planta, a fibra de juta tem a função de floema, ou seja, atua como vaso condutor da 

seiva elaborada pela planta, localizando-se entre a casca e a medula. A fibra representa apenas 

uma pequena porção da planta, cerca de 5 a 6 % do peso total da planta verde (BONFIM, 1968). 

 As fibras são extraídas da planta, após um período de submersão em água, onde os 

materiais cimentantes de sua estrutura sofrem uma decomposição bacteriana (maceração), que 

resulta na perda dos tecidos corticiais ao redor da fibra e, consequentemente, na separação da 
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fibra da planta. Após esta etapa, ocorrem ainda os processos de desfibrilamento, lavagem e 

secagem, que podem durar semanas (NASSAR, 1980). 

 A juta é uma planta natural de regiões tropicais com elevadas temperaturas e umidade. 

Apesar de ser conhecida desde a antiguidade, sua importância na Europa surgiu durante a 

guerra anglo-russa (1853-1856), Guerra da Criméia, quando a Inglaterra não conseguiu mais 

adquirir cânhamo russo e procurou um substituto, encontrado, ao menos em parte, na juta 

(OLIVEIRA, 2005). 

 Países como a Índia, Bangladesh e China são grandes exportadores de juta, visto que 

esses países produzem fibras de qualidade com preço acessível e melhor aproveitamento 

tecnológico da juteira, utilizando o caule em polpação de papéis e papelões (GASSAN; 

BLEDZKI, 1997). 

 A fibra de juta é geralmente utilizada em carpetes, cordas e tecidos de sacarias 

(aniagem) para acondicionamento de alimentos para exportação e afins (MOHANTY; 

MISTRA, 1995). Na tabela 2.7, são mostradas algumas propriedades da fibra de juta e de 

outras fibras vegetais e sintéticas. 

 
Tabela 2.7 – Valores característicos de Densidade, Diâmetro e Propriedades Mecânicas de algumas fibras 

vegetais e sintéticas (MOHANTY; MISRA; DRZAL, 2005).  

Fibra 
Densidade 

(g/cm³) 

Diâmetro 

(µm) 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Deformação na 

Fratura (%) 

Juta 1,3 – 1,49 25 – 200 393 – 800 13 – 26,5 1,16 – 1,5 

Kenaf - - 930 53 1,6 

Coco 1,15 – 1,46 100 – 460 131 – 220 4 – 6 15 – 40 

Sisal 1,45 50 – 200 468 – 700 9,4 – 22 3 – 7 

Rami 1,55 - 400 – 938 61,4 – 128 1,2 – 3,8 

Vidro-E 2,55 < 17 3400 73 2,5 

Kevlar® 1,44 - 3000 60 2,5 – 3,7 

Carbono 1,78 5 – 7 3400 - 4800 240 – 425 1,4 – 1,8 

 

2.2.8 Processos de Fabricação de Materiais Compósitos a base de resinas termofixas 

 

Os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos poliméricos são 

classificados, em sua grande maioria, de acordo com o tipo de molde utilizado: processos de 

fabricação com molde aberto e processos de fabricação com molde fechado. Como o próprio 

nome diz, a característica principal do processo de fabricação com molde aberto é que uma das 
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faces do material laminado apresenta-se exposta ao ambiente, enquanto que, no processo de 

fabricação com molde fechado, o laminado encontra-se confinado entre as duas faces do molde. 

Dentro da categoria de processos de fabricação com molde aberto os tipos mais usados 

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

centrifugação e a moldagem por enrolamento filamentar (filament winding). A moldagem por 

compressão, a injeção e a pultrusão são exemplos de processos de fabricação com molde 

fechado. 

De uma forma geral, a fabricação de um compósito fibroso consta das operações 

básicas esquematizadas na figura 2.12. 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.  

 
Figura 2.12 – Esquema ilustrativo das principais etapas de fabricação de compósitos poliméricos de 

matriz termofixa. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

2.2.8.1 Laminação Manual (Hand Lay-up) 

 

O processo de moldagem por laminação manual (hand lay-up) é assim denominado 

uma vez que todas as etapas do mesmo são realizadas de forma artesanal (manual), resultando 

em baixas pressões de trabalho, 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 mão de obra especializada. Também é muitas vezes utilizado 
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como processo complementar dentro de outros tipos de processos de fabricação, como, por 

exemplo, algumas etapas da confecção de tubulações, onde, em conjunto com o processo de 

enrolamento filamentar, aplica-se a laminação manual.  

Por outro lado, o processo de laminação manual apresenta o inconveniente de uma 

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

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

Esse processo 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. A figura 

2.13 mostra a fabricação de um equipamento utilizando o processo de laminação manual. 

 
Figura 2.13 – Produção de equipamento utilizando o método de laminação manual. 

 

Fonte: Fassmer (2013). 

 

Este processo se realiza a temperatura ambiente, podendo o tempo de polimerização 

ser diminuído caso venha a se aumentar controladamente a temperatura. Depois da cura da 

resina e do endurecimento do compósito, é efetuada a desmoldagem e realizado o acabamento 

final da peça moldada. 

 

2.2.9 Descontinuidades Geométricas na Seção Longitudinal 

  

As equações básicas determinadas para o cálculo das tensões para a tração, compressão, 

flexão, torção, etc., assumem que não existem irregularidades geométricas no elemento em questão. 

Porém, boa parte dos elementos estruturais possuem variações bruscas ou suaves em suas seções. 

Eixos de rotação devem ter ressaltos projetados sobre eles para que os rolamentos possam 

ser encaixados corretamente e assim suportar as cargas axiais; devem também ter rasgos de 

chaveta usinados para encaixar polias e engrenagens. Um parafuso tem uma cabeça numa 
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extremidade e o filete da rosca no seu corpo, os quais são responsáveis por mudanças abruptas na 

secção transversal. Outros elementos necessitam de furos, ranhuras e entalhes de vários tipos. 

Qualquer descontinuidade em um elemento estrutural altera a distribuição de tensões 

na vizinhança da descontinuidade de modo que as equações de tensão elementares não mais 

descrevem o estado de tensão nesses locais. Tais descontinuidades são chamadas de 

concentradores de tensão, e as regiões em que ocorrem são chamadas de áreas de 

concentração de tensões. Desse modo, assim como nos materiais convencionais (isotrópicos e 

homogêneos), a presença de descontinuidade geométrica afeta negativamente as propriedades 

mecânicas do material compósito (AQUINO; TINÔ, 2009). 

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

tensão próximo (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor bem maior de 

tensão média nessa região em relação às áreas mais afastadas das descontinuidades, e é nessa 

região onde trincas são originadas e propagadas até a ruptura final do material (AWERBUCH; 

MADHUKAR, 1985).  

A figura 2.14 ilustra esse fenômeno para o caso de um material isotrópico e homogêneo. 

As linhas de tensão (ou linhas de Euler) são uniformes em todos os locais, exceto na vizinhança 

do furo; nele, entretanto, essas linhas se desviam e contornam a descontinuidade, acumulando-se 

na lateral do furo. A concentração de tensão é um fenômeno altamente localizado. Por exemplo, 

ainda considerando o material como sendo isotrópico e homogêneo, a intensidade da tensão em 

uma placa submetida a uma carga de tração é máxima na borda do furo (no plano A-A); essa 

tensão diminui abruptamente, à medida que pontos mais afastados do furo são examinados, e de 

imediato torna-se uniforme novamente (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005). 

 
Figura 2.14 – Distribuição de tensão na vizinhança de um furo. 

 
Fonte: Shigley, Mischke e Budynas (2005). 
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O fator de concentração K é um parâmetro quantitativo da intensidade desse fenômeno 

da concentração de tensão e é aplicado de forma gráfica e prática na maioria dos materiais 

tidos como convencionais (HIBBELER, 2004). Ele é determinado pela razão entre a tensão 

máxima, localizada na vizinhança da descontinuidade geométrica, e a tensão média 

determinada nesta mesma seção. Para materiais isotrópicos homogêneos, o fator de 

concentração de tensão geométrico (ou teórico) é definido pela equação 2.1: (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2005). 

0

máx
tK




              (2.1) 

Onde Kt é o fator de concentração de tensão relativo a tensões normais, σ0 é a tensão média ou 

nominal e σmáx é a tensão máxima (na borda do furo). 

O índice t em Kt significa que esse fator de concentração de tensão depende somente 

da geometria da peça. Ou seja, o material utilizado, nesse caso, não influencia no valor de Kt. 

Por isso, ele é chamado de fator de concentração de tensão teórico.  

O efeito da dimensão de um furo central no fator de concentração de tensão teórico 

(Kt), para materiais convencionais (isotrópicos e homogêneos) é mostrado na figura 2.15. 

 
Figura 2.15 – Variação do fator de concentração de tensão com relação à dimensão do furo. 

 

Fonte: Shigley, Mischke e Budynas (2005). 

 

Em se tratando de materiais compósitos, assim como nos materiais homogêneos e 

isotrópicos, a presença da descontinuidade afeta as propriedades mecânicas, sendo 

indispensável quantificar a perda, principalmente, da resistência mecânica.  

Segundo Lin Ye et al. (1998) essa diminuição da resistência do material, também 

denominada de Resistência Residual (do inglês, Residual Strength – RS), é dada pela razão: 
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SD

CDRS



            (2.2) 

Onde: σCD é a resistência última do material com a descontinuidade geométrica e 

          σSD é a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. 

Assim, 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, na seção sem a presença da 

descontinuidade geométrica. 

Uma vez que os parâmetros para o cálculo de RS são obtidos experimentalmente, eles 

possuem dispersões. Com isso, para o cálculo da dispersão de RS, as dispersões de σCD e σSD, 

apresentadas em termos de desvio padrão, são relacionadas segundo o estudo desenvolvido 

por Tabackniks (2013) e definido pela equação 2.3: 

2 22

CD SDRS

CD SDRS

  

 

    
     

     
         (2.3) 

Onde:  RS
 corresponde ao desvio padrão de RS; 

 CD corresponde ao desvio padrão de σCD; 

SD corresponde ao desvio padrão de σSD. 

O estudo desse fenômeno nos materiais compósitos é complexo, pois estes não são 

considerados homogêneos e isotrópicos, como os metais, por exemplo, onde o fenômeno da 

concentração de tensão pode ser analisado de forma simples através de tabelas e gráficos, com 

dados do tipo de carregamento e geometria da peça (HIBBELER, 2004). 

Portanto, para os materiais compósitos a técnica mais viável e utilizável é a 

experimental. As principais técnicas experimentais, modelos numéricos e teóricos usados para 

o estudo da presença da descontinuidade geométrica em materiais compósitos são 

(HALLETT; WISNOM, 2006): 

 Ensaio mecânico: através de normas, como a ASTM D5766 (2011), onde o ensaio 

é realizado em corpos de prova normalizados e os valores da tensão última e o da deformação 

de ruptura à tração uniaxial são aferidos. Vale lembrar também que através desta norma é 

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 região de 

descontinuidade geométrica;  

 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 
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tensão ou de deformação, apenas mostra o dano que ocorre próximo à descontinuidade 

geométrica (BEZERRA, 2010);  

 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; (CLOUD, 1995); 

 ESPI (Interferômetro Eletrônico Padrão a Laser): método de medição sem contato 

o qual, segundo Toubal, Karama e Lorrain (2005), pode ser usado no estudo do fenômeno da 

concentração de tensão nos materiais compósitos com presença de furo circular; 

 DIC (Correlação de imagem digital): é um método ótico que emprega técnicas de 

rastreamento e registro de mudanças em imagens para medições precisas em domínios 2D e 

3D. Essa é uma técnica muito utilizada para medir campos cinemáticos (deslocamentos e 

deformações) a partir da comparação de imagens em instantes diferentes de um processo 

(SUTTON, 2009 apud FERREIRA, 2012). 

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

ANSYS e o ABAQUS (BEZERRA, 2010). 

De acordo com Tinô (2010) e Tinô e Aquino (2012), que utilizaram o fator RS para a 

determinação da influência de um furo central em laminados de matriz poliéster reforçados 

por fibras de vidro-E, a presença do furo central alterou negativamente a resistência mecânica 

dos laminados. Essa influência varia de acordo com a orientação do reforço no material. 

De maneira semelhante, segundo Bezerra (2010), a presença de entalhes 

semicirculares afeta as propriedades mecânicas de um laminado compósito híbrido, variando 

de acordo com a orientação do reforço.  

Segundo Russo e Zuccarello (2007), o dano do material no entorno da descontinuidade 

(furo, trinca, entalhe, etc.) pode levar a uma significativa relaxação da tensão local, e a falha 

do elemento ocorre somente quando a extensão da zona danificada superar um valor crítico, 

relacionado às propriedades do material. 

 

2.2.10 Mecanismo de Dano em Materiais Compósitos 

 

Define-se “dano” como os vários tipos de um mecanismo complexo de fratura 

originado nos materiais compósitos quando submetidos a carregamento externo. O termo vem 

do latim “damnum” e significa a ocorrência de “prejuízo” ocorrido nas propriedades 

mecânicas durante a ação de um carregamento de qualquer natureza (REIFSNIDER, 1982). O 
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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 (AWERBUCH; 

MADHUKAR, 1985; FELIPE, 1999; MARGARIA; AQUINO, 1997).    

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

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

mesmo variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá variações significativas na 

formação e propagação do dano (HULL; CLYNE, 1996). É importante salientar que segundo a 

norma ASTM D5766 (2011), em laminados com presença de um furo central, a fratura final 

sempre deverá ser na seção do mesmo, para que o ensaio seja válido. 

Os modos de falha para ensaio de tração uniaxial em laminados compósitos sem 

descontinuidade geométrica, segundo a norma ASTM D3039 (2008), podem ser codificados 

de acordo com as seguintes siglas da tabela 2.8, e ilustradas na figura 2.16. 

 
Tabela 2.8 – Codificação dos modos de falha para o ensaio de tração uniaxial (ASTM D3039 (2008)). 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral, dentro da lingueta (tab), e no topo 

GAT Por desaderência da lingueta (tab), no topo 

LAT Lateral, na borda da lingueta (tab), e no topo 

DGM Delaminação na borda 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 
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Figura 2.16 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração sem 

descontinuidade geométrica. 

                        

Fonte: Norma ASTM D3039 (2008). 

 

Para laminados compósitos com descontinuidade geométrica, a norma ASTM D5766 

(2011) define três modos de fratura aceitáveis (figura 2.17): 

 LGM – Falha do laminado por tração lateralmente através do furo. Trincas e 

delaminações podem estar presentes; 

 AGM – O laminado geralmente falha por tração no furo, mas partes de camadas 

inclinadas atravessam o furo lateralmente à linha de centro. Trincas e delaminações podem 

estar presentes; 

 MGM – O laminado falha por tração no furo e exibe múltiplos modos de falha em 

várias camadas. Várias trincas e delaminações presentes. 

 
Figura 2.17 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração com 

descontinuidade geométrica. 

 

Fonte: Norma ASTM D5766 (2011). 
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Segundo a literatura (FELIPE, 1999; HULL; CLYNE, 1996; MARGARIA; AQUINO, 

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. As microfissuras internamente na matriz, em uma análise micrográfica da fratura, 

podem gerar 03 (três) tipos de fraturas diferentes: 

o Coesiva na matriz - Fissura se propagando somente em regiões ricas em resina 

(na matriz); 

o Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura longitudinal da fibra (ao longo do seu 

eixo) e não na seção transversal da mesma; 

o Adesiva – Fissura propagando-se na interface fibra/matriz provocando 

desaderência nessa interface. 

A figura 2.18 mostra um exemplo de fraturas adesivas e coesivas num laminado 

compósito de fibras de vidro. 

 
Figura 2.18 – Fraturas adesiva e coesiva em um laminado. 

 

Fonte: Base (2012). 

 

 Delaminação – desaderência entre as camadas de um laminado compósito conforme 

observado na figura 2.19. 
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Figura 2.19 – Delaminação entre as camadas de um laminado compósito híbrido. 

 

Fonte: Base (2012). 

 

 Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal da fibra, como pode ser 

observada na figura 2.20. 

 
Figura 2.20 – Ruptura de fibras em um compósito poliéster/fibras de vidro. 

 

Fonte: Base (2012). 

 

As fraturas 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 (FELIPE, 1999; FREIRE JR., 2001; MARGARIA; AQUINO, 1997). 
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Fibras de 

Vidro 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, serão mostrados a configuração e os materiais utilizados na fabricação 

do laminado compósito híbrido (CH), bem como o processo de fabricação utilizado. Em 

seguida, serão detalhados todos os ensaios com as suas respectivas normas. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS NO LAMINADO COMPÓSITO HÍBRIDO (CH) 

 

Foram utilizados para confecção do laminado CH os seguintes tipos reforços (figura 3.1): 

 Tecido têxtil bidirecional de fibras de Juta “in natura” (TFJ), gramatura: 306 g/m², 

obtido no comércio local e utilizado comumente em artesanato e sacarias. 

 Tecido têxtil bidirecional de fibras de vidro-E (TFV), gramatura: 600 g/m², 

fornecido pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda.  

 

Figura 3.1 – Tecidos de reforços bidirecionais. (a) Fibras de Juta; (b) Fibras de vidro-E. 

       

 Fonte: Base (2012). 

 

Foi utilizada a resina de poliéster insaturada orto-tereftálica NOVAPOL L120 como 

matriz polimérica para confecção do laminado CH. As especificações técnicas fornecidas 

pelo fabricante encontram na tabela 3.1. Como agente do sistema catalítico (cura a 

temperatura ambiente), foi usado o MEKP (metil-etil-cetona), catalisador utilizado em vasta 

escala na indústria de plásticos reforçados. Esses materiais também foram fornecidos pela 

Tecniplas Indústria e Comércio Ltda. 

 

 

 

 

 

(b) (a) 
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Tabela 3.1 – Especificações técnicas da resina de poliéster Novapol L-120 (NOVAPOL, 2013). 

PARÂMETRO VALOR 

Viscosidade Brook (SPD 2/60 rpm) 250-350 cP 

Densidade volumétrica a 25 °C 1,12 g/cm³ 

Gel Time (1% MEKP) a 25 °C 9-13 min. 

Pico Exotérmico 150-190 °C 

Resistência Última à Tração 53 MPa 

Módulo de Elasticidade (Tração) 2,9 GPa 

Elongação à Tração 5,0 % 

 

3.2 FABRICAÇÃO DO LAMINADO COMPÓSITO HÍBRIDO (CH) 

 

Para a fabricação do laminado CH foi utilizado o processo de moldagem manual 

(Hand lay-up). Nesse processo o mesmo foi fabricado na forma de placa, a qual foi 

confeccionada pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda, com 1,0 m² de área superficial e 

espessura de aproximadamente 6,0 mm.  

O laminado CH foi idealizado com 05 (cinco) camadas no total, sendo 04 (quatro) do 

tecido bidirecional de fibras de juta e 01 (uma) do tecido bidirecional de fibras de vidro-E. Na 

figura 3.2 apresenta-se a configuração e as orientações dos reforços no laminado CH. A definição 

de 0/90º se refere à orientação das fibras com relação à direção de aplicação da carga. 

Vale salientar que a escolha dos reforços e das orientações foi uma adaptação do 

material utilizado no trabalho de investigação realizado por Queiroz (2008), onde um 

laminado semelhante foi proposto para a confecção de próteses femorais, alterando apenas a 

orientação das camadas externas. 

 
Figura 3.2 – Configuração do Laminado Compósito Híbrido (CH). 

 
Fonte: Autoria Própria. 

TFV (0/90º) 

TFJ (0/90º) 
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3.3 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA 

 

A densidade volumétrica do laminado CH foi determinada pelo método de imersão 

dos corpos de prova, segundo a norma ASTM D792 (2008), utilizando-se um total de 05 

amostras, medindo 25 x 25 mm. As amostras foram previamente medidas e pesadas em uma 

balança digital da marca Sartorius com capacidade máxima de 210g e resolução de 0,1mg, do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do IFRN. A densidade volumétrica do laminado foi 

calculada utilizando a equação 3.1:  

bwa

a
D






9975,0
                                                            (3.1) 

Na qual: 

a - é a massa da amostra seca, sem o fio, no ar (g); 

w - é a massa do fio parcialmente imerso em água (g); 

b - é a massa do fio com as amostras imersas em água (g); 

D - é a densidade volumétrica do laminado em g/cm3 e 0,9975 é o valor da massa específica 

da água a 23 ºC, temperatura na qual foi realizado o ensaio. 

 

3.4 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL - CORPOS DE PROVA  

 

Para a determinação das propriedades mecânicas de resistência última, módulo de 

elasticidade longitudinal (determinado na direção de aplicação da carga) e deformação na 

ruptura, para os corpos de prova com e sem presença de descontinuidade geométrica, foram 

realizados os ensaios de tração uniaxial. Os ensaios mecânicos foram realizados no 

Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGAS-ER.  

Para a realização dos ensaios, foram confeccionados 07 (sete) corpos de prova para cada 

uma das condições estudadas, ou seja, corpos de prova com e sem furo central (as normas 

recomendam um mínimo de 05 ensaios válidos), totalizando 28 amostras. Os ensaios foram 

realizados utilizando uma máquina de Ensaios Universal Mecânica (Shimadzu Autograph AGI-

250 KN) com capacidade máxima de 250 KN, mostrada e na figura 3.3. Todos os ensaios foram 

realizados à temperatura ambiente (25 °C ±2). 

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

ajustes dos corpos de prova nas garras da máquina, de modo a minimizar os problemas de 

“escorregamento” no inicio do carregamento e garantir dimensões precisas do comprimento 

útil do corpo de prova. 
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Figura 3.3 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica.  

 

Fonte: Base (2012). 

 

Com relação às propriedades mecânicas estudadas, ressalta-se que, para os corpos de 

prova com furo central, de acordo com a norma ASTM D5766 (2011), a resistência última à 

tração desses corpos de prova foi determinada na área de maior seção, ou seja, não 

considerando a seção do furo. 

Com relação ao cálculo do módulo de elasticidade, o mesmo foi determinado 

considerando os valores de tensão e deformação até o início do dano no corpo de prova, 

fenômeno caracterizado pela constatação sonora do início da microfissuração da matriz, de 

forma a evitar influência desse fenômeno no cálculo do módulo. Esse procedimento foi 

adotado para o cálculo de todos os módulos de elasticidade, independentemente da condição 

do corpo de prova. 

Para todas as propriedades estudadas, convém salientar que, de acordo com as normas 

ASTM D3039 (2008) e ASTM D5766 (2011), as dispersões experimentais foram 

apresentadas em termos do desvio padrão e do coeficiente de variação percentual. 

Para o corte dos corpos de prova, foi utilizado um disco de corte diamantado, a seco, 

de forma a evitar um possível “arranque” de fibras ou quaisquer outros tipos de danos. 

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

aproximadamente 5,0 cm das laterais da placa, com o 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. 

Corpo de prova 
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Todos os corpos de prova foram cortados na mesma direção com relação à orientação 

das fibras. Com o objetivo de se estudar a influência da dimensão do furo no comportamento 

mecânico do laminado CH e como também facilitar o entendimento nos estudos 

comparativos, 04 (quatro) tipos diferentes de corpos de prova foram definidos: 

 CHN – Corpos de prova “Normais” (sem furo); 

 CH6 – Corpos de prova com furo central de diâmetro 6,0 mm; 

 CH7,5 – Corpos de prova com furo central de diâmetro 7,5 mm; 

 CH9 - Corpos de prova com furo central de diâmetro 9,0 mm. 

Os corpos de prova sem a presença do furo (CHN) seguiram as recomendações da 

norma ASTM D3039 (2008). As dimensões desses corpos de prova (em milímetros) são 

mostradas na figura 3.4 (de acordo com a norma, tolerâncias de ± 1%). 

 
Figura 3.4 – Dimensões dos corpos de prova CHN. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Os corpos de prova com a presença do furo central (CH6, CH7,5 e CH9) seguiram as 

recomendações da norma ASTM D5766 (2011). As dimensões (em milímetros) desses corpos 

de prova são mostradas nas figuras 3.5 a 3.7 (tolerâncias de ± 1%). 

 
Figura 3.5 – Dimensões dos corpos de prova CH6. 
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Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 3.6 – Dimensões dos corpos de prova CH7,5. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 
Figura 3.7 – Dimensões dos corpos de prova CH9. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Após o corte dos corpos de prova, foram realizados os procedimentos de lixamento e 

polimento nas faces cortadas pelo disco de corte. Para tanto, foram utilizadas lixas d’água de 

números 150, 220, 320, 400, 600 e 1200, e o polimento foi feito em uma politriz motorizada, 

utilizando como abrasivo a alumina de 0,01 µm. 

Como a espessura do laminado apresentou variações em função do processo de 

fabricação utilizado, foram necessárias pelo menos 05 (cinco) medidas na região do galgo 

para a obtenção do valor médio das dimensões de cada corpo de prova. Para tanto, utilizou-se 

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

Para a obtenção dos furos nos corpos de prova, os mesmos foram confeccionados a partir 

de um furo inicial com uma broca de 2,0 mm, para, em seguida, prosseguir com a furação com a 

broca correspondente ao diâmetro do furo pretendido, de 6,0 mm (CH6), 7,5 mm (CH7,5) e 9,0 

mm (CH9). Foram utilizadas brocas de aço rápido em uma furadeira de bancada, possibilitando 

uma boa qualidade da superfície do furo. 

CH7,5 

CH9 
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3.5 ANÁLISE DA CARACTERÍSTICA DE FRATURA FINAL DOS CPS 

  

Para o estudo da característica da fratura final, foram realizadas análises macroscópicas 

desses corpos de prova. A análise macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do 

processo de fratura ao longo de todo o comprimento do corpo de prova, mediante imagem 

proveniente de um scanner digital, com resolução de 1200 dpi. Os tipos de fraturas foram 

definidos segundo as normas ASTM D3039 (2008) e ASTM D5766 (2011). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos no ensaio de Densidade 

Volumétrica do laminado CH, dos ensaios de tração uniaxial tanto para os corpos de prova 

sem descontinuidade geométrica (CHN) quanto para os corpos de prova com a presença do 

furo central nos diferentes diâmetros (CH6, CH7,5 e CH9). Esses resultados estão 

relacionados às propriedades mecânicas de Resistência Última à Tração, Módulo de 

Elasticidade Longitudinal (determinado na direção de aplicação da carga) e Deformação na 

Ruptura.  

Para cada condição com furo (diferentes diâmetros), também é apresentado o cálculo 

da Resistência Residual (equação 2.2). Além disso, também são expostos estudos das 

características da fratura obtidas, em nível macroscópico, para todos os ensaios relacionados. 

Por fim, estudos comparativos são apresentados entre os resultados obtidos para cada 

condição dos corpos de prova, no que diz respeito à influência da presença do furo central nas 

propriedades mecânicas do laminado CH, e bem como da Resistência Residual.  

 

4.1 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA 

 

A densidade volumétrica do laminado CH é apresentada na tabela 4.1. Por estes 

resultados, percebe-se que o mesmo possui densidade volumétrica baixa, o que é excelente 

para aplicações em estruturas leves. 

 
Tabela 4.1 – Densidade volumétrica do laminado compósito híbrido (CH). 

 VALOR MÉDIO DISPERSÃO (%) 

Densidade Volumétrica (g/cm³) 1,26 0,88 

 

 São muitos os estudos disponíveis na literatura que tratam de laminados compósitos 

híbridos a base de matriz poliéster mesclando fibras naturais com fibras de vidro. No estudo 

de Queiroz (2008), em que foram utilizadas 04 camadas de tecidos bidirecionais de fibras de 

juta e 01 camada central de tecido bidirecional de fibras de vidro-E (sendo as 02 camadas 

externas de fibras de juta orientadas a ± 45°), foi obtida densidade volumétrica de 1,25 g/cm³. 

Esse laminado foi proposto para utilização em próteses femorais. 

 Daltro (2011) utilizou um laminado compósito híbrido mesclando 03 camadas de 

mantas de fibras de vidro-E com 02 camadas de tecidos unidirecionais de fibras de licuri. 
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Nesse estudo, foi obtida uma densidade volumétrica de 1,31 g/cm³, ou seja, 4,0 % maior que 

os laminados com 04 camadas de fibras de juta e 01 de fibras de vidro-E. 

 

4.2  ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE PROVA CHN 

 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova CHN, a figura 

4.1 mostra o gráfico Tensão x Deformação obtido. De uma forma geral, o material apresenta 

um comportamento “frágil” até a fratura. 

  

Figura 4.1 – Gráfico Tensão x Deformação – Corpos de prova CHN. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Observa-se que, em uma faixa que se estende até aproximadamente 50 % da tensão de 

ruptura, o mesmo apresenta um comportamento que pode ser considerado linear entre a tensão 

e a deformação. Essa característica é comum aos laminados compósitos à base de resina 

poliéster (termofixas) (AQUINO et al., 2007). 

Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a Resistência Última à Tração, 

para o Módulo de Elasticidade Longitudinal e para a Deformação de Ruptura são mostrados 

na tabela 4.2.  
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Tabela 4.2 - Propriedades mecânicas - CHN - Tração uniaxial. 

PROPRIEDADE MECÂNICA 
VALOR 

MÉDIO 

DESVIO 

PADRÃO 

Resistência Última à Tração (MPa) 40,1 ± 2,7 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal (GPa) 
2,9 ± 0,2 

Deformação de Ruptura (%) 2,6 ± 0,3 

 

4.2.1 Característica da fratura para os Corpos de Prova CHN 

 

Procedendo à análise macroscópica da fratura para os CPs CHN (figura 4.2), percebe-

se a ocorrência de uma fratura, segundo a Norma ASTM D3039 (2008) do tipo LGM. 

Observa-se, também, a ocorrência de microfissuração transversal da matriz, bem como o 

rasgamento do tecido de fibras de vidro, dano característico em materiais compósitos 

poliméricos reforçados por tecidos de fibras sintéticas (FREIRE JR.; AQUINO, 2002). Esse 

fenômeno é proveniente da desaderência fibra/matriz provocada pela propagação da 

microfissuração na interface. É importante lembrar que esse rasgamento torna-se perceptível 

após a retirada dos corpos de prova das garras da máquina.  

 
Figura 4.2 – (a) Característica de fratura final para os Corpos de prova CHN. (b) Detalhe da região de 

fratura final. 

 

 

    

Fonte: Autoria Própria. 
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Observa-se, também, que a fissuração na matriz foi de pouca intensidade e que a 

fratura foi bastante localizada, permanecendo o corpo de prova sem a presença de dano 

intenso nas regiões distantes da fratura final. Na seção de fratura final observa-se a ruptura 

total das fibras de juta, ou seja, sem a presença de rasgamento (mesmo na forma de tecido). 

Esse fenômeno pode ser explicado em função de que a resistência à tração da fibra é menor do 

que a resistência da interface fibra/matriz. 

 

4.3 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE PROVA CH6 

 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de provas CH6, a figura 

4.3 mostra o gráfico Tensão x Deformação obtido. O mesmo comportamento “frágil” até a 

fratura é observado. Observa-se, também, a ocorrência de um comportamento semelhante aos 

CPs CHN, onde pode ser observado um perfil linear até o início do dano (aproximadamente 

30 % da resistência última à tração do material). 

 

Figura 4.3 – Gráfico Tensão x Deformação para os CPs CH6. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a Resistência Última à Tração, 

para o Módulo de Elasticidade Longitudinal e para a Deformação de Ruptura estão mostrados 

na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Propriedades mecânicas – CH6 - Tração uniaxial. 

PROPRIEDADE MECÂNICA 
VALOR 

MÉDIO 

DESVIO 

PADRÃO 

Resistência Última à Tração (MPa) 32,5 ± 2,0 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal (GPa) 
2,7 ± 0,3 

Deformação de Ruptura (%) 2,3 ± 0,2 

 

 Ao se comparar o resultado obtido para os CPs CH6 com os CPs CHN, percebe-se que a 

presença do furo, nesse caso, resultou em uma perda de, aproximadamente, 19 % em termos de 

Resistência Última à Tração. Esse valor é semelhante ao encontrado por Tinô (2010) ao analisar a 

influência de um furo idêntico em um laminado compósito de resina poliéster reforçado por 

tecidos bidirecionais de fibras de vidro-E. Nesse estudo, a perda na resistência apresentada por um 

furo central de 6,0 mm de diâmetro foi de 18 %, aproximadamente. 

 Em relação ao Módulo de Elasticidade Longitudinal, percebe-se que, assim como em 

Tinô (2010), a diferença entre CH6 e CHN apresentou-se dentro da faixa de dispersão. Com 

isso, levando em conta a manutenção do módulo de elasticidade com a presença do furo e as 

margens de dispersão, a perda, em termos de deformação de ruptura, apresentou-se na mesma 

faixa do ocorrido com a resistência última à tração. 

 

4.3.1 Resistência Residual – CH6 

 

 Para os corpos de prova CH6, a Resistência Residual foi determinada aplicando-se a 

equação 2.2. Tem-se: 

6
6

32,5
0,810

40,1

CH
CH

CHN

RS



    

Aplicando-se a equação 2.3, para o cálculo do desvio padrão de RS, tem-se: 

6

6

2 2 2

2,0 2,7
 0,074

0,810 32,5 40,1

CH

CH

RS

RS




     
         
    

   

Com esse resultado, pode-se afirmar que os CPs CH6 retiveram 81,0 % da resistência 

mecânica apresentada pelos CPs CHN. Do mesmo modo, o resultado obtido encontra-se 

coerente com o encontrado por Tinô (2010). Nesse caso, para um laminado compósito de 

matriz poliéster reforçado por tecidos bidirecionais de fibras de vidro-E, com a presença de 

um furo de 6,0 mm de diâmetro, a Resistência Residual foi de 0,820. 
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Ao se comparar o resultado obtido com o trabalho de Bezerra (2010), percebe-se que, 

para uma configuração idêntica do laminado CH, com uma descontinuidade geométrica 

caracterizada pela presença de entalhes semicirculares (raio de 3,0mm) na seção longitudinal, 

a Resistência Residual obtida foi de 0,778. Nesse caso, a descontinuidade geométrica 

apresentou-se mais danosa quando comparado ao caso do furo central.  

 

4.3.2 Característica da fratura para os Corpos de Prova CH6 

 

Como mostrado na figura 4.4, nos CPs CH6 foram observadas características 

semelhantes ao ocorrido no processo de fratura dos CPs CHN, com pouca fissuração na 

matriz e com uma fratura final extremamente localizada, ocorrendo o fenômeno do 

rasgamento na camada de fibras de vidro. Além disso, é evidente o modo de fratura 

normalizada do tipo LGM e a ruptura total das fibras de juta.  

 
Figura 4.4 – (a) Característica de fratura final para os Corpos de prova CH6. (b) Detalhe da região de 

fratura final. 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Além disso, como pode ser observado na figura 4.5, a presença do furo desviou algumas 

microfissuras para sua direção, distorcendo-as da forma apresentada em regiões distantes do 

furo, onde as fissuras apresentam-se em linha reta, perpendiculares à carga aplicada. 
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Figura 4.5 – Detalhe evidenciando o desvio das microfissuras em direção ao furo. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.4 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE PROVA CH7,5 

 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova CH7,5, a figura 

4.6 mostra o gráfico Tensão x Deformação obtido. Observa-se um comportamento até a 

fratura semelhante ao ocorrido nas outras condições.  

Além disso, até o início do dano (aproximadamente 30 % da carga máxima), é 

observada uma pequena dispersão entre os CPs, conforme pode ser observado no desvio 

padrão apresentado pelo Módulo de Elasticidade Longitudinal, conforme tabela 4.4.  

Nessa tabela, também são apresentados os valores médios, bem como seus respectivos 

desvios padrão, obtidos para a Resistência Última à Tração e para a Deformação de Ruptura. 

 
Figura 4.6 – Gráfico Tensão x Deformação para os CPs CH7,5. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tabela 4.4 - Propriedades mecânicas – CH7,5 - Tração uniaxial. 

PROPRIEDADE MECÂNICA 
VALOR 

MÉDIO 

DESVIO 

PADRÃO 

Resistência Última à Tração 

(MPa) 
27,3 ± 3,2 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal (GPa) 
2,8 ± 0,2 

Deformação de Ruptura (%) 1,5 ± 0,3 

 

 Analisando os resultados obtidos, em comparação aos obtidos para os CPs CH6, 

percebe-se, em termos de resistência última à tração, um decréscimo de 16 % com o aumento 

do diâmetro do furo. Em termos de módulo de elasticidade longitudinal, a diferença de 0,1 

GPa (3,6 %) encontra-se dentro da margem de dispersão dos ensaios, podendo ser 

negligenciada. Por fim, em se tratando de deformação de ruptura, percebe-se uma diminuição 

de 34,8 % com o aumento do diâmetro do furo.  

Em um trabalho utilizando laminado compósito híbrido e envolvendo a mesma variação 

do diâmetro do furo, porém, mantendo a razão w/D (largura do CP/diâmetro do furo) constante, 

Fontes et al. (2011) obtiveram resultados diferentes. A mudança do diâmetro do furo de 6,0 mm 

para 7,5 mm, mantendo w/D = 6,0, não alterou a resistência última à tração, bem como o 

módulo de elasticidade longitudinal (levando em conta as dispersões experimentais). 

 

4.4.1 Resistência Residual – CH7,5 

 

 Para os corpos de prova CH7,5, a Resistência Residual foi determinada aplicando-se a 

equação 2.2. Tem-se: 

7,5

7,5

27,3
0,681

40,1

CH

CH

CHN

RS



    

Aplicando-se a equação 2.3, para o cálculo do desvio padrão de RS, tem-se: 

7,5

7,5

2 2 2

3,2 2,7
 0,092

0,681 27,3 40,1

CH

CH

RS

RS




     
          
    

   

Com esse resultado, pode-se afirmar que os CPs CH7,5 retiveram 68,1 % da 

resistência mecânica apresentada pelos CPs CHN.  

Ao se comparar os resultados obtidos pelos CPs CH7,5 e CH6, percebe-se que, com o 

aumento do diâmetro do furo, uma redução, em termos de Resistência Residual, de 15,9 %. 
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No trabalho de Fontes et al. (2011), a mudança do diâmetro do furo de 6,0 mm para 

7,5 mm, mantendo w/D = 6,0, não alterou o comportamento, em termos de Resistência 

Residual, uma vez que os valores obtidos foram 0,861 e 0,869, para os furos de 6,0 mm e 7,5 

mm, respectivamente, e se encontram dentro das margens de dispersão experimental. 

 

4.4.2 Característica da fratura para os Corpos de Prova CH7,5 

 

Conforme pode ser observado na figura 4.7, a característica de fratura dos CPs CH7,5 

mostrou-se bastante semelhante ao ocorrido nos CPs CH6, destacando-se o modo de fratura 

do tipo LGM, rasgamento do tecido de fibras de vidro, ruptura total das fibras de juta, além 

de uma fissuração na matriz de baixa intensidade e localizada na região do furo. Ressalta-se, 

também, a ocorrência do desvio de microfissuras para a vizinhança do furo (figura 4.8). 

 
Figura 4.7 – (a) Característica de fratura final para os CPs CH7,5; (b) Detalhe da região de fratura final 

     

 
 

      

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 4.8 – Detalhe evidenciando a concentração de fissuras na região do furo. 

  
 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.5 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE PROVA CH9 

 

Na figura 4.9, é apresentado o gráfico Tensão x Deformação obtido para os CPs CH9. 

O mesmo comportamento observado para os CPs CH6 e CH7,5, foi registrado para os CPs 

CH9. Ressalta-se aqui que a presença do furo central, bem como a variação do seu diâmetro, 

não altera o comportamento do laminado em termos da relação tensão x deformação. 

 
Figura 4.9 – Gráfico Tensão x Deformação para os CPs CH9. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Na tabela 4.5 são apresentados os valores médios obtidos para a Resistência Última à 

Tração, para o Módulo de Elasticidade Longitudinal e para a Deformação de Ruptura, bem 

como seus respectivos desvios padrão. 
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Tabela 4.5 - Propriedades mecânicas – CH9 - Tração uniaxial. 

PROPRIEDADE MECÂNICA 
VALOR 

MÉDIO 

DESVIO 

PADRÃO 

Resistência Última à Tração 

(MPa) 
25,9 ± 2,1 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal (GPa) 
2,5 ± 0,3 

Deformação de Ruptura (%) 1,6 ± 0,2 

 

 Comparando esses resultados obtidos com os que foram obtidos por CH6 (tabela 4.3) 

e CH7,5 (tabela 4.4), percebe-se, em termos de resistência última à tração, que os CPs CH9 

apresentaram perdas de 20,3 % e 5,1 %, com relação aos CPs CH6 e CH7,5. A diferença 

entre CH9 e CH7,5 (5,1 %) apresentou-se dentro da faixa de dispersão dos ensaios, podendo 

ser negligenciada. 

 Em se tratando do módulo de elasticidade longitudinal, os CPs CH9 apresentaram perdas 

de 7,4 % e 10,7 %, em comparação aos CPs CH6 e CH7,5. Nesse caso, ambas as diferenças 

apresentaram-se dentro da margem de dispersão, podendo também, serem negligenciadas. 

Em termos de deformação de ruptura, por fim, os CPs CH9 apresentaram uma perda 

de 30,4 %, em comparação com os CPs CH6. Em comparação com os CPs CH7,5, por outro 

lado, pode-se considerar que não houve variação, uma vez que percebe-se um ganho de 6,3 % 

por parte dos CPs CH9, percentual dentro da margem de dispersão experimental. 

 

4.5.1 Resistência Residual – CH9 

 

 Para os corpos de prova CH9, a Resistência Residual foi determinada aplicando-se a 

equação 2.2. Tem-se: 

9
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0,646

40,1

CH
CH

CHN

RS



    

Aplicando-se a equação 2.3, para o cálculo do desvio padrão de RS, tem-se: 
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Com esse resultado, pode-se afirmar que os CPs CH9 retiveram 64,6 % da resistência 

mecânica apresentada pelos CPs CHN. 

Em comparação aos resultados obtidos por CH6, observa-se uma redução na 

Resistência Residual por parte dos CPs CH9 de 20,2 %. Ao se analisar a RS dos CPs CH9 em 
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comparação com CH7,5, nota-se que a redução apresentada (5,1 %) encontra-se na margem 

de dispersão experimental. 

 

4.5.2 Característica da fratura para os Corpos de Prova CH9 

 

A característica de fratura dos CPs CH9 está apresentada na figura 4.10. Nesses CPs, 

observa-se pouca fissuração na matriz e extremamente localizada na vizinhança do furo. Além 

disso, as características de fratura ocorreram de forma semelhante aos CPs CH7,5, com 

destaque para o modo de fratura do tipo LGM, rasgamento do tecido de fibras de vidro e 

ruptura total das fibras de juta. Observa-se, também, o desvio dessas microfissuras para a 

vizinhança do furo (figura 4.11). 

 
Figura 4.10 – (a) Característica de fratura final para os CPs CH9; (b) Região de fratura final 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 4.11 – Concentração de fissuras na região do furo. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.6 ESTUDO COMPARATIVO – INFLUÊNCIA DA DIMENSÃO DO FURO 

 

Analisando os resultados obtidos para todos os corpos de prova, resultados estes 

relacionados com a resposta do laminado compósito frente ao carregamento de tração uniaxial 

(figura 4.12), percebe-se que, apesar de apresentarem diferentes valores de resistência última 

e deformação na fratura, o comportamento deles, em termos de módulo de elasticidade 

(determinado antes do inicio do dano), independentemente da presença e da dimensão do furo, 

praticamente não sofreu alteração.  

Neste sentido, pode-se afirmar que os valores de módulo de elasticidade longitudinal 

encontrados para todos os CPs encontram-se na mesma faixa de dispersão, podendo-se 

descartar as diferenças entre eles. Ressalta-se ainda que as grandes perdas registradas nas 

resistências (principalmente para os furos de maior diâmetro) foram proporcionais as menores 

taxas de deformações na ruptura, fato este que, também, contribuiu para a manutenção da 

rigidez do laminado. 

Ao se analisar a resistência última à tração, percebe-se que todos os corpos de prova 

apresentaram perdas com relação à condição sem furo (CHN), de 19 %, 31,9 % e 35,4 %, 

respectivamente para CH6, CH7,5 e CH9. A figura 4.13 mostra uma visão global da 

influência da presença da descontinuidade geométrica nas propriedades de resistência última e 

do módulo de elasticidade do laminado CH. 
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Figura 4.12 – Gráfico Tensão x Deformação comparativo entre os corpos de prova. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

  
Figura 4.13 – Comparativo global. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Em comparação com outros trabalhos investigativos, percebe-se que, tanto no caso de 

laminados compósitos poliméricos reforçados unicamente por fibras de vidro-E (TINÔ, 

2010), quanto no caso de laminados compósitos híbridos reforçados por fibras de Juta e por 

fibras de vidro-E (BEZERRA, 2010), as dispersões encontram-se numa mesma faixa (entre 3 

% e 27 %). 

Neste sentido, a alta dispersão dos ensaios pode ser atribuída, em parte, aos processos 

de fabricação e de hibridização do laminado, que facilitam a ocorrências de defeitos no 
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material, resultando em falta de uniformidade de propriedades. Isso resulta na não influência 

da presença (e do diâmetro) do furo na dispersão dos ensaios. 

 

4.7 ESTUDO COMPARATIVO – RESISTÊNCIA RESIDUAL 

 

Para se analisar a influência da dimensão do furo na estabilidade estrutural do 

laminado CH, ou seja, quanto de fato o material “retém” em termos de capacidade de suporte 

de carga (uma vez comprovado que a presença do furo influi de forma danosa nas 

propriedades mecânicas do mesmo), foram comparados os resultados de Resistência Residual 

(figura 4.14).  

 
Figura 4.14 – Comparativo entre as Resistências Residuais obtidas. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Nesse comparativo, percebe-se a tendência de que ao se aumentar a dimensão do furo 

uma diminuição da Resistência Residual é registrada. Na literatura, também são encontrados 

resultados semelhantes, onde incrementos na dimensão de furos resultaram em diminuição da 

resistência mecânica (e consequente diminuição na Resistência Residual) (ERÇIN et al., 

2013; GREEN; WISNOM; HALLETT, 2007). 

Porém, ao verificar as Resistências Residuais de CH7,5 e CH9, percebe-se que a 

diferença entre elas encontra-se dentro da faixa da dispersão dos ensaios. Nesse sentido, pode-

se observar que com o aumento do diâmetro do furo, a capacidade de suporte de carga do 

laminado reduz-se de forma menos intensa.  
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Com o objetivo de análise comparativa entre alguns trabalhos de investigação 

envolvendo a influência da presença de descontinuidade geométrica nas propriedades de rigidez 

e Resistência Residual dos laminados compósitos, híbridos ou não, mais uma vez, destaque 

pode ser dado aos trabalhos de Bezerra (2010) e Tinô (2010).  

No primeiro estudo, lembrando que o mesmo investiga a influência da presença de 

entalhes semicirculares (raio = 3,0 mm) no mesmo laminado compósito do presente estudo, os 

CPs foram denominados de LC (0/90º) para o caso dos CPs sem a presença dos entalhes e de 

LCE (0/90º) para os CPs com presença dos entalhes. Ressalta-se que os parâmetros relativos 

nesse estudo comparativo possuem a mesma configuração do laminado e o mesmo raio de 

descontinuidade. Os resultados encontrados com relação aos parâmetros de rigidez e 

Resistência Residual encontram-se na tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6 – Diferenças percentuais relativas às propriedades mecânicas entre os CPs CH6/CHN e LCE 

(0/90º)/LC(0/90º). 

PROPRIEDADE MECÂNICA 
DIFERENÇA 

CH6/CHN 

DIFERENÇA            

LCE (0/90º)/LC(0/90º) 

(BEZERRA, 2010) 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal 
-6,9 % -14,9 % 

Resistência Residual 0,810 0,778 

 

 Com base nesses resultados, nota-se que, para esse laminado, a presença de entalhes 

semicirculares é mais danosa às propriedades mecânicas do que um furo central com as 

mesmas dimensões. 

Já no segundo trabalho de investigação, lembrando que o autor estudou a influência de 

um furo central (diâmetro de 6,0 mm) para dois diferentes tipos de laminados compósitos a 

base unicamente de fibras de vidro, onde um é considerado isotrópico (reforço na forma de 

manta de fibras curtas) cujos CPs foram denominados de CM para os mesmos sem a presença 

do furo e de CMD para o caso dos CPs com a presença do furo, enquanto o outro laminado é 

anisotrópico (reforço na forma de tecido bidirecional) com os CPs sem a presença do furo 

denominados de CT e com a presença do furo de CTD (0/90°). Nesse estudo a influência da 

configuração dos laminados foi determinante no comportamento da rigidez e resistência 

residual. Os dados encontram-se na tabela 4.7.  
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Tabela 4.7 – Diferenças percentuais relativas às propriedades mecânicas entre os CPs CH6/CHN, 

CMD/CM e CTD (0/90°)/CT (0/90°). 

PROPRIEDADE 

MECÂNICA 

DIFERENÇA 

CH6/CHN 

DIFERENÇA 

CMD/CM 

(TINÔ, 2010) 

DIFERENÇA         

CTD (0/90°)/CT (0/90°) 

(TINÔ, 2010) 

Módulo de Elasticidade 

Longitudinal 
-6,9 % -12,7 % +4,0 % 

Resistência Residual 0,810 0,697 0,820 

 

Tomando como base os resultados apresentados, percebe-se que a presença de um furo 

central com 6,0 mm de diâmetro apresentou-se mais danosa à propriedade de Resistência 

Residual no laminado compósito polimérico reforçado por mantas de fibras curtas 

(comportamento isotrópico). Ainda com relação à Resistência Residual, o efeito desse mesmo 

furo nos laminados compósitos poliméricos reforçados por tecidos bidirecionais foi 

semelhante (menos danosa), independentemente da natureza do reforço (puramente sintético 

ou híbrido natural/sintético). 

Com relação à influência da descontinuidade geométrica na rigidez dos laminados 

compósitos estudados, percebe-se um comportamento diferenciado, onde se ressalta uma perda 

nessa propriedade para o caso da presença de entalhes e do laminado com comportamento 

isotrópico, enquanto que para os laminados a base de reforços com tecidos bidirecionais (e furos 

centrais) não houve perda da rigidez. Resumindo, uma análise a esses resultados observa-se a 

complexidade do efeito da presença da descontinuidade geométrica nesses materiais.  

 

4.8 ESTUDO COMPARATIVO – CARACTERÍSTICA DA FRATURA FINAL 

 

Analisando os resultados obtidos em termos da característica da fratura final por meio 

de uma análise comparativa entre os corpos de prova, apresentado na figura 4.15, percebe-se 

que, em todos os corpos de prova, ocorreram fraturas, segundo as normas ASTM D3039 

(2008) e ASTM D5766 (2011), do tipo LGM, ou seja, Lateral e no Meio do Galgo (tabela 2.8 

e figuras 2.16 e 2.17).  

Também é observado, independentemente da presença e do diâmetro do furo, o 

rasgamento do tecido de fibras de vidro, dano característico em materiais compósitos 

poliméricos reforçados por tecidos de fibras sintéticas (FREIRE JR.; AQUINO, 2002). Esse 

fenômeno é proveniente da desaderência fibra/matriz provocada pela propagação da 

microfissuração na interface. Convém salientar que esse rasgamento torna-se perceptível após 

a retirada dos corpos de prova das garras da máquina. 



 69 

 

De uma maneira comum entre todos os ensaios, também foi detectada uma 

microfissuração progressiva transversal à direção de aplicação da carga, a qual se propaga, no 

caso dos CPs CHN, ao longo de todo o comprimento útil do corpo de prova. No caso dos CPs 

com furo central, nota-se que a presença do furo concentra a microfissuração em uma região 

próxima à região de fratura final. Convém salientar que, conforme aumento do diâmetro do furo, a 

quantidade de microfissuras ao longo do corpo de prova diminui, tornando-se cada vez mais 

concentrada a microfissuração na região de fratura final. 

Além do observado até então, nota-se que a presença do furo central provocou o desvio 

das microfissuras transversais em direção ao furo, evidenciando uma alteração na distribuição de 

tensões/deformações na região do furo (figuras 4.5, 4.8, 4.11 e 4.15). Para investigar esse 

fenômeno, Toubal, Karama e Lorrain (2005) utilizaram um sistema ESPI (Interferômetro 

Eletrônico Padrão a Laser) para medir o campo de deformações na vizinhança de um furo central 

em um laminado compósito de matriz epóxi reforçado por fibras de carbono e, nesse estudo, foi 

constatada a concentração de deformações na vizinhança do furo. 
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Figura 4.15 – Comparativo entre as características de fratura final dos corpos de prova. 

 

Fonte: Autoria Própria.  
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5  CONCLUSÕES 

 

 O laminado compósito híbrido (CH) apresentou densidade volumétrica de 1,26 g/cm³, 

possibilitando a sua aplicação em estruturas leves; 

 De modo geral, o comportamento do laminado (CH) frente ao carregamento de tração 

uniaxial em todas as condições estudadas apresentou o perfil de material “frágil” até a 

fratura. 

 A presença do furo central, nas dimensões estudadas, alterou a Resistência Última à 

Tração, alteração caracterizada por perdas na faixa de 19 %, 31,9 % e 35,4 %, 

respectivamente para CH6, CH7,5 e CH9; 

 Quanto ao Módulo de Elasticidade, por outro lado, a diferença encontrada entre os corpos 

de prova apresentou-se dentro da faixa da dispersão dos ensaios; 

 Na análise da Resistência Residual, foi comprovada a influência do furo, em termos de 

redução na capacidade de suporte de carga, porém ressalta-se que entre os corpos de prova 

CH7,5 e CH9 essa redução apresentou-se com menor intensidade, ou seja, os percentuais 

estão dento da margem de dispersão dos ensaios; 

 Quanto ao comportamento da fratura dos corpos de prova, todos, de uma forma geral, 

apresentaram uma característica de fratura final bastante localizada e normatizada do tipo 

LGM. Além disso, apresentaram a presença do “rasgamento” do tecido de fibra de vidro e 

fissuração na matriz, sendo nesse caso menos intensa para os CPs CH9; 

 Nos corpos de prova com furo central, as microfissuras transversais, em sua propagação, 

foram desviadas em direção à vizinhança do furo. Esse fenômeno ficou mais evidente 

conforme a dimensão do furo foi aumentada. 
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6  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Aplicar teorias de falha que tratam a respeito de descontinuidades geométricas em 

compósitos para prever as influências da presença e da variação do diâmetro de um furo 

nas propriedades mecânicas do laminado compósito híbrido em estudo; 

 Analisar uma diversidade maior de diâmetros, para obter uma tendência significativa de 

variação da Resistência Residual com a variação do diâmetro do furo; 

 Analisar a influência da variação nas dimensões de outros tipos de descontinuidades 

geométricas, como entalhes, trincas, etc. nas propriedades mecânicas do laminado 

compósito híbrido em estudo; 

 Realizar um estudo numérico e/ou empírico para o levantamento do perfil da tensão na 

vizinhança de um furo e, consequentemente, a quantificação da concentração de tensão 

em um laminado compósito híbrido. 
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