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Resumo

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise das propriedades mecânicas e do
comportamento mecânico de duas lâminas reforçadas com tecido unidirecional de fibra de
curauá com diferentes frações volumétricas, baseado em critérios de falha definidos na
literatura. Os compósitos, que apresentam matriz polimérica e reforço com tecido
unidirecional de fibra de curauá, foram submetidos a ensaios de tração e cisalhamento em
uma série de corpos de provas normatizados cuja orientação das fibras direcionadas em
ângulos de 0⁰, 10⁰, 20⁰, 75⁰ e 90⁰ para a lâmina com fração volumétrica de 30% e 0⁰, 30°,
45°, 60°, e 90° para a lâmina com fração volumétrica de 22%, para ensaios de tração e para
ensaio de cisalhamento a orientação do ângulo do reforço foi de 90° em relação ao eixo x
(direção da carga aplicada). Os ensaios foram executados em uma máquina universal de
tração e coletados os dados das propriedades mecânicas dos corpos de prova dos compósitos.
Estes dados experimentais foram inseridos nas equações teóricas que definem os critérios de
falha, como também, tratados graficamente para análise dos resultados e comparação entre os
ângulos de orientação do reforço. Constatou-se uma grande dispersão entre os dados
experimentais do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson em relação ao
comportamento teórico principalmente para a lâmina com menor fração volumétrica. O
compósito com orientação de reforço a 0° apresentou a maior resistência à tração em relação
às demais inclinações para as duas lâminas. No entanto, em relação aos critérios de falha as
lâminas tiveram comportamentos diferentes. Para a lâmina com fração volumétrica 30%, os
quatro critérios estudados nesta tese apresentaram resultados equiparados em termos de
resistência e para a lâmina com fração volumétrica de 22%, apenas o critério de tensão
máxima não foi satisfatória na representação dos dados experiemtais.
Palavras-chave: critérios de falha, fibras naturais, fibras de curauá, orientação do
reforço.
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Abstract

ABSTRACT
This study aims to analyze the mechanical properties and the mechanical behavior of two
laminas reinforced with unidirectional fabric curauá with different fiber volume fractions,
based on failure criteria defined in the literature. The composites which have polymeric
matrix and reinforcement with unidirectional fabric curaua fiber, were submitted to tensile
and shear tests at a series of specimens standardized whose fiber orientation directed at angles
of 0⁰, 10⁰, 20⁰, 75⁰ and 90⁰ to the lamina with volume fraction of 30% and 0⁰, 30 °, 45 °, 60
°, and 90 ° to the lamina with volume fraction of 22% to tensile tests and shear tests the
direction of strengthening the angle was 90 ° to the x axis (direction of the applied load). The
tests were performed in a universal machine traction and collected the data of mechanical
properties of the composite specimens. These experimental data were entered in the
theoretical equations that define the failure criteria, as well as graphically treated to analyze
the results and compare the enhanced orientation angles. It found major disparities between
the experimental data of elastic modulus and Poisson's ratio in relation to the theoretical
behavior primarily to the lamina with a lower volume fraction. The composite reinforcement
orientation at 0 ° showed the highest tensile strength compared to other inclinations for the
two laminas. However, regarding the failure criteria laminas have different behaviors. To the
lamina with volume fraction 30%, the four criteria studied in this thesis showed equivalent
results in terms of resistance and to the blade with volume fraction of 22%, only the
maximum stress criterion was not satisfactory in representing experiemtais data.
Keywords: failure criteria, natural fibers, curaua fibers, reinforcement orientation.

Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015

Página vi

CAPÍTULO 1

Introdução, Objetivos e Contribuições

Capítulo 1 – Introdução, Objetivos e Contribuições

1. INTRODUÇÃO
O uso de fibras naturais começou a ganhar popularidade em aplicações de engenharia,
principalmente devido as suas propriedades como baixa densidade, média resistência
mecânica, baixo custo e por ser uma fonte renovável.
Devido a estes motivos, as fibras naturais começaram a ser estudadas como opção na
fabricação de compósitos tentando, desse modo, evitar o alto custo relacionado aos materiais
sintéticos, que são comumente utilizados, assim como também o uso de uma fonte renovável
de matéria prima. Através de vários autores, dentre eles, Leitão (2007), verificou-se que as
mesmas conseguem substituir parcialmente, e até totalmente, as fibras sintéticas em muitas
aplicações.
Dentre as fibras vegetais produzidas no Brasil, como as fibras de algodão, juta, rami
ou coco encontramos também a fibra de curauá, que vem ganhando destaque. Esta fibra é
proveniente da região amazônica e estudos recentes, segundo Pires (2009) demonstram o
grande potencial dessa planta como produtora de fibra de excelente qualidade, podendo ser
utilizada na indústria automobilística devido à sua resistência, maciez e peso reduzido. Uma
das áreas em que a mesma vem ganhando destaque é como reforço de compósitos
poliméricos, devido as suas propriedades mecânicas apresentarem um melhor desempenho em
relação às outras fibras naturais como a de juta e de algodão. Ainda de acordo com Pires
(2009) a fibra de curauá já é utilizada pela indústria automobilística. Somente para a
Volkswagen do Brasil, o modelo Fox responde por 150 toneladas/mês, que são utilizadas em
compósitos para forros laterais de portas e painéis.
As fibras vegetais são incorporadas aos plásticos nas mais variadas formas: fibras
longas ou curtas, mantas, tecidos entre outras, entretanto o uso de tecidos tem se tornado
bastante atraente, devido à facilidade de manipulação e controle de muitas de suas
propriedades, apenas pela modificação da trama e/ou do teor relativo de fibras.
Os tecidos são fabricados em teares, onde estes possuem três mecanismos básicos o
urdume (que dá o comprimento de cada tecido) a trama (onde os cabos da trama entrelaçam o
urdume, dando a forma e a características do tecido para reforço) e o pente (mecanismo de
compactação entre o urdume e a trama) (LEVY NETO, 2006).
Porém, para uma aplicação de um compósito reforçado com um tecido de fibra natural
ser aplicado estruturalmente, se faz um estudo de sua previsão de falha e a caracterização de
suas constantes de engenharia, devido às estruturas normalmente serem submetidas a um
Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015
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estado biaxial ou mesmo triaxial de tensões. Com isso, se faz necessário à aplicação de teorias
de falhas já desenvolvidas para materiais ortotrópicos e que devem ser avaliados para o caso
em particular.
Como o número de teorias de falha é relativamente grande, segundo se verifica na
literatura (LEITÃO, 2007) uma análise de variância (análise estatística) foi utilizada para
avaliar qual a melhor se adequa a este caso, em particular.
Assim, este trabalho apresenta um estudo de duas lâminas unidirecionais
curauá/poliester apresentando diferente fração volumétrica e tendo como enfoque a análise de
falha do compósito para várias orientações da fibra baseados em quatro critérios de falha tais
como: tensão máxima, Tsai-wu, Tsai-hill e Hashin. Essas lâminas foram submetidas a ensaios
de tração e de cisalhamento (Iosipescu) para diversos corpos de provas e investigado o
comportamento do material baseado nos dados das amostras ensaiadas. Assim, tornou-se
possível comparar os resultados e obter um esclarecimento quanto ao desempenho mecânico e
a orientação da fibra que apresenta melhor comportamento em relação aos critérios
estabelecidos como também foi feito um estudo estatístico para um melhor ajuste dos dados
experimentais.
1.1 – Objetivos
1.1.1 – Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades mecânicas (resistência,
deformação, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson) de duas lâminas de matriz
polimérica reforçados com tecidos unidirecionais de fibras de curauá, com diferentes
densidades volumétricas além de analisar os critérios de falha de acordo com o ângulo da
fibra, utilizando para tais análises, ensaios de tração e Iosipescu.

1.1.2 Objetivos específicos
 Confecção de tecidos de curauá unidirecional;
 Desenvolvimento de duas lâminas de matriz polimérica, reforçada com tecido
unidirecional de fibra de curauá constituída de diferentes frações volumétricas, sendo
30% (C-30) e 22% (C-22);
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 Aplicação de extensômetros com a finalidade de se obter os módulos de elasticidade e
coeficiente de Poisson para as duas lâminas em estudo;
 Caracterização das lâminas (resistência, deformação, módulo de elasticidade e
coeficiente de Poisson) através dos ensaios de tração uniaxial para o reforço disposto a
0⁰ e a 90⁰; e Iosipescu;
 Estudo do comportamento mecânico das lâminas através dos ensaios de tração
uniaxial com diferentes ângulos da fibra (off-axis);
 Estudo de falhas das lâminas para várias orientações do reforço baseados em critérios
de falha definidos na literatura;
 Ajustes dos dados experimentais através de equacionamentos estatísticos.

1.1.3 Contribuições

As principais contribuições desta tese no estado da arte na análise do comportamento
mecânico de compósitos podem ser listados a seguir:
1 – Confirmação de que o uso dos critérios de falha aplicados a laminados ortotrópicos
convencionais podem ser aplicados as lâminas de tecido unidirecional de fibra natural;
2 – Comprovação da influência do percentual volumétrico de fibras nas constantes de
engenharia e na análise por um critério de falha;
3 – Verificação da discrepância, para alguns casos, entre as equações aplicadas para as
constantes de engenharia fora de eixos (off-axis) e as lâminas estudadas neste trabalho;
4 – Verificação utilizando uma técnica estatística de análise de variância de quais critérios
apresentam satisfatoriamente os dados experimentais apresentados.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Compósito
Um compósito é formado por uma mistura ou combinação de dois ou mais micro ou
macro constituintes que diferem na forma ou na composição química, e que, em suas
essências, são insolúveis uns nos outros (SMITH, 1998). Ainda segundo este autor, em termos
de engenharia, considera-se um compósito com diferentes constituintes, que se distinguem à
escala macroscópica. A Figura 2.1 ilustra uma combinação de compósito.

1

Figura 2.1 – Composição do compósito polimérico

Fonte: Adaptado http://pt.slideshare.net/neerajparmar68/composites-11956937 Acesso: 12.03.2014

Os compósitos são tipicamente constituídos por uma matriz (fase contínua), e um
reforço (fase dispersa). O material do reforço pode ser constituído por fibras contínuas ou
descontínuas e por partículas. Estes materiais vão suportar a maioria dos esforços a que o
compósito está sujeito e normalmente apresentam elevada resistência mecânica. Já o material
da matriz funciona como aglomerante, envolve os outros constituintes, mantendo-se na sua
posição relativa, permite alguma ductilidade ao compósito, assegura a transmissão e a
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distribuição dos esforços mecânicos ao material de reforço, protegendo também as suas
superfícies, (SMITH, 1998).

2.1.1 Classificações dos compósitos

Silva (2011) classifica os compósitos de várias maneiras, no entanto, uma das mais
simples, é aquela que se baseia na forma de reforço:


Partículas – reconhecidas como tendo as três dimensões (comprimento, altura e

largura);


Fibras – onde uma das três dimensões é muito maior que as outras duas e

podem ser subdivididas em continuas e descontinuas e


Lâminas – onde duas dimensões são muito maiores que a terceira.

A Figura 2.2 representa um esquema da classificação do compósito quanto reforço.

2

Figura 2.2 - Esquema de classificação dos compósitos
(SMITH, 1998)

Mallick (1988) descreve que, em geral, as fibras são os principais membros de transporte
de cargas, enquanto a matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como um
transportador médio de carga e protegendo as fibras de danos ambientais. As fibras têm que
serem aglutinadas a uma matriz, caso contrário, perdem a sua função estrutural. Estas possuem
um pequeno diâmetro e grande comprimento, permitindo um alto valor na relação área
superficial/volume; e como consequência, a área interfacial fibra/matriz disponível para
transferência

por

unidade

de

volume

da

fibra

aumenta

em

função

da

relação

comprimento/diâmetro.
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Segundo Hage Jr. (1989) a fibra é o elemento constituinte que confere ao compósito suas
características mecânicas: rigidez, resistência à ruptura, etc. O tipo de reforço mais utilizado na
fabricação de plásticos reforçados é o fibroso, podendo ser apresentado na forma de fibras
contínuas ou curtas, onde na maioria dos casos podem ser tecidas.
São vários os fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos
poliméricos reforçados com fibras, sendo os principais:


Módulo de elasticidade e resistência da fibra;



Estabilidade química da resina;



Resistência interfacial;



Diâmetro e comprimento das fibras;



Fração volumétrica e



Forma de distribuição das fibras na matriz.

Segundo Nóbrega (2007) os principais fatores que influenciam a resistência dos
compósitos reforçados com fibras são:


Direção de fibras.



Percentual de fibras.



A impregnação das fibras com a matriz no compósito.



A adesão entre as fibras e a matriz de polímero.

Felipe (2012) descreve que a seleção do tipo de fibra a ser utilizada para a fabricação
do elemento estrutural vai depender desde o custo da fibra até o desempenho mecânico que
venha ser requerido; além do processo de fabricação a ser usado para a fabricação do
componente.

2.2 - Fibras Naturais
As fibras naturais são de origem orgânica, nesta classe, estão inclusas as de origem
vegetal, tais como a juta, coco, algodão, sisal, curauá, dentre outras.
As fibras vegetais são classificadas de acordo com a sua origem nas plantas e podem
ser agrupadas em:
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Fibras de caule (juta, malva, bagaço de cana de açúcar, bambu);



Fibras de folhas (curauá, sisal, bananeira, abacaxi);



Fibras de sementes e



Fibras do fruto (algodão, coco verde e maduro).

2.2.1 Fibras de Curauá
O curauá (Ananas erectifolius) é uma planta de origem das bromeliáceas (Figura 2.3),
a mesma família do abacaxi e sua localização estão distribuídas na região amazônica do
Brasil.

3

Figura 2.3 - Planta de Curauá e fibra

Fonte: http://www.plastico.com.br/plastico/noticias/noticias-fibra-de-curaua-substitui-a-devidro/ acesso 11.11.14
Dentre outros aspectos fisiológicos, as folhas do curauá chegam a 1,5 m de
comprimento e 4 cm de largura, são duras, rígidas, retas com faces planas e comumente as
suas margens não possuem espinhos (ARAÚJO, 2009; SANTOS et al., 2005).
O curauá apresenta melhor desempenho mecânico quando comparado com fibras
vegetais com o rami, sisal, linho, juta entre outras, e mesmo com espessura reduzida, possui
capacidade de resistir a elevadas tensões, sendo uma das fibras de origem natural mais
utilizada para substituição da fibra de vidro devido a essas características (ORNAGHI JR. et
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al., 2012). Spinacé et al. (2009) compararam as propriedades das fibras de sisal e curauá e foi
constatado que as fibras de curauá apresentam menores valores de densidade e diâmetro e
maior valor de resistência à tração. Concluiu-se assim, que as fibras de curauá apresentam
maior potencial de reforço.
A fibra extraída da folha de curauá possui resistência mecânica superior a de seus
concorrentes tradicionais como o sisal, juta e linho. Sua composição depende do local de
plantação, da espécie e do tempo decorrido depois da extração das folhas. Santos et al (2009)
reporta a composição mássica média das fibras do Curauá (roxo ou branco), em: celulose
entre 69,0 e 74,1%, hemicelulose entre 19,0 e 21,1% e lignina entre 1,0 e 2,2%,
caracterizando-as como suaves e resistentes, as fibras de curauá estão atualmente empregadas
como matéria-prima nas indústrias têxtil e automotiva.
Visto isso, nos últimos anos as fibras de curauá têm ganhado importância na economia
brasileira, desde que a Volkswagen aplicou com sucesso fibras mistas curauá com rejeitos de
indústria têxtil e de polipropileno no forro do teto de veículos, tais como Fox e Polo (GOMES
et al 2007). Santos et al (2009) afirma que, com base na resistência específica (em função da
densidade), os compósitos com fibra de Curauá podem apresentar uma redução de peso de até
15% em comparação com os materiais reforçados com fibras de vidro, com a possibilidade de
melhorarem ou manterem as propriedades mecânicas.
Segundo Silva et al (2008) devido ao bom desempenho mecânico em relação a outras
fibras vegetais, como juta e sisal e também pelos aspectos sociais, estas fibras são cogitadas
como um excelente material para reforço dos compositos ecológicos.

2.2.2 Processos de fabricaçao dos compósitos

Mendonça (2005) cita que os processos de fabricação usados na obtenção dos
compósitos poliméricos podem ser divididos em dois grupos que são: os processos de
fabricação em molde aberto e em molde fechado. O processo classificado como molde aberto
tem a característica de possuir uma das faces exposta ao ambiente e geralmente a fase de
polimerização (endurecimento da resina) se dá a temperatura ambiente. Já o processo de
fabricação definido como molde fechado é realizado com a presença de um molde e um
contra-molde, ou seja, com nenhuma das faces exposta ao ambiente (LEVY NETO, 2006).
Nesse processo a fase de polimerização, em geral, se dá em moldes aquecidos.
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Os processos de fabricação mais tradicionalmente em uso para o caso em molde aberto
podem ser classificados como:



moldagem manual (hand lay up),



moldagem à pistola (spray up),



moldagem por centrifugação e



moldagem por enrolamento (filamento winding).

Já os processos em moldes fechados mais comuns são:


moldagem por compressão (Sheet Molding Compound - SMC, High Sheet

Molding Compound – HMC, etc),


injeção (Resin Transfer Molding – RTM, Resin Injection Molding – RIM, etc) e

pultrusão (MENDONÇA, 2005).

A escolha do processo adequado depende de vários parâmetros, tais como: imersão,
propriedades mecânicas desejadas e o custo. Em geral os processos de fabricação de
compósitos obedecem quatro etapas:


Impregnação do reforço (fibras) pela resina;



Adaptação do compósito ao molde;



Endurecimento da resina (cura);



Desmolde da peça final.

2.2.3 – Processo de fabricação por moldagem manual

Levy Neto (2006) descreve que o processo de moldagem por laminação manual (hand
lay-up) é o mais utilizado em produções de pequenas séries e peças de grande superfície,
muito disso se deve o fato de ser um método econômico por apresentar um baixo
investimento e não necessitar de uma mão de obra especializada. Entretanto, apresenta o
inconveniente de uma produção baixa, maior necessidade de mão de obra e maior
possibilidade de defeitos de fabricação.
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O procedimento 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 compactação das fibras e eliminação das bolhas de
ar. Esse processo se realiza a temperatura ambiente, bem como o endurecimento (cura) da
resina. Na etapa final é realizado o processo de desmoldagem. A Figura 2.4 representa um
esquema desse processo.

4

Figura 2.4 – Esquema laminação manual

Fonte: http://br.cpicfiber.com/processos.asp?codigo=1&cat=Processos - Acesso: 10.01.2015

2.3 Propriedades Mecânicas dos compósitos reforçados com fibras naturais
A mecânica de compósitos reforçados com fibras é estudada em dois níveis:

1.

Micromecânica, em que a interação dos materiais constituintes é examinada

numa escala microscópica. As equações que descrevem as características elásticas e térmicas
de uma lâmina são, em geral, baseadas em formulações de micromecânica.
2.

Macromecânico, em que a resposta de um compósito reforçado com fibras a

cargas mecânicas e térmicas são examinados a uma escala macroscópica. O material é
considerado homogêneo. (MENDONÇA, 2005)
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Devido à importância do conhecimento das propriedades de uma lâmina para a
formação de um laminado, foi adotado neste trabalho o enfoque macromecânico, que será
apresentado a seguir.

2.3.1 Comportamento Mecânico de uma lâmina

Daniel e Ishai (1994) descrevem uma lâmina como sendo uma camada de fibras
envolvidas numa matriz conforme ilustrada na Figura 2.5 (a), sendo um material ortotrópico
onde possuem características simétricas relativas a três planos com o eixo principal de acordo
com a orientação das fibras. Figura 2.5 (b).

5

Figura 2.5 - (a) Lâmina unidirecional e eixos e (b) Lâmina com planos de simetria
ortogonais– (DANIEL & ISHAI, 1994)
Estas lâminas representam os blocos básicos de modelos utilizados na análise de

estruturas compósitas mais complexas, tais como os laminados, formados pelo empilhamento
de lâminas, nas quais as fibras de cada camada são orientadas em múltiplas direções.
(FLAMÍNIO e PARDINI, 2006). A Figura 2.6 apresenta um esquema que representa
compósito laminado.
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6 Figura 2.6 - Esquema de compósito laminado
Fonte: http://www.esss.com.br/blog/pt/2009/03/compositos-modelagem-de-materiais-de-

elevada-resistencia-e-rigidez/ Acesso 28 de abril 2015.
Marinucci (2001) cita que o estudo da lâmina, ou camada, unidade básica da formação
do material, em que se consideram as interações entre os elementos constituintes do
compósito, como a interface fibra\matriz, é dado pela análise macromecânica. Nesta
abordagem deixa-se de considerar o comportamento ideal do material, em que as tensões nas
fibras e na matriz atuariam nas mesmas individualmente, como supunha a análise
micromecânica, mas sim agindo no compósito como um material homogêneo.
Como o conhecimento do comportamento mecânico de uma lâmina é essencial para o
entendimento das estruturas laminadas reforçadas por fibras, foi adotado neste trabalho o
enfoque macromecânico, que será apresentado a seguir.

2.3.2 Macromecânica de uma Lâmina

De acordo com Mendonça (2005) o termo comportamento macromecânico refere-se
ao comportamento de uma lâmina apenas quando as propriedades mecânicas aparentes
médias, em sua forma macroscópica, são consideradas.
A análise macromecânica trata das propriedades médias da lâmina para caracterizar o
laminado, onde se considera que a lâmina é homogênea e ortotrópica (ARAGÃO FILHO,
2001).
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De acordo com Levy Neto e Pardini (2006) ao se analisar uma lâmina que apresente
alguns centímetros ou mais de largura ou comprimento, tendo com reforço uma camada de
tecido fino, pode-se adotar a análise 2D, na qual é assumido o estado plano de tensão.
De acordo com Leitão (2007) para uma lâmina unidirecional ortotrópica no estado
plano de tensão, conforme apresentado na Figura 2.7, as deformações longitudinal e
transversal no eixo global X-Y são dependentes das propriedades mecânicas locais e das
tensões aplicadas nesta direção. Conforme apresentado na figura os eixos principais locais (12) da lâmina estão alinhados com os eixos de referência globais (X-Y). Nessa situação, o
compósito é denominado de on-axis
y
σy
2
1

7 Figura

σX

x

2.7 - Lâmina com eixo local 1-2 das fibras coincidente com eixo global X-Y
Fonte: adaptado (LEITÃO, 2007)

De acordo com Mendonça (2005) para modelar matematicamente a resposta de uma
lâmina, cada um dos componentes da matriz constitutiva elástica inversa [S] é para ser
determinado, levando em conta as seguintes consideraçoes:


Considera-se que uniformidades das fibras ao longo do compósito;



O eixo 1, eixo 2 e eixo 3 são as direções principais do material que é conhecido

como ortotrópicos por ter dois planos ortogonais das propriedades de simetria e é definido da
seguinte maneira:

Eixo 1 – Direção principal das fibras;
Eixo 2 – Direção perpendicular à fibra no plano da lâmina e
Eixo 3 - Direção perpendicular à fibra fora do plano da lâmina.
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propriedades elásticas das fibras unidirecionais usadas como reforço em lâmina
polimérica são:
 módulo de elasticidade paralela à direção das fibras (E1),
 módulo de elasticidade perpendicular à direção das fibras (E 2),
 módulo de cisalhamento (G12) e
 coeficiente de Poisson das relações (ν12, ν21).
A análise macromecânica desconsidera a microestrutura da lâmina e considera
somente suas propriedades médias como sendo importantes.
Para o desenvolvimento da teoria apresentada nesta seção, é assumido um
comportamento elástico-linear para os materiais tratados.
Relações tensão-deformação
A relação tensão deformação para um material elástico linear é definida pela equação
(2.1):

(2.1)

=

{

} [

]{

}

Onde:
“sim.” Indica “simétrica”;  i e  ij com i , j = 1, 2, 3 são as tensões normais e
cisalhantes, respectivamente;  i e  ij com i , j = 1, 2, 3 são as deformações normais e
cisalhantes, respectivamente; e Cij , com i , j = 1,... ,6 são os elementos da matriz

 

constitutiva linear elástica do material C 1 (MENDONÇA, 2005).

A equação (2.1) pode ser representada na forma compacta como apresentado na
equação (2.2):
{

}=[
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O expoente 1 indica o sistema de coordenadas utilizado, definido pelos eixos
cartesianos 1 – 2 – 3.

 

A matriz C 1 apresenta 21 constantes independentes; além de não ser singular, o que
permite ser invertida, resultando na relação deformação-tensão demonstrada na equação (2.3).

A matriz da equação (2.2) é não singular, podendo ser invertida:

(2.3)

=

{

} [

]{

}

Ou na forma compacta conforme apresentado na equação (2.4)

{ }=[ ] {

}

(2.4)

Onde [S1] é a matriz elasticidade do material. A equação 2.4 define um material
anisotrópico. Diferentes arranjos de fibra/matriz levam a diferentes estruturas desta matriz.
Em especial, quando se têm dois planos de simetria, o material é dito ortotrópico
(MENDONÇA, 2005). Para este tipo de simetria, a equação (2.5) tem a forma:

(2.5)

=

{

} [

]{

}

A matriz da equação (2.5) pode ser escrita em termos de constantes de engenharia
(propriedades elásticas do material), que, além de possuírem significado físico, podem ser
obtidas experimentalmente. (Essas constantes de engenharia são os módulos de Young E1, E2 e
E3, os coeficientes de Poisson

e os módulos de elasticidade cisalhante G12, G23
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e G31). A matriz de elasticidade de um material ortotrópico escrita em termos destas
constantes é apresentada na seguinte forma como apresentado na equação (2.6):
 1
 E
 1
  12
 E1
 
  13
E1
S1  






 sim.


 

  21
E2
1
E2


 23
E2



 31

E3
  32
E3
1
E3

0

0

0

0

0

0

1
G23

0
1
G31


0 

0 


0 


0 

0 

1 
G12 

(2.6)

Onde E1 , E 2 e E3 são os módulos de Young nas direções principais 1, 2 e 3;

 ij 

 j

i

são os seis valores de coeficientes de Poisson, obtidos da relação entre deformação

na direção j quando um elemento diferencial de volume é carregado apenas na direção i ,
como afirma Mendonça (2005). G12 , G 23 e G31 são os módulos de elasticidade transversal
cisalhantes, nos planos 1-2, 2-3 e 3-1, respectivamente.

2.3.3 Análise Mecânica sobre o Estado Plano de Tensão (EPT)

1. Equações constitutivas de uma lâmina sob EPT na direção 0⁰ e 90⁰ (on-axis)

Considerando que o material atua em seu estado elástico-linear, determina-se a lei de
Hooke para material ortotrópico sob um estado plano de tensão (EPT). Considera-se uma
lâmina no plano 1-2 a Figura 2.8 (a) sob um EPT, como esta se sujeita a ação de um único
plano (plano 1-2), presume-se que está apenas sob efeito das tensões  1 ,  2 e  12 . Assim, ζ3,
η23, e η31 são nulos.
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Então a equação 5, torna-se conforme apresentado na equação (2.7):

  1   S11
  
  2    S 21
   0
 12  

 S11
Em que a matriz  S 21
 0

S12
S 22
0

S12
S 22
0

 1

0   1   E1

 
0   2    12
 E1
S 66   12  
 0




 21

E2
1
E2
0


0 
  1 
 
0   2 

 
1   12 

G12 

(2.7)

0 
0  é agora nomeada de matriz de elasticidade reduzida da
S 66 

lâmina ortotrópica sob estado plano de tensão, em relação aos eixos principais.

 S11 S12 0 
A matriz  S 21 S 22 0  
da equação (2.7) pode ser ainda invertida resultando em sua
 0
0 S 66 
forma matricial, torna-se conforme equação (2.8):

   Q 

(2.8)

Onde Qij são os termos da matriz de elasticidade inversa reduzida.
De acordo com as constantes de engenharia, os valores de Qij são obtidos invertendo a
matriz à direita na equação (2.7), o que produz, segundo Mendonça (2005), as equações (2.9),
(2.10), (2.11) e (2.12):

Q11 

E12
E1   122 E 2

( 2.9)

Q12 

 12 E1 E 2
E1   122 E 2

(2.10)

Q22 

E1 E 2
E1   122 E 2
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Q66  G12

(2.12)

Logo, observa-se que o comportamento de uma lâmina ortotrópica carregada em seu
estado plano de tensão é definido por apenas quatro constantes elásticas: E1 , E 2 , G12 e  12 ,
além da relação de reciprocidade (equação 2.13).

2. Equações constitutivas de uma lâmina sob EPT nas direções fora do eixo (off-axis)
Para este comportamento de uma lâmina com direções fora do eixo (off-axis) principal,
conforme apresentado na Figura 2.8 o tensor de tensões deve ser rotacionado para as direções
principais da lâmina, ou então, obter um novo tensor de rigidez e flexibilidade na direção
desejada.
Considerando que (equação 2.14):

{

}

[

][

]

(2.14)

Ou na forma compacta apresentado na equação (2.15):
{

{

}

}

[ ]{

}

(2.15)

[

][

]

(2.16)

Ou na forma compacta representado pela equação (2.17):

{

}

[ ] {
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8

Figura 2.8 - Esquema de transformação de coordenadas entre o eixo e fora do eixo da
lâmina com fibras unidirecionais (QIANG δ HAO, 2011).

Onde a matriz de transformação [ ] é dada pela equação (2.18):

[ ][

]

(2.18)

Para o caso da deformação podemos demostrar de acordo com a equação (2.19) que:

{

[ ]

}

[ ] {

}

[
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[ ]

{

}
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]

(2.20)
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Para se correlacionar a tensão e a deformação o tensor de rigidez e de flexibilidade
também devem ser relacionados conforme equações 2.21 e 2.22:

[ ̅]

[ ] [ ][ ]

[ ̅]

(2.21)

[ ] [ ][ ]

(2.22)

Onde [ ] e [ ̅ ] são os tensores de flexibilidade e rigidez na direção θ analisada em
relação à direção principal.
Logo, temos a equação 2.23:
̅
{

}

̅

[ ̅

̅
̅

̅

̅
̅ ]{

}

(2.23)

̅

Para cada ângulo pode-se obter as constantes de engenharia

, Ey, Gxy e νxy através

das equações 2.24, 2.25 e 2.26:

1

 1
v 
1
E x   cos4   
 2 12  sen 2 cos2  
sen 4 
E1 
E2
 G12
 E1


1

(2.24)



 1
1
1  2
 sen  cos2  
 xy  E x  12 sen 4  cos4     

 E1

 E1

* (

)
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2.4 Critério de Falha
Um critério de resistência tem como finalidade estabelecer leis, pelas quais pode-se,
pelo comportamento do material nos ensaios de tração e de compressão simples, prever a
condição de ruptura sob qualquer tipo de combinação de tensões, ou seja, um critério de
resistência pretende interpretar os casos de solicitações combinadas, partindo apenas de um
pequeno número de parâmetros do material (NÍCOLAS, 2006).
Cada critério de resistência é uma hipótese de julgamento, onde se discrimina de
maneira arbitrária o fenômeno responsável pela ruptura, em seguida tiram-se conclusões a
respeito das combinações possíveis de solicitação e finalmente verifica-se a veracidade do
critério pela comparação entre o comportamento real do material e a hipótese básica
(MASCIA, 2006).
Para determinar a resistência de uma lâmina são executadas várias ensaios simples (de
tração, off-axis e Iosipescu), onde os corpos de prova sao submetidos a cargas externas a partir
da qual é fácil determinar o estado de tensão nos eixos principais dos materiais. Nestes
ensaios são obtidos valores permitidos para a lâmina. Os valores são normalmente utilizados
para característica do material.
Gagliard (2012) cita que os critérios de falhas se referem sempre a tensões principais.
Portanto, se uma direção genérica for adotada, esta deverá ser transformada em direções
principais. Além disso, a aplicação de qualquer critério de falha para compósito necessita da
transformação das tensões calculadas para as direções principais do material.
Diversos critérios de falha são baseados em variáveis macroscópicas por apresentar
simplicidade, onde trata o material como um material homogêneo.
Os mecanismos de falha de um material compósito variam com suas propriedades e
com o tipo de carregamento (SUN, 1996). Segundo esse mesmo autor, mesmo que os
mecanismos de falha obtidos através de uma análise micromecânica sejam conhecidos, a
interação entre os mesmos no caso de um carregamento genérico pode tornar as predições de
resistência dos materiais não confiáveis. Diante disso, uma abordagem macromecânica e
principalmente fenomenológica é preferível para a análise de falha. De um ponto de vista
macroscópico, a resistência de uma lâmina é uma propriedade anisotrópica, isto é, varia com a
orientação das fibras. Por isso os critérios de falha procuram relacionar a resistência em uma
direção arbitrária com parâmetros básicos do material que são as resistências em direções
específicas. Para o caso de compósitos laminados, estes parâmetros são as resistências à
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compressão, a tração nas direções normal e perpendicular a fibra além da resistência ao
cisalhamento.
Segundo Costa (2011) de um ponto de vista macroscópico, a resistência de uma
lâmina é uma propriedade anisotrópica, isto é, varia com a orientação das fibras. Por isso os
critérios de falha procuram relacionar a resistência em uma direção arbitrária com parâmetros
básicos do material que são as resistências em direções específicas. Para o caso de compósitos
laminados, estes parâmetros são as resistências à compressão e a tração nas direções normal e
perpendicular as fibras, além da resistência ao cisalhamento.
Agarwal (1990) cita que para se realizar uma análise estrutural de um compósito
laminado é necessário avaliar as falhas e os respectivos danos causados na estrutura. De
maneira geral um elemento estrutural falha quando deixa de realizar sua função
adequadamente. Portanto a definição de falha pode variar para cada tipo de aplicação e os
compósitos, de acordo com a falha, pode se dá das seguintes maneiras:


quebra das fibras;



microtrincamento da matriz;



separação das fibras da matriz (descolamento das fibras) e



separação das lâminas do laminado compósito (delaminação).

De acordo com Tinô (2014) e Felipe (2012) carregamentos externos podem ocasionar
mecanismo de dano oriundo por falhas mecânicas no laminado. Esses modos de falhas podem
ser analisados macroscopicamente segundo as normas ASTM D3039-08 para ensaios de
tração uniaxial e ASTM D5379 (2005) para ensaios de Iosipescu. As Figuras 2.9 e 2.10
ilustram as possíveis formas de fraturas finais para os dois tipos de ensaios mencionados
anteriormente. A Tabela 2.1 apresenta a codificação das características do Modo de Falha de
acordo com a norma ASTM D3039-08.
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9

10

Figura 2.9 - Modos de falha de compósito submetidos à tração
Fonte: ASTM D3039 (2008)

Figura 2.10 - Modos de falha de compósito submetidos à cisalhamento
Fonte: ASTM D5379 (2005)
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1Tabela 2.1 - Código das Características do Modo de Falha (ASTM D 3039, 2008).
DEFINIÇÃO DO CÓDIGO
CÓDIGO
DEFINIÇÃO DO CÓDIGO
(normativo)
LIT

Lateral – inside - top

Lateral dentro da lingueta da garra superior.

GAT

Grip/Tab - at grip/tab - top

Desaderência da lingueta na garra superior.

LAT

Lateral - at grip - top

Lateral na base da lingueta da garra superior

DGM

Edge delamination – gage middle

Delaminação na borda do corpo de prova e
no meio do galgo

LGM

Lateral - gage - middle

Lateral e no meio do galgo

SGM

Longitudinal splitting - gage middle

No meio do galgo com fendas longitudinais

AGM

Angled - gage - middle

Angular e no meio do galgo

XGM

Explosive - gage - middle

Explosiva e no meio do galgo

Fonte: (TINÔ, 2014)

Para prever o estado de tensão no qual as falhas irão ocorrer são utilizados ensaios
experimentais que mostram os limites de resistência do material em carregamentos com
direções específicas. Com o conhecimento dos valores limites de tensão do material, deve-se
aplicar um critério de falha para avaliar se o material falha em um estado de tensão qualquer.
Um dos critérios de falha mais utilizados para compósito é o critério de Tsai - Wu, que apesar
da fácil implementação não permite identificar, sozinho, o modo de falha sofrido pelo
material.
Abordando a função resistência mecânica, pode-se definir diversas maneiras para
caracterizar a ocorrência da falha, definindo-se os modos de falhas, são exemplos:


O colapso plástico;



A ruptura frágil ou dúctil;



A deformação excessiva;



A instabilidade estrutural;



A presença de trincas;



O excesso de vibração;



O acúmulo de dano, entre outras.
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Segundo Hashin (1980) um critério de falha ideal para compósitos fibrosos
unidirecionais é aquele que consegue distinguir entre os vários modos de falha e modelar cada
um separadamente. Ainda de acordo com Hashin a identificação de cada modo de falha é
indispensável para modelagem da propagação de danos.
Os modelos desenvolvidos por Hashin (1980) ficaram conhecidos como critério de
Hashin. Por não sempre se ajustar aos dados experimentais, vários trabalhos sugeriram
mudanças, dentre eles o trabalho de Puck e Schurmann (1996) que sugere um plano de ação
que leva em conta um aumento da resistência ao cisalhamento da matriz quando existe uma
tensão normal transversal de compressão moderada.
Fedalgo (2004) descreve que para cada modo de falha é necessário definir maneiras de
quantificar a ocorrência desta falha, definindo-se assim os critérios de falha. Através da
avaliação desses critérios conclui-se sobre a ocorrência ou não da falha em análise. Podem
existir mais de um critério de falha para cada modo de falha, pois há diversas formas para se
avaliar um modo de falha. No caso da análise da resistência mecânica, os critérios de falha
são definidos em função de variáveis que quantificam a resistência dos materiais empregados
e as solicitações aplicadas sobre o componente. A avaliação ocorre frequentemente pela
comparação de algumas dessas variáveis. Por exemplo, numa falha por colapso plástico podese definir como critério de falha a comparação entre a tensão gerada pelo carregamento numa
peça e a tensão admitida pelo material utilizado para fabricação da peça. Os critérios mais
aplicados em matérias compostos laminados para resistência mecânica são:
•

Critério de máxima tensão;

•

Critério de máxima deformação;

•

Critério de Tsai-Hill;

•

Critério de Tsai-Wu e

•

Critério de Hashin

2.4.1 Critério da Máxima Tensão
O Critério da máxima tensão é o mais simples dos critérios de falha para materiais
compósitos laminados. Este considera que a falha ocorre quando qualquer uma das tensões
calculadas nos eixos principais do material (

para um estado plano de tensão,

excede os limites obtidos por ensaios experimentais (PANOSSO, 2011).
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A ruptura de materiais frágeis se dá subitamente, por fratura, e sem escoamento
aparente, isto ocorre quando a máxima tensão normal em um ponto atinge um valor crítico
independente das outras tensões limite igual ao limite de resistência que o material suporta.
(POPOV, 1978).
Critério de máxima tensão assume que as tensões aplicadas nas direções principais do
material devem ser menores que as tensões nas respectivas direções das cargas.
(MENDONÇA, 2005).

Os limites de segurança para esse critério são apresentados na equação (2.27):

(2.27)
|

|<S

XT, XC, YT, YC e S são as resistências da lâmina, obtidas através de ensaios
experimentais.
Onde:

= Resistência à tração longitudinal;
= Resistência à compressão longitudinal;
= Resistência à tração transversal;
= Resistência à compressão transversal;
S= Resistência ao cisalhamento no plano.

2.4.2 Teoria de Máxima Deformação
A teoria de máxima deformação é análoga à de tensão máxima, colocando a
deformação ao invés da tensão como parâmetro comparativo. Os limites para este critério são
apresentados na equação (2.28):
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(2.28)
|

|

Estes dois critérios de falha são bastante usados em materiais isotrópicos. Os critérios
que estão apresentados a baixo são mais sofisticados e precisos na análise de materiais
laminados ortotrópicos.

2.4.3 Critério de Falha de Tsai-Hill
Santos (2007) cita que para os materiais ortotrópicos, o critério de falha de Tsai –Hill
responde satisfatoriamente. Se considerarmos o efeito da orientação das fibras relativamente à
direção de aplicação da força de deformação num compósito, podemos encontrar três
diferentes formas de atingir a ruptura de acordo com a Figura 2.11.

(A)

11 Figura

(B)

(C)

2.11 - Módulos de Fraturas para materiais orientados relativamente às direções da

força aplicada e dos elementos resistentes (A) tração paralela; (B) cisalhante e (C) tração
transversal (SANTOS, 2007).

A – Fratura por tração das fibras (quando as fibras se encontram na mesma direção da
força aplicada). A tensão de ruptura depende da característica das fibras e da sua quantidade
relativamente à matriz aglomerante;
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B – Falha por cisalhamento paralelo entre as fibras (quando as fibras apresentam
algum desalinhamento com a direção da força aplicada). A tensão de ruptura depende
essencialmente da ligação entre as fibras e o material da matriz;
C – Falha por separação entre as fibras quer pela sua desagregação ou pela cedência da
interface constituída pelo material aglomerante. Este tipo de cedência acontece quando a força
é exercida perpendicularmente à direção de alinhamento da fibra.

São bem conhecidas as expressões (equação 2.29) que permitem conhecer o valor da
tensão de escoamento para a situação da força paralela, a que se atribui a convenção de tensão
na direção XX, e a tensão na direção perpendicular que convencionamos chamar direção YY.

(

)

(

)
(2.29)

(

)

Xt, Xc, Yt, Yc e S são as propriedades de resistência coplanar da lâmina e Zt, Zc, S1 e S2
as propriedades de resistência transversais, relacionadas com tração e compressão na direção
3 e os cisalhamentos nos plano 1 −3 e 2 −3, obtidas através de ensaios experimentais. Os
valores de X, Y e Z são os menores valores absolutos das resistências à compressão ou à
tração em cada direção.
Para uma lâmina transversalmente isotrópica, verifica-se que Z = Y e S1 = S. No
estado plano de tensão ocorre que ζ33 = ζ13 = ζ23 = 0. Então o critério de Hill, para uma
lâmina transversalmente isotrópica sob estado plano de tensão fica conforme apresentado na
equação (2.30):
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2.4.4 Critério de falha de Tsai-Wu
Tsai e Wu (1971) propuseram um procedimento, o qual aumenta o número de termos
na equação do critério de falha de Hill buscando uma melhor aproximação dos dados
experimentais obtidos para os vários materiais. Onde compararam os resultados de várias
teorias de falha para alguns resultados experimentais. Considerou uma lâmina (Figura 2.12)
em ângulo submetido a uma carga uniaxial na direção-x. As tensões de falha foram obtidas
experimentalmente para tração e tensões de compressão para vários ângulos da lâmina.

𝒀

𝟏

𝟐

𝛔𝐱

𝛔𝐱

𝜽

𝐗

12

Figura 2.12 - Lâmina em ângulo submetida a uma carga uniaxial na direção X
(2.31)

Incorporando-se as propriedades e considerando estado plano de tensões em uma
lâmina ortotrópica tem-se a expressão (2.32) do ponto crítico de falha:

(

|

|

)

(

|

|

)

|
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2.4.5 Critério de Hashin

No critério de Hashin, a falha devido a solicitações axiais e o modo de falha da matriz
devida a cargas transversas e de cisalhamento são consideradas separadamente (equação
2.33). Esse critério determina as funções de falha de acordo com o modo, distinguindo tração
e compressão, para fibra e matriz (MENDONÇA, 2005).
   2  2
  1    12   1  fibra
  X   S2 

2
2
  2    12 
 Y    S   1  matriz


(2.33)

2.5 Avaliação das teorias de falha variando o ângulo de reforço

A distribuição e orientação das fibras é um fator importante em termos de desempenho
mecânico dos compósitos. Em outras palavras, a grande diferença no desempenho mecânico é
mostrada quando as fibras estão orientadas na direção axial e perpendicular ao carregamento.
Compósitos, em aplicações de suporte de carga, são muitas vezes expostos a cargas
off-axis. Embora existam vários pesquisadores que analisaram propriedades elásticas
alinhadas longitudinalmente e transversalmente, há trabalhos limitados que avaliaram as
propriedades de resistência à tração para uma variedade de ângulos de cargas off-axis.
As fibras contínuas alinhadas tem resistência à tração muito superior quando a carga é
aplicada segundo a direção das fibras (SILVA, 2012). A Figura 2.13 representa o
comportamento da resistência a tração para diversos ângulos do reforço.
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Ângulo do reforço
13

Figura 2.13 - Influência da orientação das fibras na tensão de ruptura de um compósito
reforçado com fibras,
Fonte: (ASKLAND & PHULE, 2010)
Banakar, et al (2012) realizaram uma investigação experimental da influência da

orientação das fibras e da espessura de uma lâmina tendo com matriz resina epóxi reforçado
com fibra de vidro fabricada pelo processo de hand lay up e chegaram a conclusão, através
do ensaio de tração, que a resistência à tração depende, principalmente, da orientação das
fibras e da espessura da lâmina compósito polimerico.
Brahim e Cheikh, (2006) estudaram um novo material estrutural compósito reforçado
com fibras naturais unidirecionais. A matriz utilizada foi à base de resina de poliéster
insaturado. Experimentos mostraram que as propriedades mecãnicas dessas fibras são muito
interessantes e estão próximas as obtidas em algumas fibras sintéticas. Os compósitos
reforçados com tecidos unidirecionais foram preparados, onde foram cortados os corpos de
provas para realização dos ensaios a tração. Foi avaliada a influência da orientação da fibra e
a fração da fibra sobre as propriedades mecânicas dos compósitos. A Tabela 2.2 ilustra a
influência da orientação da fibra nas propriedades mecânicas do compósito, obtidas através
dos ensaios de tração.
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2 Tabela

2.2 - Influência das orientações das fibras nas propriedades mecânicas do compósito
Inclinação
Módulo de Elasticidade Coeficiente de Poisson
Tensão Média
ν 12

ζ (MPa)

(⁰)

E1 (GPa)

0

12,3

0,362

150

10

11,5

0,364

104

30

8,1

0,345

43

45

6,4

0,297

33

90

5

0,147

18

Fonte:– (BRAHIM & CHEIKH, 2006).
Chamis (1977) realizou uma investigação teórica e experimental para avaliar a
adequação da amostra 10⁰ off-axis para ensaio de tração, para a caracterização de
cisalhamento interlaminar de um compósito unidirecional. Um critério de falha de tensão
combinada e uma análise por elementos finitos foram usados para determinar teoricamente a
variação de tensão-deformação em toda a largura da amostra e a tensão relativa e magnitudes
de deformação no plano de 10⁰, foram usados extensômetros para medir a variação de tensão
em toda a largura da amostra e próximo das abas das extremidades. Verificou-se que a
amostra de 10 ° off-axis no ensaio de tração é adequado para caracterização interlaminar de
cisalhamento.
Ntenga et. al (2008) e Cichocki (2002) consideraram o efeito de pelo menos cinco
ângulos off-axis diferentes de 0⁰ e 90⁰, para investigar a anisotropia elástica. Seus estudos
foram direcionados para a micromecânica.
Madsen et al (2007) mediram as propriedades de tração (módulo de elasticidade,
resistência e deformação) fibras de cânhamo uinidirecionais na direções 0⁰, 10⁰, 20⁰, 30⁰,
45⁰, 60⁰ e 90⁰. Eles chegaram a conclusão que à medida que os ângulos aumentaram na carga
off-axis, aumentou o módulo de elasticidade e a resistência à tração caiu drasticamente.
As curvas tensão-deformação ilustrada na Figura 2.14, apresentam as mudanças gerais
nas propriedades de tração do compósito de linho/poliéster carregados em vários ângulos para
carregamento off-axis, resultados esses, apresentados por Shan et al (2012)..
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Deformação (%)
14

Figura 2.14 - Curvas típicas de Tensão- Deformação do compósito Linho/Poliéster
Unidirecionais carregados off-axis (SHAN et al ,2012)

Segundo Tan (1994) manipulando a quantidade ou percentual das matérias primas
constituintes ou mesmo a orientação das fibras, é possível alcançar a resistência e a rigidez
desejadas para determinado compósito. Logo é importante conhecer o comportamento
mecânico do material em função da orientação do reforço no compósito.
Mallick (1993) cita que as possibilidades de falha de uma lâmina podem ser
verificadas teoricamente pelos Critérios de falha da tensão máxima, de eformção máxima e de
Tsai Hill entre outros.
Carlson e Pipes (1987) realizaram ensaios de tração em compósitos off-axis de fibra de
carbono e matriz epoxí sem, no entanto, fornecer detalhes da fabricação dos corpos de prova e
das matérias primas. Os valores experimentais da carga de ruptura à tração em função da
orientação do reforço dos corpos de prova foram comparados com o critério de falha da
tensão máxima. Os resultados apresentados pelo critério de falha da tensão máxima
comprovaram a ruptura do material analisado para cada orientação do reforço.
A utilização de testes de tração em lâminas off-axis foi avaliada como um meio para
determinar a aplicabilidade de cinco critérios de resistência para prever a resistência à tração
da lâmina de boro/epoxi. Os cinco critérios, que incluiram uma teoria micromecânica e quatro
teorias macromecânica, foram comparados com os resultados dos ensaios de tração em
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lâminas boro/epóxi unidirecionais off-axis,. Todos os cinco critérios de resistência deram
resultados semelhantes para os ensaios de tração nas lâminas off-axis, e todos eles estavam em
boa concordância com os dados (AIRERAFT, 1971).

2.6 Equações Aplicadas para Análise do Comportamento Mecânico do Compósito com
Base nos Critérios de Falha

As constantes de engenharia e obtenção das propriedades mecânicas do material:
Para tração – resistência à tração (tensão última), módulo de elasticidade e
alongamento na ruptura.
Para cisalhamento - resistência ao cisalhamento, módulo de elasticidade transversal e
deformação angular.
Os valores obtidos das propriedades mecânicas estão diretamente associados à
orientação em que se encontra a fibra no compósito. Em que a análise do comportamento
mecânico do material pode ser obtida a partir da readequação das expressões demonstradas
nas equações 2.34, 2.35 e 2.36.

1 

 x  y  x  y

cos(2 )   xy sen (2 )
2
2
 2   x   y  1

 12  

 x  y
sen 2    xy cos2 
2

(2.34)
(2.35)

(2.36)

Onde:

 1 - tensão aplicada na direção principal da fibra;

 2 - tensão aplicada na direção transversal à fibra;

 12 - tensão de cisalhamento no plano definido em 1-2;

 x  tensão aplicada na direção do carregamento ;
 y  tensão aplicada na direção transversal ao carregamento;
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 xy - tensão de cisalhamento no plano definido em x-y;
  ângulo de orientação da fibra.

Considerando que  y e

1 

são iguais à zero, tem-se as seguintes equações 2.37, 2.38 e 2.39:

x
2

2 x 



x

x
2

2

cos(2 ) 

x
2

1  cos2 

(2.37)

1  cos2    x 1  cos2 

(2.38)

2

 12  

x
2

sen (2 )

(2.39)

Aplicando as equações 2.37, 2.38 e 2.39 diretamente no critério de Tsai-Hill definido
na seção 2.4.3, representado pela equação 2.29, tem-se a equação 2.40:





4


x  

 1 1  cos2 2  1 1  cos2 2   1 1  cos2 2  1 sen 2 2 


X2
Y2
S2
X2






1

2

(2.40)

Substituindo as equações 38, 39 e 40 na teoria da tensão máxima (seção 2.4.1.), tem-se
a seguinte expressão 2.41:


2X
2Y
2S 
;
;

1  cos2  1  cos2  sen 2 

 x  min 

(2.41)

Substituindo as equações (37), (38) e (39) no critério de Hashin definido na seção
2.4.5, tem-se a equação 2.42:
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2
2
 1  x 1  cos2   1   x sen (2 )  1  fibra


 X 2  2
S 2  2



2
2
 1  x 1  cos2   1   x sen (2 )  1  matriz


Y 2  2
S 2  2





(2.42)

Utilizando de artifício matemático, pode-se reescrever a equação 2.42 de acordo com a
equação 2.43 e 2.44:

 x1 

2
 1  cos2  sen 2  



2
X
S2


2

 x2 

2

1

(2.43)
2

2
 1  cos2  sen 2  



2
Y
S2


2

2

1

(2.44)
2

Substituindo as equações 2.37, 2.38 e 2.39 no critério de Tsai-Wu representado pela
equação 2.31, tem-se a equação 2.45:

1


 2
4


x  
 (2.45)
 1 1  cos2 2  1 1  cos2 2   1 1  cos2 2  1 sen2 2 
 X 2

X Y
Y2
S2





Portanto, as equações de 2.31 a 2.36 são aplicadas e os diferentes critérios analisados e
comparados entre si na observância do comportamento do material.
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2.7 Tratamentos estatísticos

Santos (2007) cita que em meados do século XX já era bem evidente a consciência da
necessidade de um tratamento estatístico adequado para encontrar valores de cálculo
estrutural em madeira, tendo em vista a sua inevitável variabilidade assim como também se
comporta as fibras naturais. A Figura 2.15 apresenta exemplos da distribuição estatística de
ensaios de compressão paralela às fibras em madeira.

15 Figura

2.15 - Exemplos da distribuição estatística de ensaios de compressão paralela às

fibras em pinho bravo (MATEUS 1961)
De acordo com Cassiano (2003) a análise dos resíduos é fundamental na avaliação da
qualidade do ajuste de qualquer modelo; quanto menor a quantidade de resíduos de um
modelo matemático, mas acurada será sua descrição do fenômeno.
A avaliação do desempenho de um modelo começa pela análise dos desvios das
observações em relação à média global. O desvio de um valor observado em relação à média
de todas as observações

̅ pode ser decomposto em duas parcelas (equação 2.46).
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̅

A parcela ̂
questão

̂

̅

̅

(2.46)

̅ representa o afastamento da previsão do modelo para o ensaio em

̂ em relação à média global

̅ . A segunda parcela é a diferença entre o valor

observado e o valor previsto.
̅ menor será a diferença entre os valores preditos

Quanto menor o valor de

pelo modelo e observados experimentalmente. Efetuando o somatório para todos os valores, e
elevando a equação (2.467) ao quadrado, temos a equação (2.47):

∑

̅

∑ ̂

∑

̅

̅

(2.47)

Como se percebe, o somatório dos termos cruzados na quadração da equação se anula.
A estes somatórios de quadrados de desvios denomina-se somas quadráticas, ou SQ. Assim,
temos que a soma quadrática em torno da média (
regressão (

é igual à soma quadrática devida à

adicionada da soma quadrática residual

. A equação 2.48 apresenta esse

somatório.

(2.48)

Isto significa que a variação total das observações

em torno da média é em parte

descrita pela equação de regressão, e em parte descrita pelos resíduos. Obviamente, quanto
maior for à fração descrita pela regressão frente aos resíduos, melhor o ajuste do modelo
matemático. O ajuste pode então ser avaliado através da razão conforme equação 2.49:

∑ ̂
∑ ̂

̅

(2.49)

̅

Quanto menor for à influência dos resíduos, tanto mais

se aproximará do valor

unitário; e neste caso, a variação em torno da média será bem explicada pela regressão e o
modelo estará mais bem ajustado aos dados observados experimentalmente.
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Cada soma quadrática tem associada a si um número de graus de liberdade, que indica
quantos valores independentes envolvendo as n observações ( ,

,..., ) são necessários

para determiná-la. A razão entre as somas quadráticas pelos seus respectivos números de
graus de liberdade é denominada média quadrática (MQ). A média quadrática representa uma
medida aproximada do erro médio quadrático cometido quando se utiliza a equação de
regressão para prever o valor de y correspondente a um dado valor de x.

2.7.1 Significância Estatística da Regressão

Se b1 = 0, ou seja, se não há relação entre x e y, a razão entre a média quadrática da
regressão (MQR) e a média quadrática dos resíduos (MQr) segue uma distribuição F como
apresentado na equação 2.50

(2.50)

Os índices 1 e n-2 representam respectivamente o número de graus de liberdade da
média quadrática devido a regressão e da média quadrática residual para os modelos
matemáticos gerados no planejamento fatorial. Como esta equação só é válida para a situação
de b1 = O, pode-se testar a hipótese nula diretamente pelo valor calculado para
MQR/MQr Para isto, basta somente comparar com o valor tabelado para F1,n-2 no nível de
confiança desejado. Se for verificado que o valor calculado é maior que o valor tabelado, a
hipótese nula deve ser descartada. Nesse caso, estaria provada a evidência estatística da
relação linear entre X e Y quanto maior o valor de MQR/MQr.

2.7.2 Falta de Ajuste e Erro Puro

No planejamento fatorial, a replicata é efetuada para obtermos uma estimativa do erro
aleatório do experimento. Adotando esse procedimento, para cada valor de X temos
associados dois valores diferentes de y. Qualquer que seja o modelo obtido, o mesmo não
poderá conter estes dois valores ao mesmo tempo, ou seja, existirão resíduos. É desejável que
estes resíduos sejam originários apenas dos erros aleatórios dos experimentos, embora possam
ser representativos de outros fatores. Entretanto, pode-se decompor o resíduo total do modelo
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matemático em duas frações; a dos erros aleatórios, intrínsecos ao experimento e outra devido
à falta de ajuste do modelo.
Para um sistema multivariável, como é o caso do planejamento fatorial, a parcela
devido à falta de ajuste do modelo pode ser reduzida para que o modelo matemático possa
descrever mais acuradamente o fenômeno estudado. Adotando o índice i para o primeiro
ensaio e j para identificar a replicata, tem-se as respostas representadas por
total de respostas n obviamente será idêntico a soma de todas as repetições ∑

. O número
.

Em cada nível i tem-se ni resíduos do modelo, um para cada resposta repetida. O
somatório de seus quadrados, para todas as repetições em todos os níveis gera a soma
quadrática residual. Admitindo “n” níveis diferentes de Xi, a soma quadrática dos resíduos no
nível i será (equação 2.51):

̂

(2.51)

E a soma quadrática residual será expressa pela equação (2.52):

∑ ∑ (

̂)

(2.52)

Cada resíduo individual pode ser decomposto algebricamente na diferença de dois
termos; sendo ̅ a média das respostas observadas no nível i.(equação 2.53).

(

̂)

(

̅)

̂

̅

(2.53)

Elevando ao quadrado essa equação e somando todas as observações, obtém-se a
no primeiro termo da igualdade. No segundo termo, tem-se a soma quadrática de duas
parcelas (equação 2.54), pois também o somatório dos termos cruzados no desenvolvimento
da equação se anula, como ocorreu na equação 2.47.

∑ ∑ (

̂)

∑ ∑ (
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O primeiro somatório do lado direito da igualdade independe de ̂ , e, portanto nada
tem a ver com o modelo, refletindo apenas a dispersão das respostas repetidas ao redor de
suas médias em cada nível. Esse termo quantifica o erro aleatório que afeta as respostas, e é
denominado soma quadrática devida ao erro puro

.

O segundo somatório, ao contrário, depende do modelo, e apresentará maior valor
quanto mais as estimativas para um dado nível Y; forem discrepantes do valor médio das
respostas determinadas nesse nível, Y;. Esse termo fornece a falta de ajuste do modelo às
respostas observadas, sendo denominado soma quadrática devida à falta de ajuste (

).

Assim, reescrevendo a equação 2.39, tem-se a equação 2.55:

(2.55)

Cassiano (2003) descreve que, a razão das somas quadráticas por seus respectivos
graus de liberdade gera as médias quadráticas. Comparando os valores das médias quadráticas
pode-se avaliar a falta de ajuste do modelo. Na obtenção de uma superfície de respostas,
tabelas contendo os parâmetros utilizados nos modelos para as análises de variância são
elaboradas. Tais tabelas são denominadas ANOVA, um acrônimo de ana/ysis of variance. A
análise de variância para um modelo de superfícies de respostas, de um planejamento fatorial
2k é apresentada na Tabela 2.3.
Para a análise de variância, n representa o número de repetições, m a quantidade de
níveis distintos e p o total de parâmetros do modelo. O percentual de variação explicada pelo
modelo será obtido por SQR/SQT, e o percentual máximo de variação explicável através da
razão (

-

)/

.

Para a análise de variância, n representa o número de repetições, m a quantidade de
níveis distintos e p o total de parâmetros do modelo. O percentual de variação explicada pelo
modelo será obtido por
razão (

-

)/

, e o percentual máximo de variação explicável através da

.
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3 Tabela 2.3 - Análise de variância para ajuste do modelo matemático

Fonte: CASSIANO (2003)

A média quadrática devida à falta de ajuste, entretanto, estima à variância somente se
o modelo for adequado, isto é, se não houver falta de ajuste. Se isso não ocorrer, no valor
estimado por

também estará embutida a contribuição da falta de ajuste. Valores

numericamente altos de

/

significarão uma grande falta de ajuste do modelo. Um

teste F comparado a esta razão verifica, dentro de um determinado intervalo de confiança, o
ajuste do modelo matemático.
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Capítulo 3 - Materiais e Métodos

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo será apresentado todos os procedimentos experimentais utilizado na
produção dos tecidos e das lâminas curauá/poliéster, de acordo com o fluxograma
esquemático ilustrado na Figura 3.1.

3.1
3,2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

• Materia prima
• Limpeza das fibras
• Fabricação do tecido unidirecional
• Fabricação das lâminas compósito

• Preparação corpos de prova
• Colagem dos extensômetros
• Ensaios mecânicos - Tração a 0⁰ e 90⁰ e Iosipescu a 90⁰
• Ensaios mecânicos off-axis - 10⁰, 20⁰, 30⁰, 45⁰, 60⁰ e 75⁰
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Figura 3.1 - Fluxograma dos procedimentos experimentais
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3.1 Matéria Prima
3.1.1 – Material de reforço

Para a realização deste trabalho foi utilizado fibra de curauá (Ananás Erectifolious) in
natura conforme apresentado na Figura 3.2. As mesmas foram cedidas pela empresa Pematec
localizada na cidade de Santarém no estado do Pará.

17

Figura 3.2 Fibras de Curauá (in natura)

3.1.2 - Matriz Polimérica

Foi utilizada a resina poliéster insaturada ortoftálica como matriz polimérica para
confecção das lâminas compósitos, com especificação técnica Novapol - L20. Como agente
do sistema catalítico (cura a temperatura ambiente) foi usado o MEKP (metil-etil-cetona). As
especificações técnicas da resina fornecidas pelo fabricante lista-se na Tabela 3.1.
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4

Tabela 3.1 - Especificações Técnicas da Resina de Poliéster (NOVAPOL L-120).
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Viscosidade Brook (SPD 2/60rpm)

(250-350) cP

Densidade a 25°C

1, 23 g/cm3

Gel Time (1% MEKP) a 25°C

(9-13) min

Pico Exotérmico

(150-190) °C

Índice de Acidez

Máximo 30 MgKOH/g

Fonte: (TINÔ, 2014)

3.2 - Limpeza das Fibras (Cardagem)
Antes de dar início à limpeza das fibras, foi realizada uma triagem quanto ao
comprimento das mesmas. As fibras foram selecionadas com comprimento médio de 700 mm.
O processo de limpeza das fibras foi realizado por cardagem, onde se fez o destrinçamento
das mesmas, desfazendo-se os nós, completando-se a limpeza, retirando-se as impurezas
ainda existentes conforme ilustrado na Figura 3.3.

(a)

(b)

)
18

Figura 3.3 - (a) Fibras sendo cardadas e (b) Fibras cardadas
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3.3 Fabricação do Tecido Unidirecional (Tear manual)

Após a seleção e limpeza das fibras, realizou-se um processo de obtenção das mechas
para a fabricação dos tecidos unidirecionais. Com ajuda de uma balança digital, foram
pesadas 84 mechas individualmente, cada mecha pesava aproximadamente 1,5 g e continha
em média 90 fios da fibra de curauá. As mechas foram distribuídas em um tear manual de
prego medindo 450 x 450 mm. Utilizou-se mechas com 10 fios no urdume (direção
transversal). Os tecidos foram fabricados em média de 400 x 400 mm de área. Apresenta-se
na Figura 3.4 o tear (a), o tecido unidirecional já fabricado (b) e detalhe do tecido (c)

(b)
19

(c)

Figura 3.4 - (a) Tear manual, (b) Tecido de curauá e (c) Detalhes do tecido.

Figura

Com o objetivo de se obter uma melhor homogeneidade em toda a área das lâminas e
uma retirada de um número máximo de corpos de prova, foram fabricados 8 (oito) tecidos
unidirecionais com características semelhantes e depois unidos pelas laterais formando assim
dois tecidos com 0,64 m2 de área e gramaturas média de 600 g/m2.

3.4 – Fabricação das Lâminas Compósito

O processo de fabricação utilizado foi o de moldagem manual (hand lay-up) para a
fabricação das lâminas compósito, sendo este realizado na Tecniplas Indústria e Comércio
Ltda situada em Natal - RN. Foram fabricadas duas lâminas, composta por tecidos
unidirecionais de curauá. A resina utilizada na fabricação das lâminas foi a poliéster
ortoftálica, e para catalisação fez o uso do peróxido de metil-etil-cetona (MEKP) numa
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proporção de 1% do volume de resina, sendo o processo de cura das placas compósito na
temperatura ambiente. As lâminas foram confeccionadas na forma de placas com as seguintes
dimensões: área igual a 0,64 m 2 e espessura média igual a 2,0 mm para cada uma. As Figuras
3.5 (a), (b) e (c) apresentam todo processo de laminação.

20 Figura

3.5 - Processo de fabricação da lâmina: (a) Tecidos; (b) Laminação; e (c) Placa
laminada
Figura

3.5 Preparação dos Corpos de Prova

Para efetuar o corte dos corpos de prova para os ensaios mecânicos, utilizou-se uma
máquina de corte a laser (DERSA-LASER 35 30 W). O processo de corte foi totalmente
automático, onde a máquina fazia a leitura do desenho esquematizado no programa de
Autocad que simulou a placa e os corpos de prova com seus respectivos ângulos para corte
conforme ilustrado nas Figuras 3.6 (a) e 3.6 (b). Para a primeira lâmina foram cortados corpos
de prova com direções do reforço a 0°, 30°, 45°, 60° e 90° e para a segunda lâmina a 0°, 10°,
20°, 75° e 90°. Corpos de prova para os ensaios de Iosipescu também foram obtidos, sendo
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que todos foram cortados na direção a 90⁰. Para cada condição descrita anteriormente, foram
preparados no mínimo 5 (cinco) corpos de prova, conforme a norma, para cada caso.

21

Figura 3.6 - (a) Esquema de corte e (b) Processo de corte a laserFigura 22

3.6 Percentual de Fibra e Percentuais Volumétricos das Fibras
Foi verificado o percentual mássico das fibras do material, de acordo com a Equação
3.1.

(3.1)

Antes da laminação pesou-se os tecidos (mf) e depois do processo de laminação pesouse as lâminas (mc). Com o valor do percentual mássico e utilizando a densidade da fibra (ρf) e
do compósito (ρc) foi possível calcular o percentual volumétrico utilizando a Equação 3.2.
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(3.2)

3.6.1 - Determinação da Densidade e Fração Volumétrica das lâminas

A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada pelo método, imersão dos
corpos de prova, de acordo com a norma ASTM D 792-08, utilizando-se um total de seis
amostras.
As amostras foram pesadas individualmente em uma balança de marca Sartorios com
capacidade máxima de 210g e precisão 0,0001g como também um afundador, arame fino
responsável pelo suporte das amostras. Um béquer contento água destilada foi colocado na
balança e zerada. Cada amostra foi mergulhada na água e novamente pesada. A Figura 3.7
apresenta o aparato do ensaio.
A densidade volumétrica das lâminas foi calculada de acordo com a Equação 3.3.
Onde D é a densidade do compósito (g/cm3), a é massa da amostra seca (g), w é a massa do
fio parcialmente imerso em água (g), b massa do fio com as amostras imersas em água (g).

D

23 Figura

0,9975 a
a wb

(3.3)

3.7 - Ensaio de Densidade compósito

Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015

Página 52

Capítulo 3 - Materiais e Métodos

3.7 – Colagem dos Extensômetros
Para determinação da deformação e coeficiente de Poisson dos corpos de prova fez-se
uso de dispositivos denominado de extensômetro. O princípio de medição da deformação
ocorre a partir da variação da resistência elétrica no extensômetro que tem como resposta a
deformação.
Para esse trabalho, foi utilizado o extensômetro de modelo unidirecional PA-06-250
BA-350-L, com o material do filme metálico em liga constantan e base em poliamida,
resistência elétrica de 350 Ω, fator de sensibilidade (k) igual a 2,09. A Figura 3.8 ilustra o
extensômetro.

24Figura

3.8 – Extensômetro de modelo unidirecional
Figura

A

determinação

das

deformações

longitudinal

e

transversal

utilizando-se

extensômetros exige um aparato, envolvendo não só a técnica de manipulação e colagem dos
mesmos aos corpos-de-prova, mas também placas para aquisição de dados e outros
periféricos. As Figuras 3.9 e 3.10 apresentam a colagem dos extensômetros e a preparação do
aparato para o ensaio de tração uniaxial dos corpos de prova.
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25Figura

3.9 - Processo de colagem dos extensômetros nos corpos de prova tração e
Iosipescu
Figura

26 Figura

3.10 - Aparato para determinação das deformações Longitudinal e Transversal
Figura

Optou-se pela utilização deste recurso limitada em dois corpos-de-prova para cada
ângulo, para medir as deformações.
A execução da instrumentação seguiu as seguintes etapas:
a) Preparo das superfícies de colagem, sendo acabamento manual com lixa e
limpeza;
b) Colagem dos extensômetros na superfície do corpo de prova;
c) Colagem dos terminais e soldagem dos fios, acabamento e
d) Isolamento e proteção dos extensômetros.
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Finalizando a preparação dos corpos de prova para realizações dos ensaios mecânicos,
foram colados os tab’s que tem como função proteger o corpo de prova do aperto que é dado
nas garras para fixação à máquina de ensaios e melhorar a distribuição de tensão no
compósito.
3.8 – Obtenção das propriedades mecânicas das lâminas

O comportamento mecânico das lâminas em estudo foi determinado através dos
ensaios de tração uniaxial e Iosipescu.

3.8.1- Ensaios de tração a 0⁰ e 90⁰

O objetivo do ensaio de tração é medir as propriedades mecânicas de resistência
última, módulo de elasticidade (medido na direção de aplicação da carga) e deformação de
ruptura dos compósitos. Os corpos de prova padrão usado para ensaios de tração em
compósitos de fibras contínuas foram confeccionadas segundo a norma ASTM D 3039-08. Os
ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais da UFRN.
Para a realização dos ensaios foram confeccionados no mínimo 5 (cinco) corpos de
prova para cada condição especificada. As Figuras 3.11 e 3.12 apresenta as dimensões dos
corpos de prova a 0⁰ e 90⁰ usados nos ensaios de tração uniaxial.

15

56

250
Figura 3.11 - Corpo de prova a 0°

27

25

25

175
28

Figura 3.12 - Corpo de prova a 90°
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Os ensaios de tração foram realizados utilizando uma máquina de Ensaios Universal
Mecânica (AGI-250 KN Shimatzu) com capacidade máxima de 25 T (250 KN), apresentado
na Figura 3.13.

29

Figura 3.13 - Máquina de Ensaios Universal Mecânica utilizada no ensaio de tração
uniaxial
Na realização desse ensaio de tração foi possível obter-se valores da tensão módulos

de elasticidade, e deformação do material através das equações 3.4, 3.5 e 3.6 respectivamente.

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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De acordo com as equações 3.7 a 3.9  é a tensão aplicada (MPa), P é a carga aplicada
durante o ensaio (N), b é a largura do corpo de prova (mm) no comprimento útil, d é a
espessura do corpo de prova (mm) na parte útil, E é o Módulo de elasticidade (GPa),  é a
deformação de ruptura, l é a variação de comprimento (mm) do corpo de prova e lo é o
comprimento inicial do corpo de prova.
O módulo de elasticidade foi calculado antes do início do dano, e foi obtido pelo
extensômentro.
3.8.2 Ensaio de Iosipescu

Segundo Dias (2004), o conhecimento das propriedades mecânicas, como resistência e
módulo de cisalhamento de compósitos é fundamental para utilização correta quando se trata
de um material estrutural.
Este ensaio de Iosipescu consiste em um corpo de prova com um entalhe em V que
forma um ângulo aberto de 90°, como apresentado na Figura 3.14, que sofre a solicitação de
uma força P com o uso de um dispositivo apropriado apresentado esquematicamente na
Figura 3.14.

76

W =12

20

90⁰

Entalhe
r = 1.3

30

Figura 3.14 - Dimensões do corpo de prova (mm) para o ensaio de Iosipescu 90°.
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Para a realização deste ensaio mediante e utilização da norma ASTM D5379M-93 foi
desenvolvido e fabricado um dispositivo que está esquematizado na Figura 3.15 e apresenta
na Figura 3.16.

31

Figura 3.15 - Esquema do dispositivo para ensaio de Iosipescu

Dispositivo

Corpo de prova

32

Figura 3.16 - Corpo de prova no dispositivo para o teste de Iosipescu
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Nesse tipo de ensaio a metade do corpo de prova é alojado em um prendedor fixo e a
outra metade em um prendedor móvel. O corpo de prova é fixado pelos parafusos de ajustes e
uma carga externa P é aplicada perpendicularmente a seção longitudinal do corpo de prova.
O cisalhamento na secção entre os entalhes é igual à carga P aplicada no dispositivo
apresentado na figura 3.16. Por definição a média da tensão de cisalhamento na seção dos
entalhes é demonstrada na Equação 3.7

(3.7)

Onde P é a força aplicada em Newton, t é a espessura do corpo de prova e w é a
distância entre a origem dos entalhes.
Para realização destes ensaios foram confeccionados corpos de prova onde limitou-se
à colagem de extensômetros em dois corpos de prova, o uso de extensômetros serviu para a
medição da deformação angular e com este resultado obteve-se o módulo de cisalhamento G.
Os módulos de cisalhamento G e as tensões de cisalhamento η obtidas neste trabalho
são relativos a tensões no plano, ou seja, G12 e η12.
3.9 – Ensaios Mecânicos fora de eixo (off-axis) – Tração
O princípio do ensaio de tração off-axis foi proposto pela primeira vez por Chamis
(1977). Este ensaio consiste em aplicar tração uniaxial em uma amostra (corpo de prova) de
um compósito unidirecional de modo que as fibras (reforço) estejam inclinadas em relação ao
eixo principal da fibra (X).
Para esse tipo de ensaio foram confeccionados corpos de prova (de acordo com a
norma) com inclinação da fibra a 30⁰, 45⁰ e 60⁰ para a lâmina com fração volumétrica C-30 e
10⁰, 20⁰, e 75⁰ para da lâmina com fração de volume C-22. Essas direções foram obtidas
através do corte de cada lâmina com suas respectivas inclinações do reforço. A Figura 3.17
apresenta corpos de provas com ângulo da fibra utilizado nas duas placas.
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Y

0

X
33 Figura 3.17 - Corpos de provas com ângulo da fibra utilizado nas duas Lâminas

25

56

250
34 Figura 3.18 – Corpo de prova off-axis

5

Tabela 3.2 – Especificação dos corpos de provas de tração
Dimensões dos corpos de prova off-axis
Direção
Comprimento
Largura
principal
(mm)
(mm)
30°
250
25
45°
250
25
60°
250
25

Após a confecção e corte dos corpos de prova o próximo passo foi à colagem dos
extensômetros, onde para cada ângulo da fibra foram colados dois extensômetros. No entanto,
também foram realizados ensaios de tração em corpos de prova sem extensômetros.
Neste estudo foram analisados critérios de falha, criterios estes propostos ao longo dos
anos por diversos autores (CHAMIS, 1977; SICAIR et al 1981; SCHNEIDER, 1971). Tais
critérios de falha são: tensão máxima, Tsai-Hill, Tsai-Wu e Hashin. Dados das lâminas foram
utilizados para avaliar esses critérios de falha. Corpos de prova com diferentes ânguloss de
inclinação (off-axis) foram cortados a partir dessas lâminas (como já citado anteriormente).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para um melhor entendimento, os resultados e discussões aqui apresentados serão
divididos

pelo

comportamento

mecânico

das

lâminas

de

tecidos

unidirecionais

curauá/poliéster com fração volumétrica de 30% denominado (C-30) e 22% denominado (C22) submetidos a ensaios de tração e Iosipescu. Esses teores de fibra foram obtidos através da
equação 3.2 da página 52, descrita em Materiais e Métodos desta tese. Para a lâmina C-30
serão analisados o comportamento mecânico com reforço unidirecionais dispostos em on-axis,
10°, 20⁰, 75° (off-axis) e Iosipescu. O mesmo procedimento foi aplicado para a lâmina C-22,
porém com direção do reforço (off-axis) a 30°, 45°, 60°. Realizou-se também, análise dos
módulos de elasticidade, coeficiente de Poisson, critérios de falha teóricos para materiais
ortotrópicos comparando-os com os valores experimentais através de técnicas estatísticas
como a análise de variância (ANOVA).

Desta forma, poderemos subdividir este capítulo em partes, para uma melhor clareza
dos resultados:

Parte A – Ensaio de tração com fibras dispostos a 0° e a 90° (on-axis) – C-30 e C-22;
Parte B – Ensaio de Iosipescu - C-30 e C-22;
Parte C – Ensaio de tração com fibra dispostos a diversos ângulos de inclinação (offaxis), conforme descrito anteriormente para C-30 e C-22;
Parte D – Comparação dos equacionamentos de materiais ortotrópicos para a medida
do módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson com os dados experimentais das lâminas
C-30 e C-22;
Parte E - Avaliação dos Critérios de Falha em relação aos dados experimentais para as
lâminas C-30 e C-22.
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4.1 Parte A - Ensaio de tração com direção do reforço a 0° e a 90⁰ (on-axis) – C-30 e C22

Nesta parte do capítulo apresentam-se, inicialmente, os resultados dos ensaios de
tração uniaxial obtidos para a lâmina de tecido unidirecional de curauá C-30 e C-22 dispostos
a 0° e a 90° (on-axis). As Figuras 4.1 (a e b) e 4.2 (a e b) apresentam os gráficos com curvas
de tensão versus deformação para estes corpos de prova a 0° e a 90°, respectivamente.

(a)

(b)

35 Figura

4.1 - Curvas de tensão versus deformação para os corpos de prova com direção
reforço a 0° - (a) C-30 e (b) C-22

Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015

Página 63

Capítulo 4 – Resultados e Discussões

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para as amostras com direção do reforço
a 0° para as lâminas C-30 e C-22, apresentados nas Figuras 4.1 (a e b) através do gráfico
tensão x deformação (ζ x ε), pode-se considerar um comportamento linear elástico entre a
tensão e a deformação para duas lâminas, característica esta comum à maioria das lâminas à
base de resina poliéster reforçadas com fibras naturais (OLIVEIRA et al., 2012). Além disso,
verificou-se também nestas figuras, que as curvas tensão-deformação apresentaram
descontinuidade na forma de quedas da carga no decorrer dos ensaios, e isso ocorreu
principalmente devido a fissuras transversais na matriz do compósito.
Os aspectos descontínuos das curvas de tensão-deformação apresentadas nas Figuras
4.1 (a e b) também foram observados no trabalho de Cerchiaro (2010) onde o mesmo
trabalhou com tecido unidirecional com fibra natural e cita que esse comportamento está
relacionado às rupturas localizadas de uma ou mais fibras dos tecidos e a redistribuição dos
esforços nas fibras ainda sem romper. De acordo com esse mesmo autor, foram verificados
também, durante os ensaios experimentais, ocorrência de fissuras transversais através de sons
(estalos) ao longo do ensaio de tração.
Apresenta-se nas Figuras 4.2 (a) e 4.2 (b) as curvas tensão versus deformação obtida
para as lâminas C-30 e C-22 com orientação do reforço disposto a 90°, onde se percebe que os
valores da resistência são substancialmente menores que a 0°, isto ocorre devido à quantidade
de fibras utilizadas nesta direção serem consideravelmente reduzida (LEITÃO, 2007).

(a)
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(b)

36 Figura

4.2 Gráfico tensão x deformação para os corpos de prova com direção reforço a
90° - (a) C-30 e (b) C-22.

O aspecto das curvas dos ensaios a 90⁰ apresenta comportamento com maior
uniformidade se comparado com as curvas observadas nos ensaios realizados a 0⁰. Segundo
Lopes (2009), isso se deve ao fato de que a rigidez na direção perpendicular às fibras é
governada pela rigidez da matriz.
Com o objetivo de demonstrar os valores médios das propriedades mecânicas obtidas
nos ensaios das duas lâminas curauá/poliéster com direções de reforços a 0° e a 90° para C-30
e C-22, organizou-se as Tabelas (4.1) e (4.2).
Na Tabela 4.1 apresentam-se valores das médias de tensões últimas longitudinal (σ1),
os módulos de elasticidade na direção longitudinal (E1), deformações de ruptura longitudinal
(εrup1) e o coeficiente de Poisson longitudinal (ν12) para as lâminas C-30 e C-22 com direção
do reforço a 0°.
. 6 Tabela 4.1- Propriedades Mecânicas dos corpos de prova a 0°. - Tração uniaxial
Resistência
Módulo de
Deformação de
Coeficiente
Lâmina
Última
Elasticidade
Ruptura
Poisson
(MPa)
(GPa)
(%)
(ν12)
C-30

101,56

5,31

2,28

0,34

C-22

50,81

4,31

1,98

0,35
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Na Tabela 4.2 apresentam-se valores das médias de tensões últimas transversal as
fibras (σ2), os módulos de elasticidade na direção transversal (E2), deformações de ruptura
transversal (εrup2) e o coeficiente de Poisson transversal (ν21) para C-30 e C-22 com direção do
reforço a 90°.

7 Tabela 4.2- Propriedades Mecânicas dos corpos de prova a 90°. - Tração uniaxial.
Resistência
Módulo de
Deformação de
Coeficiente
Compósito
Última
Elasticidade
Ruptura
Poisson
(MPa)
(GPa)
(%)
(ν21)
C-30

7,83

1,71

0,50

0,13

C-22

10,32

2,73

0,63

0,16

De acordo com os resultados apresentado na tabela 4.1 observar-se que o compósito
com C-30 possui maior resistência, módulo de elasticidade e deformação quando comparado
ao compósito C-22, ou seja, a fração volumétrica da fibra influencia diretamente nas
propriedades mecânicas do compósito.
Para a Tabela 4.2 que apresenta propriedades mecânicas com direção do reforço a 90°,
a diferença entre as médias das propriedades mecânicas resistência, módulo de elasticidade,
deformação e coeficiente de Poisson de C-30 e C-22 foram menores comparadas com o
apresentado para a direção do reforço a 0⁰. Na direção do reforço a 90⁰, C-22 apresentou um
desempenho melhor para resistência, módulo de elasticidade, deformação de ruptura. Esse
comportamento pode ser explicado devido à quantidade ao teor de resina ser maior na lâmina
C-22.
Um estudo comparativo relacionando as propriedades mecânicas de C-30 e C-22 para
a resistência última à tração e módulo de elasticidade com reforço disposto a 0⁰ da carga
aplicada são apresentados no gráfico de barras nas Figuras 4.3 (a e b).
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120

(a)
Tensão Última (MPa)

101,56
100
80

50,81

60
40
20
0

C-30

6

Módulo Elasticidade (GPa)

(b)

C-22

5,31

5

4,31

4
3
2
1

0

C-30
37 Figura

C-22

4.3 - Propriedades mecânicas: corpos de prova C-30 e corpos de prova C-22 para o

reforço disposto a 0° (a) Resistência última à tração e (b) Módulo de elasticidade.

As Figuras 4.4 (a) e 4.4 (b) apresentam um estudo comparativo relacionando as
propriedades mecânicas de C-30 e C-22 para a média da resistência última à tração e módulo
de elasticidade com reforço disposto a 90⁰ da carga aplicada.
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12

(a)
Tensão Última (MPa)

10,32
10

7,83

8
6
4
2
0

C-30

C-22

3

(b)
Módulo de Elasticidade
(GPa)

2,68
2,5
2

1,71

1,5
1
0,5
0

C-30
38 Figura

C-22

4.4 - Propriedades mecânicas: cp´s C-30 e cp´s C-22 para o reforço disposto a 90°
(a) Resistência última à tração e (b) Módulo de Elasticidade

Através dos gráficos de barra apresentados nas Figuras 4.3 (a e b) para o reforço
disposto a 0⁰, houve uma diferença considerada entre as resistência última de C-30 e C-22,
sendo essa diferença de 50,75 MPa (49,97%), já para o módulo de elasticidade cai para 1,00
GPa (18,83%) comparando C-30 com C-22.
Para a análise dos gráficos de barra apresentados nas Figuras 4.4 (a e b) com reforço
disposto a 90° a diferença entre C-30 e C-22 foi menor do que encontrado para o reforço
disposto a 0°. Os valores da resistência última para C-30 e C-22 obteve uma diferença de 2,49
MPa (24,12%) e para o módulo de elasticidade essa diferença foi de 0,97 GPa (36,19%).
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4.1.1 - Análise da fratura dos corpos de prova a 0⁰ para as lâminas C-30 e C-22
A análise e caracterização da fratura foram realizada após ensaios de tração uniaxial
para os corpos de prova a 0⁰ e com base nos modos de falhas apresentados na Figura 2.9
capítulo 2 dessa tese, foi realizado análise das fraturas conforme apresentado nas Figuras 4.5 e
4.6 para as lâminas C-30 e C-22.

Fissuras
Fratura Final

39Figura

4.5 - Corpo de prova com reforço a 0⁰ após ensaio de tração – C-30

Fissuras
Fratura Final

40 Figura

4.6 - Corpo de prova com reforço a 0⁰ após ensaio de tração – C-22.

De acordo com o comportamento dos corpos de provas apresentados nas Figuras 4.5 e
4.6 com reforço disposto a 0⁰ para as lâminas C-30 e C-22 respectivamente, pode-se observar
que ambas tem o mesmo comportamento ocorrendo fissuras em todo o corpo de prova até
ocorrer à saturação destas fissuras gerando a fratura final dos corpos de prova. Neste caso o
tecido de curauá unidirecional influenciou significativamente o comportamento à tração das
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duas lâminas, onde estas fissuras servem como aviso da ruptura total do material (SANTOS
2014).
Quanto ao estudo da característica final da fratura, tanto C-30 com C-22 apresentaram
fraturas aceitas pela norma ASTM 3039. Comparando as fraturas dos compósitos com a da
norma, podemos caracteriza-las como fratura AGM.

4.1.2 - Característica da fratura dos corpos de prova a 90⁰ para as lâminas C-30 e C-22

A análise e caracterização da fratura foram realizadas pós ensaios tração uniaxial para
os corpos de prova a 90⁰. As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam o comportamento dos corpos de
prova para as lâminas C-30 e C-22.

Fratura

41 Figura

4.7 - Corpo de prova com reforço a 90⁰ após ensaio de tração – C-30

Fratura

42 Figura 4.8 - Corpo de prova com reforço a 90⁰ após ensaio de tração – C-22
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Uma análise macroscópica para os corpos de prova após a ruptura final para das
lâminas C-30 e C-22 do ensaio de tração é apresentada nas Figuras 4.7 e 4.8 Os corpos de
prova com reforço disposto a 90⁰ das lâminas C-30 e C-22 apresentaram, praticamente, o
mesmo comportamento em relação à fratura (LGM). De acordo com a norma ASTM D3039,
pode-se observar que as fraturas foram localizadas, com característica frágil, na qual os
corpos de prova não apresentam danos nas regiões distantes da fratura final como apresentado
nos ensaios de tração com direção do reforço a 0⁰. Este tipo de fratura ocorreu devido a
desagregação das fibras.

4.2 Parte B - Ensaio de Iosipescu-C-30 e C-22 respectivamente
Nesta parte serão apresentadas as tensões cisalhamento últimas e módulo de
cisalhamento para a direção do reforço a 0°em relação ao carregamento, obtidos a partir do
ensaio de Iosipescu em C-30 e C-22 respectivamente.

As Figuras 4.9 (a e b) apresentam as curvas tensão versus deformação angular obtidas
no ensaio de Iosipescu de C-30 e C-22 com reforço disposto a 0⁰ em relação ao
carregamento.

35
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43Figura 4.9 - Gráfico tensão versus deformação angular para cp’s. (a) C-30 e (b).C-22

De acordo com as curvas de tensão versus deformação angular apresentadas nas
Figuras 4.9 (a) e 4.9 (b) pode-se perceber um comportamento similar aos encontrados nos
ensaios de tração a 0°, ou seja, aspectos descontínuos das curvas tensão-deformação que
também foi observado por Santos (2014) onde trabalhou com compósito constituído de tecido
unidirecional (reforço) e poliéster (matriz).

A Tabela - 4.3 apresenta resultados obtidos para a tensão de cisalhamento e módulo de
cisalhamento obtidos para C-30 e C-22 com reforço dispostos 90° respectivamente.

8 Tabela

4.3 Média das tensões de cisalhamento máximas e dos módulos de cisalhamento
Lâmina Lâmina
Propriedades mecânicas
C-30
C-22
Tensão de cisalhamento
(MPa)
Módulo de cisalhamento
(GPa)

16,21

10,97

0,75

1,50

De acordo com a Tabela 4.3, os resultados mostram que C-30 apresentou uma melhor
resposta na tensão cisalhante (16,21 MPa) quando comparado a C-22 (10,97 MPa), onde essa
diferença foi 5,24 MPa (diferença percentual de 47,77%). No entanto para o módulo de
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cisalhamento C-22 apresentou melhor resposta (1,50 GPa) em relação a C-30 (0,75 GPa).
Diferença em termos percentuais de 50%.

4.2.1 - Característica da fratura dos corpos de prova de Cisalhamento 0⁰ em relação ao
carregamento para as lâminas C-30 e C-22
De acordo com as características de fratura apresentadas na Figura 2.10 do capítulo 2
dessa tese determinadas pela norma ASTM D5379, pode-se fazer uma análise das fraturas
apresentadas após ensaios de cisalhamento para as lâminas C-30 e C-22 conforme
apresentadas nas Figuras 4.10 e 4.11.

Fratura

44 Figura

4.10 - Fratura do compósito reforçado com tecido de curauá unidirecional - C-30

Fratura

45 Figura

4.11 - Fratura do compósito reforçado com tecido de curauá unidirecional - C-22
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De acordo com o comportamento dos corpos de provas pós ensaios de cisalhamento
pode-se observar que as fraturas ocorridas conforme apresentadas nas Figuras 4.10 e 4.11, são
aceitáveis pela norma ASTM D5379, apresentando-se com característica de ruptura frágil.

4.3 Parte C - Ensaio de Tração com Fibras dispostas em ângulo (off-axis) para as
Lâminas C-30 (10°, 20° e 75°) e C-22 (30°, 45° e 60°) -

Foram avaliados, através de ensaios de tração, amostras off-axis em diversos ângulos
de inclinação do reforço sendo, 10°, 20° e 75° para a lâmina com fração volumétrica de 30% e
30°, 45° 60° para a lâmina fração volumétrica 22%, com o objetivo de determinar a
aplicabilidade de quatro Critérios de Falha que inclui: critério de Twai-Wu, critério de TsaiHill, critério da tensão máxima e critério de Hashin, onde foram comparados com os
resultados experimentais obtidos através dos ensaios de tração unidirecionais das amostras
off-axis do compósito curauá/poliéster.
Antes de fazer uma análise das lâminas fora de eixo é interessante avaliar o coeficiente
de Poisson menor (ν21) comparando o valor obtido experimentalmente com o valor obtido
pela equação(2.13) do capítulo 2. Esta comparaçao é feita na Tabela 4.4, onde por esses
resultados percebe-se que o valor de ν21 experimental das lâminas ortotrópicas, para a lâmina
C-30 a diferença é de 15,38% e para a lâmina C-22 a diferença é de 27,27%.
4.4 – Coeficientes Poisson teóricos e experimentais de C-30 e C-22
Coeficiente
Coeficiente
Diferença
Lâminas
Poisson
Poisson
em
Teórico
Experimental
percentuais
(ν21)
(ν21)

9 Tabela

C-30

0,11

0,13

15,38%

C-22

0,22

0,16

27,27%

É importante ressaltar que, os equacionamentos aplicados para a análise das constantes
de engenharia em lâminas unidirecionais (equação 2.13) do capítulo 2, o valor do coeficiente
de Poisson ν12 possui significado importante e caso o valor experimental se distancie muito do
valor teórico o equacionamento não apresentará resultados satisfatórios em relaçao a se
considerar que o material é ortotrópico.
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4.3.1 – Análise da lâmina C-30 fora do eixo (off-axis)
As Figuras 4.12 a 4.14 mostram curvas típicas de tensão versus deformação para
corpos de prova preparados da lâmina C-30 de acordo com o ângulo da fibra.
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Figura 4.12 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 10°
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Figura 4.13 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 20°
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48 Figura 4.14 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 75°

Analisando os gráficos das Figuras 4.12 a 4.14 é possível observar a diminuição da
tensão de ruptura com o aumento do ângulo da fibra para a lâmina C-30. De acordo com
Leitão (2007) que tambem trabalhou com compósitos off-axis, esse comportamento acontece
devido ao crescente afastamento das fibras em relação à direção do carregamento e com isso
ocorre uma maior contribuição da resina.

4.3.2 Análise da fratura dos corpos de prova a 10⁰, 20⁰ e 75⁰ (off-axis) para a lâmina C30
A análise e caracterização da fratura foram realizadas ao término dos ensaios de tração
uniaxial para os corpos de prova a 10⁰, 20⁰ e 75⁰. As Figuras 4.15 a 4.17 apresentam o
comportamento dos corpos de prova para a lâmina C-30.
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Fratura Final

49

Figura 4.15 - Corpo de prova com reforço a 10⁰ após ensaio de tração – C-30

Fratura
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Figura 4.16 - Corpo de prova com reforço a 20⁰ após ensaio de tração – C-30

Fratura
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Figura 4.17 - Corpo de prova com reforço a 75⁰ após ensaio de tração – C-30.
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Observando as Figuras 4.15 a 4.17 podemos caracterizar os corpos de prova após
ensaios de acordo com o comportamento das fraturas para a lâmina C-30. Observar-se que os
corpos de prova com inclinação do reforço a 10⁰, 20⁰ e 75⁰, figuras 4.15 a 4.17
respectivamente, apresentaram o mesmo comportamento quanto à fratura e que quando
comparados com a norma ASTM D 3039 podem ser denominados por AGM.
4.3.3 – Análise da Lâmina C-22 fora do eixo (off-axis)
As Figuras 4.25 a 4.27 mostram curvas típicas de tensão versus deformação para
corpos de prova preparados da lâmina C-22 com reforço de tecido de curauá.
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Figura 4.25 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 30⁰
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Figura 4.26 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 45⁰
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Figura 4.27 - Curva tensão versus deformação com ângulo da fibra a 60⁰

Analisando os gráficos das Figuras 4.25 a 4.27 é possível observar a diminuição da
tensão de ruptura com o aumento do ângulo da fibra para a lâmina C-22 Esse comportamento
foi observado por Pierron et al (2005) que trabalhou com direção da carga fora do eixo.
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4.3.4 Análise da fratura dos corpos de prova a 30⁰, 45⁰ e 60⁰ (off-axis) para a lâmina C22
A análise e caracterização da fratura foram realizadas ao término dos ensaios de tração
uniaxial para os corpos de prova a 30⁰, 45⁰ e 60⁰. As Figuras 4.18 a 4.20 apresentam o
comportamento dos corpos de prova para as lâminas C-22.

Fratura
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Figura 4.18 - Corpo de prova com reforço a 30⁰ após ensaio de tração – C-22.

Fratura
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Figura 4.19 - Corpo de prova com reforço a 45⁰ após ensaio de tração – C-22
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Fratura

57

Figura 4.20 - Corpo de prova com reforço a 60⁰ após ensaio de tração – C-22

Observando as Figuras 4.18 a 4.20 podemos caracterizar os corpos de prova após
ensaios de acordo com o comportamento das fraturas para a lâmina C-22. Observar-se que os
corpos de prova com inclinação do reforço a 30⁰, 45⁰ e 60⁰, figuras 4.18 a 4.20, apresentaram
comportamento quanto similar em relação à fratura e que quando comparados com a norma
ASTM D3039 podem ser denominados por AGM.
4.4. Parte D – Comparação dos Equacionamentos de Materiais Ortotrópicos para a
Medida do Módulo de Elasticidade e Coeficiente de Poisson com os Dados
Experimentais das Lâminas C-30 e C-22.

4.4.1 – Comparação dos equacionamentos de materiais ortotrópicos para a medida do
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson com os dados experimentais da lâmina
C-30.
Curvas típicas de tensão versus deformação são apresentadas na Figura 4.21.
Mudanças gerais nas propriedades da lâmina C-30 ensaiada a tração são observadas de acordo
com os ângulos de inclinação (off-axis).
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Y

X

58 Figura

4.21 - Curvas típicas de Tensão-Deformação variando o ângulo de reforço dos
corpos de prova da lâmina C-30.

Analisando o gráfico tensão versus deformação apresentado na Figura 4.21, observa-se
a diminuição da tensão de ruptura a medida que o ângulo da orientação do reforço aumenta,
comportamento esse também encontrado por Shah et al, 2012. Segundo Leitão (2007), esse
fato acontece devido ao crescente afastamento das fibras em relação à direção do
carregamento.

A Tabela 4.5 apresenta resultados médios da resistência última à tração em função do
ângulo da fibra de acordo com a Figura 4.21, assim como também o módulo de elasticidade e
o coeficiente de Poisson.
Tabela 4.5- Propriedades mecânicas da lâmina em função do ângulo da fibra – C-30
Ângulo da fibra (θ)
0°
10°
20°
75°
Resistência Última (MPa)
101,56
54,17
37,48
3,90
Módulo de Elasticidade (GPa)
5,31
3,55
2,91
1,68
Coeficiente de Poisson
0,34
0,37
0,44
0,43
10

90°
7,83
1,71
0,13

De acordo com a Tabela 4.5 observa-se que os valores médios da resistência a tração
para a orientação do reforço a 0° foi de 101,56 MPa, onde houve uma diminuição de 46,66%
na resistência, atingindo em média 54,17 MPa para a orientação 10°. Entre 20°-75°, a queda
foi de 89,59% diferença essa de 33,58 MPa. Depois houve uma queda no percentual da
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resistência média entre 75⁰-90⁰ atingindo 50,16% diferença entre as médias da resistência a
tração de 3,93 MPa.
Outro fator importante a ser destacado é que o valor de

pode ser calculado

analiticamente, através da Eq. (2.13). Esta equação é obtida a partir da consideração de que
tanto o tensor de rigidez quanto o tensor de flexibilidade são sempre simétricos (Levy Neto,
2006) fazendo com que estas propriedades mecânicas estejam relacionadas.
A Equação 2.24 do capítulo 2 dessa tese, foi usada para comparar o módulo de
elasticidade do compósito curauá/poliester com dados experimentais obtidos por meio de
ensaio de tração uniaxial, de acordo com a variação do ângulo para carga fora do eixo (offaxis), onde quatro propriedades do compósito foram conhecidas: módulo de elasticidade
longitudinal e transversal (E1, E2), módulo de cisalhamento G12 e o coeficiente de Poisson ν12.
Estas propriedades foram determinadas por meio de ensaio à tração, sendo que o coeficiente
de Poisson e o módulo de cisalhamento foram determinados através de extensômetros colados
nos corpos de prova.
A influência da orientação do reforço no módulo de elasticidade e no coeficiente de
Poisson para C-30 ilustrados nas Figuras 4.22 e 4.23.
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4.22 - Variação do módulo de elasticidade do compósito unidirecional
curauá/poliéster com o ângulo da fibra - C-30.
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De acordo com o gráfico módulo de elasticidade versus ângulo da fibra apresentado na
Figura 4.22, pode-se observar que alguns dados experimentais, de todos os ângulos de
inclinação do reforço se ajustaram bem a curva teórica obtida através da equação 2.24. Existe
uma queda brusca do módulo de elasticidade com diferença de 50,43% no ângulo de 20°. No
entanto entre os ângulos de inclinação do reforço a 75°essa diferença em percentual cai para
7,47%.
Para a Figura 4.22 verifica-se que o coeficiente de determinação obtido entre os dados
experimentais e a equação foi de 59,6% de um máximo a ser obtido de 72,4% (este máximo
não é igual a 100% devido à existência de dispersão de resultados). Ou seja, apesar do valor
aparentemente baixo de representatividade para a equação demosntrada pelo coeficiente de
determinação, verifica-se que devido ao erro puro verificado nos valores do módulo de
elasticidade, o valor máximo que se pode obter na equação é somente 12,4% acima do valor
encontrado e desse modo a equação para este caso representa razoavelmente os resultados
para o módulo da lâmina C-30.

A Figura 4.23 apresenta o comportamento do Coeficiente de Poisson com a variação
do ângulo da fibra para a lâmina C-30.
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Figura 4.23 - Coeficiente Poisson versus Ângulo da Fibra – C-30

Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015

Página 84

Capítulo 4 – Resultados e Discussões

As curvas teóricas apresentadas nas Figuras 4.22 e 4.23 respectivamente foram
oriundas das equações 2.24 e 2.25, e os valores experimentais foram obtidos dos ensaios de
tração uniaxial para cada ângulo do reforço.

A influência da orientação do reforço em C-30 sobre o coeficiente de Poisson é
apresentado na Figura 4.23. Observa-se que os valores experimentais para os ângulos de
inclinação do reforço a 10° e 20° se ajustaram bem a curva. No entanto para o ângulo de
inclinação do reforço a 75° os dados experimentais não foram bem representados pela curva,
resultado esse que difere do comportamento do gráfico explanado na Figura 4.23, onde o
ângulo de inclinação do reforço a 75° representou bem o módulo de elasticidade.

4.4.2 – Comparação dos equacionamentos de materiais ortotrópicos para a medida do
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson com os dados experimentais da lâmina
C-22.
Curvas típicas de tensão-versus deformação são apresentadas na Figura 4.28.
Mudanças gerais nas propriedades da lâmina C-22 ensaiada a tração são observadas de acordo
com os ângulos de inclinaçao da fibra (off-axis).
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61

Figura 4.28 - Curvas típicas de tensão-deformação variando o ângulo de reforço dos
corpos de prova de C-22

Lucemaide Batista Miranda Ferreira - 2015

Página 85

Capítulo 4 – Resultados e Discussões

De acordo com o gráfico tensão versus deformação apresentado na Figura 4.28,
observa-se que C-22 apresentou mesmo comportamento da lâmina C-30 em relação ao
comportamento da resistência a tração diante da variação do ângulo da fibra, onde a medida
que o ângulo aumenta a resistência da lâmina cai.
A Tabela 4.7 apresenta os resultados das propriedades mecânicas para a lâmina C-22
de acordo com o ângulo da fibra.
11 Tabela 4.7 - Propriedades Mecânicas da lâmina em função do Ângulo da fibra – C-22
Ângulo da fibra (°)
0°
30°
45°
60°
90°
Resistência Última (MPa)
46,35
19,00
13,25
8,88
10,32
Módulo de Elasticidade (GPa)
4,31
3,35
2,66
2,62
2,73
Coeficiente de Poisson
0,34
0,33
0,38
0,43
0,16

De acordo com a Tabela 4.7 observa-se que os valores médios da resistência a tração
para a orientação do reforço a 0° foi de 46,35 MPa, onde houve uma diminuição de 59% na
resistência, atingindo em média 19,00 MPa para a orientação a 30°. Entre 30°-60°, a queda
foi de 53,26% diferença essa de 10,12 MPa. Depois houve uma queda no percentual da
resistência média entre 45⁰-90⁰ atingindo 22,11% diferença entre as médias da resistência a
tração de 2,93 MPa.
Para a obtenção dos Módulos de Elasticidade e Coeficiente de Poisson para a lâmina
C-22 foram adotados os mesmos procedimentos descritos anteriormente para a lâmina C-30 e
os resultados estão ilustrados nas Figuras 4.29 e 4.30.
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Figura 4.29 - Variação do módulo de elasticidade com ângulo da fibra – C-22
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De acordo com o gráfico módulo de elasticidade versus ângulo da fibra apresentado na
Figura 4.29, pode-se observar que alguns dados experimentais, de todos os ângulos de
inclinação do reforço se ajustaram bem a curva teórica obtida através da equação 2.24, exceto
para o ângulo 45⁰, onde se verifica que nenhum dos dados experimentais para esse ângulo da
fibra se ajustaram a curva.
Ainda analisando a Figura 4.29, verifica-se que o coeficiente de determinação obtido
entre os dados experimentais e a equação foi de 47,70% de um máximo a ser obtido de 77,3%
(este máximo não é igual a 100% devido a existência de dispersão de resultados). Ou seja,
apesar do valor aparentemente baixo de representatividade para a equação demonstrada pelo
coeficiente de determinação, verifica-se que devido ao erro puro verificado nos valores do
módulo de elasticidade, o valor máximo que se pode obter na equação é de 29,6% acima do
valor encontrado e desse modo a equação para este caso nao represnta bem os resultados para
o módulo da lâmina C-22.
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Figura 4.30 - Coeficiente de Poisson versus ângulo da fibra – C-22

A influência da orientação do reforço em C-22 sobre o coeficiente de Poisson é
apresentado na Figura 4.30. Observa-se que o único ângulo que teve alguns dados
experimentais próximos a curva foi o de 30°. Os demais não apresentaram uma boa
concordância com a curva. Isso é explicado na aplicabilidade da equação 2.13 onde os dados
para a lâmina C-22 não apresentaram simetria entre os planos.
Para análise de variância (ANOVA) para a Figura 4.30, o modelo apresenta um
percentual máximo de variância explicável de 77,3% para uma representatividade perfeita dos
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dados experimentais, porém de acordo com a porcentagem de variância explicada essa
representatividade chegou a 47,70 %.
Fazendo uma análise à Figura 4.30 em relação ao comportamento de uma lâmina
ortotrópica é possível observar que C-22 não obedece ao comportamento de uma lâmina
ortotrópica convencional, conclusão essa, também observada através da equação 2.13
desenvolvida para validar esse comportamento.
Para análise de variância (ANOVA) em relação ao coeficiente de Poisson da Figura
4.30, a equação apresenta um percentual máximo de variância explicável de 92,54% para uma
representatividade perfeita dos dados experimentais, no entanto, de acordo com a equação de
porcentagem de variância explicada essa representatividade chegou a 33,49 %.

4.5 Parte E – Avaliação dos Critérios de Falha em Relação aos dados Experimentais
para as Lâminas C-30 e C-22

4.5.1 – Avaliação dos critérios de falha em relação aos dados experimentais para a
lâmina C-30

A Figura 4.24 apresenta o comportamento dos dados experimentos da lâmina C-30
diante das curvas teóricas obtidas através das equações 2.40, 2.41, 2.42 e 2.45 representando
respectivamente os critérios de Tsai-Hill, Tsai-Hill, Hashin e o de tensão máxima.
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4.24 - Gráfico da resistência à tração versus ângulo da fibra – C-30
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Fazendo uma comparação da tensão última da lâmina C-30 para os ângulos fora do
eixo (off-axis) com os critério de falhas tensão máxima, Tsai Hill, Tsai-Wu e Hashin (Fig.
4.24) pode-se observar que os quatro critérios representam bem os dados experimentais para
C-30, porém observa-se que nenhum dos valores experimentais a 75° coincidiu com os
critérios de falha citados anteriormente, esse comportamento também foi verificado no
coeficiente de Poisson apresentado na Figura 4.30.

A Tabela 4.6 apresenta os resultados das análises dos dados experimentais utilizando o
método dos mínimos quadráticos, ajustaram-se modelos matemáticos aos resultados obtidos
neste trabalho para a lâmina C-30.

Critérios

. 12 Tabela 4.6 – Análise de Variância para a lâmina – C-30
Representatividade
Ajuste
Ajuste
Razão entre
Valor da
dos critérios em
Corrigido Máximo
distribuição
Médias
relação aos dados
%
%
quadradas
F
experimentais

Tsai-Wu

93,84

95,18

111,62

3,05

36,61

Tsai-Hill

93,42

95,25

104,06

3,05

34,12

Hashin

93,69

95,20

108,83

3,05

35,69

93,13

95,24

99,35

3,05

32,58

Tensão
Máxima

Fazendo uma análise e usando o método de análise de variância, foi encontrado que o
modelo de Tsai-Wu representa um valor de 36,61 em relaçao a Distribuição F para os dados
da lâmina C-30 e que essa representatividade nos diz que quão mais distante de 10 for esse
valor encontrado melhor será a representatividade dos dados experimentais. Podemos
observar que os resultados da representatividade dos valores dos critérios de falhas em estudo,
foram próximos uns dos outros.
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De acordo com o estudo estatístico, o critério que apresentou melhor
representatividade em relação aos dados experimentais para a lâmina C-30 foi o de Tsai-Wu,
onde essa representatividade em relação aos dados experimentais foi de 36,61. O modelo
apresentou um percentual máximo de variância explicável de 95,18% e uma porcentagem de
variância explicada de 93,84%. Podemos observar que o critério de falha que obteve uma
menor representatividade foi o critério de tensão máxima, chegando a 32,58 para um ajuste
máximo de 95,24% e um ajuste corrigido de 93,13%.

4.5.2 – Avaliação dos critérios de falha em relação aos dados experimentais para a
lâmina C-22
Curvas de resistência versus critérios de falha para a lâmina C-22 são apresentadas
graficamente na Figura 4.31
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Figura 4.31 - Gráfico resistência à tração versus ângulo da fibra

Os mesmos procedimentos foram adotados para a lâmina C-22 em relação à análise
dos critérios de falha apresentados para a lâmina C-30. Pode-se observa que houve
concordância dos dados experimentais com a curva teórica para os critérios Tsai-Hill, Hashin
e Tsai-Wu, no entanto o critério de Tensão Máxima nao se ajustou aos dados experimentais.
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A Tabela 4.8 apresenta os resultados das análises dos dados experimentais utilizando o
método dos mínimos quadráticos, ajustaram-se modelos matemáticos aos resultados obtidos
neste trabalho para a lâmina C-22.

Tabela 4.8- Análise de Variância para a lâmina C-22
Ajuste
Ajuste Razão entre
Valor da
distribuição
Critérios Corrigido Máximo
Médias
%
%
quadradas
F

13

Representatividade dos
critérios em relação aos
dados experimentais

Tsai-Wu

74,89

94,47

37,77

2,85

13,24

Tsai-Hill

81,34

93,30

55,22

2,85

19,36

Hashin

77,98

94,04

44,85

2,85

15,72

63,49

96,84

22,03

2,85

7,73

Tensão
Máxima

De acordo com o estudo estatístico, o critério que apresentou melhor
representatividade em relação aos dados experimentais para a lâmina C-22 foi o de Tsai-Hill,
onde essa representatividade em relação aos dados experimentais foi de 19,36. O modelo
apresentou um percentual máximo de variância explicável de 93,30% e uma porcentagem de
variância explicada de 81,34%. Podemos observar que o Critério de Falha que obteve uma
menor representatividade foi o critério de Tensão Máxima, chegando a 7,73 para um ajuste
máximo de 96,84% e um ajuste corrigido de 63,49%, resultado esse diferente ao critério
encontrado para o compósito C-30, que não apresentou nenhum valor abaixo de 10 para valor
da distribuição F.
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5. CONCLUSÕES
Com bases nos resultados obtidos pode-se concluir que:


Os ensaios de tração para C-30 e C-22 apresentaram resultados de resistência e
módulo de elasticidade que demonstraram uma forte dependência da orientação do
reforço. Esta dependência é mais intensa para os ângulos baixos, ou seja, para aqueles
corpos-de-prova nos quais as fibras estão mais próximas da direção do esforço (0°,
10°, 20° e 30°);



A queda da resistência mecânica devido ao ângulo de inclinação da fibra é
independente da fração volumétrica da fibra na lâmina;



Os resultados obtidos para os corpos-de-prova com ângulo da fibra alto, ou seja, 60°,
75°, e 90°, mostram que a resistência mecânica é menos influenciada pela orientação
do reforço, recaindo mais sobre a matriz a resistência do material. Quanto maior o
ângulo de inclinação da fibra menor o limite de resistência a tração e o módulo de
elasticidade;



O coeficiente de Poisson apresentou comportamento diferenciado para as duas
lâminas, provando assim, que é influenciado pela fração volumétrica da fibra que o
compósito apresenta.



Para a lâmina com a menor fração volumétrica o valor teórico  21 (0,22) se apresentou
erro significativo expressivo do valor experimental  21 (0,16) o que se configurou
como um erro significativo, de maneira a não atender a consideração de um material
ortotrópico.



Em função do erro característico de 27,27% entre  21 experimental e teórico, houve
uma grande dispersão entre os valores experimentais e a curva que descreve o
comportamento teórico para o módulo de elasticidade e para o coeficiente de Poisson;



De acordo com o comportamento dos dados experimentais da lâmina C-30 diante os
quatros critérios de falha estudados neste trabalho pode-se concluir que todos
apresentaram um bom comportamento em termos de resistência. No entanto para a
lâmina C-22 apenas o critério de tensão máxima não um bom comportamento;
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Os resultados obtidos por todos os critérios de falha se apresentaram inferiores aos
valores obtidos experimentalmente, consequentemente os critérios de falha utilizados
apresentam resultados na região de segurança do material.



Os resultados mostram que com o aumento da fração volumétrica (% Vf) resulta em
um aumento da resistência a tração principalmente para ângulos baixos.
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