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RESUMO 

 

O trabalho objetiva investigar o uso de uma estrutura de sanduiche híbrida formada com 

tecido de fibras de kevlar (Kevlar 49), manta de fibras de vidro do tipo E e particulado 

do endocarpo do coco seco (Cocos Nucífera Linn), tendo como matriz a base de resina 

termofixa de tereftalato de poliéster para o uso em áreas de equipamento de proteção. O 

processo de fabricação adotado foi o de laminação manual (hand lay up) para 

confeccionar a estrutura híbrida. Para caracterizar o comportamento mecânico e físico 

foi fabricada uma placa de 800x700 mm² do painel híbrido, da qual foram preparados 

corpos de prova para os ensaios de absorção de umidade, tração uniaxial, densidade 

volumetrica, impacto (Charpy) e testes balísticos. Este último foi aplicado para que 

fosse feito um estudo comparativo da fratura balística causada pela penetração do 

projetil balístico de calibre 38 e 380, Nível I e Nível III, respectivamente. Houve 

também analise do diâmetro de entrada e saída do projetil, como da área de dano 

delaminada. Para o ensaio de Impacto (Charpy), foram analisadas a energia absorvida e 

a característica da fratura, para, assim, ser analisado o comportamento da configuração 

proposta. Todos os testes realizados tem por finalidade a aplicação nas áreas de 

equipamento contra impacto balístico, tais como, capacetes; coletes à prova de bala; 

blindagens; embalagens de proteção entre outros itens a serem identificados nesta 

pesquisa. Os resultados obtidos apontam para aplicações onde envolvem solicitações 

trativas para este material, porém, o mesmo obteve valores baixos de energia absorvida 

no ensaio de impacto. No teste balístico, houve penetração total das placas, mas com 

significativa área delaminada. 

 

Palavras-Chave: Estrutura de Sanduiche Híbrida, Endocarpo do coco Seco, Ensaio 

Balístico. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to study and investigate the use of a hybrid composite polymer formed 

with blanket aramid (Kevlar 29) fiber blanket flax fiber and particulate dry endocarp of 

coconut (Cocos nucifera Linn), using as matrix an epoxy resin based thermoset for use 

in areas of protective equipment. Besides such material is used an aluminum plate, 

joined to the composite by means of glue based on epoxy and araldite commercial. The 

manufacturing process adopted was manual lamination (Hand Lay Up) to manufacture 

the hybrid composite. After the composite is prepared, an aluminum plate is subjected 

to pressure and glued to cure the adhesive. Layers of veil will also be used to separate 

the particulate from the linen blanket layer without disturbing the alignment of the 

fibers of the blankets. To characterize the mechanical and physical behavior was 

manufactured a plate of 800 x 600 mm of the hybrid composite, which were removed 

specimens for tests of water absorption to saturation; density; impact test (Charpy) and 

two test specimens for ballistic testing 220 mm x 200 mm to make a comparative study 

between the dry state and saturated water absorption and thus see the ballistic 

performance of these two conditions. The test was applied to make a comparative study 

of fracture in these two conditions, caused by penetrating ballistic missile (38 and 380). 

To test the impact (Charpy) will analyze the absorbed energy, fracture appearance and 

lateral contraction, also in dry condition and saturation of absorbed water, thereby 

analyzing situations where the impact load is relevant, such as bumps and shocks 

produced by stone, metal or wooden bars among others. The proposed configuration, 

along with the tests, has the purpose, application in the fields of equipment against 

ballistic impact, such as helmets; bullet proof vests; shields; protective packaging and 

other items to be identified in this research. 

 

Keywords: Hybrid Composite Polymer, Dry Endocarp of Coconut, Ballistic Tests. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A união de diferentes fibras, sendo elas fibras sintéticas e fibras naturais, define 

um compósito como híbrido, onde as fibras naturais podem ser Fibra de sisal e fibra de 

coco, e as fibras sintéticas, fibra de vidro, fibra de carbono entre outras. Diferente das 

fibras sintéticas, que são obtidas de forma artificial, as fibras naturais não apresentam 

uma homogeneidade de suas propriedades mecânicas e também possuem elevada 

absorção de umidade, baixa resistência a micro-organismos, e baixa estabilidade térmica 

(CORRADINI, 2008).  

Fibras de aramida, polietileno, vidro, carbono e de juta são alguns exemplos dos 

mais diferentes tipos de fibras, tanto naturais como sintéticas, que podem compor uma 

estrutura híbrida polimérica. Dentre esses materiais o tecido de aramida (Kevlar) é um 

dos mais resistentes e de melhores resultados para ensaios de resistência ao impacto 

(VENTURA, 2009). Entretanto, como todo material, ele tem as suas desvantagens e 

alguns delas são: limitação há presença de umidade, degradação química e luz 

ultravioleta e baixa durabilidade. 

Compósitos plásticos reforçados com fibras são vastamente utilizados em várias 

aplicações devido as suas altas razões de rigidez/densidade. Geralmente, fibras curtas 

aleatoriamente orientadas ou fibras contínuas com uma orientação desejada são usadas 

nestas aplicações. Existem aplicações industriais que requerem ambos, alta resistência 

ao impacto e propriedades de flexão e tração. A solução é usar um tecido traçado ou 

manta de fibras em um compósito na qual a resistência da sua estrutura, sendo ela, 

sanduiche ou laminada, seja mais alta. Mais recentemente, o uso de tais compósitos 

como blindagem balística tem recebido bastante atenção (NOGUEIRA, 2006). 

No entanto, apesar dos investimentos em pesquisas no campo do impacto 

balístico estarem sendo ultimamente apenas focadas para os materiais cerâmicos, 

metálicos e fibras de alto desempenho, há poucas investigações científicas no uso de 

materiais naturais para estudar o efeito destas sob o impacto balístico 

(THAUMATURGO, 2002). O presente trabalho propõe investigar o uso de um resíduo 

lignocelulósico, o endocarpo do coco seco, tecido de kevlar, e manta de fibras de vidro 

como elementos para compor uma configuração híbrida e assim estudar o efeito do 

impacto balístico de projéteis de baixo calibre sobre o mesmo.  
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A configuração híbrida idealizada foi composta por tecidos de kevlar, fibras de 

vidro e um particulado do endocarpo do coco seco, na seguinte maneira. Destaca-se que 

as fibras de linho, cânhamo e as fibras de sisal já foram alvo de investigação para o 

estudo do comportamento balístico, mas o endocarpo seco ainda não foi proposto como 

um material a ser estudado como também investigado quanto ao seu comportamento a 

impacto balístico. 

 Diante do exposto, justifica-se a utilização do endocarpo seco do coqueiro 

(cocos nucífera linn) nesta proposta de trabalho, podendo obter novas possibilidades de 

estudo quanto ao conhecimento e comportamento de suas propriedades balísticas, bem 

quanto ao campo de aplicação para a área de proteção humana. Acrescenta-se ainda que, 

com o aumento populacional e um crescente aumento na demanda por matérias primas, 

e a tendência a sua escassez para as várias aplicações tecnológicas, é que se justifica o 

investimento neste projeto de pesquisa.  
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1.1. Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um painel sanduiche híbrido à base de resina de poliéster 

tereftálica, tendo tecido de kevlar e mantas de fibras de vidro como reforço e o 

endocarpo como carga. 

1.2. Objetivos Específicos  

 

o Desenvolvimento do painel sanduiche com a configuração idealizada. 

o Analisar o comportamento das propriedades de impacto e tração na estrutura 

híbrida desenvolvida;  

o Investigar o comportamento físico, quanto à absorção de umidade e de densidade 

volumétrica, da estrutura híbrida; 

o Analisar microscopicamente as fraturas através de MEV. 

o Analisar os efeitos da variação do calibre no impacto balístico sobre a 

configuração idealizada 

o Analisar o dano causado pelas cargas de impacto balístico na estrutura híbrida 

fabricada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                             2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os fundamentos teóricos para o desenvolvimento e compreensão do presente 

trabalho serão apresentados a seguir. Definição de todos os materiais utilizados como 

também dos procedimentos utilizados a realização dos ensaios mecânicos. 

 

2.1. Compósitos 

 

 De meados dos anos 2000, os compósitos se caracterizam como a união de dois 

ou mais tipos de materiais diferentes, combinando assim as suas propriedades mais 

vantajosas. Um exemplo dessa união seria o concreto armado, onde você aplica a 

ductilidade do aço com a resistência do concreto (Figura 2.1). 

Os compósitos podem ser produzidos a partir de matrizes metálicas, cerâmicas 

ou poliméricas. Existe também, uma variedade de compósitos que ocorrem na natureza, 

como a madeira, que é formada por fibras de celulose resistentes e flexíveis, que são 

envolvidas e mantidas unidas por meio de um material menos rígido chamado lignina 

(SILVA, 2003). 

 

Figura 2.1 – Exemplo de caracterização hierárquica dos compósitos (Adaptada de 

LEVY NETO, 2006). 
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A matriz polimérica pode ser classificada em três tipos diferentes de 

configuração: Termofixos, Termoplásticos e Elastômeros. O termofixo se caracteriza 

pelo polímero mais rígido, ou seja, aquele onde não apresenta boa ductilidade, e 

também, não ocorre amolecimento das ligações com adição de temperatura, sendo assim 

não reciclável. Essa sua rigidez é causada pela reticulação na sua rede cristalina, 

gerando assim forças de ligações de primeira ordem que vão segurar mais as cadeias e 

assim enrijecendo a mesma. O Poliéster saturado, poliuretanos e epóxis são exemplos 

desse tipo de polímero. 

Já os termoplásticos apresentam cadeia praticamente linear, sendo caracterizado 

por menor densidade de reticulações que o polímero termofixo. Apresentam 

amolecimento com acrescimento de temperatura, por isso, recicláveis. São exemplos o 

Polietileno, Policarbonato, as Poliamidas e o Tereftalato de Polietileno.  

Os Elastômeros são os que apresentam propriedades elásticas, em temperatura 

ambiente podem ser esticadas duas ou até três vezes o seu comprimento inicial. Isso 

ocorre pela baixa reticulação e alta propriedade elástica dos materiais em questão. A 

borracha, sintética ou natural, são os exemplos mais conhecidos de elastômeros.  

 

2.1.1. Compósitos Híbridos Poliméricos 

 

Nas últimas décadas, a pesquisa para o uso desses tipos de materiais 

principalmente no Japão, Estados Unidos e na Europa vem ocorrendo de forma cada vez 

mais frequente (SITTNER, 2000). A hibridização consiste de incorporação de fibras 

sintéticas com a de fibras naturais e ou a adição de outros materiais, como metálicos e 

cerâmicos, a fim de se obter uma melhor resistência, rigidez, uma boa resistência em 

relação ao peso e outras propriedades mecânicas (PRABHURAM, 2010). Para os 

compositos híbridos poliméricos, o fator mais importante na efetividade de uso é a sua 

durabilidade em aplicação e para a determinação dessa propriedade se é feito ensaios 

como ensaios de longos carregamentos como o de fadiga, ou até os de carregamento 

direto como o de resistencia ao impacto ou flexão.  

De acordo com PEROV (1995), é possivel dividir os Compósitos Híbridos 

Poliméricos e também os Compositos Polimericos (CP) basicamente em cinco tipos: 

 



22 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

1- Misto: Fibras de diferentes tipos em um CP são misturados em toda massa 

do material. Sem nenhuma seção com macro-concetração de nenhum tipo de 

fibra. 

2- Intralaminar: Fibras de diferentes tipos em cada camada do CP são 

regularmente alternadas. Ao que se refere para tipo de CP, são materiais 

baseados nos reforços de tecidos hibridos.  

3- Interlaminar: Cada camada do CP consiste de um tipo de fibra. Como um 

todo, o CP é composto de camadas alternadas em uma ordem definida para 

os tipos diferentes de fibras. 

4- Elementos de reforço separados: Esses incluem cintas e nervuras de reforço. 

5- Superhibridos: Camadas de compositos baseadas em um polímero orgânico e 

matriz metálica e laminas de chapa de metal são colocadas em um padrão 

definido. 

 

Outro tipo de classificação para os CP, que são também para microcompositos, 

podem ser divididos em quatros tipos (Figura 2.2): 

1- Fibrosos: As fibras podem ser contínuas ou curtas com sentido definido ou 

aleatórias.  

2- Particulado: Partículas (esféricas, em escamas) dispersas na matriz.  

3- Estrutura Laminar: Capas (ou lâminas) fortemente aderidas (laminados), 

painéis Sanduíche.  

4- Híbridos: Mistura de mais de dois componentes em forma de fibra ou 

partículas ou os dois ao mesmo tempo. 

 

 

Figura 2.2 – As diferentes configurações dos compósitos (OLIVEIRA, 2007). 
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2.2. Tecido de Fibra Kevlar 

 

Boukouvalas (2007) afirma que o kevlar é uma poliamida aromática, na qual 

todos os grupos amida são separados por grupos p-fenileno, ou seja, grupos de amida se 

ligam aos anéis de fenil opostos uns dos outros, nos carbonos 1 e 4 (Figura 2.3). Ela foi 

descoberta no ano de 1966 por Stephanie Kwolek já observando na época que esse 

material apresentava resistência especifica muito maior que a do aço (ENGINEERING 

JOURNAL, 2012).  

 

Figura 2.3 – Estrutura Química do Kevlar.  

 

Usada na fabricação de diversos artigos de vestuário, acessórios e equipamentos 

seguros e resistentes a cortes. A fibra é leve, durável e extraordinariamente forte, sendo 

assim utilizada desde aplicações básicas, como pneus de bicicleta, ou também coletes 

resistentes a balas e armas perfurantes (DUPONT, 2015). 

A sua obtenção ocorre pela reação de condensação do parafenileno diamina e do 

cloreto de tereftaloílo. O anel aromático contribui com a sua alta estabilidade térmica, 

enquanto que a configuração “para” do anel aromático mantem a estrutura firme, 

fazendo com que as moléculas rígidas contribuam para a alta resistência e alto modulo. 

Para-aramidas pertencem a uma classe de materiais conhecida como Polímeros Liquido-

Cristalinos. Isso porque eles são muito rígidos e apresentam estrutura parecida com o de 

uma haste, em solução eles podem se unir para formar domínios ordenados em arranjos 

paralelos (FLORY, 1984). 

A figura 2.4 (a) mostra os detalhes na estrutura do tecido de Kevlar 49 e a figura 

2.4 (b) mostra que os fios são compostos de centenas de pequenos filamentos. 
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Figura 2.4 – Imagens retiradas do Microscópio Eletrônico de Varredura do K49: a) 

Tecido; b) Filamentos (ZHU, 2011). 

 

 Na tabela 2.1 é mostrado um comparativo das propriedades dos diferentes tipos 

de kevlar comerciais, relacionando sua densidade, resistência a tração, modulo de 

elasticidade e também sua deformação máxima. 

 

Tabela 2.1 - Propriedades das fibras de kevlar (DUPONT, 2015). 

Nome 

Comercial 

 

Fabricante 

Densidade 

(g/cm³) 

Resistencia 

a Tração 

(MPa) 

Modulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

Nomex Du Pont 1,38 8139,5 110 - 

Kevlar 29 Du Pont 1,44 3600 83 3,4 

Kevlar 49 Du Pont 1,44 3600-4100 131 2,8 

Kevlar 149 Du Pont 1,49 3400 186 2 

Tawon HM 
Teijin 

Aramid 
1,45 3150 121 - 

 

2.2.1. Kevlar no Impacto Balístico 

 

As ótimas propriedades do tecido de kevlar abriram caminho para a sua 

aplicação em meios mais específicos. E um desses novos caminhos foi para o campo 

balístico. Exemplos que podemos citar são: Placas de proteção, coletes a prova de balas, 

capacetes, blindagem de tanques de guerra, etc.  

Tem-se também alguns casos onde se adiciona algum elemento ao kevlar para 

assim formar um material com maior resistência em uma aplicação especifica. Como o 

caso do Kevlar Pregpreg, produzida pela DUPONT (2015), onde ele se utiliza de uma 

resina fenólica que promove além desse aumento de resistência, uma produtividade 

aprimorada e menor desperdício em sua produção. 
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Geralmente uma blindagem balística se divide em três camadas e elas são 

demonstradas na figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – Esquema de uma estrutura completa de blindagem balística 

(RIBEIRO, 2011). 

   

Em algumas estruturas que se utilizam de placas cerâmicas o kevlar é adicionado 

devido a região exterior pela sua capacidade de reter os estilhaços do projetil e também 

da própria cerâmica durante o impacto. Essa propriedade é proveniente da sua fibra ser 

o resultado de bilhões de moléculas grandes, provenientes do kevlar, que têm fortíssima 

interação entre si (RIBEIRO, 2011). 

 Alguns outros tipos de materiais também são utilizados, polímeros especiais, 

metais entre outros. Uma particularidade é que qualquer um desses deve apresentar 

baixa densidade de área à resistência balística suficiente para essa aplicação. 

2.3. Mantas de Fibras de vidro 

 

As fibras de vidro surgiram inicialmente na Asia e na Europa, em países como 

Egito e Grécia. Segundo OTA (2004), a descoberta da fibra de vidro ocorreu no ano de 

1940, durante a 2ª Guerra Mundial, com o intuito de fornecer rigidez e leveza aos 

equipamentos bélicos.  

É um material composto basicamente de finíssimos filamentos de vidro 

altamente flexíveis e pouco rígidos. A sua adição à resina de poliéster lhe faz 

transforma-se no composto conhecido como Fibras de Vidro, fibras essas muito 

utilizadas como reforço para vários tipos de plásticos. Essa união tem por nome de 
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Polímero Reforçado com Fibras de Vidro (PRFV). Dentre as suas principais aplicações 

estão carcaças de meios de transporte automotivos e marítimos, tubulações de plásticos, 

recipientes para armazenamento e pisos industriais (LEÃO, 2013). 

 

OLIVEIRA (2007), afirma que as principais características das fibras de vidro 

são: 

 Excelente aderência fibra/matriz;  

 Boas propriedades dielétricas;  

 Excelente aderência fibra/matriz;  

 Resistência ao calor e ao fogo – devido à origem inorgânica (mineral), as 

fibras de vidro são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são 

indicadas para aplicações em meios com temperaturas elevada;  

 Baixo custo;  

 Alto alongamento na ruptura;  

 Facilidade no processamento; 

 Alta Resistência à Tração  

 Resistência Térmica 

 

As fibras de vidro são comercializadas de duas formas: 

 Manta de Fibras de Vidro: Constituído de fibras curtas, aproximadamente 5 cm, 

e dispostas de forma aleatória nas várias camadas ao longo do material (Figura 

2.6 A).  

 Tecido de Fibras de Vidro: Fabricados através de tecelagem de fios de vidro, 

tipo E. As gramaturas disponíveis são 110, 200, 330, 600, 800 gramas por m². 

 Rovings: São fios contínuos de fibra de vidro e se apresentam na forma de 

bobinas cilíndricas com diversos tipos e gramaturas (Figura 2.6 B) 
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Figura 2.6 – A: Bobina de manta de fibras de vidro (MESQUITA, 2013), B: 

“Rovings” de fibras de vidro (MOTA 2010).   

A composição do vidro é um fator predominante para avaliação das propriedades 

das fibras de vidro, AQUINO (2003), relaciona as composições as suas respectivas 

propriedades: 

 Fibras de Vidro A – Alto conteúdo em álcali. Apresenta uma boa resistência 

química e deficientes propriedades elétricas. Possui baixo módulo. 

 Fibras de Vidro C (Borosilicato de Sódio) – Proporciona excepcionais 

propriedades químicas e é normalmente utilizado em capas superficiais de 

estrutura anti-corrrosão. 

 Fibras de Vidro D – Altas propriedades dielétricas e se utiliza em estruturas 

eletrônicas. 

 Fibras de Vidro E – Representa mais de 90% dos reforços nos materiais 

compostos de uso geral. Possui baixo conteúdo em álcali e excelentes 

propriedades elétricas. Apresentam também um bom “estiramento” e boas 

propriedades de resistência, rigidez e desgaste. 

 Fibras de Vidro L – Possui alto conteúdo em chumbo. É usado como protetor de 

radiação em aparelhos de raio-x. Possui também alta resistência mecânica. 

 Fibras de Vidro M – Possui alto módulo de elasticidade (em torno de 113 GPa) 

mas devido a presença de berílio é impedido a sua comercialização. 

 Fibras de Vidro S (Silicato de Alumínio) – Alta resistência à tração (40% mais 

alta do que o vidro-E) e alto módulo elástico. É usado em estruturas de elevadas 
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características mecânicas, em geral na indústria aeronáutica, além de possuir um 

bom comportamento a fadiga, temperatura e umidade. 

 

A inclusão dessas fibras como reforços é comum em matrizes de resinas 

poliésteres insaturados, para melhoria na capacidade de absorção de energia de fratura 

de compósitos, que sem o reforço das fibras, na maioria das vezes, falharia de maneira 

brusca após iniciada a fissuração (MESQUITA, 2013). 

 

2.3.1. Resina de Matrizes Poliméricas 

 

Para a fabricação das fibras é necessário a escolha da resina e por isso, o 

operador deve se atentar para a finalidade do material a ser obtido. A definição da fibra 

pode modificar nas propriedades do produto final. As resinas poliméricas basicamente 

se dividem em Termofixas e Termoplásticas, sendo comumente conhecidas, pela sua 

capacidade de se moldar com adições de temperatura e as suas ligações lineares, e pela 

suas ligações cruzadas e ramificações, respectivamente. Dentre os polímeros, o mais 

utilizado comercialmente para a produção de peças em compósito de matriz polimérica 

é o Poliéster Insaturado.  

PINTO (2002), afirmam que o poliéster insaturado é um termofixo e tem sua 

estrutura química diferente dos poliésteres termoplásticos, pois, além da típica ligação 

éster, ele possui duplas ligações insaturadas capazes de reagir com monômeros 

vinílicos. As duplas ligações da resina e do monômero são quebradas pela ação de um 

catalisador (peróxido orgânico, calor ou radiação), e reagem novamente entre si, dando 

origem a um polímero tridimensional de características termofixas e, portanto, 

infusíveis e irreversíveis. 

 

2.3.1.1. Resina de Poliéster Insaturado 

 

De acordo com MESQUITA (2013), a resina de poliéster insaturada se constitui 

basicamente de um polímero alquídico, que contem insaturações vinílicas dissolvidas 

em um monômero reativo, ácido saturado e um biálcool, resultando em um produto 

termofixo, cuja cadeia molecular é composta por simples e duplas ligações entre átomos 

de carbono.  
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Os poliésteres insaturados são classificados em ortoftálicos, tereftálicos, 

isoftálicos ou bisfenólicos. Essa classificação ocorre por causa dos ingredientes 

utilizados na produção dessas resinas. A resina ortoftálica, por exemplo, é feita com 

ácido ortoftálico, as isoftálicas com ácido isoftálico e assim por diante. Essas resinas 

têm alto peso molecular e normalmente são sólidas à temperatura ambiente (OWENS 

CORNING, 1999). 

 

Abaixo estão as estruturas químicas: 

 

 

Figura 2.7 – Estrutura química dos diferentes tipos de resinas de Poliéster insaturado 

(SILAEX, 2015). 
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Entre elas, existe aquela à qual apresenta melhores propriedades para uma 

aplicação especifica. As resinas isoftálicas, por exemplo, apresentam melhores 

propriedades mecânicas quando comparadas as resinas ortoftálicas, logo são as mais 

indicadas para materiais que requerem melhor desempenho estrutural (LIBA, 2004 apud 

WEIL, 1993). A tabela abaixo demonstra cada resina e sua característica mais notável. 

 

Tabela 2.2 – Resinas de Poliéster e suas características mais importantes (SILAEX, 

2015) 

Tipos Característica 

Ortoftálica 
Resina mais comum de menor custo para 

usos básicos não nobres 

Tereftálica 
Possui resistências físicas pouco superior a 

ortoftálica porém baixa resistência a UV 

Isoftálica 
Melhores características mecânicas, 

químicas e térmicas que as anteriores. 

Bisfenólica 
Possui melhores características químicas e 

térmicas 

 

Todas essas resinas são diluídas em estireno, são processadas no estado líquido e 

podem ser curadas sem pressão e à temperatura ambiente. A cura a frio acontece quando 

a resina é ativada por catalisadores e aceleradores adequados na temperatura ambiente. 

A cura transforma a resina poliéster insaturada em plástico termofixo.  

Para a cura acontecer à temperatura ambiente, o sistema resina e estireno precisa 

ser ativado por catalisadores e aceleradores específicos. O catalisador mais usado para 

cura a frio é o peróxido de metil-etil-cetona, mais conhecido como MEKR O MEKP é 

um líquido incolor que tem a função de iniciar a cura de poliésteres insaturados 

(OWENS CORNING, 1999).  

 

2.4. – Endorcapo do Coco Seco 

 

Os coqueiros, Cocos Nucífera Linn, encontrados facilmente em qualquer região 

do brasil, apresentam basicamente dois tipos de cocos: Coco Anão e Coco Gigante. 

SILVA et al. (2011), dizem que o endocarpo seco é a parte dura do coco que reveste o 



31 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

endosperma, que é a amêndoa, a qual é inicialmente líquida, e é conhecida como a 

“água do coco”, e com o amadurecimento do fruto adquire solidez. 

 

Figura 2.8 – Partes que compõem o coco seco (NETO, 2005). 

 

O endocarpo tem aspecto escuro e de espessura variável de três a seis 

milímetros, tendo várias finalidades industriais. Forma-se já na primeira fase de 

germinação do fruto, porém para que este germine é necessária pequena quantidade de 

água de coco tendo em vista que o coco seco não germina. (NETO, 2005).   

O endocarpo seco apresenta elevados teores de lignina na sua composição, além 

de hemicelulose e celulose em quantidades pequenas, observação já feita entre 1937 e 

em 1938 por FLECK e CHILD. A lignina que é basicamente um polímero aromático 

constituído de um sistema heterogêneo e ramificado sem nenhuma unidade repetidora 

definida.  

O endocarpo tem-se revelado uma das matérias-primas mais versáteis para a 

manufatura de produtos industriais. CASTOR (1985), já nesta época, informou que a 

preparação do endocarpo em forma de pó tem sido alvo de exploração comercial, 

principalmente pelos países orientais, por seu valor como enchimento de plásticos 

termoestáveis e resinas e como extendedor para a moldagem de laminados.  

 Na Tabela 2.3 temos a composição em percentual do endocarpo do coco seco. 

 

 

 

 



32 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

Tabela 2.3 – Composição percentual do endocarpo no coco seco (MATIAS, 2010). 

Componentes Composição em peso (%) 

Mesocarpo 35 

Endocarpo 12 

Amêndoa 28 

Água de coco 25 

 

 O endocarpo demora em média 12 meses para se amadurecer completamente. A 

primeira fase consiste de 4 a 5 meses, período no qual ocorre o desenvolvimento da 

amêndoa, da casca, casquilho e a água de coco que preenche totalmente o seu interior. 

Na segunda fase, que leva de 6 a 8 meses, a casca e o endocarpo endurecem e 

engrossam. Na terceira fase há o desenvolvimento e amadurecimento do endosperma. 

Quando o fruto alcança 160 dias, aproximadamente, seu tamanho atinge o máximo e a 

amêndoa (endosperma sólido) começa a se formar. Em 220 dias, o endocarpo 

amadurece e, quando o fruto atinge 300 dias, a amêndoa está completamente formada 

(SEAGRI, 2006). 

 

2.4.1. – Lignina  

 

A lignina é basicamente um polímero aromático constituído de um sistema 

heterogêneo e ramificado sem nenhuma unidade repetidora definida. Presente em 

elevados teores na composição do endocarpo seco, junto da celulose e da hemicelulose, 

em quantidades menores.  

É a substancia responsável por conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a 

ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais, pois durante o 

desenvolvimento das células, a lignina é incorporada como o último componente na 

parede, interpenetrando as fibrilas e assim fortalecendo, enrijecendo as paredes celulares 

(KLOCK, 2005). 

Ela ocorre na maioria das plantas, mas sua composição não é idêntica em todas 

elas. SIIMER, (2006) observa, ainda, que a lignina é um produto final do metabolismo 

da planta. Dessa forma, as ligninas da madeira de fibras longas (coníferas), madeiras de 

fibras curtas (folhosas) e as gramíneas possuem estruturas básicas muito diferentes entre 
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elas. Dessa forma é possível que os endocarpos possam diferir enquanto teores, mas não 

de estruturas constitutivas dos seus endocarpos.  

Já é sabido que a combinação química elementar da lignina envolve 

exclusivamente carbono, hidrogênio e oxigênio. A composição elementar percentual 

varia principalmente se a lignina for obtida de coníferas ou de folhosas e com o método 

de isolamento da mesma (KLOCK, 2005). 

A preparação da lignina livre de contaminantes pode ser obtida por vigoroso 

tratamento, o qual modifica a estrutura da lignina (CHUM, 1999). E esses tratamentos 

podem ser por (SALIBA, 1998): 

 Hidrolise: Ela é obtida durante a hidrólise da madeira em temperaturas de 

180- 190ºC, sob pressão de 12-14 atm, e na solução com H2SO4 de 0,5 a 

1,0% de concentração. 

 Isolamento: O isolamento de lignina envolve o preparo de amostras 

livres de extrativos. A técnica empregada não deve causar alterações de 

natureza química, ocasionando mudanças estruturais, em que a lignina 

resultante difere do original presente no vegetal, chamada protolignina. 

 

 

Figura 2.9 – Composição química da lignina (PLANT PHISIOLOGY, 2015) 
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2.5. – Ensaios Mecânicos 

 

Os ensaios mecânicos consistem de métodos para avaliação das propriedades 

dos materiais. Eles podem ser de vários tipos diferentes, desde destrutivos, que 

envolvem a destruição do corpo de prova, até não destrutivos, onde o corpo de prova 

não sofre danos.  

 Os ensaios destrutivos podem ser cíclicos ou acíclicos, e esses podem ser de: 

Tração, compressão, atrito, impacto, dureza etc. Para este trabalho, os ensaios de 

Tração, Impacto, Densidade e Absorção serão utilizados. 

 

2.5.1. – Ensaio de Tração Uniaxial 

 

 O ensaio de tração consiste basicamente no alongamento axial de um corpo de 

prova até a sua ruptura parcial ou total, é um dos métodos de avaliação dos materiais 

mais simples e mais utilizados na atualidade. Através do ensaio, um gráfico tensão x 

deformação é gerado, onde é possível se avaliar diferentes comportamentos do material 

durante o procedimento. 

 

 

Figura 2.10 – Representação esquemática da maquina de ensaio de tração Padrão 

(CALLISTER, 2007). 
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 Na figura acima está demonstrado como ocorre o procedimento geral do ensaio. 

A cruzeta da célula de carga se moverá para baixo fazendo com que o corpo de prova se 

alongue. Esse alongamento é medido pelo extensômetro. Por meio desses dados é 

possível se criar o diagrama tensão x deformação. 

 

 Basicamente, o diagrama convencional para materiais ducteis se divide em 

quatro etapas: 

 

-1º Etapa – Região Elástica: Região onde o corpo de prova tem comportamento 

basicamente elástico. Caracteriza-se pela região onde encontramos o limite de 

proporcionalidade e inicio do limite de escoamento do material. 

-2º Etapa – Escoamento: Região onde ocorre o escoamento do material, ou seja, ele 

começa a se deformar plasticamente e gerar movimento das suas discordâncias.  

-3º Etapa – Endurecimento por Deformação: O material se encrua, promovendo o 

endurecimento do material, ou aumento da sua resistência mecânica. Isso ocorre pelo 

movimento e encontro de discordâncias, imperfeições ou obstáculos com maior 

frequência do que na etapa anterior. Nessa etapa o material atinge o seu pico de 

resistência a tração, ou resistência a tração máxima. 

-4º Etapa – Estricção: Redução significativa da secção transversal do corpo de prova na 

parte central, também conhecida como empescoçamento. Após isso o material chega a 

sua ruptura. 

 Tensão de Ruptura Convencional Uniaxial:   

 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑜
                (Eq 2.1) 

 Onde: 𝜎 é a tensão; 

  F é a Carga 

  Ao é a Área Inicial 

 

Na tabela 2.4, fornecida pelo Performance Composites Ltd., é possível observar 

os valores individuais de algumas fibras naturais e sintéticas para melhor analise das 

propriedades em questão. 
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Tabela 2.4 – Propriedades de tração das diferentes fibras sintéticas e naturais (Adaptado 

de PERFORMANCE COMPOSITES, 2015 e BARROS, 2006). 

Material / 

Propriedades 

Fibras de 

Vidro E 

Tecido de 

Kevlar 49 

Fibras 

de 

Carbono 

Fibras 

de Juta 

Fibras 

de Linho 

Fibras 

de 

Coco 

Modulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

70 131 270-310 26,5 27,6 4 - 13 

Resistencia a 

Tração 

Máxima 

(MPa) 

2000 - 

3500 

2800 - 

3792 

4300 -

5171 
393 - 773 

345 - 

1035 

131 – 

175 

Alongamento 

(%) 
1,8 - 3,2 2,2 - 2,8 1,8 - 3,2 1,5 - 1,8 2,7 - 3,2 15 - 40 

 

2.5.2. - Ensaio de Impacto 

 

 O ensaio de impacto basicamente consiste no submetimento de um corpo de 

prova, com um entalhe ou não, em um ponto onde sofre um impacto provocado por um 

martelo em forma de pendulo. O cálculo pode ser feito através da energia potencial 

gravitacional inicial pela mesma energia pós-impacto.  

Os ensaios de impacto mais conhecidos atualmente são denominados por Charpy 

e Izod, e o que vai determinar qual dos dois é vai ser a configuração do entalhe e do 

modo de fixação que o corpo de prova é colocado na máquina. Para todos os casos, a 

configuração do corpo de prova vai se manter constante, formato de uma barra de 

secção transversal retangular, e no centro dele, o entalhe em formato V. 

Esse ensaio tem por objetivo avaliar o comportamento do material em relação ao 

seu comportamento frágil, já que o ensaio consiste na aplicação de carga em rápida 

velocidade, e por isso, o mesmo não tem tempo suficiente para absorção da energia e 

por isso, falhando de modo frágil. Algumas outras condições de ensaio podem ser 

avaliadas, como geometria do corpo de prova, variações de temperaturas, pressão 

atmosférica e outros. 
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Figura 2.11 – Representação esquemática do ensaio de impacto (INFOSOLDA, 2015). 

 

 Os componentes das tensões triaxiais presentes no corpo de prova durante o 

ensaio não podem ser medidos satisfatoriamente porque dependem de diversos fatores; 

dessa maneira, não é possível relacionar a energia absorvida pelo corpo de prova com o 

comportamento do metal a um choque qualquer, o que somente aconteceria se a peça 

inteira fosse ensaiada nas condições de trabalho.  

            

2.5.3. – Ensaio de Absorção de Água 

 

 O ensaio serve para determinar a taxa de absorção de umidade para os mais 

diferentes materiais quando imersos. Esse ensaio tem como principal função, medir a 

proporção de agua absorvida pelo material e consequentemente, descobrir a relação 

entre a mistura e como ela vai afetar as propriedades mecânicas, dimensões e aparência 

do material pós-absorção (Norma ASTM D 570-95 2010). 

 O ensaio consiste em mergulhar os corpos de prova com dimensões variáveis, 

determinadas pela norma, em umidade por intervalos de tempos variáveis, sendo estes 

de horas até dias. Após esse período o corpo de prova é pesado para avaliar a absorção 

da umidade e posteriormente ensaiado para determinar a variação nas propriedades 

(REDIGHIERI, 2008). A absorção da agua vai ocorrer pelo preenchimento dos poros 
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externos e internos do corpo de prova, pela interface do painel, e também através do 

núcleo de particulado de endocarpo do coco seco. 

 No caso especifico desse trabalho, a presença do endocarpo do coco seco, irá 

causar um acrescimento da absorção do compósito híbrido como um todo, tendo em 

vista que ela é um particulado natural (SILVA, 2011). 

 

2.5.4. – Ensaio de Densidade Volumétrica 

 

 O ensaio tem como objetivo investigar a densidade dos mais diferentes tipos de 

materiais possíveis. A norma utilizada foi a ASTM D792 de 2001 para determinação de 

densidade volumétrica de materiais plásticos. O ensaio consiste basicamente de 

pesagem dos corpos de prova nas condições de: Seco, Úmido e Submerso.  

 Para obtenção dessa propriedade é necessário, primeiramente, se calcular a 

densidade relativa de cada elemento pesado e assim, se multiplicando pela densidade da 

agua na temperatura em que o ensaio está ocorrendo, obter a densidade.  

 O material, como no ensaio de absorção, vai promover absorção da umidade do 

meio para as regiões de vazio, inicialmente superficiais, posteriormente os internos, 

variando-se assim nas suas pesagens. A tabela 2.5 demonstra algumas densidades de 

fibras conhecidas da literatura. 

 

Tabela 2.5 – Densidade de diferentes fibras sintéticas (PERFOMANCE COMPOSITES, 

2015). 

 
Fibras de 

Vidro E 

Tecido de 

Kevlar 

Fibras de 

Carbono 

Fibras de 

Carbono de 

Alto Módulo 

Densidades 

(g/cm³) 
1,90  1,40  1,60  1,60  
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3. – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo irão ser apresentados os materiais utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa, o seu método de obtenção e todo o processo de fabricação 

dos corpos de prova. Serão feitas análises dos ensaios realizados e em seguida, uma 

breve descrição dos métodos empregados nas técnicas de avaliação do material. 

 

3.1. Tecido de Fibras Kevlar 

  

 O tecido bidirecional de fibras Kevlar foi fornecido pela empresa 

BARRACUDA Advanced Composites. A designação especifica do tecido é o RA 

170HS/50. Muito usado para equipamentos de proteção, as fibras kevlar se emaranham 

na forma de tecidos bidirecionais.  

 

 

Figura 3.1 – Fotografia do tecido de fibras Kevlar RA 170HS/50. 

 

 O material foi fabricado usando um tecido plano de 17 × 17 fios (por polegada 

linear) onda cada um é composto por filamentos de Kevlar (ZHU 2011). Na tabela 3.1 

são demonstradas as propriedades típicas desse tecido especifico. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades básicas do tecido de fibras Kevlar (ZHU, 2011). 

Material 

Quantidade 

de Fios 

(Fios/cm) 

Densidade 

Aparente 

(g/cm³) 

Densidade 

Linear (g/cm) 

Relação Área 

por fio c/s 

(cm²) 

Tecido de 

Fibras Kevlar 

49 

6,7 x 6,7 1,44 1,656 (10
-3

) 1,15 (10
-3

) 
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 A utilização do tecido de fibras kevlar K49, ocorreu pelo seu ótimo desempenho 

para as aplicações especificas deste trabalho. Ela apresenta gramatura de 500 g/m² e tem 

a sua utilização crescente em equipamentos de proteção, como luvas, coletes balísticos 

entre outros (DUPONT, 2015). 

 

3.2. – Manta de Fibras Curtas de Vidro/E 

 

 A manta de fibras vidro do tipo E foi cedida pela Tecniplas Nordeste Plásticos 

Reforçados Ltda, empresa localizada na cidade de São Gonçalo do Amarante no estado 

do Rio Grande do Norte. A gramatura da manta é de 450 g/m² (Figura 3.2).  A tabela 

3.2 mostra a composição química em porcentagem desse tipo de fibra. 

 

Tabela 3.2 – Propriedades básicas da fibra de vidro do tipo E (Adaptado de LEÃO, 

2013 e HENRY, 2001). 

Material 
Densidade 

(g/cm³) 

Expansão 

Térmica 

(µm/m·°C) 

Alongamento 

dos filamentos 

na ruptura 

(%) 

Temperatura 

máxima de 

trabalho (ºC) 

Manta de 

Fibras de 

vidro E 

2,58 6,0 1,656 (10
-3

) 620 

  

 

 

Figura 3.2 – Manta de fibras curtas de vidro/E. 
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3.3. – Resina de Poliéster Tereftálica 

 

A resina de poliester tereftálica foi sintetizada basicamente de um ácido 

tereftálico e é usada em ambientes úmidos e moderadamente agressivos. Esse tipo de 

resina apresenta elevada resistência mecânica, baixo custo de produção quando 

comparada as outras e é de extrema importância quando se busca resistência ao impacto 

e à termo-distorção. 

É usado junto a um catalisador, chamado anteriormente de MEKP (Peroxido de 

metil-etil-cetona). Foi também adicionado um acelerador, nesse caso, o cobalto, num 

percentual volumetrico de 6%, e, nessa concentração, tem teor de 0.5% em relação ao 

peso da resina de poliéster na formulação da matriz. Todos os componentes foram 

cedidos em conjunto pela Tecniplas Nordeste Plásticos Reforçados Ltda. 

 

3.4. – Particulado do Endocarpo do Coco Seco 

 

 Os particulados do endocarpo do coco seco foram obtidos através do resíduo de 

coco, que é advindo de dois tipos diferentes de coco: Anão e gigante. Não há uma 

diferença significativa nas suas propriedades quando comparados entre si, por isso não 

houve a necessidade de separação dos mesmos (SILVA, 2011).  

 

 A obtenção do particulado ocorreu em quatro etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo de obtenção do particulado. 

1º Limpeza  

2ºArmazenamento 

3ºMoagem 

4ºPeneiramento 
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 1º Etapa (Limpeza): A limpeza ocorreu por meio de lixamento manual que 

promoveu a remoção da sujeira, do material orgânico e das fibras e fibrilas 

localizadas na parte externa do endocarpo. Uma foto do resíduo do coco seco 

no seu estado bruto esta na figura 3.4 a). As lixas utilizadas para esse 

processo foram as de numeração 100 até 250; 

 

 

Figura 3.4 – a) Resíduo do coco seco; b) Particulado do coco seco finalizado. 

 

 2º Etapa (Armazenamento): Os resíduos do coco seco foram armazenados 

em sacos plásticos longe de umidade e iluminação. 

 3º Etapa (Moagem): Em seguida, foram quebrados e colocados em um 

moinho de martelos previamente limpo - localizado no laboratório de 

minérios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte -, onde foi moído por 

partes (Figura 3.5). 

 4º Etapa (Peneiramento): A última etapa do processo se deu com o 

peneiramento para separação das impurezas (como também das partículas 

com granulometria fora da faixa desejada), obtendo-se, assim, as partículas 

(Figura 3.4 b) utilizadas na confecção do painel sanduíche, cuja 

granulometria foi de 0.6 até 0.8 mm (Figura 3.6). 
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Figura 3.5 – Moinho de martelos. 

 

 

Figura 3.6 – Peneiras utilizadas. 

 

3.5. – Confecção da Placa de Compósito Híbrido 

 

 A placa foi fabricada na Tecniplas Nordeste Plásticos Reforçados Ltda, 

localizada em São Gonçalo do Amarante no estado do Rio Grande do Norte. O método 

de fabricação foi o de Laminação Manual (Hand lay up), onde basicamente consiste na 

deposição manual das camadas do laminado uma sobre a outra.  

 Cada camada foi impregnada com a resina de poliéster tereftálica (já 

condicionada com acelerador e do catalisador). Entre as camadas adjacentes ao núcleo 

foi colocado um tecido muito fino de fibras de vidro/E, comumente usado para 

acabamento superficial do produto e denominado de véu, que no painel teve a finalidade 
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de impedir a penetração do particulado do endocarpo do coco seco nas camadas de 

mantas de fibras. A configuração do painel sanduiche resultou da seguinte forma:  

 

o Camada 1: Tecido de fibras de kevlar; 

o Camada 2: manta de fibras de vidro; 

o Camada de véu; 

o Camada 3: particulado de endocarpo seco; 

o Camada de veú; 

o Camada 4: manta de fibras de vidro; 

o Camada 5: Tecido de fibras de kevlar; 

 

As figuras 3.7, 3.8 e 3.9, ilustram algumas etapas do processo de fabricação do 

painel sanduiche híbrido. 

 

Figura 3.7 – Passagem de rolo para melhor fixação da resina a camada de Kevlar.  
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Figura 3.8 – a) Camada de manta de fibras de vidro; b) Camada de particulado do 

endocarpo do coco seco. 

 

 

 Após a finalização do processo de laminação, formou-se uma placa com 

dimensões de 800mm x 700mm x 8mm, para largura, comprimento e espessura 

respectivamente (figura 3.10). A placa foi armazenada para que ocorresse assim o seu 

processo de cura, que durou cerca de 48 horas. 

 

 

Figura 3.9 – Painel sanduiche híbrido. 
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 Na figura 3.10 demonstra a visão macro das camadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Distribuição das camadas do compósito. 

 

3.6. – Corte e Preparação dos Corpos de Prova 

 

 O corte dos corpos de provas (CP’s) foi realizado utilizando uma serra circular 

com disco diamantado pertencente ao Laboratório de Energia Solar, localizado no NT 

da UFRN (Figura 3.11).  

 

 

Figura 3.11 – Bancada com disco diamantado para o corte dos CP’s. 
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 A preparação dos corpos de prova para que fossem ensaiados ocorreu, 

inicialmente, pelo lixamento superficial de todos os corpos de prova (lixas de 60, 100, 

220, 300, 500, 1000 e 1200 foram utilizadas), retirando-se as imperfeições e rebarbas 

remanescentes do processo de corte, além da obtenção das dimensões normativas de 

cada ensaio. A etapa final ficou a cargo do processo de polimento, utilizando uma 

politrix motorizada e, como material abrasivo, a alumina de 0,01 mic. Foram preparados 

7 (sete) corpos de prova para o ensaio de tração uniaxial, 7 (sete) para o ensaio de 

impacto Charpy, 7 (sete) para o ensaio de absorção de umidade e de densidade 

volumétrica, e 2 (dois) para o ensaio balístico. 

Vale salientar que, pelo método de fabricação do painel sanduíche, não existe 

um meio de controle de espessura e, por isso, todos os corpos de prova tiveram a 

espessura igual (0,8 mm). Os corpos de prova foram preparados no Laboratório de 

Caracterização dos Materiais no Núcleo de Tecnologia da UFRN. Observa-se pela 

Figura 3.12 o resultado do corpo de prova a ser usado no ensaio de tração uniaxial em 

sua etapa final. 

  No final de todo o processo, os corpos de prova foram divididos pela primeira 

letra do ensaio ao qual iam ser submetidos e aleatoriamente designados. Por exemplo, 

para os corpos de prova de tração, foram marcados de T1 até o T5, sendo esses os cinco 

resultados validos. 

 

 

Figura 3.12 – Corpo de Prova para o ensaio de tração uniaxial no estado finalizado. 

 

3.7. – Ensaio de Tração Uniaxial 

 

 O ensaio de tração uniaxial tem como finalidade a caracterização mecânica do 

painel sanduiche híbrido, ou seja, a determinação das propriedades de modulo de 

elasticidade, limite de resistência à tração do material e deformação na ruptura. Os 

ensaios foram realizados no laboratório de Ensaios Mecânicos localizado no UFRN em 

Natal. A máquina utilizada foi a universal de ensaios Shimadzu Serv Pulser, com 

capacidade máxima de 250 KN (figura 3.13).  
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Figura 3.13 – Maquina universal de ensaio Shimadzu e as garras posicionando o corpo 

de prova para ensaio. 

 

Foram preparados 7 corpos de prova, os quais se adequaram à norma de tração 

ASTM D 3039 - 2008. São apresentadas na figura 3.14 as dimensões dos corpos de 

prova: 

 

Figura 3.14 – Corpo de prova do ensaio de tração uniaxial. 

 

 O ensaio ocorreu em temperatura ambiente (próximo a 25ºC), a velocidade de 

ensaio foi de 2 mm/min para todos os corpos de prova e vários cuidados foram tomados 

para que o teste ocorresse normalmente, tais como ajustes nas garras da máquina para 

que não houvesse escorregamento dos corpos de prova. 

 Os modos de falha para o ensaio de tração uniaxial em painel de sanduiche 

híbrido sem descontinuidade geométrica, segundo a norma ASTM D3039 - 2008, 
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podem ser codificadas de acordo com as seguintes siglas da tabela 3.3, e ilustradas na 

Figura 3.15. 

 

Tabela 3.3 – Codificação dos modos de falha para o ensaio de tração uniaxial (ASTM 

D3039/2008). 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CODIGO 

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

GAT Por desaderência da lingueta (tab), no topo 

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

DGM Delaminação na borda do meio do galgo 

LGM Lateral e no meio do galgo 

SGM No meio do galgo com fendas longitudinais 

AGM Angular e no meio do galgo 

XGM Explosiva e no meio do galgo 

 

 

Figura 3.15 - Ilustrações dos modos de falha para o ensaio de tração uniaxial (Norma 

ASTM D3039/2008). 

 

3.8. – Ensaio de Impacto Charpy 

 

 Para a determinação da capacidade de absorção de energia de impacto do 

material, o ensaio de impacto Charpy se mostrou como o melhor meio de determinação 

dessa propriedade. Os ensaios ocorreram em temperatura ambiente e seguiram a norma 

ASTM D6110-10 de 2008. O local de ensaio também foi o Laboratório de Ensaios 
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Mecânicos do IFRN com uma máquina padrão de ensaios de impacto cuja carga do 

martelo é de 30 kg x m (Figura 3.16). 

 

 

Figura 3.16 – Maquina de ensaios de impacto Charpy. 

 

As dimensões do corpo de prova estão representadas na figura 3.17: 

 

Figura 3.17 – Corpo de prova de Impacto Charpy (Adaptada da norma ASTM D6110-

10 de 2008). 

 

Onde as medidas dos corpos de prova foram: 

 B: 62,8 mm; 

 C: 125,5 mm; 

 E: 8,0 mm.  
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3.9. – Ensaio de Densidade Volumétrica  

 

 Para a realização do ensaio de densidade volumétrica utilizou-se a norma ASTM 

D 792 - 2000, na qual foram necessárias 05 (cinco) amostras de 60 mm de comprimento 

por 60 mm. As amostras foram pesadas numa balança eletrônica digital Shimadzu, 

modelo AUY220, com capacidade máxima de 220 g e precisão de 0,1 mg. A densidade 

volumétrica dos laminados foi calculada utilizando a Equação (3.1): 

PFAPFPA

9975,0PA
Dv




                                        (Eq 3.1) 

 

 Na qual PA é o peso da amostra seca (g), PF é o peso do fio parcialmente 

imerso em água (g), PFA é o peso do fio juntamente com a amostra, ambos imersos em 

água (g) e Dv é a densidade volumétrica do laminado em gramas por centímetro cúbico 

(g/cm
3
). 

3.10. – Ensaio de Absorção de Umidade 

 

 Para se determinar um perfil inicial da absorção de umidade do painel sanduíche 

híbrido, cinco corpos de prova foram preparados seguindo a norma utilizada (ASTM 

D570 - 2010). As dimensões: 60 mm x 60mm x 8mm (largura, comprimento e 

espessura, respectivamente). A medição da absorção de umidade ocorreu em intervalos 

de tempo pré-definidos de exatamente duas horas e vinte quatro horas, sendo que, 

durante este período, o corpo de prova ficou totalmente submerso em água. 

O local de ensaio foi o Laboratório de Cerâmicas, localizado no núcleo de 

tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Utilizou-se uma balança 

eletrônica digital Shimadzu, modelo AUY220, com capacidade máxima de 220 g e 

precisão de 0,1 mg. 

 

3.11. – Teste Balístico 

 

 Este teste foi idealizado com o objetivo de se analisar o comportamento do 

material frente aos ensaios balísticos e de impactos à alta velocidade, tendo em vista 

que, a velocidade mínima de um projetil nível I é de 256 m/s. A norma seguida foi a NIJ 
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0101.03 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ela designa apenas o nível 

dos calibres que são ensaiados e os seus respectivos calibres. Por não especificar as 

dimensões dos corpos de prova, dois deles foram preparados nas dimensões de 220 mm 

x 200mm x 8 mm (largura, comprimento e espessura, respectivamente), ambos com a 

mesma composição e configuração. 

 O ensaio foi realizado na Feroli Academia de Formação de Vigilantes e Tiro, 

localizada na cidade de Natal. A tabela 3.4 mostra a classificação de níveis e calibres da 

norma NIJ 0101.03 – 1987. 

 A distância entre a posição do atirador para a localização dos corpos de prova foi 

de aproximadamente 10 metros (Figura 3.18), e os calibres utilizados foram o 38 e o 

380 ambos com projeteis de ponta ogival (Figura 3.19). A avaliação após o teste 

realizado ocorrerá pela análise da característica macroscópica da fratura causada pelo 

projetil, tanto na sua penetração quanto na sua saída, pela medição do diâmetro dos 

orifícios frontal e traseiro, e também pela área delaminada. 

 

Tabela 3.4 – Níveis, calibres e condições do teste balístico (Adaptada da norma NIJ 

0101.03 - 1987).  

Nível da 

Armadura 
Munição de teste 

Massa 

Nominal do 

Projétil (g) 

Velocidade 

Mínima do 

Projétil (m/s) 

Energia 

Cinética do 

Projétil (J)* 

Diâmetro 

do Projétil 

(mm)* 

I 

38 Especial de 

Chumbo com 

Ponta 

Arredondada 

10,2  259  402,50 9,65 

22 Rifle Longo de 

Alta Velocidade 

de Chumbo 

2,6  320  133,12 5,7 

II 

357 Magnum 

Encapsulado de 

Ponta Macia 

10,2  381  870,96 8,9 

9 mm com 

Revestimento 

Completo de 

Metal 

8,0  358  512,65 9,02 

III Winchester 380  9,7  330  528,165 9,5 

* valores calculados mediante dados fornecidos pela norma 
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Figura 3.18 – a) Posição do atirador; b) Visão do atirador. 

 

Figura 3.19 – a) Pistola 38, seu respectivo projetil e o painel ensaiado; b) Pistola 380, 

seu respectivo projetil e o painel ensaiado. 

 

3.11.1. Método para análise do dano por delaminação nas placas compósitas 

 

Foi necessária a proposta de um método de cálculo das áreas delaminadas, 

apresentado a seguir. 
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Em primeiro lugar, foram tiradas fotos das regiões delaminadas, utilizando uma 

câmera de alta precisão com lente de câmera fixa (Microsoft Lifecam HD 5000) 

pertencente ao Laboratório de metrologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A câmera foi fixada em um suporte especial para que não houvesse nenhuma 

interferência de movimento nas imagens (Figura 3.20). Com isso, foram utilizados dois 

softwares, o paint e o photoshop, ambos utilizados para edição e separação das áreas 

delaminadas em análise. 

E assim, como apresentado na dissertação de PONT (2004), os pixels das 

regiões delaminadas foram calculados através da media do quadrado inscrito pelo 

circunscrito para determinação assim da área delaminada total de fratura. Onde, cada 

centímetro equivale a 11451,35 pixels. 

 

 

Figura 3.20 – Suporte utilizado para fixar a câmera. 
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4.    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão abordados os resultados e análises das medidas propostas 

no capítulo anterior. Será apresentada uma sequência coerente de análises de resultados 

e discussões. Todos os ensaios realizados foram analisados em relação às suas 

propriedades e comparados com outros materiais já estudados e publicados na literatura, 

pertinente à área dos materiais compósitos. 

 

4.1.   Ensaio de Densidade Volumétrica do Painel Sanduiche Híbrido 

 

 Através desse ensaio se obtém a densidade volumétrica do material através da 

pesagem dos corpos de prova em estado seco e submerso. Os corpos de prova foram 

preparados de acordo com a norma ASTM D792 – 2001, os quais foram mergulhados 

em água destilada e pesados (tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Pesagens do painel sanduiche híbrido. 

 Seco (g) Submerso (g) 

P1 33,63 7,28 

P2 32,98 6,98 

P3 33,52 7,25 

P4 32,23 6,85 

P5 32,24 7,14 

 

 A absorção de umidade pelo particulado de endocarpo, como também pela 

penetração nos microvazios, promove aumento no peso dos corpos de prova. Esses 

microvazios podem ter surgido na fabricação da placa ou no corte e preparação do 

mesmo, tendo em vista o método de fabricação do material ter sido hand lay-up. 

 Há também absorção de umidade advinda da interface do compósito. Essa 

absorção pode causar danos nas suas propriedades, porém, neste trabalho só será 

analisado o desempenho dos materiais no estado seco. Na tabela 4.2 é apresentada a 

média das densidades volumétricas como também o desvio padrão. Essa densidade foi 

calculada utilizando a equação (3.1) apresentada nos materiais e métodos. 
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Tabela 4.2 – Valores de densidade volumétrica dos corpos de prova. 

 Valor Médio  Desvio Padrão 

Densidade Volumétrica (g/cm³) 1,271 0,60 

 

Os fabricantes de coletes balísticos como, por exemplo, os coletes da BLINTEC 

TECNOLOGIA IND E COMERCIO DE BLINDAGEM LTDA, usam várias camadas 

de fibras de alto desempenho, como a kevlar, para a proteção do usuário. Comparando-

se os valores apresentados na tabela 2.5, onde é mostrada a densidade das mais 

diferentes fibras sintéticas, com o valor obtido pela média dos ensaios de densidade 

volumétrica. Em associação, todas as fibras comparadas apresentam a mesma espessura 

do painel sanduiche deste trabalho, observa-se que, todas as fibras sintéticas tiveram 

valores de densidade maiores que o da densidade média do compósito, que foi de 1,271 

g/cm³ (O tecido de fibras de kevlar e a manta de fibras de vidro-E tiveram densidade de 

1,40 g/cm³ e 1,90 g/cm³, respectivamente), caracterizando assim o material como 

próprio para aplicações que envolvam a necessidade de equipamentos de baixo peso, 

mesmo tendo matriz central de particulado do endocarpo do coco seco. Essa solicitação 

é muito necessária em vista que, uma redução de densidade do produto final é muito 

visada principalmente para aplicações bélicas. 

 

4.2.   Ensaio de Absorção de Água do Painel Sanduiche Híbrido 

 

Para a análise quantitativa do perfil da absorção de umidade em termos de 

absorção parcial para a configuração desenvolvida, a necessidade de realização desse 

ensaio se faz necessário. Os corpos de prova foram submersos em água para que 

houvesse a media da absorção da umidade em termos de períodos iniciais.  

 Os valores de pesagens listados na tabela 4.3 foram registrados nos seguintes 

intervalos de tempo de imersão: 0 horas (estado seco), 2 horas e 24 horas. Após a 

retirada do material da água, onde passa por uma breve secagem antes de ser pesado. 

 

Tabela 4.3 – Média das absorções para 0, 2 e 24 horas. 

 
Média 

0h a 2h 

Média 

0h a 24h 

Desvio Padrão 

0h a 2h 

Desvio Padrão 

2h a 24h 

Absorção de umidade (%) 1,01 1,35 0,074 0,074 
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 Nessa tabela é possível observar a média de umidade absorvida pelo painel no 

período de 2 horas e 24 horas. Já é sabido que o particulado do endocarpo do coco seco 

absorve umidade e o seu componente responsável por essa absorção é a hemicelulose 

(SILVA, 2011). Porém, com a adição das mantas de fibra de vidro, dos tecidos de fibras 

kevlar e da resina de poliéster tereftálica, há uma queda na média de absorção de 

umidade do compósito. 

 A variação de valores na absorção ocorre devido à presença de vazios no corpo 

de prova, acumulando desta maneira, regiões de armazenamento interno de umidade no 

material. HOTO (2014) investigou a absorção de umidade de um painel sanduíche 

constituído de linho, tecido de fibra de basalto e matriz de resina epóxi, onde houve 

variação no número de camadas de fibra de linho e tecido de basalto. O ensaio foi 

realizado para períodos de até 300 horas. Porém, para efeito de comparação com o 

material de estudo desse trabalho, os valores de 2 horas e 24 horas foram entre: 2-4% e 

2-7,5%, respectivamente. 

CISE (1997) estudou o efeito da absorção da umidade para um painel sanduiche 

de favo de mel com fibras de vidro revestidas de polímero, tendo o núcleo de fibra de 

celulose. Também analisado para de tempo de superiores a 100 horas, esse material 

obteve valores de absorção entre 2% a 5%, para 2 horas e 24 horas, respectivamente. 

 Como observado em relação à literatura, o painel sanduiche apresentado nesse 

trabalho apresenta valores de absorção menores que os comparados. Essa baixa 

propriedade se deve a presença das fibras sintéticas no painel (tecido de Kevlar K49 e 

Fibra de vidro-E), como também, de resina de poliéster tereftálica, que, mesmo com a 

presença de núcleo de particulado do endocarpo do coco seco, reduzem a penetração de 

umidade no material. 

 

4.3.   Ensaio de Tração dos Compósitos Híbridos 

 

 O ensaio de tração foi aplicado para sete corpos de prova dimensionados 

especificamente para esse ensaio. Foram selecionados 5 corpos de prova com resultados 

validos, eles foram definidos como: T1, T2, T3, T4 e o T5. A figura 4.1 ilustra o 

comportamento tal sob a ação do carregamento de tração. De uma forma geral, foi 

possível observar que o material teve comportamento constante até sua ruptura final. 
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Figura 4.1 – Gráfico Tensão x Deformação para o painel sanduiche. 

 

 Observa-se que a curva teve comportamento praticamente linear em relação a 

tensão e a deformação. Essa característica é comum aos compósitos híbridos que 

utilizam resina de poliéster termofixa (AQUINO et al., 2011). Os valores médios de e 

de desvio padrão do modulo de elasticidade, resistência a tração máxima, deformação 

de ruptura são mostrados na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 – Medias e desvios padrões das propriedades de tração. 

 Valor Médio Desvio Padrão 

Resistência a Tração Máxima (MPa) 45,61 1,58 

Modulo de Elasticidade (GPa) 1,184 0,25 

Deformação de Ruptura (%) 3,62 0,18 

  

KATUNIN (2011) produziu um painel sanduiche com configuração hexagonal 

de núcleo de aramida embebida em resina fenólica e camadas de fibra de vidro 

reforçadas com polímero visando assim aplicações de alto desempenho como do campo 

aeroespacial, automotivo entre outros.  Este material obteve valores de tensão ultima de 

21,45 Mpa e de deformação de 5,24%. Quando comparado ao presente estudo, a tensão 
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ultima foi cerca de 53% abaixo do obtido pelo material deste trabalho e de deformação 

31% maior. 

 FAM (2010) verificou a viabilidade de um painel sanduiche com duas camadas 

de fibra de vidro reforçadas com polímero e núcleo de poliuretano para utilização em 

aplicações estruturais. Analisando assim as propriedades desse painel no ensaio de 

tração, este obteve valores médios de resistência máxima próximos de 38 Mpa, cerca de 

17,69% abaixo do obtido no referido trabalho, enquanto a deformação de ruptura foi de   

6%, 29,7% maior do que o obtido no referido estudo 

MITRA (2010) investigou essas propriedades para painéis sanduiches com 

camadas de fibra de vidro E e resina epóxi com núcleo de espuma de PVC de baixa 

densidade. Os valores médios obtidos foram de 2,40 de resistência máxima a tração e de 

deformação de ruptura de 5%, em paralelo com o resultado obtido neste trabalho, foi de 

94,71% abaixo da tensão ultima e 40% acima da deformação de ruptura.  

 Em comparação ao encontrada na literatura, podemos observar a possibilidade 

de aplicação do material estudado na presente pesquisa para áreas que envolvam 

aplicações estruturais e onde o material necessita ter alto desempenho. 

 

4.3.1.   Análise das Características de Fratura do Ensaio de Tração 

  

 Analisando macroscopicamente através de um scanner, percebe-se a ocorrência 

da fratura de todos os corpos de prova na região próxima ao centro do corpo de prova 

(Figura 4.2 a). Esse tipo de fratura é previsto na norma como fratura LGM, que significa 

Lateral e no meio do galgo (Figura 3.17). 

Observa-se o rasgamento do tecido de kevlar no sentido tracionado e o 

embranquecimento da região próxima ao local onde ocorreu a ruptura, que pode se 

caracterizar pelo descolamento local das fibras de kevlar da interface do compósito, ou 

também, desaderência da resina da interface (Figura 4.2 a e b). Esses tipos de danos são 

característicos em materiais compósitos reforçados por tecidos de fibras sintéticas 

(JÚNIOR, 2002). 
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Figura 4.2 – a) Macrografia da fratura final dos corpos de prova de tração. b) Detalhe da 

região da fratura final. 

 

O dano na região do endocarpo do coco seco foi pouquíssimo, senão, de 

nenhuma intensidade. Levando a crer assim com que o material permaneceu estável fora 

da região da fratura. Na secção onde ocorreu a fratura final observa-se a ruptura total 

das fibras dos tecidos de kevlar e de fibras de vidro. Esse fenômeno pode ser justificado 

em função da resistência a tração nas fibras ter sido menor que a resistência da interface 

fibra e matriz. 

 

4.3.2.  Analise Microscópica da Fratura na Tração Uniaxial  

 

Na figura 4.3, em análise feita na secção transversal da região que obteve fratura 

final próximo da borda, é possível observar as camadas claramente divididas, onde a 

mais acima é composta de tecido de fibras kevlar; no centro, caracterizada pelas fibras 

mais claras, encontra-se a camada de fibra de vidro; e, mais abaixo, observa-se a 

camada composta por particulado do endocarpo do coco seco, na qual é possível 

visualizar as regiões de relevo, característica da variação de geometria do particulado.  

Em todas as camadas é visível o efeito do dano causado. Na primeira e segunda 

camada, que são constituídas de fibra kevlar e fibra de vidro, respectivamente, temos o 

rompimento das fibras, como também, o arranque (pull-out) e esgarçamento delas. Já na 

terceira camada, temos a formação das regiões de vazio superficial e de desprendimento 

de resina (Figura 4.4). 
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Figura 4.3 - Fotomicrografia obtida por MEV (30x). 

 

Na figura 4.5 a), foi realizada uma maior aproximação na região da camada de 

fibras de kevlar rompidas para melhor visualização das mesmas, sendo possível assim 

notar, regiões ainda impregnadas com resina. Já na figura 4.5 b), tem-se o arrancamento 

de uma das fibras de kevlar. 

 Figura 4.4 - Fotomicrografia obtida por MEV (60x). 
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Figura 4.5 – a) Destaque na região de rompimento de fibras de kevlar (300x). b) Zoom 

em uma região de fibras rompidas ainda impregnadas com resina (400x). 

 

 Em algumas regiões houve a presença de microvazios – localizados na região 

central do particulado -, surgidos durante o tracionamento. Esses tiveram formação de 

microtrincas aos seus redores (Figura 4.6), comportamento este que corrobora com a 

investigação realizada por CANDIDO (2012). Em seu estudo de caso da Fractografia 

para um compósito estrutural, ele afirma que, as regiões de porosidade promovem a 

formação de concentradores de tensão. A Figura 4.7 demonstra a mesma região do 

corpo de prova analisada anteriormente, porém com graus de aproximação diferentes - 

a) 200x e b) 300x, respectivamente. 

 

 

Figura 4.6 – Fotomicrografia obtido por MEV da região próxima a um microvazio 

(80x). 
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Figura 4.7 – Aproximação da fotomicrografia das microtrincas surgidas próximas ao 

microvazio a) 200x; b)300x.  

  

4.4.   Ensaio de Impacto Charpy 

 

 Seguindo a norma ASTM D6110 - 2010, os corpos de prova foram preparados e 

marcados como I1 até I5, e com isso, foram realizados os testes para uma carga 

constante de 30 N e temperatura ambiente. Os valores obtidos estão listados na tabela 

4.5.  

 

Tabela 4.5 – Energia absorvida do painel sanduiche. 

Energia Absorvida  

Media (J) 5,91 

Desvio Padrão (%) 1,36 

 

 Todos os corpos de prova tiveram rompimento total e valores de energia 

absorvida muito próximos. No estudo de SERRA (2013), ele ensaiou um painel 

sanduíche com núcleo de cortiça entre laminas de fibra de vidro com resina epóxi. Ele 

obteve valores de absorção de energia para o painel de 36 J, aproximadamente 83,58% 

superior ao observado no referido trabalho. 

 No trabalho de JI (2014), foi preparado um painel sanduíche com laminados de 

fibra de vidro com resina vinil-éster e núcleo de matriz polimérica endurecida com mili-

tubos de aço inoxidável; para comparativo, foi preparado um laminado do mesmo 
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material. O painel obteve valores de energia absorvida variando entre 12 a 32J, que 

quando comparados ao obtido nesta pesquisa, calcula-se valores entre 50,75% e 81,63% 

abaixo do que o obtido por JI. 

UGALE (2013), realizou um estudo comparativo para um painel sanduíche com 

núcleo de espuma de poliéster COREMAT com 2 mm de espessura, onde se variou 

laminado - um foi de tecido de carbono reforçado e outro com fibras de vidro. Os 

valores obtidos foram entre 12 e 18 J para os painéis de tecido de carbono e 6 a 12J para 

os paineis de fibras de vidro. Cerca de 50,75% a 67,17% acima  para tecido de carbono 

e entre 1,5% a 50,75% acima para fibras de vidro. 

Como foi observado no estudo comparativo com a literatura encontrada, o painel 

sanduíche hibrido pesquisado, obteve valores baixos aos comparados, valores esses que 

podem ter sido causados pela presença dos vazios superficiais e internos na estrutura do 

painel, como também da escolha da configuração, que não se comportou bem para esse 

tipo de aplicação, e por isso, a sua aplicação nessa área não deve ocorrer, exceto por 

mudanças na configuração da estrutura. 

 

4.4.1.   Análise das Características de Fratura do Ensaio de Impacto 

 

 A característica da fratura foi de aspecto frágil, com todos os corpos de prova 

totalmente separados em duas partes após o impacto, onde houve o completo 

rompimento das fibras de kevlar como também das fibras de vidro que compunham o 

corpo de prova (Figura 4.8 e 4.9).  

 

Figura 4.8 – Corpo de prova de impacto fraturado.  

 

Figura 4.9 – Detalhe da seção de fratura final.  
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  A Figura 4.10, mostra a característica da fratura na secção transversal do CP 

(fratura final) com formação de algumas regiões de arranque de particulado. Esse 

arranque característico da região do núcleo do painel sanduiche, onde é constituído 

apenas do endocarpo de coco seco e da resina de poliéster tereftálica.       

   

Figura 4.10 – Imagem da seção transversal do CP fraturado. 

  

 Nas imagens discutidas anteriormente, nota-se a presença de vazios. Estes têm 

ocorrência devido ao núcleo de particulado do compósito, que faz com que as bolhas 

existentes na mistura não se desloquem até a superfície (SANTOS, 2007). Na região 

mais ao centro há a formação do mecanismo de falha comum aos materiais compósitos 

para esse tipo de ensaio, nos quais ocorre cisalhamento das fibras, seguido de ruptura do 

núcleo do compósito (THAUMATURGO, 2002).  

 

4.4.2.  Analise Microscópica da Fratura no Impacto Charpy 

 

 Na figura 4.11 é possível observar regiões de fissuração da matriz localizadas 

nas camadas de fibra de vidro e kevlar, algumas ainda com resina aderida e mais à 

esquerda, fibras de kevlar esgarçadas.  
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Figura 4.11 – Fotomicrografia do MEV de impacto (50x). 

 

 Nas figuras 4.12 a) e b) é possível observar com maior clareza o particulado do 

endocarpo disposto na matriz do compósito, como também das regiões de arranque do 

particulado. Nessas imagens tem-se a visão tanto da vista frontal, quanto do perfil do 

endocarpo. 
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 Figura 4.12 – Fotomicrografia do particulado rompido a) 400x e b) 800x. 

 

Na figura 4.13, houve um foco maior no vazio e, ao redor dele, é possível 

reparar as microfissurações, que podem ter sido ocasionadas pela natureza do ensaio, 

como também regiões onde houve descolamento da resina.  

 

Figura 4.13 - Fotomicrografia do vazio e particulado rompido próximo (150x). 

 

Na figura 4.14, é destacado o arranque das fibras de vidro além de 

microfissurações da matriz, que podem ter surgido do arranque das fibras. 
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Figura 4.14 - Fotomicrografia do arranque das fibras e microfissuração da matriz 

(300x). 

 

4.5.   Teste Balístico  

  

 Para esse ensaio foram preparados no painel sanduiche 2 CP’s (na forma de 

placas) de dimensões 220 mm x 200 mm. Nos testes, houve variação do calibre 

utilizado para cada corpo de prova. O ensaio ocorreu em ambiente fechado, temperatura 

ambiente e distância de 10 metros entre o atirador e o alvo. As pistolas utilizadas foram: 

Pistola RT 82 TAURUS (Calibre 38) e Pistola TAURUS PT 638 (Calibre 380). 

  

Figura 4.15 – Orifícios causados pelos projeteis de 38 – a) Face do impacto balístico; b)  

Face oposta ao impacto balístico (saída do projétil). 
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Para o calibre 38, foram feitos seis disparos contra o material, já para o calibre 

380, apenas três. Justifica a diferença na quantidade de disparos de um calibre para o 

outro o fato de que alguns disparos do calibre 38 atingiram a borda do material. Todos 

os nove disparos obtiveram perfuração total.  Nas figuras abaixo, é possível visualizar 

os orifícios originados pelos projeteis nas faces frontais e opostas de ambos os calibres 

(figura 4.15 a e b e 4.16 a e b). 

Figura 4.16 - Orifícios causados pelos projeteis de 380 – a) Face do impacto balístico; 

b) Face oposta ao impacto balístico (saída do projétil). 

 

Durante a penetração inicial do projetil, a energia do mesmo é alta o suficiente 

para romper as fibras por cisalhamento. Após isso, ocorre o crescimento de trincas na 

matriz, delaminação, e falha das fibras por tração. A sequência de eventos foi descrito 

com grande detalhe por CRISTECU (1975) e é demonstrado na figura 4.17. A absorção 

da energia de perfuração do projetil, que, nesse caso, será a energia cinética, será feito 

pelas camadas de tecido de kevlar, manta de fibra de vidro e de particulado do 

endocarpo do coco seco, sendo que, todos estão envolvidos em resina tereftálica. 
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Figura 4.17 – Macrografia lateral da região da borda afetada pelo projétil. 

 

Como também ocorreu no estudo de THAUMATURGO (2002), o cisalhamento 

causado na primeira camada se deu em virtude do fato de a energia do projétil ter sido 

muito alta. Este processo de cisalhamento continua em sucessivas camadas até que a 

energia de impacto do projétil é diminuída ao ponto que as fibras e o núcleo de 

particulado possam fornecer alguma resistência ao cisalhamento. Quando isto ocorre, as 

fibras em contato com o projétil são empurradas, causando uma linha de trincas na 

matriz dentro desta camada propagando para fora, entre as fibras, em ambos os lados do 

projétil (Figura 4.18 a e b). 

 

 

Figura 4.18 – a) Macrografia da região afetada pelo projétil; b) b) Perfil do dano que o 

projetil causou na saída do corpo de prova, detalhe na fratura e arrancamento das fibras. 
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 A variação de velocidade na penetração vai quantificar a energia cinética do 

projétil. Como ocorreu também no trabalho de WAMBUA (2005), o resultado da 

desaceleração do projétil durante a penetração vai promover uma alteração no modo de 

falha do material. Pela ordem de danos, ocorrerá o cisalhamento inicial das fibras, 

seguido pela fratura das mesmas por forças de tração e, finalmente, a falha do 

compósito por delaminação. 

 De acordo com a tabela 3.3, as velocidades mínimas do projétil para os calibres 

38 e 380 são próximas (259 m/s e 330 m/s, respectivamente), por isso, são identificadas 

no 38 as mesmas características de dano apresentadas pelo 380, porém, este último tem 

uma intensidade um pouco maior. 

 

4.5.1.  Analise do diâmetro do furo nos painéis sanduiches 

 

 Para a medida dos furos de entrada e saída (frontal e traseiro) de todas as placas, 

foram realizadas duas medidas, uma na horizontal (D1) e outra na vertical (D2), como 

mostrado na Figura 4.19. Na Tabela 4.6, são mostradas as medidas destes furos nos 

paineis sanduíches. 

 

Figura 4.19 – Medição do diâmetro do orifício. 
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Tabela 4.6 – Media da medida dos furos de entrada e saída dos painéis sanduiche. 

Calibre 380 38 

Disparo 1 2 3 1 2 3 4 

Entrada (cm) 0,78 0,65 0,67 0,74 0,87 0,69 0,75 

Saída (cm) 0,85 0,95 NA NA NA 0,98 0,97 

 

 Deve-se levar em consideração a diferença no diâmetro dos projeteis, como visto 

na tabela 3.4, onde se ver que, o calibre 38 tem diâmetro de 9,65 mm, enquanto o 

calibre 380 tem diâmetro de 9,5 mm, o que justifica assim o diâmetro do projetil ter sido 

um pouco maior para os disparos feitos pelo calibre 38. 

 Os diâmetros dos disparos de saída 1 e 2 do projetil 38 e o de saída 3 do projetil 

380 foram anulados, devido as áreas de disparos terem sido muito próximas (calibre 38) 

e o disparo ter atingido uma área muito próximo da borda da placa (calibre 380). 

 

4.5.2. Analise das áreas delaminadas 

 

As áreas delaminadas de todas as placas foram medidas de acordo com o item 

3.10.1. Onde as medidas são apresentadas na Tabela 4.7.  

 

Tabela 4.7 – Área delaminadas dos danos. 

Calibre 380 38 

Disparo 1 2 3 1 2 3 4 

Área Delaminada (cm²) 41,08 42,15 NA NA NA 32,96 33,20 

 

 Nem todas as regiões fraturadas puderam ter suas áreas delaminadas calculadas, 

devido aos seguintes fatores:  

Os disparos 1 e 2 do calibre 38 não foram registrados, pois as suas áreas 

delaminadas ficaram muito próximas uma das outras (Figura 4.20). Já para o calibre 38, 

o disparo 3 ocorreu muito próximo da borda da placa e por este motivo descartado 

(Figura 4.21). Não houve um quarto disparo para o mesmo calibre. 

 



75 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

 

Figura 4.20 – Áreas delaminadas dos disparos 1 e 2 do calibre 38. 

 

 

Figura 4.21 - Área delaminada do disparo 3 do calibre 380. 

 

Considerando os valores da tabela 4.7, o calibre 380 atingiu uma área 

delaminada maior que o calibre 38. BRANCO (2004) afirma que, um aumento na 

energia cinética do projetil vai promover um aumento na área delaminada do material, e 

por isso, a 380, que tem a maior velocidade de projetil, e por isso maior energia cinética 

(tabela 3.4), teve a maior área delaminada entre os dois calibres comparados. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados experimentais, pode concluir que: 

 

1) Em relação ao processo de confecção do painel sanduiche: 

 O compósito se mostrou viável, tanto na sua confecção, quanto para as 

aplicações de Densidade Volumétrica, Absorção de Umidade e Tração Uniaxial. 

 O particulado gerou regiões de vazio no corpo de prova, o que poderia ter sido 

evitado com a adição de vácuo no processo de fabricação do mesmo, ou até de 

variação maior de granulometria dos particulados. 

 A fabricação por Hand lay-up limita o material em alguns aspectos, um exemplo 

deles é o aspecto dimensional. Para o ensaio de impacto, por exemplo, houve a 

necessidade de adaptação da norma, pois não há como ter controle da espessura 

do painel final por este método de confecção do material. 

 

2) A configuração apresentada teve para os ensaios de Densidade Volumétrica 

e Absorção de umidade: 

 Em comparativo com a literatura e também com os valores individuais de 

densidade volumétrica de cada elemento utilizado no painel sanduiche, os 

valores ensaiados foram inferiores aos pesquisados, o que justificaria assim o 

seu uso, tendo em vista a busca pelo conforto do usuário e por isso um menor 

peso. 

 Para a absorção de umidade do compósito, Os valores apresentados foram 

abaixo dos encontrado na literatura, mesmo com a presença de núcleo de origem 

natural, a resina de poliéster tereftálica e as fibras sintéticas (Vidro-E e Kevlar 

K49) inibiram a penetração de umidade no material. 

 

3) A configuração apresentada teve para os ensaios mecânicos: 

 Para o ensaio de tração, a configuração proposta apresentou bons resultados de 

resistência ultima a tração (45,61 MPa), como também de deformação a ruptura 

(3,62%). Em comparativo ao encontrado na literatura, observa-se que é viável a 

substituição por elementos que tem valor de mercado maior e com piores 

propriedades pela configuração apresentada neste trabalho. 



78 
 

 
  

 Felipe Morais Fernandes Serafim                            Dissertação de Mestrado – PPGEM/ UFRN 

 Na análise da fratura macroscópica do CP de tração foi possível notar o 

rasgamento do tecido de kevlar para o sentido tracionado, como também da 

delmaninação da região próxima a ruptura, que pode ter sido caracterizado pelo 

descolamento interfacial ou até desaderência da resina. 

 Já para o ensaio de impacto, os valores ficaram inferiores que os valores 

encontrados em pesquisas realizadas na área. A presença de alguns vazios 

superficiais e internos podem ter sido a causa desses valores. 

 Nas características de fratura do ensaio de impacto se verificou que todos os 

CP’s tiveram fratura frágil, sendo todos separados totalmente em duas partes. 

Assim como no ensaio de tração, houve delaminação na região próxima à 

fratura. 

 Para o teste balístico, mesmo com a penetração total do projetil, é possível 

observar os mecanismos de dano de absorção de energia do painel sanduiche.  

 Foi possível correlacionar a energia absorvida e a área delaminada na fratura 

Balística, onde observou-se que o calibre 380 teve tanto maior área delaminada, 

quanto maior energia cinética. 

 

4) Em relação às análises microscópicas: 

 Através das imagens obtidas pelo MEV, foi possível observar as camadas bem 

definidas e boa adesão da resina nas mesmas. 

 Houve a confirmação da presença de bolhas provenientes do processo de 

confecção da placa, além do que, das diferentes granulometrias dos partículas de 

endocarpo do coco seco, que promovem assim, regiões de vazios. 

 Para o ensaio de tração uniaxial, foi possível notar, ruptura das fibras e 

arrancamento das mesmas, esgarçamento das fibras kevlar, regiões de vazios e 

formação de microtrincas próximos a essas regiões. 

 No ensaio de impacto charpy, os métodos de propagação de dano corrobaram 

com o do ensaio de tração. Houve micro-fissuração do particulado na região 

próxima de vazios, esgarçamento das fibras de kevlar e ruptura seguida de 

rompimento de ambas as fibras. 
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5.1. Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

 Realizar um estudo com a adição de mais fibras de kevlar e retirada das fibras de 

vidro para analisar comportamento mecânico do compósito Kevlar/Particulado 

do endocarpo do coco seco; 

 Estudo para quantificar a energia absorvida pelo painel sanduiche no teste 

balístico por meio da análise da compressão após o impacto;  

 Fazer um estudo comparativo do comportamento mecânico pela variação da 

granulometria do particulado do endocarpo do coco seco; 

 Avaliar a resposta da mesma configuração para diferentes métodos de fabricação 

do material; 

 Utilização de outras resinas na aplicação balística; 
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